
   

 

 ٥١ 
 

 

 

  ٦١٥٢/ اکتبر  ٥٩٣١مهر 
 نینا

 محمد فتاحی

عکس گرفتن های پشت سر هم رهبران و مسئولین حزب دمکرات با مقامات و شیییوع عیربسیتیان  
شرکت با افتخار در مراسم سالروز استقالل این کشور  شرکت نماینده شان در مراسیم حیو و پیییا  
تعریف و تمجید از اقدامات شیوع در امر حو  رفع توهیمیاتیو بیود نیزد بیعیهیو هیا کی  ادعیاهیای 
مصطفو هجری مبنو بر بو ارتباطو با عربستان را باور کرده بودند. با این حال هنوز ایین حیزب 
پاسخ شایست  ای از طرف نیروهای سیاسو  و کل فهای سیاسو نگرفیتی  اسیت. ایین ییادداشیت بی  

 ریش  های این بو تفاوتو و یا سکوت مو پردازد.

برای این مسئل  اول از سیاست توجیهگران  فعالین این حزب در شبک  های اجتماعو شروع کینیییم  
میگویند پول گرفتن حزب دمکرات و کسب حمایت دول منطقی  االیال اییرادی نیدارد و نیییروهیای 
سیاسو دیگر هم قبال از این کارها کرده اند. در این مورد ب  ارتبیاط نیییروهیای میخیتیلیف بیا دولیت 

 الدا  حسین اشاره میشود.

اوال برعکس تبلیغات فعالین دمکرات  مشکل ما با سیاست اینهیا درییافیت پیول  و کیمیی نی یامیو 
نیست. حساب بانکو کسو را دیرگان چی نمو کنند  اما سیاست و عملکردها پیییچ چشیم هیمیگیان 
است. ثانیا ارتباط نیروهای سیاسو مختلف با دولت عراق و بقی  دول منطق  و کسب حیمیاییت هیای 
مالو اساسا مربوط ب  دوره اول جنگ دهسال  نیروهای پیشمرگ با جمهیوری اسیالمیو بیود. کسیو 
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جنگ نیابتی حدکا و 

 مخاطرات آن!
 

 مظفر محمدی
 

از جیینییگ حییزب دمییکییرات جیینییا  
مصییطییفییو هییرییری در کییردسییتییان 
اییران بیی  نیییییابییت عییربسییتییان مییدت 
کییوتییاهییو مییو گییارد کیی   جیینییا  
دیگری از ناسیونالیسم کرد بی  نیا  
پارت آزادی کردسیتیان اپیابا بی  
رهبری حسیین ییزدان پینیاه میدعیو 
شده است ک  خود را بیرای جینیگ 
با جمهوری اسالمو در کیردسیتیان 
ایران آماده مو کینید. حیزب ییزدان 
پناه سالها است در کردستان عیراق 
توسط حزب بارازانو تاسییس شیده 
و تحت فرمان او اسیت. از جیمیلی  
در جنگ داعچ بعنوان بیخیشیو از 
نییروهیای بیارزانیو حهیور دارد. 
حسین یزدان پناه مدعو شیده اسیت 
ک  افراد مسلح اش توسط نیروهیای 
امریکاییو آمیوزش دییده و تسیلیییح 
شده اند. یزدان پناه در نقیچ سیوپیر 
من و ناجو کردها  مدعو است کی  
هم علی  داعچ و هیم دولیت عیراق 
  !و هم جمهوری اسالمو مو جنگد

اهییداف عییربسییتییان و عییامییلییییین و 
متحدینچ چون بارزانو در حماییت 
و تشیییویییین جیییرییییانیییات مسیییلیییح 
ناسیییونیالیییسیت کیرد بیرای شیروع 
جیینییگ مسییلییحییانیی  بییا جییمییهییوری 
اسالمو اکنون باید بر همی  آشیکیار 
باشد. این سنیارییوییو اسیت کی  در 
مقیاس بسیار بزرگ تری در دوره 
های پیشین توسط امرییکیا و تیحیت 
عنوان آلترناتیو سازی برای تغییییر 

 ١صفحه 

 ١صفحه 

 علل بی تفاوتی های سیاسی به تحرکات 

 عربستانی حزب دمکرات کردستان چیست؟

 آزادی   رباربی   حکومت کارگری

خط رسمو -نشری  دفتر کردستان حزب حکمتیست  



   

 

رژیم ایران چیده شد امیا شیکیسیت خیورد. 
این سناریو این بار در ابعیاد کیوچیکیتیر و 
بو تاثیرتری توسط عربستان و تیرکییی  و 
بییارزانییو  تییکییرار شییده اسییت. امییا هییم 
بارزانو و هم عربسیتیان و دییگیر رقیبیای 
جمهوری اسالمو در منطق  مو دانینید کی  
با چند عملیات ایااییو واحیدهیای کیوچیی 
حییدکییا و پییحاب و حییزب یییزدان پیینییاه  
جمهوری اسالمو کیکیچ نیمیو گیزد  امیا 
مییخییاطییراتییچ بییرای مییرد  کییردسییتییان کییم 

 نیست.
چیزی ک  روشن است و هم  بیایید بیدانینید 
این است ک  دول مرتجع منطق  در رقابت 
با همدیگر و علی  همدیگر مخالفین طیرف 
مقابل را تسلیح و تجهیز و ب  کار و جنگ 
وا مییو دارنیید یییا مییو گییمییارنیید. امییروزه 
الحن  خیاورمیییانی  الیحینی  جیوالن دول 
مرتجع علی  امنیت و جان و میال میردمیو 
است کی  هیییه سیهیم و مینیفیعیتیو در ایین 
سناریوی سیاه و دست ساز دول بزرگ و 

 کوچی و ارتجاع منطق  ندارند.
 

هم اکینیون در جینیگ داعیچ در سیوریی  
عالوه بر ابرقدرتهای امرییکیا و روسییی   
ده ها دولت بورژوایو و مرتجع جهانو و 
میینییطییقیی  شییرکییت دارنیید. الشییخییورهییای 
بیشماری بیر جینیازه ای تیییکی  پیاره شیده 
جمع شده انید تیا هیر کیدا  سیهیم خیود را 
نوش جیان کینینید. هیمیرینییین دارنید الیف 
ارایو جدیدی بیرای تصیرف میوالیل در 
عراق تشکیل مو دهند. در این جیبیهی  هیم 
ترکی  هیزاران نیییروی مسیلیح اش را بیا 
نیروی زرهو و تانی ب  نزدیی میوالیل 
آورده  نیروهای دولیت اقیلیییم بیخیصیو  
بارزانو در کنار ارتچ تیرکییی  ایسیتیاده و 
از آنطرف ارتیچ عیراق و حشید شیعیبیو 
اسیت کیی  بییهیمییراهیو جیمییهیوری اسیالمییو 
الف آرایو کرده است. در این جنیگ کی  
بزودی تیحیت نیا  فیرییبینیده و رییاکیارانی  
آزادی میوالیل از داعیچ شیروع خیواهید 
شد  چیزی ک  مسیلیم اسیت ایین اسیت کی  
دولییت اردونییان مییو خییواهیید مییوالییل و 
منطق  اطرافچ را تحت  کنترل و سییطیره 
سیاسو و ن یامیو واقیتیصیادی خیود قیرار 

 دهد. 
در اقلیم کردستان بارزانیو را دارد و در 
موالل هم نییروهیای وابسیتی  بی  خیود را 
ولو از بیازمیانیدگیان داعیچ و سینیو هیای 
مخالف دولت عراق سازمیان خیواهید داد. 
در این کشمکچ بر سر قدرت و ثیروت و 

تییقییسیییییم میینییطییقیی   
جییییییییمییییییییهییییییییوری 
اسالمیو کیمیاکیان 
در بییخییچ شیییییعیی  
نشین عراق و بیا 
دولت وابست   بی  
خودش در بیغیداد 
مییحییدود خییواهیید 
ماند. بشریت اگاه و مرد  عراق و منیطیقی  
باید بدانند ک  ازادی موالل از داعچ فقط 
ظاهر ماجرا اسیت. اوال ازادی ای بیرای 
مرد  موالل در کار نخواهد بود جز ییی 
نسل کشو دییگیر میانینید حیلیب و جیاهیای 
دیگر  پشت آن سییاسیتیو خیفیتی  اسیت کی  
نتایو فاجع  بار تقیسیییم عیراق و تیداو  و 
نهادین  شدن جنگ اقوا  وقیبیاییل و دولیت 
ها در این منطق  را ب  دنبیال و در نیقیشی  
اش دارد. امیییییییدی اگیییر هسیییت عیییرو  
نیییییییروهیییای میییتیییرقیییو و آزادییییخیییواه و  
انساندوست و نیر ماهبیو و نیییر قیومیو 
از بصره و بغداد تا موالل و کیرکیوب و 
سلیمانی  و اربیل است. در هیر نیقیطی  ای 
از عراق چی  بیغیداد و ییا اربیییل بیعینیوان 
میرکییز دولییت اقییلییییم  تیوازن قییوا بیی  نییفییع 
کارگران و مرد  تغیییییر کینید شیانیس ایین 
وجود دارد ک  جیلیو ایین میو  تیوحیچ و 
افسییار گسیییییخییتییگییو دولییتییهییای تییرکییییی  و 
عربستان و اییران و نیییره گیرفیتی  شیود. 
خاتم  دادن ب  سناریوی سیاه در عیراق و 
منطق  تنها از عهده تیوده هیای کیارگیر و 
زحمتکچ و ازادییخیواهیان زن و میرد و 
جوان این منطق  است. وگرن  این تیوحیچ 

 را پایانو نیست.
جنگ نیابتو امروز حدکا در ادام  هیمییین 
سیاستهای مینیطیقی  ای بیخیصیو  دولیت 
ترکی  و بارزانو و عربستیان بی  مینی یور 
حییفییا تییوازن قییوا و مییمییانییعییت از دسییت 
درازی بیشتر ایران و قانع شیدن بی  سیهیم 
خود در عراق و در میقیابیل عیربسیتیان و 

 کشورهای دیگر خلیو است. 
 

امییا بییرای مییرد  کییردسییتییان ایییران  اییین 
سیاست ک  امروز حدکا و فیردا جیرییانیات 
دیگر ناسیونالیست کرد ماننید حیزب پیاب 
و یا زحمتکشان و نری  مجری آن شیده و 
مو شیونید  میعینیو جیدی تیری دارد. ایین 
جنگ ن  در کوه ها و جنگیل هیا و دور ا 
زمحل کار و زندگو مرد   بلک  در وهیلی  
اول در مرزهایو ک  ده هیا هیزار کیارگیر 
مشغول حمل و نقل کیاال و امیرار میعیاش 
هستند و در روستاها و متعاقبا در نیقیاطیو 
از شهرها و بیییخ گیوش میرد  بی  انیجیا  

خواهد رسید. جنگو ک  خللو ب  جمهوری 
اسالمو وارد نمو کند امیا میحیییط کیار و 
زندگو مرد  زحمتکچ را نا امین خیواهید 
کرد. جمهوری اسالمو ک  جنگ اییران و 
عراق را با دو میلیون کشت  موهبت الیهیو 
نامید چرا باید از کشت  شدن ییی پیاسیییان 
در شهر توسیط پیحاب ییا چینید سیربیاز و 
پیشمرگ مسلمیان اجیاشا در میرزهیا و 
روستاها ناراضو باشد. ن  تنیهیا نیاراضیو 
نیست بلک  ان را بهان  ای خواهد کیرد تیا 
با میلیتارییزه کیردن شیهیر و روسیتیاهیای 
کردستیان  کینیتیرل بیییشیتیری بیر اوضیاع 
داشت  باشد. جمهوری اسیالمیو میو تیوانید 
ب  این بهان   هر گون  فعالیییت سیییاسیو و 
مدنو را بعنوان حیامیو ایین و آن حیزب  
ممنوع و ب   وابستگو ب  این و آن جرییان 
مسلح متهم کند. این شرایط ما را میوظیف 
مو کند در میقیابیل ایینیگیونی  تیحیرکیات و 
دخالتهای منطق  ای در سیرنیوشیت میرد  

 بایستیم.
گفت  مو شود بخشو از مرد  در شیهیر و 
روستاهای کردستان مو گویند ایین جینیگ 
اهمیتو ندارد و نسیبیت بی  آن بیو تیفیاوت 
اند. بخشو تحرکات ن امو حدکیا را ییی 
نوع خودکشو مو نامند و بخچ ناآگیاه تیر 
و بییخییصییو  پییاسیییییو جییامییعیی  هییر گییونیی  
فعالیت ن امو علی  جمهوری اسیالمیو را 
مای  دلخوشو مو دانند. سیییاسیتیهیای ضید 
رژیمو الرف موجب چنین تیوهیم کشینیده 
ای است ک  سرنگونو جمهیوری اسیالمیو 
تنها توسط نیروهایو خار  از اراده میرد  
ایران ممکن اسیت و از فیرط اسیتیییصیال 
سرنگونو بهر قیمت را ولو بیا سینیارییوی 
شبی  عراق و سوری  و لیبیو تیرجیییح میو 
دهند. هم بو تفاوتو اکیریرییت میرد  و هیم 
دلییخییوشییو اقییلیییییتییو نییاآگییاه بیی  اییین نییوع 
تحرکات  هر دو مهر و نیر قابل توجیی  

 است.
چیزی کی  هینیوز بی  آگیاهیو کیامیل میرد  
تبدیل نشیده ایین اسیت کی  تی یاهیر کیردن 
حدکا ب  جنگ علی  جیمیهیوری اسیالمیو   
بخاطیر نیییاز جیامیعی  و تیوازن قیوا و ییا 
جنگو ب  نمایندگو مرد  عیلییی  جیمیهیوری 
اسالمو نیست. اگر بود مو گفتیم زودرس 
است و نکنید و نیابیرابیر اسیت و زمیانیچ 

 مناسب نیست و نیره. اما این نیست.
این یی جنگ نیابتو است. ایین جینیگ و 
مییبییارزه مسییلییحییانیی  بیی  بییخییاطییر اییینییکیی  
ماموریتو برای دیگران است و دودش بی  
چشم میرد  میو رود  میحیکیو  و میردود 

 است.
 

  هن  قومي، هن  مذهبي، زنده باد هويت انساني
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جالب است رهبران حدکا در مقابل 
سواالت مدیا االرار دارند بگویند ک  با 
عربستان رابط  ای ندارند یا پولو نمو 
گیرند. در حالیک  کمی عربستان ب  
حدکا یا هر جریانو بخودی خود اهمیتو 
ندارد. مهم این است حدکا بهر دلیلو ب  
مبلغ و حامو عربستان در منطق  تبدیل 
شده است. همانطوری ک  بارزانو این 

 کار را کرده و مو کند و یا داعچ... 
 

حدکا نماینده ب  حو مو فرستد تا از 
عربستان تعریف و تمجید کند و 
ریاکاران  این کار را عمل شخصو یی 
حاجو دمکرات مو نامد.  ب  جشن 
استقالل عربستان مو رود و ب  نیابت 
عربستان علی  جمهوری اسالمو مو 

 جنگد. 
احزاب اپوزیسیون چ  در گاشت  و چ  
در حال حاضر کم نیستند ک  از دول 
خارجو کمی گرفت  اند. اما تا کنون هیه 
شواهدی وجود نداشت  است ک  جریانو 
بخاطر کمی گرفتن از کسو مبلغ 
سیاستهاش باشد  مجیزگویچ بشود و و 
درجهت منفعت منطق  ای دولت حامو 
 اش کاری انجا  دهد. 
بنا بر این بحث بر سر پول گرفتن حدکا 
از عربستان نیست. زمانو شیخ عزالدین 
هم از عربستان کمی مو گرفت  اما 
هیروقت نماینده سیاست عربستان نشد. یا 
احزاب اپوزسیون در کردستان از دولت 
عراق کمی مو گرفتند  اما کسو 
مجیزگوی الدا  یا مجری سیاستهای او 
نشد. هیه جریانو در ان زمان حاضر 

 نبود با رژیم بعث تداعو شود. 
 

کسو ب   هیه مراسم و مناسی و جشن و 
 عزای رژیم بعث نمو رفت... 

چرا ک  آن جریانات خود دارای وزن  
اجتماعو و اتکا ب  قدرت ن امو خود 

 بودند.
کمی عربستان ب  حدکا از این سر  

نیست ک  این حزب وزن  اجتماعو مهم یا 
قدرت ن امو قابل توجهو است. این را 
هم عربستان مو داند و هم بارزانو و هم 
جمهوری اسالمو. وقتو جریانو پایگاه 
اجتماعیچ را از دست مو دهد و قدرت 
ن امو هم نیست در نتیج  مرل حدکا ب  
منجالبو مو افتد ک  امروز مو بینیم. اگر 
حدکا نیروی اجتماعو سابن را داشت 
هیروقت نیازی نداشت نماینده ب  مک  
بفرستد تا از عربستان در مراسم و 
مناسی حو تعریف و تمجید کند. یا 

نیازی نداشت ب  جشن سفارت عربستان 
برود. الز  نبود ب  مبلغ و موید شیوع 
عربستان تبدیل شود. این آشکارا تبلیغ 
برای عربستان و تایید رژیم شیوع این 
کشور است. حدکا مو توانست کمکچ را 
بگیرد و کار خودش را بکند. اما فعالیت 
ن امو اکنون حدکا فعالیتو مستقل از 
منافع وسیاست عربستان در منطق  

 نیست.
حدکا ب  کمپو پیوست  است ک  جریانات 
بزرگ تری قبل از او ب  این کمپ 
پیوست  بودند. بارزانو ب  کمپ عربستان 

ترکی  پیوست  و اتحادی  مبهنو رقیبچ   –
 ب  کمپ ایران. 

این جریانات بازیگر الحن   و 
سیاستهایو شده اند ک  از جانب ان دولتها 
ب  ان ها دیکت  مو شود. این را جز 
 مزدوری  چ  چیزی مو توان نا  نهاد. 

اسراییل آشکارا حامو بارزانو و حدکا 
است اما دیده نشده ک  حدکا مبلغ 
سیاستهای اسراییل باشد. چرا برای 

 عربستان چنین نیست!
پ ب ب سال ها است توسط جمهوری 
اسالمو کمی و حمایت مو شود. اما از 
آنجا ک  این حزب بی جریان سیاسو و 
اجتماعو و ن امو قدرتمند ن  تنها در 
ترکی  بلک  در عراق و سوری  هم هست  
لزومو نمو بیند مبلغ سیاستهای جمهوری 
اسالمو یا اجیر آن باشد. قدرت اجتماعو 
و ن امو پ ب ب انقدر است ک  
جمهوری اسالمو فعالیتهای ن امو و 
تروریستو پحاب ک  ساخت  و پرداخت  پ 
ب ب است را هم تحمل مو کند و رابط  
اش را با پ ب ب کماکان نگ  داشت  و 

 قطع نکند. 
 

ماموریتو ک  حدکا با وساطت بارزانو 
از عربستان پایرفت  است  نشان  
ورشکستگو و استیصال این حزب است. 
حزبو ک  جایگاه اجتماعو سابن را از 
دست داده است. تنها بعنوان یی نمون   
الدها ناسیونالیست کرد توماری امها و 
فاالل  خود را از این حزب اعال  کرده 
اند. این ها نماینده واقعو بورژوازی کرد 
اند ک  شاید زمانو پایگاه اجتماعو حدکا 
بود. حدکا یو ک  اکنون ن  نیروی 
اجتماعو قابل توجهو است و ن  نیروی 
ن امو موثری دارد در نتیج  نقچ 
مزدوری را برعهده مو گیرد. همان 
نقشو ک  تا کنون حسین یزدان پناه و 

 حزبچ اپابا برعهده گرفت  است. 
 

بنا بر این آنر  ک  مرد  کردستان و 
بخصو  بخچ آگاه این جامع  باید 

 بدانند این واقعیت ها است.

هیه اد  آگاهو در کردستان نمو تواند و  
نباید ب  این وضعیت بو تفاوت بوده و 
سیاستها و اهداف پشت تحرکات حدکا را 

 نبیند. 
کارگران و زحمتکشان و مرد  آگاه 
کردستان باید در مقابل این سیاست 
ارتجاعو و دخالت دولتهای مرتجع 
منطق  چون عربستان و بارزانو در 
مسایل جامع  شان بایستند و افشا کنند و 
حدکا و هر جریان دیگری را ک  مو 
خواهند پای این دخالتها و رقابتهای دولت 
های مرتجع منطق  در مسایل جامع  
ایران باز کنند  بر حار دارند و طرد 
کنند. در کردستان ایران ازادیخواهو و 
انساندوستو و برابری طلبو آنقدر قوی 
هست ک  ب  حدکا و امرال آن اجازه چنین 
تحرکات ضد مردمو را بدهد. ما قادر ب  
افسار زدن ب  این تحرکات مایوسان  و 

 مخرب ناسیونالیسم کرد هستیم.
بعالوه  جنب  تراژدی سیاست حدکا هم بر 
هم   عیان است. واداشتن چند تیم ن امو 
ب  جنگ را هم  شاهدیم یی خودکشو 
آشکار است. در بازی خطرناکو ک  
حدکا ب  آن دست زده و جنگو را ک  ب  
نیابت عربستان شروع کرده است  اوال 
مبارزه مسلحان  و جنگ نیست  رسوایو 
سیاسو و خودکشو ن امو است  دوما 
این سیاست فوق ارتجاعو ب  جمهوری 
اسالمو فرالت مو دهد ک  فهای 
جامع  را امنیتو تر کرده و عرال  را بر 
هر نوع فعالیت مدنو و مبارزات 
کارگری و رفاه طلبان  و ازادیخواهان  

 در کردستان تنگ تر کند. 
مرد  کردستان و سراسر ایران برای 
مبارزه با جمهوری اسالمو و ساقط 
کردن این ن ا  جهنمو نیازی ب  دخالت 
امریکا و متحدینچ و دول مرتجع منطق  
ندارند. سرنوشت این رژیم را مبارزه 
طبقاتو کارگران و مرد  زحمتکچ در 
سراسر ایران تعیین مو کند. تنها مبارزه 
ای مستقل و روی پای خود کارگران و 
زحمتکشان هر کشوری خواهد توانست 
دست امپریالیست ها و دول مرتجع و 
جریانات ماهبو و قومو را از سر 
بشریت کوتاه کند. این درسو است ک  
باید از جهنمو ک  بورژوازی بزرگ و 
کوچی و عامالن قومو و ماهبو شان 
برای بشریت جهان امروز بخصو  در 

 خاورمیان  بوجود آورده اند  آموخت! 
                        
 م فر محمدی                   

 (6102)اکتبر  59مهر ماه            

٦ 
 جنگ نیابتی حدکا و مخاطرات آن!



   

 

٤ 

نییمیییییتییوانیید سیییییاسییت هییای جیینییگییو آن روز 
نیروهای درگیر علی  جمهیوری اسیالمیو در 
کردستان را ناشو از انطباق سیاسو با رژییم 
عراق و بقی  دول منطیقی  ارزییابیو کینید. آن 
دوره تما  این نیروها و مشخصا کومی  لی  و 
دمکرات از توان سیاسو  توده ای و نی یامیو 
برخوردار بیودنید و دییکیتی  کیردن سیییاسیت 
توسط دول منطق  ب  همییین دلیییل بی  آسیانیو 
ممکن نبود. آن روز در کنار قدرت نی یامیو  
فییراخییوان هییای اییین احییزاب کییل جییامییعیی  
کردستان را در مقابل جمهوری اسیالمیو بی  
الف میکرد. امروز شرایط کیامیال میتیفیاوت 
است. اول حزب دمیکیرات نیییروی نی یامیو 
چشمگیری در اردوگیاه خیود در کیردسیتیان 
عراق ندارد. عملیات هیای خیودکشیو میانینید 
گروهها و تیییم هیای نی یامیو ایین حیزب در 
همان روزهای آنیازیین سیییاسیت جیدییدشیان 
عیان ترین نشان ناتوانو اینها حتو برای یی 
تی عملیات نافلگیران  موفن علی  جمهوری 
اسالمو بود. ب  لحاظ سیاسو هم شاهد تومیار 
چهارالد نفری فعالین نیاسیییونیالیییسیت داخیل 
کشور علی  سیاست جدید ایین حیزب بیودییم  
ک  بشیوه سمبولیکو رویگردانو بیورژوازی 
کییرد از اییین حییزب و هییمییراهییو شییان بییا 
بورژوازی ایران در کنار جمهوری اسالمیو 
را ب  نمایچ گیااشیت. در کینیار ایین  شیاهید 
بودیم ک  فراخوان اعتصیاب عیمیومیو ایینیهیا 
خطاب ب  مرد  در کردستان بو پاسخ ماند و 
اعال  بست  شدن شهرها ب  این مناسبیت فیقیط 
بو آبرویو بیشتری وارد پرونده سیاسیو ایین 
حزب کرد. حزبو ک  در چنین شرایط نحیفو 
قیرار دارد  قییادر بیی  پشیت گییوش انییداخییتیین 
توالی  های دول پول دهنده و اتخاذ سیییاسیت 
متفاوت از خواست آنها نیست. ب  همین دلیییل 
اگر در دوران قدرقدرتو ن یامیو و سیییاسیو 
این حزب در دوره جنگ های کیردسیتیان در 
ده  اول ب  قیدرت رسیییدن اسیالمیییون  ایین 
حیزب میییتیوانسیت بی  نسیبیت وزن سیییاسییو 
ن امو خود در معامل  با هر قیدرت دییگیری 
حرف خود را ب  کیرسیو بینیشیانید و مسیتیقیل 
مسیرش را طیو کینید  امیروز ایین میعیامیلی  
چیزی بیچ از تحویل گرفتن پول و در مقابل 
تقبل سیاست طرف نیست. کسیو کی  رابیطی  
احزاب کردستانو با دولت عراق و بقی  دول 
منطق  در دوره جنگ های پرقیدرت دهسیالی  
اول را مییرور کیینیید  هیییییه جییایییو اثییری از 
تعریف و تمیجییید از الیدا  حسییین و شیوع 
عرب و بقی  دول منطق  تیوسیط اپیوزیسیییون 
ایرانو در کردستان نیست. هیه جایو عیکیس 
گرفتن های با افتخار با مقامات مرتجیعیتیریین 
های منطق  نیست. حتو هیه جایو اخبار ایین 
رابیطی  و ایین امیر میوجیبیات افیتیخیار هییییه 

 نیرویو نیست.

آن روزها هم  اعتبارات شان را از حمیاییت  
های بو دریغ تیوده ای و قیهیرمیانیو هیا در 
جنگ علی  دشمن کسب میکردند. در میقیابیل  
و در نیبت آن حمایت های توده ای و قیدرت 

ن امو  عکس گرفتن های مسئولین دمکرات 
و تعریف و تمجید آشکارشان از جنایتیکیاران 
حامو داعچ و النیصیره  اسیت کی  آنیطیرف 
منطق  مشغول جنگ و کشتار و وییرانیو در 
سوری  و در جینیگ مسیتیقیییم در کیردسیتیان 
سییورییی )بیی  ادعییای نییاسیییییونییالیییییسییم کییرد بییا 
ابرادران کردا( انید. آییا کسیو میییتیوانید از 
اینها بپرسد ک  حیاضیرنید عیکیسیو بیا هیمیان 
درج  افتخیارآمیییز هیم بیا نیییروهیای رزمیو 
کردستان سوری  در وبسایت شیان بیگیاارنید  
پاسخ چنین سوالو ن  فقط مینیفیو اسیت بیلیکی  
آنر  ک  محصول جهتگیری اخیر ایین حیزب 
اسییت  تییوهییییین و تییحییقیییییر و بییو حییرمییتییو 
عییربسییتییانییو مییاب بیی  رزمیینییده هییای زن 
گریالست ک  چشمان سیاسو حزب مصطفیو 
هجری و مسعود بارزانو را ب  هیمییین دلیییل 
پشییت کییردن شییان بیی  سیییییاسییت تییرکییییی  و 
عربستان در لجنزار سوری   کور کیرده انید. 
این رویکرد سعیودی می ب حیزب مصیطیفیو 
هجری را میشود با رویکرد میحیتیر  هیمییین 
حزب نسبت ب  نیییروهیای اپیوزیسیییون کیرد 
عییراقییو در دوره دهسییالیی  اول جیینییگ در 
کردستان اییران میقیایسی  کیرد  در آن دوره 
هیرگاه این حیزب خصیومیت الیدا  بیا ایین 
نیروها را ب  سیاست خود علی  ایینیهیا تیبیدییل 
نکرد. امروز اما هم حزب دمیکیرات عیو  
شده است  هم منطق  متفاوت شده است و هیم 
سییاسیت چیییز دییگیری. آن روز نیییروهیای 
سیاسو عدالتخواه و یا حداقل با پرنسیب های 
معین در عرالی  سیییاسیو حهیور داشیتینید. 
امروز نیبیت اجیتیمیاعیو آن نیییروهیا  رشید 
سناریوی سیاه در منطق   روا  جینیگ هیای 
نیابتو ب  جای جنگ های حن طلبان   خیریید 
و فروش سیاسو نیروها و میعیامیالت شیبیانی  
روزی تاریی ترین نیروهای سییاسیو عیلییی  
سییرنییوشییت جییوامییع در میینییطییقیی   حهییور 
قدرتهای جهانو و منطیقی  ای در هیر جیدال 
حتو محلو  امکانات و ملزومات الز  بیرای 
فروش آبرو و حیریت سیییاسیو را بیرای هیر 
کسو و منجمل  حزب دمکرات و تبدییلیچ بی  
عامل عربستان در جنگ نیابتو با جمیهیوری 
اسالمو هم فراهم کرده است.  اینها نزد خیود 
میگویند در حالیک  مسعود بارزانو تیا  سیر 
ناسیونالیسم کرد در منطق  متحد داعچ اسیت 
و شهر سنگال را همراه چند الیدهیزار نیفیر 
یی شیبی  تیحیوییل داعیچ میییدهید  پیییوسیتین 
خودشان هم ب  کمپ عربستان و بیارزانیو و 
داعچ چ  ایرادی دارد  نزد خیود میییگیویینید 
چرا پ ب ب هم کمپ جمهوری اسیالمیو و 
روسی  میشود  چرا آنها هم از خیر و بیرکیت 
کمپ مقابل نخورند  چرا در حالیک  عهوی 
کمیت  مرکزی پ ب ب ب  مناسبت عیاشیورا 
با سین  زنان شیعیو جیمیهیوری اسیالمیو هیم 
الدا میشود  اینها هم در کمپ شیوع سعودی 
زیارت حو و تبلیغ سیاست شیییوع را پیییشی  
نکنند  چرا اتحادی  میهنو کردستان عراق از 
نقیچ میریبیت جیمیهیوری اسیالمیو در عیراق 
میگویند و اینیهیا از نیقیچ شیییوع عیربسیتیان 
نگویند  مگر داعچ های سیعیودی بیا داعیچ 

های شیع  حاکم بر ایران تفاوتو دارند  چیرا 
هر نیروی ناسیونالیست کردی در این هیر و 
بر برای خود معشوق  ای دارد و ایینیهیا خیود 
را از این خان نعمت محرو  کنند  نیزد خیود 
میگویند اگر زنیدگیو نیاسیییونیالیییسیم کیرد بی  
اختالفات و کشمکچ های منطق  گره خیورده 
است  چرا اینها هم بیشترین منفعیت میالیو و 
سیاسو را برای خود از این بحران و جینیگ 
و کشمچ و جنگ نیابیتیو نیبیرنید  چی  دسیت 
کمو از حزب هللا و حوثو یمنو و آن دیگری 
دارند ک  آنها سر سفره رنگین اند و اینهیا در 
اردوگاه اکویا کردسیتیان عیراق بیر سیفیره 
فقر بنشینند  مگر خزان  بلوب سینیو مینیطیقی  

 از خران  بلوب شیعو کمتر دارد ...

سوال میشود که آیا دمکرات به تبببتبیبت از  
ستودی ها به جبنبگ شبیبتبه و سبنبی دامب  

 میزند؟

حزب دمکرات سیابیقی  جینیگ قیومیو را در 
 0591تاریخر  اش دارد. جنگ نقده در سال 

محصول تقابل اینهیا و نیاسیییونیالیییسیت هیای 
ترب شهر بود. توالی  های مسئولیین کیومی  
ل  ب  اینها نشنیده گرفتی  شید و ایینیهیا جینیگ 
خانگو را با لکشیکیرکشیو بی  قیلیب مینیطیقی  
ترب نشین برای اجرای میییتییینیگ در پیییچ 
گرفتند. در جریان جنگ هم واحدهای ن امو 
اینها در مرزهای شهر میردمیان تیرب زبیان 
بسیاری را ب  اسارت گرفتنید کی  جیر  شیان 
فقط زبان و تکلم شان ب  زبان دییگیری بیود. 
در آن جیینییگ  میییییلیییییشیییییای تییرب هییوادار 
جمهوری اسالمو هر چی  کیردنید ایینیهیا هیم 
مقابلچ را اینجا  دادند. بعدها  در کنار حملی  
پاسیداران نی یا  بی  روسیتیاهیای کیردنشییین  
مکررا ب  روستاهیای تیرب نشییین حیمیلی  و 
سنت اسیمیاعیییل آقیای سیمیییتیکیو را در راه 
اندازی جنگ قومیو و نیحادی زنیده کیردنید. 
تبدیل حیزب دمیکیرات بی  حیزبیو نیقیده ای  
محصول این خصومت قومو و روی آوری 
همین مصطفو هجری ب  حزبو ک  در شیهیر 
اجازه نزدیی شدن ب  دفتیرشیان را بی  خیود 
نمیداد  محصول همان جنگلستیان خیلین شیده 
توسط ناسیونالیست های ترب و کیرد در آن 
روزها بود. بعالوه در سالهای اخیر سیییاسیت 
سازماندهو اعلمای کیردسیتیانا کی  عینیوان 
حیوزه عییلییمییییی  سیینییو و عیینییصییر آخییونیید در 
کردستان است  از اولویت های سیاسو اینیهیا 
شده است. از ن ر اینیهیا  سیازمیان اعیلیمیای 
سنو کردا قرار است بدیل سازمان اعیلیمیای 
شیعوا شوند. کافو است مقداری از بیودجی  
دریافتو شامل حال علمای سنو هیم بشیود تیا 
همرون علمای شیعو عمل کینینید. عیربسیتیان 

 چیز متفاوتو از این نمیخواهد. 

جذب نیبرو ببرای سبیباسبت جبدیبد دمبکبرات 
 ممک  است؟

در این شرایط جاب نیرو برای اعقاب هیای 
کردستانا هم برای شان از جاب آخیونید هیم 
آسان تر است. در حالیک  فقر و جنهم زندگو 
الدها هزار انسان شریف را ب  تن فیروشیو 

 وارد کرده است  چند برابرش را 

 علل بی تفاوتی های سیاسی به تحرکات 
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را معتاد کرده  تعداد زیادی را ب  راههای 
تعدادی ک  برای  ضداجتماعو کشانده است 

پول عهو عقاب های اینها شوند االال کم 
نیست. در حالیک  تعدادی آد  میدزند و قلب 
و چشم و کلی  ها و بقی  اعهای بدن شان را 
برای فروش ب  جراحان و مقامات جانو 
پزشکو برمیدارند و بقی  جنازه را جایو 
پرت میکنند  پیوستن ب  عقاب های اینها 
بسیار شرافتمندان  تر مو نماید. در همین 
کردستان در دوره جنگ یی ده  اول  
گروههایو بودند ک  برای الدا  کار 
میکردند و در کردستان سر سرباز و پاسدار 
و ارتشو را مو بریدند و مو بردند در 
سلیمانی  عراق در مقابل تحویل آن از 
دستگاه الدا  حسین پول میگرفتند. حاال ک  
فقر ب  مراتب بیشتر شده  خیلو ها را ب  
جای خودکشو از فقر میتواند ب  این راه 
پردرآمد بکشاند. بعالوه تعداد مردمان 
شریفو ک  در مقابل جهنم جمهوری اسالمو 
ب  هر وسیل  ای متوسل میشوند  االال کم 

 .  نیست

اینها عین مردمان شریفو ک  در افغانستان 
از دست کرافت دولت کارتونو ب  طالبان 
پناه مو برند  در کردستان هم ب  عقاب 
بازی دمکرات و اردوگاههایچ پناه مو 
برند و فداکارتر و جدی تر از عنصر کرای  
ای عقاب ها مو جنگند. در ن ر بگیرید 
عربستان سعودی قیمت هر سر بریده و 
جنازه کشت  شده و حتو قیمت خیر هر 
عملیات ایاایو را الد هزار دالری اعال  
کند  ک  از درآمد و خزان  اینها ذره ای هم 
نمو کاهد. آنروز شما شاهد گردان هایو از 
عقاب های کردستان میشوید ک  در درندگو 

 کسو در خواب هم ندیده است.

امروز حزبو ناسیونالیستو و کوردی  
ایرانو در کردستان عراق اردوگاه و چند 
الد نفری مسلح دارد ک  ب  گفت  خود 
فعالین شرافتنمد سیاسو کرد  علنا مزدور 
استخدا  میکنند. اینها را امریکایو ها و بقی  
ای ک  در منطق  آد  میخرند  آموزش داده 
اند ک  کیفیت کارشان از کار مزدوران 
شرکت امریکایو بلی واترز ک  در عراق 
و افغانستان استخدا  کنتراتو هستند  دقین 
تر است. مسئول شان کسو از خانواده 
قاضو محمد و فرد دیگری است ب  نا  
حسین یزدان پناه. این روزها در اخبار دید  
ک  گفت  اند آماده عملیات در داخل ایران 
اند. ترکیب موجوداتو از اینها و عقاب های 
آقای هجری و یکو دو تای مشاب  را کنار 
هم بگاارید  مشکل وجود نیرو برای 
عربستان تماما حل شده است. مگر در 
جنوب ایران گروه جندی های سیستان و 
بلوچستان چند نفر است ک  هر از گاهو سر 
چند سرباز و مامور بیراره مرزی را از 
تن جدا میکنند و یا تیرباران شان میکنند  
حاال شما تصور کنید بعهو از اینها 

ماموریت بمب گااری در مراکز شیعو را 
 بعهده بگیرند. 

برای یی جنگ تما  عیار شیع  و سنو در 
هر منطق  ای و کشتار وسیع مگر چند بمب 
کار گااری شده در مساجد و تکی  ها و 
مراکز تحمین و حوزه علمی  و خان  آخوند 
و... الز  است  ب  ترکیب اینها توطئ  های 
جمهوری اسالمو را هم اضاف  کنید ک  مرل 
نمون  سینما رکس آبادان دوران انقالب  
خودش هم در الورت نیاز همین اقدامات 
را سازمان میدهد تا ب  اهداف سرکوبچ 

 برسد.

 چرا بقیه در مقابل دمکرات ساکت اند؟

 

از این بقی   تعداد قابل توجهو در بلوب 
راست های رسما راست  مدتهاست ک  ب  
بلوب روحانو و جمهوری اسالمو پیوست  
اند. باقیمانده های راست و چپ در 
اپوزیسیون جمهوری اسالمو عمدتا 
نیروهایو اند از دو حال خار  نیستند  یا 
ظرفیت های نهفت  مشاب  دمکرات را در 
سیاست های خود دارند  یا در درون خود 
ب  آنها نبط  هم میخورند. بخشو هم مشاب  
خود دمکرات اند ک  در کنگره ملیت ها 

 متشکل اند. 

آخری ها جای بحث من نیستند و نباید ب  
آنها توهمو هم داشت. بخچ اول اما مورد 
مراجع  اند  از جمل  هم  احزاب و 
گروههای چپ. هم  آنها ک  در شرایطو 
میشود انت ار داشت علی  سناریوی سیاه و 
جنگ قومو بایستند. اشکال کار اینها اما 
این است ک  دست  جمعو برای اتخاذ یی 
سیاست مسئوالن  علی  سناریوی سیاه 
مشکل و معهل دارند. بخشو از اینها اگر 
برایشان ممکن بود عین دمکرات عمل 
میکردند. در دوره های قبل  بخچ عمده 
اینها علنا و رسما و نیر رسما آرزوی 
جهنم امروز سوری  را برای ایران داشتند. 
آن ارزوها خوشبختان  عملو نشد. بخچ 
زیادی از اینها برای گرفتن خیر و برکت 
از حمل  ناتو و امریکا ب  ایران سرمای  
گااری کرده و سیاست اتخاذ کرده بودند. 
بخشو از اینها مشاب  حزب کمونیست 
کارگری و اطرافیان شان قرار بود بروند 
سفارات جمهوری اسالمو را ببندند. بخچ 
قابل توجهو از اینها هم ب  دور کوم  ل  
جمع شدند تا در شرایط پیشاروی ایفای 
نقچ کنند. خوشبختان  هیرکدا  نقش  های 
شان نگرفت  چون سناریوی سیاه ب  دلیل 
شکست ناتو و نرب در سوری   از ایران 

 دور شد.

بعالوه تقریبا هم  این نیروها اولین 
خصیص  شان خصومت الرف علی  
اسالمیون حاکم است و ن  سیستم سیاسو 
اقتصادی حاکم. ب  همین دلیل هر کسو 

سنگو بطرف اینها پرت کند  از ن رشان 
کار مربتو کرده است. نزد اینها هر نوع 
خصومتو علی  جمهوری اسالمو یی 
ارزش مربت است. لاا اعترا  نوع القاعده 
ای و شیعو و سنو و کردی و ترکو و 
عربو و بلوچو و آن دیگری در مقابل 
جمهوری اسالمو برای خودش یی نوع 
مبارزه است و حرفو درش نیست. ب  همین 
دلیل سیاست حزب مصطفو هجری هم از 
ن ر اینها نوعو مبارزه قابل قبول و در 
چهارچوب پرنسیب های اینها هم است. 
میگویند طرف دارد با جمهوری اسالمو 
مو جنگد  مگر از این هم بهتر میشود  
نتیجتا دست  جمعو در مقابل پروژه ای ک  
 دمکرات در پیچ گرفت  سکوت کرده اند.

 یک علت مهمتر سکوت

علت مهم تر سکوت عد  درب احتماالت 
سیاسو در این دوره است. عد  درب این 
واقعیت است ک  دنیا در پروس  تجدید تقسیم 
بین قطب های امپریالیستو است. عد  درب 
اینک  این قطب ها با هم جنگ نیابتو دارند 
و از طرین دیگران در مقابل هم مو 
ایستند. عد  درب اینک  در این کشمکچ 
تقسیم  قدرت های محلو هم وارد شده اند و 
آنها هم برای خود مامور و نماینده و 
مزدور و نیروی اجیرشده دارند. عد  درب 
این نکت  ک  این وضع میتواند بسیار بیشتر 
ضرر برساند  ممکن است ویرانو ها را 
گسترش دهد و سوری  امروز آینده خیلو 
جاها و کشورها و مردمان در این منطق  
باشد. امروز معلو  نیست چ  کسو قرار 
است افسار عربستان و ایران و ترکی  و 
قطر و اسرائیل و آن دیگری را بکشد. 
جهانو داریم ب  اندازه کافو بحرانو. ب  
اندازه کافو تاریی. و ب  اندازه کافو بو 
آینده روشن. ب  اندازه کافو نیروهایو ک  

 تاریخ ب  خود ندیده است.

این جهان میتواند بسیار تاریی تر  بو  
آینده تر و نیروهای افسارگسیخت  بسیار 
بیشتر شوند. حرف ما و بحث ما فراخوان 
ب  هم  برای کمی ب  ایستو در این حرکت 
رو ب  تخریب کل بنیادهای زندگو  حداقل 
امروز در این منطق  است...طر  این توقع 
در مقابل آنها ک  ب  دور از مرزهای 
تعصب سیاسو و ایدئولوژیی  مرل انسان 
شریف ب  جامع  و زندگو و هم نوع خود 
فکر میکنند  نباید توقع باالیو باشد. راست 
و چپ سیاست ب  کنار  آد  مسئول در 
مقابل جامع  نباید دست روی دست بگاارد. 
این بنیاد جارو کردن بو تفاوتو در مقابل 
کشاندن کردستان ب  عرال  جنگ نیابتو 
بین ایران و عربستان است  ک  حزب 
تاریی اندیچ دمکرات امروز پیش  کرده 

 است.

 علل بی تفاوتی های سیاسی به تحرکات 



   

 

 

٢ 

رفقا و دوستان گرامو با تشکر از شرکت در 
اییین نشییسییت. بییحییث امییروز مییا بییر سییر 
تخاالمات ایران و عربستان و جنگ نییابیتیو 
یا تالش برای جینیگ نیییابیتیو در کیردسیتیان 
است. ما تا کنون در مورد مسئلۀ خاورمیییانی  
وتخاالیمیات و قیطیب بینیدییهیاییو کی  شیکیل 
گرفت   موقعیتو ک  جریانها و احزاب میعییین 
در این منطق  دارند و جهنیمیو کی  بی  میرد  
خاورمیان  تحمیل کرده اند  ک  امروز دییگیر 
ابعادش مطلقا ن  از ن ر سیاسیو کی  از اول 
هم خاورمیان  ای نبود بلکی  حیتیو از زاوییۀ 
مشکالت و مصیبتهایو ک  برای بشیرییت بی  
بار آورده است جهانو شده است  الحیبیت و 
تحلیل کرده ایم. ب  طور واقعو امیروز هیییه 
پییدیییده ای در خییاورمیییییانیی  نیییییسییت کیی  اگییر 
بخواهید در مورد آن الحبیت کینییید میجیبیور 
نباشید ابتدا ب  ابحران خاورمیان ا بپردازیید. 
مسییئییلییۀ کییرد  وضییعیییییت ایییران  وضییعیییییت 
عربستان  کودتا در ترکی   کردستان عیراق  
مسییئییلییۀ پ ب ب  مسییئییلییۀ حییزب اتییحییاد 
دمییکییراتیییییی در سییورییی   وضییعیییییت خییود 
سوری   وضعیت یمن  همۀ اینها ب  الیورت 
خیلو واضح و روشنو گره خورده اسیت بی  
نا  چیزی ک  ب  بحران خاورمیان   از آن نیا  

 مو کنند. 
 

قصد من اینجیا پیرداخیتین بی  ایینیکی  بیحیران 
خاورمیان  چگونی  اییجیاد شید  دالییلیچ چیو 
بود  نقش  اش چیگیونی  کشیییده شید  از کیو 
شروع شد و ...  نیست. این مسائل ب  کیرات 
میورد بییحیث قییرار گییرفیتی  و شییمیا هییم  در 
مجادالتو  ک  شده و بحیث هیای دییگیران را 
دیده و شنیییده ایید. بیحیث اسیاسیا سیر جینیگ 
نیابتو عربستان و ایران است و تیاکیییدات میا 
اساسا کردستان اییران اسیت. امیا بیرای ایین 
کار ناچار  ابتدا نگاهو بسیار گیارا بی  خیود 

 بحران خاورمیان  بینداز . 
 

پایان شکست روسی  و جهان یی قیطیبیو را 
هم  ب  خاطر داریم  دوره ای ک  آمریکیا بی  
عنوان رئیس دنیییای پیییروز عیرو  کیرد و 
پیییییروزی خییود را بییر دنیییییای شییرق جشیین 
گرفت. کل نرب تالش کیردنید ایین دوره را 
ب  عنوان شکست کمونیسم ب  جهانیان اعیال  
کنند و جهنمو ک  بیعید از ایین اتیفیاق بی  نیا  
آزادی و دمکراسو در جهان یی قیطیبیو بی  

 بشریت تحمیل شد را شاهد هستیم.
 

در این دوره عراق اولین جایو بود ک  ب  آن 

حمل  شد. مرد  عراق هنوز هم تاوان جنیگیو 
را مو دهند ک  ب  اسم مبارزه با الدا  حسین 
و در دفاع از مرد  عراق شروع شد و شاهید 
سییرنییوشییت آنییان هسییتیییییم. امییروز هییم مییرد  
عراق  کارگران عراق  کودکان عراق هنوز 
از مصیبتو ک  در این جنگ ب  عنیوان دفیاع 
از آنها ب  آنها تیحیمیییل شید  رهیا نشیده انید. 
شکست آمریکا در عیراق را هیم بیاز شیاهید 
هستیم و وضعیتو ک   آمرییکیا و میتیحیدیینیچ  
از جمل  انگلستان درعیراق بیار آوردنید. بی  
هر حال بعد از این ماجرا شاهد بهار عیربیو 
هستیم. تحرکات انقالبو ک  از تونس و مصر 
شروع شد و دامن  اش ب  کشورهای دیگر از 
جمل  سوری  و لیبو کشیده شد. بعد از تیونیس 
و مصر حال با هر سرنوشتو ک  این انیقیالب 
در این دو کشور پییدا کیرد شیاهید تیحیرکیات 
اعتراضو در سوری  و لیییبیو هسیتیییم کی  بیا 
دخالت های امپریالیسمو و با جینیگیهیاییو کی  
در این منطق  شکل دادند  اعتراضهای اولییۀ 
تییوده ای نییتییوانسییت ادامیی  پیییییدا کیینیید. مییرد  
معتر  ب  خان  فیرسیتیاده شیدنید و لیییبیو و 
سوری  ب  میدان جنگهای امپریالییسیتیو و بی  
میدان جنگ دولتهای مرتجع منیطیقی   تیبیدییل 

 شد. 
بعد از  سرانجامو ک  لیبو پییدا کیرد امیروز 

سال جنیگ در سیوریی  هسیتیییم. در  ٥شاهد 
عر  این پنو سیال بیاالی الید هیزار نیفیر 
کشت  شده اند و از جیمیعیییت بیییسیت و ییی 
میلیونو سوری   فکر کنم االن  چییزی حیدود 
پانزده میلیون نفر چ  در کشورهای همجیوار 
سوری  و چ  در خود سیوریی  آواره هسیتینید. 
اینها طبیعتا مسائل جدیدی نیسیت و مسیائیلیو 
نیست ک  شما در جریانچ نباشید ولیو ادامیۀ 
این وضعیت ب  طور واقعو و شیکیسیتیو کی  
بلوب نرب در سوری  خورد مسیائیل دییگیر 
را پیچ کشید ک  ب  آن اشارۀ کوتاهو خیواهیم 
کرد و بعید سیر مسیئیلیۀ عیربسیتیان و اییران 

 خواهم رفت. 
 

پیروژه نیرب در ابیتییدای ایین جیینیگ و در 
ابتدای این دخالت گریها در سوریی  ایین بیود 
ک  دولت اسد ب  فیوری از بییین میو رود و 
کنار گااشت  میو شیود و اآزادی و رفیاه و 
سعادت و دموکراسوا برای مرد  سوری  بی  
ارمغان آورده مو شود. ارتیچ آزاد سیوریی  
را تشکیل دادند و آنرا ب  عنوان نییروییو کی  
قییرار بییود بییعیید از اسیید جییامییعییۀ سییورییی  و 
حاکمیت سوری  را در دست بگیرد و امینیییت 
و آسایچ مرد  را تامییین کینید  بی  جیهیانیییان 

مییییعییییرفییییو 
کردند. ولو این پروژه و کل پروژۀ نرب بیا 
توج  ب  قطب بندیهایو ک  شکل گیرفیتی  بیود 
ب  سر انجا  نرسید و شکست خورد. جناییتیو 
ک  ارتیچ آزاد در سیوریی  انیجیا  داد روی 
بشار اسد و دولت فاشیست سوریی  را سیفییید 
کرد . ب  دنبال عقب نشینیهای دیگری ک  در 
این پروس  ب  نرب تحمییل شید  بیخیشیو از 
متحدین نیرب و بیخیشیو از ارتیچ آزاد بی  
عینییوان داعییچ ظییهیور کیرد. ابیعییاد جیینیایییت 
داعشو ک  توسط نرب سازمان یافت  بود  ب  
خاورمیان  محدود نمانید و دامین کشیورهیای 
اروپایو از آلمان و فیرانسی  تیا بیروکسیل را 
گییرفییت و هیینییوز مییعییلییو  نیییییسییت در کییدا  
کشورهای دیگر بشریت شاهد جنایات داعیچ 

 و نیروهای شبی  داعچ خواهند بود. 
 

ب  هر حال در این دوره  تا جایو ک  ب  ما و 
ب  جیامیعیۀ اییران بیر میییگیردد  خیوشیبییینیو 
وسیییییعییو در میییییان طیییییفییو از اپییوزیسیییییون 
بورژوازی ایران از چپ تا راسیت الیورت 
گرفت. اپوزیسیونو ک  در دوره ای ب  جنیگ 
آمریکا با جمهوری اسالمو امید بست  بود در 
این دوره نیز ب  جنگ سوری  و اینک  بعد از 
سوری  نوبت اییران اسیت امیییدوار شید. در 
میان اپوزیسییون بیورژواییو راسیت و چیپ 
ایران این امید زنده شده بود ک  اگر جنگ بیا 
ایران در دورۀ بوش الورت نیگیرفیت  اگیر 
متعاقیبیا بیعید از بیوش دولیت سیازی هیا در 
خار  و ب  کمیی میحیافیل امیپیرییالیییسیتیو و 
احزاب بورژوازی ایران و دخالت و شراکت 
آنها ب  جایو نرسید  بعد از برداشتن اسید بی  
عنوان ییکیو از میتیحیدان االیلیو اییران در 
منطق  البد نوبت ایران است. آن زمان شعیار 
ابعد از اسد نوبت خامنی  ای اسیت  بیعید از 
سییورییی  نییوبییت ایییران اسییتا  شییعییار اییین 
جریانات بود. این آرزوها با شکیسیت پیروژه 
نرب در سوری  و با انشقاقیو کی  در الیف 
اانقالبیونا مورد حمایت نرب ایجیاد شید و 
داعشو ک  بخشو از نیروی ارتیچ آزاد بیود 
و عرو  کرد  ب  ناکامو انیجیامییید. وتیقیرییبیا 
مو توانم بگویم کل اپوزیسییونیو کی  بی  ایین 
امید نشست  بود ب  طور واقیعیو دسیت از پیا 
درازتر  ناامید و هیر کیدا   سیاکیت ودچیار 
انواع و اقسا  مشکالتو شدند ک  در جریانچ 
هستید. افقیو کی  داشیتینید شیکیسیت خیورد و 
متعاقب آن تقریبا امید ب  اینک  بیتیوانینیددرایین 
تحوالت نقشیو اییفیا کینینید تیبی  بین بسیت بیر 

 خورد. 

 تخاصمات ایران و عربستان و

 جنگ نیابتی در کردستان
 تهیه شده است ١٢١٦اوت  ١٢ای  مطلب بر مبنای سخنرانی در جلسه گوتنبرگ به تاریخ 

 
 خالد حاج محمدی                                                                                         



   

 

٧ 

در همین دوره مسئلۀ توافقات ایران و نیرب 
و مسئل  برجا  ک  ب  مااکرات اتمو مشیهیور 
اسییت اتییفییاق افییتییاد. میییییدانیییییم کیی  جییمییهییوری 
اسالمو یی پای االلو قدرت در عراق بیود 
و در سوری  نقچ داشیت. در لیبینیان و بیقیییۀ 
کشورها  در یمن االن عمال با عربسیتیان در 
حال جنگ است. ب  هیر حیال در میااکیرات 
برجا  موقعیت ایران در خیاورمیییانی  را بی  
رسییمیییییت شیینییاخییتیی  انیید. طییبیییییعییتییا مییااکییرات 
کشورهای نربیو بیا اییران داد و سیتیدی و 
معامالتو است ک  با هم مو کنند  توازن قیوا 
و موقعیت هر کدا  تعیین مو کند ک  هر کدا  
چقدر باید عقب بنشییینینید. چینییین نیییسیت کی  
بگوئید الرفا نرب عقب نشست و میوقیعیییت 
جمهوری اسالمو را در منطقی  بی  رسیمیییت 
شناخت و جمهوری اسالمو هیه بهایو نیداد. 
طبیعتا آنها هم عقب نشینو های جدی کردنید. 
میینییجییمییلیی  شییعییار ضیید آمییریییکییایییو خییود را 
کنارگااشتند  تخاالماتشان را با نرب کینیار 
گااشت و ..... بیاالخیره تیخیاالیمیات نیرب 
وجمهوری اسالمو در اشکالو ک  تیا آنیدوره 
در جریان بود ب  درج  زیادی پایان ییافیت و 
پروسۀ دیگری شروع شیده اسیت. از نیتیاییو 
این پروس  میتوان ب  اینک  امروز در نرب  
در آمریکا  آلمان  انگلستان و.. روی اییران 
ب  عنوان یی پای تامین امنیت ب  خاورمیانی  
و خاتم  دادن ب  این وضیعیییت  حسیاب میو 
کنند و همرنین اینک  کمپین های دول نیربیو 
علی  ایران ب  نیا  حیقیوق بشیر و ادفیاع از 
دموکراسو در ایرانا هم تقریبا کینیار رفیت  

 اشاره کرد.
 

پس از ناکامیو نیرب و بیوییحه امیرییکیا در 
سوری   رسمیت یافتن دخیالیتیهیای اییران در 
این جنگ  دخیالیت رسیمیو روسییی  بیر سیر 
حفا اسد  عمال ادامی  جینیگ در سیوریی  و 
سرنوشت خاورمییانی  بی  دولیتیهیای میرتیجیع 
درگیر سپرده شد. بر این مبنا قطب بندیهیاییو 

اییران بیعینیوان  -شکل گرفت. قطیب سیوریی 
متحد روسی  و قطب عربستان  قطر  تیرکییی  
ک  خود را متحد نرب میو دانسیتینید. بیخیچ 
زیییادی از احییزاب اپییوزیسیییییون ایییرانییو  
ناسیونالیست کرد و... از ن ر سیاسو رسیمیا 
و یا نیر رسمو در یکو از بیلیوب هیا قیرار 
گرفتند. یی حقییقیت در ایین زمییینی  واضیح 
است  ک  امروز خیلیو روشینیتیر از گیاشیتی  
خییود را نییمییایییان مییو کیینیید  اییین اسییت کیی  
خاورمیییانی  روی دسیت نیرب میانیده و نی  
امریکا و ن  اروپا راه حل و سیاستیو روشین 
برای حل یا تخفیف بحرانو ک  خود منشیا آن 
هستند  ندارند. مشکل خیاورمیییانی  و جینیگ 
خونینو ک  راه انداختند  انشقاقات وسیعو کی  
میان مرد  منطق  بی  عینیوان شیییعی   سینیو  
کرد  عرب  و تخاالماتو کی  راه انیداخیتینید 
در دنیای واقعو تقسیییم بینیدییهیاییو را اییجیاد 
کرده است بطیورییکی  نی  سیرنیوشیت عیراق 
معلو  است و ن  سرنوشت سوری ! وهیریی 

از دول نیربیو راه حیل میعییینیو بیرای حیل 
معهل خاورمیان  ندارند. بیر میتین ایین خیال 
است ک  روسی  رسما در جینیگ در سیوریی  
دخییالییت کییرده  بیی  یییی نیییییروی جییدی در 
تخاالمات خاورمیان  تبدیل شده و امکان ایفیا 

 نقشو جدی را پیدا کرده است. 
 

امروز توازن در منطق  ب  نتیییجی  کشیمیکیچ 
میان قطب عربستان  ترکی  و قطر  و قیطیب 
ایران سوری  و هیمیپیییمیانیانشیان  روسییی  و 
نرب  و سرانجا  پیدا کیردن نیقیطی  تیعیادلیو 
میان این نیروها و توافقات آنها وابست  اسیت. 
در این دوره ترکی  با عارخیواهیو از دولیت 
روسی  ب  خاطر شلیی ب  و سقوط هواپیمای 
روسو  با تماس و مااکره با ایران  با طیر  
اینک  ما مشکلو با اسد نیدارییم وحیتیو قیبیول 
اینک  اسد بماند در جهیت خیود تیجیدیید نی یر 
کرده و شاهد چرخشو در سیاست این کشیور 

 هستیم. 
 

این وضعیت و قطببندیهیاییو کی  در مینیطیقی  
شکل گرفت  رنگ خود را بی  کیل تیحیوالت 
خاورمیان  و ب  الفیبینیدی احیزاب از جیمیلی  

 احزاب ناسیونالیست کرد زده است. 
 

در تحوالت و جنگ خاورمیان  هم عربسیتیان 
و هم تیرکییی  بی  دالییل میخیتیلیفیو از جیمیلی  
موقعیت نرب و خیاورمیییانی   شیکیسیتیو کی  
اساسا امریکا خورد  کاهچ ارزش و جایگیاه 
خاورمیان  برای نرب و مشخیصیا آمیرییکیا  
کاهچ جایگیاه عیربسیتیان بیرای آمیرییکیا بی  
نسبت گاشت   با توج  ب  همۀ این فیاکیتیورهیا 
و فاکتورهای دیگری عربستان و ترکیی  جیز 
بازنده ها هستنید. هیر دو کشیور بی  عینیوان 
دولتهای متحد نرب و آمریکا ک  خود را در 
تخاالم با ایران و دولیت اسید تیعیرییف میو 
کردند  ب  درج  ای بازندۀ بودند. آنهیا تیالش 
مو کردند نرب پشت پروژه کنار رفتن اسید 
بماند  ب  ایین امییید کی  کینیار بیا رفیتین اسید 
میوقیعیییت آنیهیا در خیاورمیییانی   بی  عینییوان 
متحدین نرب  بیهیتیر شیود  کی  ایین هیم بی  
جایو نرسید. اینکی  دول نیربیو آنیطیور کی  
اینها حساب مو کیردنید در ایین تیخیاالیمیات 
دخالت نکردند  اینک  نرب در مقابیل اییران 
و سوری  کوتاه آمد  عیربسیتیان و تیرکییی  را 
جریتر کرد. تالش برای جبران این وضعییت 
باعث شد عربستان ب  هر دری بزنید   دفیاع 
از داعچ کی  امیروز هیمی  بی  آن اعیتیراف 
میکنند  سیاست اخیر دولت عربستان بود. ب  
طور مشخص شاهد تالش عربستان و قیطیب 
عربستان  قطیر و تیرکییی   در پیییاده کیردن 
سیاست دامن زدن ب  جنگ نیابتو از طیرف 
جمهوری اسالمو در عراق  در ییمین و در 

 سوری   اینبار در ایران هستیم. 
پروژه ای ک  اخیرا عربستان و ترکی  و قطر 
در راس آن قیرار گیرفیتی  انید  تیالش بیرای 
سازماندهو احزاب و جرییانیات اپیوزیسیییون 
ایران در خود ایران و بیا ایین هیدف کی  در 
ایران یا جنگو راه بیاندازند ییا آن را نیاامین 

کنند و جمهوری اسالمیو را بیا مشیکیالت و 
تخاالماتو روبرو کنند  سیاست امیروز ایین 
قطب علی  ایران است. ایین پیروژه طیبیییعیتیا 
کمو قدیمو تر است و بحث های آن از قیبیل 
وجود داشت  است. دورۀ اخیر مجاهدین اولین 
جریانو است ک  ب  این پروژه پیوست. الیبیتی  
قبل از آن این قطببنیدییهیاییو در اپیوزیسیییون 
کییرد در ایییران شییکییل گییرفییتیی  بییود  حییزب 
دمکرات جنا  هیجیری بیا قیطیب بیارزانیو  
عربستان و قیطیر و تیرکییی  اسیت و حیزب 
دمکرات خالد عزییزی بی  بیهیبیود روابیط بیا 
جمهوری اسالمو و دولت روحانو  دلیخیوش 
کیییرده اسیییت. در مییینیییطیییقییی  هیییم احیییزاب 
ناسیونالیست کیرد از بیارزانیو و پ ب ب 
گرفت  تا حزب اتحاد دمکراتیی سیوریی   تیا 
احزاب ناسیونالیست کرد در اییران هیمی  در 
این تقسیم بندیها و این قطب هیا تیقیسیییم شیده 
اند. تالش ایینیدوره عیربسیتیان اسیتیفیاده و ییا 
توافن با جریاناتو است ک  در این پروس  بی  
تخاالمات قطب عیربسیتیان و تیرکییی  عیلییی  
ایران امید بست  بودند. تالش برای تبدیل آنهیا 
ب  اهر  و وسیل  پیشبرد سیاست عربستیان و 
جنگ نیابتو عربستیان در اییران کی  اولییین 

  کاندید آن مجاهد بود.
نقشو ک  مجاهد  بعنوان یی جریان فرق  ای 
و ماهبو  مو تواند در این پروس  اییفیا کینید  
جز بمب گااری  جز ترور  ک  هیر جیرییان 
نیر مسئول و بو ریش  ای مو تیوانید انیجیا  
دهد  نیست و بیطیور واقیعیو کیاری از ایین 
بیشتر از مجاهدین ساخت  نیست. مجاهد نیمیو 
تواند یی جنبیچ تیوده ای راه بیییانیدازد. نی  
موقعیت این را دارد  ن  وجه  ایین را دارد  
ن  جریانو با ریش  اسیت و نی  سیمیپیاتیو در 
جامعۀ ایران نسبت بی  میجیاهید وجیود دارد. 
اتکای مجاهد اساسا بر نیروی اییدئیولیوژییی 

 و یا کسانو است ک  اجیر میکند.
بلوب عربستان بعد از مجاهید بیرای کیانیدیید 
بعدی روی احزاب ناسیونالیست کرد سرمای  
گااری کرده است. من وارد جزئیات اتفاقاتو 
ک  افتاده ییا میطیر  اسیت کی  افیتیاده اسیت  
اینک  چ  اجالسو گرفت  اند و یا چ  روابطو 
با بارزانو داشتند و...   نیمیو شیو . امیا در 
دورۀ اخیر ب  طور مشخص یکو از احیزاب 
اپوزیسیون کرد در منطقی  کی  امییید بی  ایین 
پروژه بست  است حزب دمکرات کیردسیتیان  
جنا  مصطفو هجری  است. جنگهای اخیییر 
حزب دمکرات و اعتصاب عمومو ک  حزب 
دمیکییرات مییدعییو اسییت بییدون فییراخییوان بیی  
مرد   حتو بدون فراخوان ب  احزاب سیاسو 
دیگر  راه انداخت   و در دنیای واقعو مطلیقیا 
اتفاق نیفتاد  تابع امید این جرییان بی  شیکیاف 
عربستان و ایران و تالشو است بیرای دادن 
تصویری بزرگ از توان و قیدرت خیود بی  

 دول منطق  ن  مرد  کردستان. 
مبارزۀ ن امو ک  حزب دمکرات پییچ بیرد  
ب  طور واقعو چیزی جز خودکشیو نیییسیت. 
هیه جریان مسئولو این کار را نمیو کینید. و 
اینطور نیست ک  رهبری حزب دمکیرات بی  

 این امر واقف نباشد. 
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اینطور نیست ک  حزب دمکرات نداند ک  
توازن پانزده  بیست سال قبل یا دورۀ شروع 
جنگ مسلحان  کردستان با االن یکو نیست. 
یا اوضاع ایران مشاب  وضعیت ترکی  یا 
سوری  نیست .اینها را حزب دمکرات ب  
عنوان یی جریان جا افتادۀ سیاسو و ب  
عنوان یی جریان ناسیولیستو و بورژوازیو 
مو فهمد. چنین نیست ک  حزب دمکرات از 
سر ندانم کاری یا نادانو یا اینک  توازن را 
تشخیص نمو دهد وارد چنین ماجرایو شده 
است. مسئل  این است ک  این حزب روی 
تخاالمات منطق  ای  حساب باز کرده و 
میخواهد ب  عنوان حزبو ک  مو تواند اهر  
فشاری بر علی  جمهوری اسالمو باشد روی 
او حساب کنند  حتو اگر این ب  قیمت 
نابودی چند واحد ن امو این حزب تما  
شود  ک  متاسفان  شد. باید دید این پروژه ب  
کجا مو رسد. پروژۀ حزب دمکرات و جنگ 
مسلحان   در کردستان زیر سایۀ تخاالمات 
عربستان و قطر و ترکی  با ایران  با این افن 
و ب  این امید ک  دخالتگری ها فرج  ای ب  
حزب دمکرات بدهد و آنها هم بتوانند مرل پ 
ب ب و یا حزب اتحاد دمکراتیی سوری  
در فردای ب  هم خوردن اوضاع و تحمیل 
سناریوی سیاه در جامعۀ ایران  در کردستان 
موقعیتو داشت  باشند است. لاا این پروژه 
ربطو ب  مبارزۀ مسلحان  در کردستان  
مستقل از حقانیت و عد  حقانیت و درست 
بودن یا توازن قوای مناسب یا نامناسب  
ندارد. اینجا بحث حقانیت و عد  حقانیت 
مبارزه مسلحان  نیست. هیه نیروی سیاسو 
جدی در کردستان بدون توان مبارزۀ 
مسلحان   بدون توان دفاع از خود  الرفا 
بدلیل اینک  سیاست در این جامع  مسلح است 
نمیتواند کاری جدی از پیچ ببرد. در 
کردستان اپوزیسیون و پوزیسیون هر دو 
مسلح هستند   در نتیج  هیه جریان جدی 
بدون اینک  توان و قدرت دفاع از خود داشت  
باشد تا در موقعو ک  الز  باشد بکار ببرد  
ب  جایو نمو رسد را حرفو نیست. بحث بر 
سر یی پروژۀ دولتهای منطق  و تخاالماتو 
است و امید بستن نیروهایو ب  این 
تخاالمات ک  در جامعۀ کردستان ب  اتکا ب  
نیرو و امکانات این دولتها ب  جایو برسند. 
بحث بر سر سناریویو است ک  دول مرتجع 
منطق  در دستورشان است و ظاهرا یکو از 
مکانهایچ کردستان است. بارزانو ک  متحد 
حزب دمکرات است در این پروژه یکو از 
نیروهایو است ک  ب  او اتکا مو کنند. لاا 
این سناریو یی سناریوی سیاه است. تقابل با 
این سناریو مستقل از اینک  ب  کجا میرسد 
یی وظیفۀ انسانو و انقالبو است ک  ما علی  

 آن ایستاده ایم. 
 

اولین نیرویو ک  تا کنون از این وضعیت 
استفاده برده خود جمهوری اسالمو است. 
جمهوری اسالمو با میلیتاریزه کردن 

کردستان  با بگیر و ببندهایو ب  بهان  تقابل 
با سلفو ها و ...  با راه انداختن مو  
اعدامها  با بستن و افزایچ حمالت ب  
مرزها  با تهدید اپوزیسیون از جمل  احزاب 
مستقر در کردستان عراق  تالش میکند از 
این فها استفاده کند. تالش میکند محل کار 
و زندگو مرد  را امنیتو و اعترا  حن 

 طلبان  آنها را پس بزند. 
 

ب  طور قطع یی پای این تخاالمات  یی 
پای این پروژه تالش برای نفاق قومو  نفاق 
ماهبو  در جامعۀ کردستان است. سرمای  
گااری کردن روی سنو گری و اتقابلا 
شیع  و سنو در جامعۀ کردستان   سرمای  
گااری روی نفاق قومو و تحریکات قومو و 
ماهبو و ایجاد دشمنو میان مرد  و رنگ 
قومو و ماهبو زدن ب  اعترا  آنها یی 
پای  االلو این پروژه است. ناسیونالیسم کرد 
نسبت ب  نفاق قومو هیه مشکلو نداشت   
اتکا ب  ارتجاع ماهبو هم سنتا یی پای 
فعالیت احزاب ناسیونالیست کرد است و 
هیروقت از آن خداحاف و نکرده اند. در 
گاشت  حزب دمکرات در دامن زدن ب  سنو 
گری در جامعۀ کردستان  در متحد کردن 
آخوندهای کرد و تشکیل سازمان آخوندهای 
کرد  تالشهایو کرد. گرچ  این پروژه ب  
دالیل مختلف ب  جایو نرسید  اما جریانات 
سلفو با اتکا ب  فهایو ک  جمهوری اسالمو 
برای مقابل  با فهای چپ جامع  کردستان 
برایشان ایجاد کرد و ب  آنها امکان داد و با 
اتکا ب  عربستان و با پول و امکانات 
عربستان دامن  فعالیتهایشان را بیشتر کردند. 
بعید نیست بزودی شاهد فعالیت مشترب 
جریانات سلفو و حزب دمکرات و نزدیکو 

 آنها ب  هم باشیم. 
 

سوال این است آیا ایران  آیا جامعۀ کردستان 
سوری  مو شود  آیا امکان تحقن این سناریو 
موجود است  آیا این پروژه ب  جایو میرسد  
اینجا اشاره ب  نکاتو الز  است و پس از آن 

 اگر سواالتو بود جواب مو دهیم . 
 

آیا این پروژه ب  جایو مو رسد   ب  طور 
واقعو با توج  ب  چند فاکتور این پروژه ب  

 جایو نمو رسد. 
 

اوال اینک  عربستان  مستقل از گروهها و 
فرق  های قومو یا ماهبو یا سلفو یا 
گروههای تروریستو ماهبو  آن نیرویو 
نیست ک  جامعۀ ایران تاریخا چ  از ن ر 
روانشناسو  چ  فرهنگو و چ  سیاسو ب  آن 
سمپاتیو داشت  باشد. این فقط شامل 
ناسیونالیستهای ضد عرب نمیشود. مرد  
ایران تاریخا  سنتا سمپاتو ب  نرب  ب  
فرهنگ و ارزشهای نربو دارند و جامع  
اسال  زده عربستان عقب مانده تر از آن 
است ک  کسو خالالو از جمهوری اسالمو 
و رفتن زیر حاکمیت شیوع عربستان و یا 
جریانات نزدیی ب  آن را بخواهند. در دورۀ 

بوش یا قبل از بوش را در ن ر بگیرید ک  
خطر حمل  ب  ایران باال بود  بخشو از مرد  
ایران از سر استیصال و نفرت از جمهوری 
اسالمو فکر مو کردند خوب اگر آمریکا 
بیاید و جمهوری اسالمو را بردارد ب  نفع 
است. خیلو ها مو گفتند خوب بدون اتکا ب  
یی کشور خارجو آن هم آمریکا ک  نمو 
شود کاری کرد. مرد  ایران از سر ناآگاهو 
و از سر سمپاتو عمومو ب  نرب  ب  
دمکراسو در نرب  ب  فرهنگ نربو  و 
از اینک  جامعۀ ایران عموما گارد جدی در 
مقابل نرب ندارد بخشا خطر حمل  ن امو 
را نمیدید. شاید بر عکس خیلو از کشورهای 
خاورمیان   در ایران نربو گری  ب  معنو 
نیر اسالمو بودن  مدرن و متمدن بودن  
بخشو از فرهنگ این جامع  است. این در 
مورد عربستان برعکس است. نفرت از 
عربستان  از فرهنگ اسالمو و عربستان ب  
عنوان  نمایندۀ عهدعتین و قرون وسطایو 
آن باال است. لاا جامع  سمپاتو ب  این ماجرا 
ندارد. بعد از جهنمو ک  درعراق و لیبو و 
سوری  راه افتاده  و نقچ دول امپریالیستو 
در آن  خوشبینو  امید و توهم اولی  ب  آنها و 
وبویحه آمریکا هم نمانده. مرد  در ایران 
مطلقا سمپاتو ب  عربستان و ترکی  ندارند. 
عربستان در عین حال نیرویو نیست ک  
توان لشکرکشو ب  ایران و یا هر کشور 
دیگری را داشت  باشد.عربستان مو تواند با 
اتکا ب  توان مالو و تسهیالتو خود  با اجیر 
کردن نیروها  با تسلیح دیگران و برای 
ناامن کردن جامع  سرمای  گااری کند. 
ممکن است با هر نیروی نیر مسئولو این نا 
امنو را ایجاد کرد ولو گفتم ب  طور واقعو 
سوری  کردن ایران  مطلقا در چشم انداز و 

 در توان عربستان نیست. 
اما علیرنم  این باید ماجرا را جدی گرفت 
ب  این دلیل ک  در خاورمیان  یی آدمکشو 
وسیع و جنگ بر سر قومیت و ماهب را 
میان مرد  ب  راه انداخت  اند. عمالعراق ب  
س  بخچ شیع   سنو و کرد تقسیم شده است. 
سوری  ب  یی درج  ای ب  همین الورت 
تقسیم شده است. ب  یمن سیاستهای ارتجاعو 
امریکا و متحدینچ نفاقهای قومو  کین  کور 
قومو و کین  های ماهبو را در سطح بسیار 
باالیو زنده کرده اند و بار نفرت را در کل 
منطق  پاشیده اند. ب  همین دلیل نباید این 
مخاطره و این خطر را دستکم گرفت. 
متاسفان  در اپوزیسیون ایران  در 
اپوزیسیون چپ هیه نقشو برای این پروژه 
خطرناب قائل نیست  یا از کنار آن مو 
گارند. لاا من فکر مو کنم حساسیت ب  این 
مسئل   احساس مسئولیت نسبت ب  سرنوشت 
مرد  این جامع  یی امر جدی است. این 
مسئل  ن  تنها از این زاوی   از زاویۀ مبارزه 
با جمهوری اسالمو نیز یی مسئلۀ جدی 
است. بطور قطع هر ناامنو  هر بمبو ک  در 
ایران منفجر بشود  در هر مسجد شیع  ای 
ک  بمبگااری شود و یا هر مسجد عمر و 

 عرمان و ابوبکری ک  منفجرشود  

 تخاصمات ایران و عربستان و...



   

 

٣ 

مرال در شهرهایو مانند ارومی  ک  ترکیب 
جمعیتو آن کرد زبان و ترب زبان و مرد  
منتسب ب  شیع  و سنو است  کافو است تا 
نفاق قومو و ماهبو عمیقو را دامن بزند  
نفاقو ک  اولین دودش ب  چشم طبقۀ کارگر 
در ایران میرود و مبارزات مرد  زحمتکچ 
جامعۀ ایران برعلی   جمهوری اسالمو لطم  
میخورد. لطم  چنین اعمالو را نیروی 
انقالبو و برابری طلب  نیروهای متمدن و 
انساندوست میخورند ک  سرنگونو و ب  زیر 
کشیدن جمهوری اسالمو امرشان است. با 
توج  ب  هم  این فاکتورها باید این پروژه و 

 مخاطرات آن را جدی گرفت. 
 

متاسفان  در اپوزیسیون ایران و در 
اپوزسیون چپ و راست در کردستان گارد 
جدی بر سر ماجرای حزب دمکرات  بر سر 
تخاالمات عربستان و ایران و تالش آنها 
برای جنگ نیابتو در کشورهای همدیگر  یا 
حداقل در ایران  نیست. یی دلیل جدی این 
مسئل  این است ک  ضدیت با جمهوری 
اسالمو چنان چشم این اپوزیسیون را کور 
کرده ک   تقابل با این سناریو را از این 
زاوی  ک  امبارزه با جمهوری اسالموا 
نیست نتیجتا ب  دفاع از مرد  و دفاع از 
آزادی مرد  مربوط نیست. ب  باالبردن سطح 
مبارزات و اتحاد مربوط مرد  نیست و.... 
را وظیف  خود نمیداند. این اپوزیسیون از 
همین زاوی  ضدیت با جمهوری اسالمو ب  
حمل  امریکا ب  ایران  ب  جنبچ سبز بعنوان 
فرج  ای برای عرو  و تقویت خود نگاه 

 میکرد و امید بست  بود.
 

جمعبندی کنم بر خالف توجیهاتو ک  رهبری 
حزب دمکرات و دفتر سیاسو این حزب 
سرهم میکند ک  گویا کشف کرده اند امروز 
وقت آن است ک  تاکتیی جدیدی ب  کار 
ببرند و مبارزات مرد  را اتقویتا کنند و 
گویا جنگ مسلحانۀ آنها در خدمت این امر 
است  تحرکات و سیاست جدید این حزب 
اسلح  ای جدی دست جمهوری اسالمو 
برای پس زدن مبارزات مرد  است. مرد  
کردستان هم با تجرب  عملو ک  دارند 
سمپاتو ب  این سیاست حزب دمکرات ندارند 
ولو گفتم گارد در مقابل این خطر ضعیف 
است و در نتیج  باید ب  این امر با حساسیت 
باالیو برخورد کرد. باید هشدار داد و باید 

 هشیار بود.
 

ما در این دوره ب  نوبۀ خود تالش کردیم 
مخاطراتو ک  اپوزیسیون کرد مستقر در 
خاب کردستان عراق را تهدید مو کند  
گوشزد کنیم. تالش کردیم نقشو ک  بارزانو 
و جمهوری اسالمو در این تخاالمات و 
معامالتو ک  با هم دارند و مخاطرات آنرا 
بگوئیم و فکر مو کنیم ما تنها نیستیم. مستقل 
از احزابو ک  تابحال سکوت کرده اند و 

اعال  موضعو نگرفت  اند  ذهنیت عمومو 
جامع   بخچ وسیعو از الف آزادیخواهو 
در جامعۀ ایران  در جامعۀ کردستان  آنها 
هم مرل ما فکرمو کنند. اتکای ما روی این 
بخچ از جامع  است و امیدواریم احزاب 
سیاسو مسئوالن  ب  این واقع  برخورد کنند 
و این وضعیت را تشخیص دهند و سکوت 
خود را بشکنند. ما هم  تالش خود را در این 
زمین  میکنیم  چرا ک  فکر مو کنیم 
مخاطرات جدی است و باید آنرا جدی 
گرفت. اگر سوری  ای کردن ایران و 
کردستان ممکن نیست اما نا امن کردن  
قومو و ماهبو کردن فهای جامع  ممکن 
است. امری ک  زیانچ را طبقۀ کارگر  
مرد  ایران علو العمو  خواهند دید و دود آن 
ب  چشم مرد  خواهد رفت.  گارد گرفتن و 
سد بستن در مقابل این پروژه وظیفۀ هر 
نیروی مسئولو است. وظیفۀ هر آد  
شرافتمند و فهیمو  است. ما ب  نوبۀ خود در 
این زمین  تالش خواهیم کرد و امیدواریم 
بتوانیم ب  کمی مرد  آزادیخواه مانع متحقن 
شدن این پروژه شویم ک  کردستان ایران را 
نا امن کنند و ب  محل تاخت و تاز جمهوری 
اسالمو و نیروهای زیر دست عربستان یا 

 متحد عربستان و قطر تبدیل شود.    
 

 جواب به سواالت حاضری 
 
این سوال مطر  شده است ک  آیا مسئلۀ  

فروش و بازار اسلح  نیست  من فکر مو 
کنم این جواب کاملو نیست. گویا آمریکا 
جنگ را راه مو اندازد برای اینک  اسلح  
بفروشد یا روسی  جنگ راه مو اندازد  برای 
اینک  اسلح  بفروشد. اینطور نیست. بازار 
خرید و فروش اسلح  یی فاکتور است. 
وقتو جنگ راه مو اندازند  طبیعو است 
هم  سعو مو کنند اسلح  هایشان را 
بفروشند. اما هدف از جنگ الزاما بر سر 
فروش اسلح  نیست  بلک  بر سر گسترش 
دامنۀ قدرت و نفوذی است ک  هریی روی 
جهان دارند. جنگ سر منافع اقتصادی و 
منافع سیاسو است. حمل  ب  عراق ربطو ب  
فروش اسلح  نداشت ولو در حمل  ب  عراق 
مسلما یی دنیا اسلح  فروختند. از مین ها و 
تانکهای سوئد گرفت  تا تسلیحات آلمان و 
انگلستان و کشورهای دیگر. خود انگلستان 
ک  یی پای جنگ با الدا  بود  یی پای 
فروش اسلح  ب  الدا  هم بود. جنگ عراق 
برای اینک  اسلح  بفروشند راه انداخت  نشد. 
اهداف خیلو وسیع تری را دنبال مو کردند. 
اهدافو ک  ما آندوره مفصل ب  آن پرداخت  
ایم و امروز هم در ابتدای بحث ب  آن اشاره 

 کردیم. 

نمو توان یی فرمول عمومو را در مورد 
هم  جنگها بکار برد. مرال جنگ عربستان و 
جمهوری اسالمو در یمن را نمو توان 
اینطور جواب داد. باید دید هر جنگو کدا  
مسئل  را قرار است حل و فصل کند. بحران 
و جنگهای دورۀ اخیر ک  راه انداخت  شد و 

ب  طور مشخص حمل  ب  عراق ناشو از 
تناقهات خود نرب بود. جنگ عراق 
ربطو ب  مبارزه با الدا  حسین نداشت. 
امروز خودشان  اعتراف میکنند  اخیرا 
گزارش دالیل این جنگ و جنایات نرب و 
نقچ بلر در این جنایت منتشر شد و الدر 
اخبار انگلیس بود. در انگلیس مسئل  محاکم  
بلر بطور جدی مطر  است. قبال هم در 
کانادا اعتراضات وسیعو برای محاکمات 
بوش در جریان بود. بهر حال دالیل حمل  ب  
عراق را باید در  تناقهات در خود نرب 
سر ناتو و دنیای پس از جنگ سرد جستجو 
کرد. هدف اولیۀ امریکا در این جنگ عراق 
و ان م نوین جهانوا تحمیل هحمونو خود 
ب  متحدان دیروزش از جمل  اروپا  بود. 
بهرحال من فکر مو کنم نمو شود یی 
 فرمول برای توضیح هم  جنگها پیدا کرد.

در مورد اینک  گفتم جامعۀ ایران پایرای 
عربستان نیست یا اینک  سمپاتو ب  عربستان 
در روانشناسو جامع  نیست و برعکس 
سمپاتو ب  نرب هست  سوالو شد و الز  
است توضیحاتو بدهم. ببینید بحث من این 
است ک  سمپاتو از سر ناآگاهو است. جامعۀ 
ایران تاریخا گاردی ب  نسبت نرب  نداشت  
است. بخشا از  فرهنگشان  دفاع کرده است. 
بخشا منشا دمکراسو و آزادی را نرب 
میداند. بطور واقعو هم چ  در اثر انقالبات 
بورژوایو در اروپا و چ  در اثر رشد جنبچ 
کارگری و دستاوردهای آن منشا آزادی ها  
حقوق فردی و مدنو زیادی است. این 
سمپاتو عمومو از سر سمپاتو ب  آزادی  ب  
مدرنیسم و..... با سمپاتو جنبچ ناسیونالیسم 
پرونرب  ناسیونالیسم ایرانو ک  همزمان 
ناسیونالیسم ضد عرب است  عمیقا متفاوت 
است  اما همین فهای عمومو ناسیونالیسم 
ایرانو ضد عرب ک  دائما انفرت از عربا 
را در جامع  تبلیغ میکنند حتما روی فهای 

 جامع  بو تاثیر نیست.

در مورد ارزیابو از چپ هم نکت  ای را 
توضیح بدهم. ببینید چپ ایران  از زاویۀ 
ناسیونالیسم چپ ایرانو  تاریخا ب  نسبت 
ناسیونالیسم کرد از زاویۀ ناسیونالیسم ایرانو 
یی بدهکاری دارد. احقوق خلقهاا  احقوق 
اقلیتهاا  احقوق خلن کردا  بیان این 

 بدهکاری تاریخو است.
 

ب  همین دلیل در تما  دوره جنگ حزب 
دمکرات ک  ب  کمونیستها  در کومل  وحزب 
کمونیست  تحمیل کرد  بخچ وسیعو از چپ 
ایران  راه کارگر و شاخۀ مختلف چریی 
و ...  رسمو یا نیر رسمو در کنار حزب 
دمکرات و سیاستهای ضد کارگری و ضد 
کمونیستو آن ایستادند. همین بدهکاری 
تاریخو این چپ ب  ناسیونالیسم کرد تحت 
عنوان نماینده املت تحت ستم کردا باعث 
میشود امروز هم نسبت ب  حزب دمکرات 
گاردی نداشت  باشند. اما شاهد همین سکوت 

 در مقابل مجاهد نیستید . 
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همین بدهکاری تاریخو این چپ ب  
ناسیونالیسم کرد تحت عنوان نماینده املت 
تحت ستم کردا باعث میشود امروز هم 
نسبت ب  حزب دمکرات گاردی نداشت  
باشند. اما شاهد همین سکوت در مقابل 
مجاهد نیستید . برای این چپ حزب 
دمکرات و امبارزات خلقهاا تقدس 
خاالو دارند. ب  اسناد کنگرۀ اخیر راه 
کارگر توج  کنید  پر است از دفاع 
عمومو از ا خلقهای ایرانا و امبارزات 
حن طلبانۀ خلقهای ایرانا و طبیعتا حزب 
دمکرات و ناسیونالیستهای ترب نمانیدگان 
اعترا  این اخلقهاا هستند. خوب توقع 
اینک  اینها در مقابل یکو از نیروهای 
االلو ناسیونالیسم کرد ک  تاریخو از 
مبارزۀ مسلحان  علی  جمهوری اسالمو 
دارد  گاردی داشت  باشد نلط است. بخشو 
از این چپها پای خودشان در میدان است. 
نمو شود فعالیت حزب دمکرات را زیر 

ترکی  علی   -قطر -افقو ک  قطب عربستان
ایران را محکو  کرد اما لگدی ب  
بارزانو  ک  یی پای این تحرب و بند و 
بست بارزانو است  نزد. سالها است 
رابط  دوستان  و ادیپلماتییا این 
جریانات با بارزانو و احزاب کردی در 
عراق مانع موضعگیری روشن شان 
میشود. سو سال است در کردستان عراق 
نشست  اند و وقتو سوال میکنید چرا در 
مقابل  زن کشو در این جامع  ساکت 
هستید میگوید آقا مناسبات دیپلماسو داریم 
نمیشود. دیپلماسو آنها شده آن ک  سناریوی 
سیاه ب  جامعۀ کردستان و مرد  کردستانو 
ک  با شعار چپچ با پرچم ب  میدان آمده 
است   مناسبات با بارزانو  ظاهرا حفا 
این مناسبات ارزشچ باالتر است از دفاع 
از کارگر و زحمتکچ کردستان  دفاع از 
زن  دفاع از سوسیالیسم و .... . یکو از 
این احزاب چپ و شاید چپ ترین آنها 
حزب کمونیست  ایران است. اولین 
سخنرانو ابراهیم علیزاده  ک  از اولین 
کسانو است ک  نسبت ب  این ماجرا اعال  
موضع میکند  را در ن ر بگیریم لب کال  
این مصاحب  این است ک  ااین سیاست ما 
نیستا. راست مو گوید این سیاست آنها 
نیست. درست است ک  کومل  ن  زیر چتر 
عربستان رفت  و ن  وارد این  پروس  شده 
است. سوال این است ک  جریانو دارد این 
سیاست را پیچ مو برد و موضع شما 
نسبت ب  این چیست  سیاست من این 
نیست جواب نیست. اما اگر همین سوال را 
در مورد مجاهد بپرسید خیلو چیزهای 
دیگر مو گوید. من تا حاال ندید  احزاب 
چپ رسما نسبت ب  ماجرا چیزی بگویند. 
اینک  ماجرا چیست  دلیل این سکوت 
چیست  آیا قرار نیست چیزی اتفاق بیافتد  

محمد فتاحو توضیح داد ده سال قبل کسو 
فکر مو کرد مدرس  را بمباران مو کنند  
مرد  را سر مو برند  با وساطت بارزانو 
شنگال را تحویل داعچ مو دهند  کسو 
فکر میکرد بردگو دوران محمد را در 
مورد زنان ایزدی پیچ مو برند  کسو 
اینها را پیچ بینو مو کرد  کسو اینها را 
تصور مو کرد  واقعا نمو کرد. کسو 
عرو  پدیدۀ داعچ راتصور مو کرد  
تصور نمو کرد همرین پدیده ای  ب  
عنوان دفاع از مرد  سوری   زیر سای  و 
چتر نرب و در راس آن دولت آمریکا و 
ناتو عرو  کند. خیلو نیر محتمل ها را 
دورۀ اخیر شدنو کردند. مهندسو اش 
کردند. اینطور نبود اتفاقو پیچ آمده باشند 
و یا مکانیز  طبیعو زندگو  مبارزه و 

 اعترا  مرد  باشند. 

همانطور ک  گفتم متاسفان  این سکوت در 
نیروهای سیاسو هست. افرادی سر این 
ماجرا حرف زده اند  نوشت  اند و موضع 
گرفتند ولو ب  عنوان احزاب رسمو 
هیرکدامشان تا بحال چیزی نگفت  اند. ب  
عنوان حزب تنها جریانو ک  الحبت کرده 
است حزب کمونیست و ابراهیم علیزاده 
است ک  آن هم نمو گوید ماجرا چو است 
و ب  اینک  اسیاست من این نیستا اکتفا 

 میکند.

در جواب ب  سوال رابط  حزب دمکرات 
بورژوازی کرد و اینک  آیا حزب دمکرات 
بورژوازی کرد را نمایندگو میکند یا ن  و 
نام  اعتراضو چهار الد نفر از کردستان 
در مورد جنگ مسلحان  و... نیز نکاتو 

 کوتاه را بیان کنم.
ببینید هیه زمانو نمیشود گفت یی حزب 
بورژوایو نماینده کل طبق  را میکند. 
حزب دمکرات حزبو بورژوایو است اما 
آیا نمانیدگو کل بورژوازی کرد را کرده 
یا میکند  ن ! احزاب مختلف بورژوایو 
نمایندگو الی  های مختلف بورژوایو و 
جنبشهای سیاسو مختلف این طبق  را 
میکنند  احزاب لیبرال همانقدر بورژوایو 
اند ک  احزاب فاشیست. در مورد 
جمهوری اسالمو هم همینطور است. 
جمهوری اسالمو همیش  دولتو بورژوایو 
بوده اما امروز بخچ وسیعتری از 
بورژوازی ایران و جنبچ سیاسو آن را 

 نمایندگو میکند. 
ببینید تغییراتو در جامعۀ کردستان پیچ 
آمده است ک  ما ب  آن پرداخت  ایم. در 
چندین سال گاشت  بخچ وسیعو از 
بورژوازی کرد در جامعۀ کردستان با 
بورژوازی ایران اینتگره شده است. 
بورژوازی کرد بیچ از همیش  منفعتچ را  
در ادامۀ حیات با جمهوری اسالمو مو 
بیند تا مرال کردستان ایران جدا بشود و 
حزب دمکرات فالن بشود. بورژوازی 

کرد منفعت  اقتصادی و سیاسو خودش را 
با وجود و حاکمیت جمهوری اسالمو 
بیشتر تامین میبیند و ب  همین دلیل پشت 
خیلو از پروژهایو ک  بخشو از احزاب 
بورژوایو دارند یا ناسیونالیست های کرد 
دارند نمو رود. همین دوره ک  میگویو 
چهارالد نفر نام  نوشت  و گفت  اند 
خواهان این تاکتیی حزب دمکرات نیستیم 
خیلو روشن بخچ اع م بورژوازی کرد 
عموما خواهان همرین تاکتیکو نیست. 
توج  داشت  باشید ک  هیه بورژوایو نمو 
خواهد جامع  ای ک  سود ازش مو برد 
یی دفع  دچار انتشاش بشود  دچار 
ویرانو بشود. مگر بارزانو و طالبانو 
خواهان این هستند ک  اوضاع کردستان 
عراق ب  هم بخورد  ب  هم بخورد سود 
کالنو ک  آنها مو برند قطع مو شود. آنها 
از سر سود خودشان  از سر منافع سیاسو 
و اقتصادی واقعو خودشان  ک  همیش  
آنرا ب  عنوان منافع جامع  و مرد  بیان 
مو کنند  نمیخواهند کردستان عراق یا 
ایران ب  سوری  و عراق تبدیل شود. 
احزاب سیاسو در دوره هایو تاکتیکها و 
سیاستهایو اتخاذ مو کنند  ک  طبق  شان 
باهاشان نمو آید. اکرریتچ نمو آید و از آن 
حزب کنده میشود! حزب دمکرات 
کردستان ایران هم سیاستو اتخاذ کرده ک   
بورژوای عاقل در کردستان از سر نیاز و 
منفعت طبقاتو و زمینو خود مو گوید آقا 
جان من باهات نمو آیم. دار  سود  را مو 
بر . جمهوری اسالمو جامع  را ساکت 
کرده و کارگر ارزان و مفت زیاد و سود 
طبق  من تامین است و نمیخواهم از دست 
بدهم و با سیاست شما نیستم  کنار دولت 
روحانو میمانم و این ب  نفع من است. بهر 
حال حزب دمکرات یی حزب بورژوایو 
است  اما نماینده کل بورژوازی کردی ک  
از تاکتیی اخیر حزب دمکرات دل خوشو 

  ندارد و ب  آن سمپاتو ندارد  نیست.
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انتشار و علنو شدن گوش  ای از امیکیالیمیات 
خصوالوا چینید نیفیر از نیییروهیای مسیلیح 
حزب دمکیرات کیردسیتیان اییران بیا عیکیس 
العملهای متفاوتو روبرو شده است. مهمترین 
آن شاید اعترا  رسمو تعدادی از فیعیالییین 
زن ب  حزب دمکرات با عنوان ابیانی  زنیان 
روژهالت در محکومیت افکار تحقیر آمیز و 
واپسگراا و تقاضایشان برای جوابگویو ایین 
حییزب اسییت. جییوابییییی  شییاخیی  زنییان حییزب 
دمکرات کردستان اییران بی  ایین اعیتیرا  

 .خواندنو است

جواب شاخ  زنان حدکا خواندی اسیت نی  از 
این جهت ک  حرف تازه ای یا تیالیشیو بیرای 
جیواب دادن بیی  ایین اعیتییرا  در آن دیییده 
میشود. برعکس از این جهت ک  شاخ  زنیان 
این حزب با روشو آشنا ب  جای جواب دست 
ب  پاتی میزند. پاتیکیو کی  بیا گیرد و خیاب 
کردن و هیییاهیوی زییاد  میجیاهیدیین وار از 
یکطرف منتقد را پرورژیمو معرفو میکند و 
از طرف دیگر الحن  را بیا خیون رهیبیران 
اشهیدا خود چنان رنگین و دراماتیی میکند 
ک  هر اعتراضو در گلو خف  شود و مهیمیتیر 
از هم  پشت مسئل  ملو و مبارزات مرد  در 
کردستان علی  جمهوری اسالمو  میبیارزاتیو 
ک  پای حزب دمکرات ناخواست  ب  آن کشیده 
شد  سنگر میگیرد تا کل اپوزیسیون ملو  از 
چپ تا راست  را ب  یاد ابدهکاری فارس ها 

 .ب  کردهاا بیندازد و ب  سکوت بکشاند

پشت این گرد و خاکها اما بیییجیوابیو میطیلین 
شاخ  زنان حدکا خوابیده است. ب  همین دلیل 
ب  جای جواب بی  سیواالت آسیمیان ریسیمیان 
میبافد  ادعا میکنند دفاع از حن زن از دوره 
اقاضو محمدا! در ایین حیزب سینیت بیوده. 

 !!شوخو میفرمائید

خانم های محتر  شاید رهبری حزبتان بتوانید 
پز دفاع از حن زن را در نشیسیت بیا دول و 
احزاب اروپایو بگیرد و لیستو از اتالشهای 
بیدریغ شان در دفیاع از حین زنا از دوره 
قاضو محمد را ردیف کنند و کسیو میریشیان 
را نگیرد. اما تکرار همین نمیاییچ زمیانیییکی  
رو ب  مردمو ک  ضدیت حزب دمیکیرات بیا 
حن زن  بیا بیرابیری زن و هیمیزمیان دفیاع 
حزب دمکرات از سنتهای ناسییونیالیییسیتیو و 
عهد عتین ضد زن در جامع  کردستان را بیا 
زنییدگییو خییود تییجییربیی  کییرده انیید  نیی  فییقییط 

  .مهحک  ک  بازی با آتچ است

ظاهرا شاخ  زنان حزب دمکیرات فیرامیوش 
کرده است کی  در مینیاطین تیحیت حیاکیمیییت 
حزب دمکرات  این حیزب از قیوانییین ضید 

(  ۱انسانو و ضد زنو چیون ازن بی  زنا)
اچند همسریا و ....ن  فقط دفاع مییکیرد کی  

مای  کاسبو اش هم بود. فراموش کرده اسیت 
کیی  در میینییاطیین تییحییت حییاکییمیییییت حییزب 
متبوعشان قوانین اسالمو و سینیتیهیای عیقیب 
مانده ناسیونالیسم کرد بر زندگو هزاران زن 
حاکم بود. اینها پیا  لبیی قاسملو رهبر وقیت 
حدکا ب  خمینو و رژیمو ک  سمبل ضدیت بیا 
زن بود  درست در زمانیک  زنان در اییران 
میورد هییجیو  اسییید پیاشییان حیزب هللا قییرار 
میگرفتند  را فراموش کرده اند. دفاع از حین 
زن لباس زیادی گشادی است ک  شاخ  زنیان 
حزب دمکرات تالش میکند بی  تین بیییقیواره 

 .حزب شان کند

شاخ  زنان حدکا با وقاحیتیو بیو پیاییان ادعیا 
میکنید حیزب میتیبیوعیچ  بیرخیالف احیزاب 
دییگیر کی  فییقیط در کیال  از حین زن دفییاع 
میکنند  تاریخیو از اتیالیشیهیای گیرانیبیهیا و 
عملوا در دفاع از حن زن دارد. آییا شیاخی  
زنیان حیدکیا میییتیوانید حیتیو ییی نیمیونی  از 
اتالشها  تیاثیییرگیااری هیا و عیمیلیکیردهیای 
پرافتخارا و اگامهای عملوا حدکا در دفیاع 
از حن زن  علی  قیوانییین و سینیتیهیای عیقیب 
مانده در کردستان نا  ببرد  میتواند فقط یکیو 
از تاثیرات این تالشها در بهبود موقعییت زن 
در مناطن تحت حاکمیت و اتوریت  خیود نیا  
ببرد  میتواند از یی اعترا  کوچی لف یو 
ب  احزاب برادر در کردستان عراق ک  تحت 
حاکیمیییتیشیان هیزاران زن قیربیانیو قیتیلیهیای 
ناموسو شدند و قانون شریع  حاکم اسیت بی  

  خواننده و مرد  کردستان نشان دهد 

ادعای دفاع از حن زن حیزب دمیکیرات را 
باید ب  همان اندازه جیدی گیرفیت کی  ادعیای 
سکوالر بودن شیان آنیهیم درسیت زمیانیییکی  
نیمیاییینیده شیان بی  حیو مییییرود  رهیبییر تییازه 
مسلمان شده شان عید قربان را ب  مسیلیمیانیان 
و استقالل عربستان را ب  شیوع میرتیجیع آن 
تبریی میگوید. قیاعیدتیا در میییهیمیانیو هیای 
مشترب رهبری حیدکیا و شیییوع عیربسیتیان 
جای پزهای دولوکس ادفاع از حین زنا و 
ب  رع کشیدن اتاریخ پر افتخار قاضو محمد 
و قاسملو و شرفکندی در دفاع از حین زنا 

 .محلو از اعراب ندارد

شاخ  زنان حزب دمکرات زمانیک  ییکیو از 
پیشمرگانشان در این امکالمات خصیوالیوا 
با افتخار میگوید: ابگاار همان بالیو ک  بیر 
سر دختران پیشمرگ کیومیلی  آوردییم را بی  

( خیود را ۲سر دختران گریال هم بیاورییم.ا)
ب  کوری و کری میزند. ایین دییگیر اادعیای 
منتقدینا نیسیت. ایین تیبیلیییغیات اطیرفیداران 
رژیما نیست. این اعال  علنو و اعیتیراف بی  
جیینییایییتییو اسییت کیی  حییزب دمییکییرات تییحییت 

 .رهبری شرفکندی مرتکب شده است

 -میییرد  کیییردسیییتیییان تیییبیییلیییییییغیییات اسیییالمیییو
ناسیونالیستو حزب دمکیرات عیلییی  حهیور 
زنان پیشمرگ در الفوف کیومیلی  و تیکیرار 
خزعبالت جمهوری اسالمو علی  کمونیستهیا 
و ابو بندوباریا زنان کمونییسیت و .... را 
ب  یاد دارند. مرد  کردستان تیالش مشیتیرب 
سییران حییدکییا و مییرتییجییعییییین و آخییونییدهییای 
کردستان علی  حهیور زنیان پیییشیمیرگ در 
اساحت پاب و مقدس مساجدا ک  فقط مردان 
شایستگو حهور در آن داشتند  را فرامیوش 
نیکیرده انیید. تیالییشیو کیی  بی  ییمین تیالش مییا 
کمونیستها در همان نیطیفی  خیفی  شید. حیزب 
دمییکییرات نییمیییییتییوانیید بییا مییخییفییو شییدن پشییت 
امبارزات مرد  در کردستیانا  احین میلیت 
کردا و علم کردن اسالها مبارزه پرافتیخیارا 
و ...  این تاریخ را از اذهان میلیونهیا انسیان 

 .در کردستان پاب کند

زنییانییو کیی  آن زمییان در الییفییوف کییومییلیی   
مبارزه میکردند ب  خاطر دارند ک  بخشو از 
تبلیغات و تهدیدات حزب دمیکیرات در دوره 
جنگ این حزب با سازمان کیردسیتیان حیزب 
کمونیست  علی  پیشمرگان زن ایین بیود کی  
ااگر بدست ما بیفتید چ  بالهاییو بی  سیرتیان 
مو آوریما. هینیوز بی  خیاطیر دارنید کی  از 
پشت بیسیمهای حزب دمکیرات مسیئیولییین و 
فییرمییانییدهییان لییمییپیین حییزب دمییکییرات چیی  

 لیرارهای بار زنان پیشمرگ میکردند. 

هنوز چهره رفقای زنو ک  بدست نیییروهیای 
حزب دمکرات مورد تجاوز قیرار گیرفیتی  و 

 .اعدا  شدند را هم  ب  یاد دارند

تاریخ ناسیونالیییسیم کیرد و حیزب دمیکیرات 
بعنوان یکو از احزاب شاخص این سینیت بیا 
ضدیت با زن  ضدیت با آزادی  ضیدییت بیا 
برابری و حرمت زن آنشت  است. ضدحمیلی  
هایو چون نام  شاخ  زنان حدکا و پیزهیاییو 
ک  فقط ب  درد البییسیم و آبیرو خیرییدن نیزد 
دول نربو میخورد  نمیتواند این نقطی  سیییاه 
را از اذهان میلیونها نفر در کیردسیتیان و از 

 .تاریخ امبارزات پرافتخارا حدکا پاب کند

ما کمونیستهایو ک  در جدالو دائیمیو بیا ایین 
حزب بیر سیر حین زن  حین کیارگیر  حین 
مرد  محرو   بر سر آزادی سیاسو و رفاه و 
سعادت مرد  بودیم  جنگیدیم و قربانیو دادییم 
 .اجازه نمیدهیم این تاریخ از اذهان پاب شود

 

     

  وقاحتی بی پایان!
 آذر مدرسی

١١ادامه در صفحه   



   

 

٥٦ 

تبدیل خیاورمیییانی  بی  میییدان تیاخیت و تیاز  
نیروها  جریانات و باندهاي قومي و میاهیبیي 
نتیج  مستقیم سیییاسیتیهیاي ضید انسیانیي دول 
امپریالیستي و در راس آن دولیت امیرییکیا و 
دولتهاي تا مغز استخوان ارتجاعي منطق  از 
عربستان  تیرکییی   قیطیر و اییران و انیواع 
گروههیا و بیانیدهیاي تیروریسیت و آدمیکیچ 

 است.
 -عمیین شیدن جینیگ و شیکیافیهیاي قیومی   

ماهبي در خاورمیان  نتیج  تبع  و عیارضی  
مستقیم چنین اوضاع  است ک  بیاعیث فیعیال 
شدن الدها جریان عقب میانیده و ارتیجیاعیي 
شده است. جنگهایي ک  سر سوزني ربیط بی  
منافع میرد  میحیرو  ایین مینیطیقی  نیدارنید و 
میلیونها انسان در عراق  لیبي  سوری   یمین 
و ... را تاکنون ب  کا  میرگ خیود کشیییده و 

 قرباني کرده است.
امروز دو دولت جنایتکار ایران و عربستان  
ب  سیاست انا امن کردن میحیییطا و ااییجیاد 
مزاحمتا از طرین دامن زدن ب  جینیگ هیا 

ماهبیي عیلییی  هیم روي  -و تحریکات قومي 
آورده اند  و رقابت شان علی  منافع همدییگیر 
را با سیازمیان دادن  مسیلیح کیردن و اجیییر 

کینیتیراهیاي سیییاه و رهیا   کردن فرق  هیا و
کردن افسار این توحچ ب  جان منطیقی  پیییچ 

 مي برند.
عربستان هم مانند جمهوري اسالمي امیروز  

بدنبال شکل دادن ب  حوثي هاي اییران اسیت 
و ن  فیقیط روي جیرییانیات سیلیفیي کی  روي 
مجاهدین خلن و شوراي ملي مقاومت نیز ک  
ب  این کمپ پیوستی  اسیت  سیرمیایی  گیااري 

 کرده است.
مهمترین مولفی  میخیاطیره آمیییز امییید بسیتین 
حییزب دمییکییرات کییردسییتییان ایییران )جیینییا  
مصطفي هجري( ب  این تخاالمات و شیروع 
دور جدیدي از تحرکات ن امي در کردستیان 
است. اتخاذ چنین سییاسیتیي از جیانیب حیزب 
دمکرات ب  عنوان یکي از احیزاب سیییاسیي 
االلیي اپیوزیسیییون جیمیهیوري اسیالمیي در 
کردستان  و بي افقیي سیییاسیي و عید  گیارد 
سایر احزاب سیاسي در این منطق   میییتیوانید 
دامیینیی  مییخییاطییرات و تییحییرکییات نیی ییامییي  
تحریکات قومي و ماهبي را در ایین مینیطیقی  
افییزایییچ دهیید و بییعییالوه دسییت جییمییهییوري 
اسالمي را ب  بهان  میقیابیلی  بیا ایین حیزب و 
فرق  هاي قومي و ماهبي و ...  در سرکیوب 
و میلیتاریزه کردن کردستان بیاز گیااشیتی  و 
فهاي سیاسي و مبارزاتیي میرد  آزادییخیواه 
کردستان علی  جمیهیوري اسیالمیي را عیقیب 

 براند.
با کشیده شدن پاي حیزب دمیکیرات بی  ایین  

کشمکشها و پیوستن انواع گروه هیا و فیرقی  
هاي ماهبي و قومي بي ریش  و نیر مسیئیول 

 -ب  این پروژه و امکیان تیحیرییکیات قیومیي 
ماهبي  کردستان میتواند ب  مهمیتیریین میحیل 
حل و فصل این کشمکشها تبدیل شود. ظاهرا 
سابق  تقابل اجتماعي مرد  و احزاب سییاسیي 
در کردستان بیا جیمیهیوري اسیالمیي  وجیود 
مسئل  ملي و احزاب اجتماعي در آن و امییید 
بستن حیزب دمیکیرات بی  ایین تیخیاالیمیات  
کیردسیتییان را بیی  اکیانییدییدا میینیاسیبییي بییراي 
عیربسیتیان تیبیدییل کییرده اسیت. از آنیجیا کیی  
جمهوري اسالمي خیود ییکیي از میهیمیتیریین 
نیروها و عوامل دامن زدن ب  تفرق  قومي و 
ماهبي در منطق  است  دامن  ایین کشیمیکیچ 
ب  کردستان محدود نخواهد ماند همانطور ک  
دامن  تحرب حوثي ها ب  منطقی  اي میحیدود 

 نماند.
مرد  کردستان تاریخ روشنیي از میبیارزات  

آزادیخواهان  علی  جمهوري اسیالمیي را در 
کنار مرد  آزادیخواه اییران دارد. کیردسیتیان 

میحیل   جوالنگاه دستجات قومیي و میاهیبیي 
موشدواني هاي عربسیتیان سیعیودي و فیرقی  
هاي نیر مسئول و متحید آن نیییسیت. تیبیدییل 
کردستان ب  محل حیل و فصیل تیخیاالیمیات 
عربستان و ایران و رنگ قیومیي و میاهیبیي 
زدن بیی  مییبییارزات آزادیییخییواهییانیی  مییرد  
کردستان علییی  جیمیهیوري اسیالمیي بیر کیل 
فهاي سیاسي ایران تاثیر خواهید گیااشیت و 
ب  مبارزات آزادیخواهیانی  عیلییی  جیمیهیوري 
اسییالمییي لییطییمییات جییدي خییواهیید زد. مییا 
کیمییونییییسییت هییا هیمییراه بیا مییرد  آزادیییخییواه 
کردستان اجازه نخواهیم داد ک  این منطق  بی  
مییحییل حییل و فصییل تییخییاالییمییات ایییران و 
عربستان  ب  محل تاخیت و تیاز فیرقی  هیاي 
نیر مسئول و دستجات بیانید سیییاهیي تیبیدییل 

 شود.
بي تردید آینیده سیعیادتیمینید و بیرابیر و آزاد  

مرد  در ایران در گرو سرنگوني جمیهیوري 
اسالمي است. جمهوري اسالمیي را بیایید بیا 
قدرت طبق  کارگر و مرد  محیرو  انیداخیت. 
نیییییروي اییین سییرنییگییونییي نیی  دول مییرتییجییع 
عربستان  قطر و ترکی  و متیحیدیین آنیهیا کی  
خود در توحچ و جنایتکاري دست کیمیي از 
جمهوري اسالمي ندارند  بلک  نیروي طیبیقی  
کارگر آگاه و الیف انسیانیهیاي شیرافیتیمینیدي 
است ک  براي دست یابي ب  زندگي انساني و 
 مرف   آزاد و سعادتمند لح   شماري میکنند.

حییزب حییکییمییتیییییسییت )خییط رسییمییي( مییرد   
کردستان و کل نیروهاي سیییاسیي میتیمیدن و 
مسییئییول را بیی  اتییخییاذ سیییییاسییتییي روشیین و 
مسئوالن  در قبال این اوضاع و در دفیاع از 
مبارزات مستقل و آزادیخواهان  میرد  اییران 
علی  جمهوري اسالمي و برعلیی  هیر دولیت 
ارتجاعي ک  ب  بهان  نفرت آنها از جمهیوري 
اسالمي در تالش تحمیل سینیارییوي سیییاه بی  

 جامع  است  فرامیخواند.
حزب حکمتیست )خیط رسیمیي( هیمی  میرد  
آزادیخواه  احزاب سیاسي  تشکل هیاي تیوده 
اي و فعالین سیاسي را فرا میخواند ک  همراه 
ما تالش براي قومي و ماهبي کیردن فهیاي 
جامع  را منزوي کرده و از میدنیییت جیامیعی  
در مییقییابییل تییالییشییهییاي دو قییطییب ارتییجییاعییي 
عربستان و ایران و متحدین آنها سید بیبینیدنید. 
همراه ما براي حفاظت از جامعی  در میقیابیل 
تحریکات جریانات قومي  ماهبي و تحرکات 
آنها براي نا امن کردن فهاي جامع  و براي 
دفاع از مبارزه آزادیخواهانی  میرد  میحیرو  
علی  جمهوري اسالمي بی  میفیاد ایین بیییانییی  

 متعهد شوند:
محکو  کردن هر نوع همکیاري بیا دول  -۱ 

ارتجاعي منطق  از عربستان  قطر  ترکی  تا 
متحدین آنها ب  بیهیانی  میبیارزه بیا جیمیهیوري 
اسالمي یا تحت لواي دفیاع از مینیافیع میرد  
مییحییرو  و حیین طییلییب. هییر نییوع رابییطیی  
دیپلماسیي سیري و بیدور از چشیم میرد  بیا 
دولتهاي مرتجع منطق  محکو  است. رابیطی  
با هر دولتي و میااکیره و مینیاسیبیات در هیر 
سطحي باید علني و شیفیاف بیا اطیالع میرد  

 ایران و کل نیروهاي سیاسي باشد.
تحرکات ن امي این دولتها و متحدین آنهیا  -۲

در محل کار و زنیدگیي میرد  و تیحیرییکیات 
ماهبي و قومي  اشاع  نیفیاق و دشیمینیي در 
میان مرد  ب  نا  ماهیب و میلیییت و ...  از 
جانب هر جرییان و گیروه و دولیتیي  عیلییی  
هییمییسییرنییوشییتییي و مییبییارزه مشییتییرب مییرد  
آزادیخواه ایران علی  جمهوري اسالمي است 
و مقابل  با آن وظیف  هیر نیییروي مسیئیول و 

 متمدني است.
تالش براي بستن سدي در مقابل تعیر   -٣ 

جمهوري اسالمي ب  فهاي سییاسیي جیامیعی  
ایران  دسیتیگیییري و پیرونیده سیازي عیلییی  
فعالین سیاسي  میلیتیارییزه کیردن جیامیعی  و 
خصوالا کردستان و مناطن مرزي ب  بهیانی  

  حفا امنیت مرزها. 
محکو  کردن حمالت ن امیي جیمیهیوري  -۴

اسالمي ب  نیییروهیاي اپیوزیسیییون در خیاب 
عراق  ترور و تهدید و آد  ربایي علییی  آنیهیا 
و لشکر کشي و توپ و خمپاره بیاران کیردن 
مییرد  میینییاطیین مییرزي کییردسییتییان ایییران یییا 

 عراق.
حزب کمونیست کارگری حیکیمیتیییسیت )خیط 

 رسمو(
 ۲١۱٢سپتامبر  ۱١
 ۱٣٥١شهریور  ۲٢

 

 بیانیه حزب کمونیست کارگری حکمتیست )خط رسمی(
 جامته ما محل تسویه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست!
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کنفرانس اخیر سازمان مجاهدین در 
پاریس تحت نا  اایران آزادا آنقدر رسوا  
الکن  بي اعتبار  مستاالل و انتحاري بود 
ک  دادن الفت قیل و قال تبلیغاتي ب  آن از 

 سرش هم زیادي است.
مشتي گانگستر ماهبي  بعنوان بخشي از 
کابوس مرد  منطق   بجامانده از 

“ رژیم چنو”استراتحي شکست خورده 
نرب ک  قرار بود در متن حمل  ن امي 
آمریکا ب  ایران و از هم گسیختن بنیادهاي 
جامع  و تبدیل کردن آن ب  نسخ  اي شبی  
جامع  لیبي و سوری  ب  نان و نوایي 
برسند  اینبار قرار است در نیاب 
عموسا   عربستان رزق شان را تامین 
کند. چیزي ک  این کنفرانس را ویحه میکند 
ن  شرکت مقامات بازنشست  امریکایي ک  
حهور رئیس بازنشست  سازمان امنیت 
عربستان در این کنفرانس و اعال  حمایت 
رسمي از مجاهدین است. اگر دیروز 
اعتبارنام  مجاهد را نرب و دول نربي 
تایید میکردند  امروز منافع دول مرتجع 
منطق  قبل  سیاسي شان است. دولتي مرل 
عربستان بخوبي نشان داده ک  از توان 
تبلیغات   مادى  و ن امي کافي برخوردار 
است ک  سیاه ترین نیروهاي تاریخ بشري 
مانند داعچ و مجاهدین را تائید و تغای  
کند و بعنوان اآلترناتیو سیاس ا بشناساند. 
حهور الفیصل رئیس سابن دستگاه 
امنیتي عربستان در کنفرانس پاریس و 
اعال  حمایت رسمي اش از مجاهدین و 
اتالشهاي این سازمان براي ساقط کردن 
ن ا  ایرانا شباهت ژنتیکي مجاهدین با 
نسخ  داعچ را یکبار دیگر برجست  کرد. 
کیست ک  نداند اساقط کردن ن ا  ایرانا 
ب  سیاق عربستان و با تغای  باندهاي 
سیاهي شبی  مجاهدین یعني نسخ  داعشي 
کردن جامع  ایران! شبی  همان اانقالبيا 
ک  جمهوري اسالمي در یمن و در تقویت 

 حوثي ها سازمان داده است.
هم  ب  یاد داریم ک  عملیات هاي خونبار 
داعچ در عراق را سازمان مجاهدین 
ستایچ کرد و آن را ااقدامي انقالبي براي 

بستر  سرنگوني دولت مالکيا خواهند.
مشترکي ک  مجاهدین و داعچ روي آن 
خوابیده اند کامال آشنا است  رویاي کسب 
قدرت ب  قیمت بخون کشیدن جامع ! و 
هیه دار و دست  اي ب  اندازه مجاهدین 
هنر ورود ب  چنین منجالبي را ندارد. هم 
میداند چگون  پول و حمایت این یا آن 
دولت محلي را کسب کند  و هم آشنایي 
کامل با بازار اسلح  دست دو  دارد  هم 

هنر فرق  سازى را دارد  و هم بطور 
ویحه نشان داده است ک  مرل ویروس 
ااهل بقاء و ماندنا است و قدرت تطبین 
با شرایط را دارد. سوال اینست ک  این چ  
سازماني است ک  تاریخا و همیش  بعنوان 
بخشي از کابوس مرد   رویاي اآزادي 
ایرانا را در سیاهترین سناریوها با 
مزدوري و ب  خدمت گرفت  شدن توسط 

 دول مرتجع منطق  دیده است !
حقیقت اینست ک  ایران با مسلح 

حوثي ها و دخالت در اوضاع یمن   کردن
منافع عربستان را زیر سوال میبرد و 
عربستان هم تالش میکند سناریوي 
مشابهي را در ایران با ب  خدمت گرفتن 
باندهاي ماهبي و قومي ساخت  پرداخت  
کند. عربستان و قطر تالش دارند تا بخشي 
از نیروهاي اپوزیسیون ایران را ب  
همکاري در ماجراجوئي ن امي و 
کشمکچ هاي منطق  اي خود در ایران 

و دستگاه هاي   بکشانند. نمایندگان
جاسوسي عربستان ارتباط خود با 
نیروهاي اپوزیسیون  بویحه نیروهائي ک  
در عراق حهور دارند را وسعت داده 
اند  پول و امکانات ن امي و تدارکاتي را 
ب  سمت آنها سرازیر کرده اند. تعدادي از 
این نیروها  از جمل  سازمان مجاهدین 
شروع ب  همکاري با دولت عربستان در 

 این رابط  کرده اند.
همانطور ک  هیه بهان  و هیه توجیهي 
نمیتواند سازش و مماشات با جمهوري 
اسالمي و جنا  هاي رنگارنگ آن را 
موج  کند  هیه بهان   هیه توجی  و هیه 
فرالت طلبي و استیصال سیاسي هم 
نمیتواند همکاري با ماجراجوئي دولت 
عربستان را موج  کند. کشمکچ دول 
مرتجع منطق  بر سر منافعش ن  ادام  
ویراني بیشتر خاورمیان  و گسترش فاجع  

ضدیت و   عراق و سوری  و لیبي است.
کشمکچ عربستان با جمهوري اسالمي 

خواست مرد  ایران براي   مطلقا ربطي ب 
دست یابي ب  آزادي و برابري ندارد. این 
سیاست تدارب یمن ایزه کردن جامع  
ایران و ب  تباهي کشاندن مرد  ایران 
براي نسل هاي پي در پي است. عربستان 
و متحدین آن دست ب  هر اقدامي علی  
جمهوري اسالمي بزنند  هر موشدواني 
ک  از طرین جریاناتي مانند مجاهد در 
ایران بکنند  مستقیما بر عمر جمهوري 
اسالمي  بر استفاده ارتجاع حاکم از 
فهاي جنگي در تعر  بیشتر ب  آزادي 
و امنیت مرد  و بر محنت تباهي مرد  

ایران خواهند افزود. ن م داعشي دولت 
عربستان همان آزادي و سعادتي را براي 
مرد  ایران ب  ارمغان خواهد آورد ک  
براي مرد  عراق و سوری  و ترکی  و 

 یمن ببار آورده است.
قدرتي ک  میتواند و باید جمهوري اسالمي 
را کنار بزند و بنیاد هاي جامع  ایران را 
از دست درازي نیروهاي قومي  ماهبي و 
گانگستر هاي سیاسي ملي و بین المللي 
مصون دارد قدرت طبق  کارگر  کمونیسم 
و نیروي متشکل مرد  ایران براي 
تهمین یی انقالب کارگري و کمونیستي 
است. همکاري با دولت عربستان شرکت 
در جنایت علی  بشریت و جنایت علی  
مرد  ایران است. همکاري در تحقن 
سناریو سیاه و فرو بردن جامع  ایران و 
مرد  منطق  ب  ع یم ترین سیاه چال 
اجتماعي و مدني است و بي گمان مرد  
ایران با همکاران عربستان همانند 
همکاران جمهوري اسالمي رفتار خواهند 
کرد. قیاس آزادیخواهي  احساس مسئولیت 
و انسان دوستي هر جریاني را باید در 
محکو  کردن این همکاري ها و فاالل  
گرفتن علني از این سیاست ها و مجریان 
آن دید. تا آنجا ک  ب  مجاهد مربوط 
میشود  باید گفت جریاني بي ریش   
سناریو سیاهي با ظرفیتهاي ارتجاعي باال 
و ماجراجوست. مجاهد تنها میتواند اکتور 
یی سناریوي سیاه باشد  ک  آماده کمی 
ب  تخریب جامع  است. براي کسي ک  ب  
اوضاع امروز و کمي هم ب  فردا فکر 
کند  نمایچ اینها در بهترین حالت تکرار 
نسخ  تباهي داعچ و عملیات انتحاري 

 است.

 مجاهد در فاز انتحار!
 فواد عبدالهی



   

 

٥٤ 

اخیرا حزب حکمتیست در رابط   کمونیست:
با کشیده شدن دامن  تخاالمیات عیربسیتیان و 
جمهوری اسالمو ب  ایران بیانیی  ای الیادر 
کرده است. در ایین بیییانییی  بی  میولیفی  هیای 
متعددی اشاره شده است و امیدواریم بتیوانیییم 

 در این مصاحب  ب  آنها بپردازیم.
اجازه بدهید ابتدا از ضرورت انتشار چینییین  

بیانی  ای شروع کنیم. تقابیلیهیای بیلیوب هیای 
ارتجاعو در منطق  امیر تیازه ای نیییسیت و 
مدتها است در قالبهیای میخیتیلیف در جیرییان 
است. حتو استفاده از نیروهیای اپیوزیسیییون 
در تقابلهای محلو ییا بییین الیمیلیلیو بیا دولیت 
ایران هم امر جدیدی نیسیت. چی  میولیفی  ای 
الدور چنین اطالعی  هشیدار دهینیده ای را 

 ضروری کرده است.
ایین تیخیاالیمیات جیدیید  خالد حاج محبمبدی: 

نیست  اما دامن  و ابعاد آن بیا گیاشیتی  قیابیل 
قییاس نیییسیت. مسیئیلی  ایین اسیت کی  قیطیب 

ترکی  و قطر در تیقیابیل بیا اییران  -عربستان
دست ب  اقدامات مستقیم تری با هیدف نیاامین 
کردن ایران زده اند و یا در تالش این کارند. 
آنیهیا بی  کییمیی میتیحیید خییود حیزب مسیعییود 
بارزانو در تالشند عیالوه بیر اقیدامیاتیو در 
ایران  مشخصا با اتیکیا بی  بیانیدهیای قیومیو 
ماهبو و گروهای نییر مسیئیول  کیردسیتیان 
ایران را ب  یکیو از میییدانیهیای جیدال خیود 
تبدیل کنند. آنها برای اجرا کردن این پروژه  
هم پول ریختی  انید و هیم اسیلیحی   و دنیبیال 
کاندید برای این پروژه در میان اپیوزیسیییون 
جیمییهییوری اسییالمییو و مشییخییصییا احییزاب و 
گروههای نیاسیییونیالیییسیت کیرد در مینیطیقی  

 هستند.
برای روشن کیردن ایین مسیئیلی  الز  اسیت  

نگاهو ب  سابق  تخاالمات آنیهیا در مینیطیقی  
 بیندازیم.

چیینیید سییال قییبییل و در ابییتییدایییو دخییالییتییهییای  
امپریالیستو در سوری   دولیتیهیای نیربیو و 
متحیدیین آنیهیا هیمیراه بیا میییدییای نیربیو و 
اپوزیسیون حکومت سوری   این تصوییر در 
مقابل جامع  قیرار دادنید کی  اسید بی  زودی 
رفتنو است. بخیچ وسیییعیو از اپیوزیسیییون 
جییمییهییوری اسییالمییو چیی  حییزب دمییکییرات 
کردستان و چ  ساییریین و حیتیو بیخیشیو از 
چپ ایران امیدوار بیودنید بیا کینیار گیااشیتین 
دولت اسد ن  تنها جمهوری اسالمو تهعییف 
شود بعالوه بعد از اسد و سوری  نوبت ایران 
باشد. آنها خود را برای دخالت ناتو در ایران 
و ایفای نقچ در سناریوی سیوریی  ای شیدن 
ایران آماده میکردند. این پروژه نافرجا  ماند 
و ن  تنها نرب و متحدین منیطیقی  ای آن بی  
این هدف نائل نیامدند بلک  جبه  متحد نیرب 
دچار انشقاق شد. با عیرو  داعیچ و خیار  
شدن کنترل آن از دست الاحیبیانیچ  پیروژه 
کنار گااشتن اسد خاتمی  ییافیت و سینیارییوی 

حمل  ب  ایران و رژییم چینیو جیاییچ را بی  
توافن با ایران و حساب کردن روی او برای 
دخالت در بحران سوری  ایینیبیار بی  عینیوان 
ناجو داد. توافقات نرب و ایران برای پاییان 
دادن ب  بحران ب  بهان  اتیمیو شیروع شید و 
موقعیت ایران در چهارچوب توافقیاتشیان در 
خاورمیان  برسمیت شناخت  شد. نرب عیمیال 
عقب نشینو کرد  روسییی  دخیالیت جیدی تیر 
کرد یا فرج  برای دخالت مستقیییم او فیراهیم 
شد. دول ارتجاعو در منطق  نقیچ بیییشیتیری 
در سییرنییوشییت خییاورمییییینیی  پیییییدا کییردنیید. 

ترکی  بیا بیلیوب  -تخاالمات بلوب عربستان
سیوریی  هیم شیدت گیرفیت.  -عیراق -ایران 

داعییچ در اییین پییروسیی  مییتییحیید تییرکییییی  و 
عییربسییتییان بییود و سییرانییجییا  آنییرا هییم هییمیی  
شاهدیم. بیا ایین تیحیوالت افین بیخیچ اعی یم 
اپوزیسیون ایران ک  ب  تخاالیمیات نیرب و 
جمهوری اسالمو امید بست  بودند و خواهیان 
حمل  ب  ایران بعد از سوری  بودند  کور شید 
و بو افقو و استیصال دامن آنها را گرفیت و 

  کل امیدهای آنها برباد رفت.
تغییر رابط  ایران با نرب و موقعیت آن در 
منطق   سیاسیت امیرییکیا میبینیو بیر فیاالیلی  
گرفتن از سیاست حمایت بو قییید وشیرط از 
متحدین خود در منطق   شکست نرب در بی  
زیر کشیدن اسد و تقویت موقعیت روسییی  و 
اروپا و بالطبع ایران در این رابطی   خیرو  
داعچ از سناریوی نرب   عالوه بر ایینیکی  
پیروژه هیای عیربسیتیان و تیرکییی  را نیاکیا  
گااشت  ب  همراه خود ب  شیدت تیخیاالیمیات 

ترکی  با اییران بیر  -مستقیم تر قطب سعودی 
سر سهم هر کیس و وزن هیر کیدا  در کیل 
منطق  را وارد فاز دییگیری کیرد و در ایین 
پروس  است ک  ابیعیاد تیخیاالیمیات افیزاییچ 
یافت. ایران عمال در راس هر تحرکو ب  نا  
شیعیان علی  عربستیان بیعینیوان راس قیطیب 
سینیو هیا قییرار گیرفییت. عیالوه بیرعیراق و 
سوری  در یمن عمال و رسیمیا حیوثیو هیا بی  
پشتیبانو جمهوری اسالمو علیی  دولیت پیرو 
سعودی قد علم کردند و عربستان هم متقیابیال 
عالوه بر ارسال نیییرو و اسیلیحی  بی  آنیجیا  
رسما در جینیگ مسیتیقیییم شیرکیت دارد. از 
طرف دیگر عربستان از سالها قبل ب  سیلیفیو 
ها از جمل  در کردستان ایران کمی میییکینید 
و سنو گری را دامن میزند. اما امروز و بیا 
عرو  داعچ  سیل آد  کشو آنها و نفیرت و 
بیییییزاری عییمییومییو از داعییچ  سییلییفییو هییای 
کردستان حداقل در قالب کنونو و در کیوتیاه 
میدت اهیر  قیابیل اتییکیاییو بیرای عیربسیتییان 
نیستند. توج  داشیتی  بیاشییید کی  فشیار روی 
عربستان و ترکی  ب  عنوان متحدین داعچ و 
نیروهایو ک  حتو در دوره ای کی  کینیتیرل 
داعچ از دست امریکا و ناتو خار  شید  بی  
داعچ کمی کردند  کم نیست. نتیجتا مستیقیل 

از موقعیت کنونو آنیهیا و مشیکیالتیو کی  از 
ن ر اقیتیصیادی و سیییاسیو بیا آن دسیت بی  
گیربان هستند  این بلوب در حال حیاضیردر 
بحیران خیاورمیییانی  جیزء بیازنیدگیان اسیت. 
اکنون و با تیوجی  بی  ایینیکی  در اسیتیراتیحی 
نرب و مشخصا آمریکا خاورمیانی  جیاییگیاه 
گاشت  را ندارد و حیتیو عیربسیتیان جیاییگیاه 
گاشت  را ندارد  تالش عیربسیتیان و تیرکییی  
بییرای جییبییران خسییارات عییمییال و در اییین 
اوضاع در مقابل جمهیوری اسیالمیو میعینیو 
میدهد. در نتیج  تالش آنها و توسیل آنیهیا بی  
هییر اهییرمییو عییلییییی  ایییران نییتیییییجیی  مسییتییقیییییم 
نارضایتو از میوقیعیییت ضیعیییفیتیر خیود از 
رقیب  ایران  ناامید شدن شان از حمایت بیو 

 قید و شرط نرب است.
تیرکییی  بیرای پیییدا  -لاا تالشهای عربستان  

کردن اهرمهای مینیاسیب جیهیت دخیالیت در 
ایران و فشار از درون  کاری ک  جمیهیوری 
اسالمو در عراق یا در یمن کرد  از جیانیب 
آنها شدت گرفت  است. یی پای ایین تیالیشیهیا 
عالوه بر اجیر کردن مجاهدین  حسیاب بیاز 
کردن روی کیردسیتیان اییران و اسیتیفیاده از 
احزاب و گروههای ناسیونالیستیو  قیومیو و 
سیینییو و.. . در کییردسییتییان اسییت. حییزب 
دمکرات جنیا  هیجیری در دوره اخیییر در 
قطب بندیهای شکل گرفت  در منطیقی  هیمیراه 
با جریان بارزانو  متحد عربستان و تیرکییی  

و ب  تخاالمات آنها امید بست  است. امیا  بود 
امروز میبینیم ک  ایین حیزب قیدمیو جیلیوتیر 
گااشت  است و عمال با اتیکیا بی  ایین دولیتیهیا 
دست ب  اقداماتو عیمیلیو زده اسیت. شیروع 
مبارزه مسلحان   علیرنم تلفات انسیانیو آن  
و اعال  اعتصاب عیمیومیو در کیردسیتیان و 
ادعای دامن  وسیع آن  مستقیل از الیحیت و 
سقم آن تالش برای تصیوییری قیوی و قیابیل 
اتکا از خود برای این قطب و مقبولیت یافتین 
و حساب بیشتر باز کردن برای خود نزد آنها 

 است.
یکو از مولف  های موثر در این تغییر جیهیت 
حییزب دمییکییرات و حسییاب بییاز کییردن اییین 
حزب روی بلوب ترکیی  عیربسیتیان و اقیدا  
عملو در این جیهیت کیمیی حیزب بیارزانیو 
است. توج  داشت  باشید ک  این بیلیوب روی 
نفیرت عیمیومیو از جیمیهیوری اسیالمیو در 
کردستان و وجود ستمگری ملو و هیمیزمیان 
بر شانس دامین زدن بی  انشیقیاق بیر اسیاس 
ماهب و میلیییت میییان میرد  ایین بیخیچ بیا 
بخشهیای دییگیر حسیاب بیاز کیرده و تیالش 
میکند تحریکات قومو و ماهبیو را چیاشینیو 
پروژه خود کند. کاندید شدن حزب دمیکیرات 
برای اجرای چنین سیاستو با هیر اسیتیداللیو 
ک  خود دارد و با هر حسابو ک  خود کیرده  
ن  تنها امری جیدی اسیت  بیلیکی  میوقیعیییتیو 

 دیگری ب  حزب دمکرات میدهد. 

 سایه سیاه کشمکشهای منطقه بر کردستان
 خالد حا  محمدی مصاحب  با
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حزب دمکرات پحاب و مجاهد نیست و 
موقعیت او ب  عنوان یکو از احزاب االلو 
ناسیونالیسم کرد با تاریخو ک  دارد مخاطره 

 انگیز است.
بعالوه متاسفان  گارد جدی ای در میان  

سایر نیروهای اپوزیسیون چ  در بعد 
سراسری و چ  در میان احزاب اپوزیسیون 
در کردستان در مقابل این چرخچ جدی و 
مخاطرات آن برای مرد  در کردستان 
مشاهد نمیشود. بخصو  ک  گروههای 
قومو و ماهبو از جمل  جریان عبدهللا 
مهتدی  پحاب و خود سلفو ها ب  وسوس  
افتاده اند ک  شاید این امکانو برای آنها نیز 
جهت گرفتن پول و اسلح  و اجیر کردن 
نیرو و همزمان عرو  جریان خود باشد. 
اینها همگو ب  اضاف  پیوستن مجاهد ب  این 
پروژه  برای ناامن کردن محل کار و زندگو 
مرد  و بهان  دادن دست جمهوری اسالمو 
برای حمل  ب  دستاوردهای طبق  کارگر و 
مرد  آزادیخواه در کل جامع  ایران و در 

 کردستان مخاطرات کمو نیستند.
چقدر رقبای جمهوری اسالمو  کمونیست:

شانس تکرار سناریوی جمهوری اسالمو در 
جنگ شیع  و سنو در عراق  یمن و بحرین 
را در ایران دارند  چقدر نرب از سناریوی 

 نا امن کردن ایران حمایت میکند 
ابتدا اشاره کنم ک  قبل از  خالد حا  محمدی:

جمهوری اسالمو مسئول مستقیم ویرانو 
خاورمیان  و ب  خاب و خون کشیده شدن 
مرد  در عراق  لیبو و سوری  و حتو باز 
شدن جا پای جمهوری اسالمو در این 
کشورها و سایر دولتهای مرتجع  خود نرب 
و در راس آنها آمریکا است. مسئول تبدیل 
خاورمیان  ب  میدان تاخت و تاز نیروهای 
قومو  ماهبو و جنایتکار نیز قبل از هر 
دولتو دول نربو است. تما  دولتها و 
گروههای جنایتکار و آد  کچ ک  امروز 
موی دماغ بشریت در خاورمیان  وافریقا و 
حتو اروپا هستند  ابتدا و در دوره ای توسط 
دولتهای نربو و در راس آنها امریکا 
حمایت شده اند  سازمان یافت  اند  تشکیل و 
مسلح شده و ب  جان مرد  انداخت  شده اند. 
عوار  جنایات نرب در عراق  
افغانستان  لیبو و سوری  امکانو داد ک  
گروهها جنایتکار دیگری ب  بهان  مبارزه با 
اشغال و با استفاده از نفرت از جنایات 
امریکا و ب  نا  مبارزه با آمریکا عرو  
کنند. جمهوری اسالمو در عراق  در 
سوری   در لبنان و حتو در فلسطین ب  نا  
مبارزه با آمریکا و اسرائیل و با سرمای  
گااری کردن بر نفرت عمومو از نقچ 
جنایتکاران  ناتو و... و در خال حهور 
نیرویو چپ و مسئول و انقالبو و دخالتگر 

 تواسنت جاپایو باز کند.
در مورد شانس رقبای جمهوری اسالمو ب   

چند فاکتور اشاره کنم. اول اینک  فهای کل 
منطق  و توحشو ک  حاکم کرده اند  کشتارها 

و آوارگو و خان  خرابو و استیصالو ک  ب  
مرد  این منطق  تحمیل کرده اند  همراه با 
اشاع  و تحریی های قومو و ماهبو  اجیر 
کردن مرد  ناآگاه و بو سرپناه و مستاالل 
ب  عنوان سرباز دولتهای مرتجع و فرق  
های قومو  ماهبو و کانگسترهای آدمکچ  
چنان نفاق و تفرق  کور ملو و ماهبو و 
قومو و طایف  ای را راه انداخت  اند  ک  کل 
فها را مسمو  کرده است. در خاورمیان  ای 
ک  مرد  عادی را  ب  کمی نرب و میدیای 
فاسد آنها  ب  کمی دولتهای مرتجع از 
عربستان و قطر و ترکی  تا ایران و..  ب  نا  
سنو و شیع  و عرب و کرد و ترب و... ب  
جان هم انداخت  اند و تخم دشمنو کور را 
چنان وسیع و عمین کاشت  اند  هر سناریوی 
سیاهو ممکن است. کسو تصور نمیکرد 
لیبو و سوری  چنین شود. کسو چند سال قبل 
دهها میلیون آواره و خان  بدوش و فراریان 
از جنگ و توحچ را تصور نمکیرد و 
امروز از این بدتر را هم متصورند. 
میخواهم بگویم دنیایو باروت  دنیایو نفرت 
کور و کین  و دشمنو را در میان مرد  
منطق  ب  کمی عقب مانده ترین تفکرات  ب  
کمی هویتهای مهندسو شده ماهبو و قومو 
زنده کرده اند و در چنین فهایو هر 
ناممکنو میتواند ممکن باشد. ما در چنین 
دوره ای و در چنین اوضاعو الحبت 

 میکنیم.
عالوه بر این باید توج  داشت ک  اوال 
ساختار کامال بورژوایو جامع  ایران  
برخالف ساختار طایف  ای سوری  و لیبو و 
عراق و عربستان  ثانیا روانشناسو جامع  و 
تاریخ انقالبات و مبارزه طبقاتو در آن  
روحیات و فرهنگ مرد  ایران هیه جایگاه 
قابل توجهو جز نفرت برای نیروهایو مرل 
عربستان در آن نیست. بحث من از جامع  
است ن  باندهای آد  کچ و فرق  های بو 
ریش  و عقب مانده امرال سلفو  مجاهد  
پحاب و.... جامع  ایران پایرای ایفای نقشو 
برای عرسبتان  قطر و حتو ترکی  بدلیل 
اشتراب در نفرت از جمهوری اسالمو 
نیست. در گاشت  مرد  ایران و حداقل بخشو 
از آنها بدلیل ریش  نرب گرایو در جامع  و 
ذهنیت مربت از نرب  تمایالتو برای 
دخالت نرب در ایران و علی  جمهوری 
اسالمو را داشتند ک  حتو نسبت ب  نرب با 
توج  ب  اتفاقات دوره اخیر این ذهنیت 
شکست  است و امروز حتو نسبت ب  نرب و 
آمریکا این توهم ریخت  است چ  رسد ب  
عربستان ک  همیش  نفرت از آن در میان 

 مرد  ایران باال بوده است.
لاا شانس دخالت عربستان و ترکی  و این 
قطب برای تبدیل ایران ب  سوری  و ... دور 
از ذهن است. آنها ن  توان این را دارند و ن  
اهرمهای این کار و ن  فها برای چنین 
نقشو آماده است و ب  همین دلیل از نطر من 
سناریوی عربستان سوری  ای کردن ایران 
نیست  میدانند از عهده این کار برنمو آیند. 
باید توج  داشت از تبدیل ایران ب  سوری  و 

یمن و ... تا ایجاد مزاحمت و فهای ناامن 
فاالل  زیادی هست. در دنیای امروز و در 
فهای خاورمیان  ناامن کردن فها با چند 
عملیات انتحاری  با ترور  با انفجارات و 
عملیات های ایزایو و ... ممکن است. 
امکانات و باروت برای ایجاد تحریکات 
قومو و ماهبو و انداختن مرد  ب  جان هم و 
افزایچ نفاق و تفرق  در میان آنها ب  اندازه 
کافو در کل منطق  موجود است. فکر میکنم 
این سناریوی االلو بلوب عربستان است و 
ب  همین دلیل هر نیروی مسئولو باید مسئل  

 را جدی بگیرد.
باید توج  داشت در چنین شرایطو خود  

جمهوری اسالمو بیچ از هم  ب  بهان  چنین 
اعمالو فها را میلیتاریزه و نا امن میکند و 
ب  عنوان فرالتو برای کنترل کامل جامع  
و تحمیل خفقان و عقب راندن هر اعتراضو 
و حتو تعر  ب  سطح معیشت طبق  کارگر 
و مرد  محرو   ب  زنان و نسل جوان 

 استفاده میکند.
همین مدت حزب دمکرات چند واحد ب   

منطق  فرستاد و درگیر شده است و بخشو از 
دولتها آن را در بوق کرده اند و آنهم 
عملیاتهایو ک  واحدهای این حزب در هم  
جا لطم  خورده اند  و اما ب  بهان  این 
عملیاتها و یا درگیرها فهای جامع  
کردستان امنیتو شده است. مناطن مرزی و 
مسیرهای آمد و رفت در کردستان کال بیچ 
از هر وقت دیگری میلیتاریزه شده است. 
فردا ب  همین بهان  مو  دستگیری از 
مبارزین و آزادیخواهان  از مخالفان 
جمهوری اسالمو راه مو افتد  مو  اعدا  و 
زندان و پرونده سازی را ب  این بهان  و ب  
نا  مبارزه با ااشرار مسلحا راه مو 

  اندازند.
اینک  آیا نرب از سیاست نا امن کردن ایران 
دفاع میکند یان  ب  ن ر  جواب سرراستو 
مبنو بر آری یا ن  ندارد. بستگو ب  این دارد 
چگون  و در چ  اوضاعو. عموما در حال 
حاضر خاورمیان  روی دست نرب مانده 
است  ارتعاش توحچ خودشان در 
خاورمیان  و بازتابچ در پاریس و بروکسل 
و... خود اروپا را ناامن کرده است. ادام  
این وضع و یا گسترش آن در ایران و یا 
کشورهای دیگر ب  نفع نرب و خصوالا 
اروپا نیست  علیرنم استفاده ای ک  نرب از 
آن و ب  بهان  مبارزه با تروریسم خواهد کرد 
و دارد آنرا دستمای  تعر  ب  طبق  کارگر 
و شهروندان اروپایو میکند. خیل میلیونو 
فراریان از جنگ و جنایت در خاورمیان  و 
روی آوری ب  اروپا تنها یکو از مشکالت 
این اوضاع است. لاا تردید دار  آمریکا و 
نرب از ناامن کردن ایران و یا از ساختن 
سوری  و عراقو دیگر در اوضاع کنونو 

 حمایت کنند.
اما در شرایطو ک  ترکی  و عربستان و...  

بتوانند کاری جدی در ایران کنند ک  بن ر  
بعید است  شی ندار  ک  نرب تالش خواهد 

 کرد از آن برای فشار ب  ایران 

 سایه سیاه کشمکشهای منطقه بر کردستان
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و امتیازگیری در روابط و مناقشات خود با 
 ایران استفاده کند.

در اطالعی  ب  حمایت رسمو  کمونیست:
عربستان از مجاهد و نقچ مجاهد در این 
جدال اشاره شده. اوال چرا عربستان چنین 
آشکار و علنو حمایت خود را از مجاهد 
اعال  میکند و ثانیا مجاهد تا چ  حد توان 
ایفای نقچ در چنین سناریویو را دارد. 
بخصو  بعد از ضرباتو ک  نیروگاه 

 هایشان در عراق خورده.
دعوای نیابتو عربستان  :خالد حاج محمدی 

و ایران از کانال دخالت در امور همدیگر و 
ب  کمی متحدین خود و گروههایو ک  مسلح 
کرده اند قبال هم خیلو مخفو نبود. ب  تناسب 
شدت این تخاالمات شکل آنهم علنو تر شده 
است. امروز ما ب  روشنو و علنا شاهد 
تهدیدات فرمانده هان نیروی مسلح ایران 
علی  عربستان هستیم و متقابال هم عربستان 
انواع تهدیدات و شکوه از دخالت ایران در 

 امور خود را بیان کرده است.
اما در مورد مجاهد باید بگویم ک  ادام   

حیات این جریان در گرو بازی دادن در 
چنین سناریوهایو است. مجاهد هویتا نیروی 
باند سیاهو است و شناسو برای ایفای نقچ 
بعنوان یی نیروی سیاسو جدی در شرایط 
سوخت و ساز عادی و یی جامع  نرمال 
ومتعارف را ندارد. مجاهد یی نیروی 
سیاسو نیست و یی باند ماهبو است ک  در 
دوره های مختلف برای دخالت و ایفای نقچ 
در جنگهای ماهبو و قومو و... اعال  
آمادگو کرده است. مجاهد همیش  حاضر 
بوده نیروی خود را ب  فروش برساند. نقچ 
مجاهد با امرال حزب دمکرات فرق میکند  
مجاهد نیرویو اجتماعو نیست  پول و 
امکانات مالو زیادی دارد و حاضر است با 
اجیر شدن در هر جایو ناامنو ایجاد کند. 
مجاهد ن  قرار است مردمو سازمان دهد و 
ن  اعتراضو علی  جمهوری اسالمو. نقچ 
این جریان ایجاد ناامنو از کانال انفجارات 
در امکان عمومو  مراکز دولتو  ترور و... 
است و این از مجاهد ساخت  است و همین 
نقچ را برایچ قائل هستند. درست است 
مجاهد ضرب  خورده است و اما برای چنین 
نیرویو بازی دادن و شروع چند حرکت 
انفجاری و ترور و آتچ سوزی ب  خود 
نیرویو از تیپ مجاهد هم جانو میتواند 
بدهد. لاا مجاهد در این میدان جریانو 
ابزاری برای ناامن کردن ب  شرط گرفتن 
پول و امکانات است و این را هم عربستان 
و هم قطر ب  خوبو تامین میکند. چنین 
نیروهایو با امکانو ک  میگیرند در دوره 
های سیاه و تباهو جامع  میتوانند مزدور 
اجیر کنند  کاری ک  بخچ زیادی از 
ارتشهای حرف  ای دنیا انجا  میدهند. محافل 
امپریالیستو سالها است مجاهد را در ترشو 
خوابانده اند تا در چنین روزهایو بکار 
گرفت  شود و امروز قرار است بکار گرفت  

 شود.
در اطالعی  حزب تحرکات اخیر  کمونیست:

حزب دمکرات بعنوان نشان  هایو از 
چرخچ امروز حزب دمکرات  ب  عنوان 
یی حزب اجتماعو در جنبچ ناسیونالیستو 
کرد  ب  نیرویو نیر مسئول در سناریوی 

ارزیابو شده است در الورتیک  در   سیاه 
اطالعی  اخیر دفتر سیاسو حزب دمکرات 

زب دمکرات کردستان ایران ا  آمده ک 
وظیف  خود دانست  ک  با تمهید متد و 

جدید ب  مرد  و فعالین کمی  های تاکتیی
نماید ک  خود را برای مقابل  با دیکتاتوری 

از پیچ سازماندهو کنند. این متدهای  بیچ
جدید مستلز  حهور پیشمرگ های ما 

دفاع و ب  عنوان پشتوان ای قوی برای  برای
 ".باشند مبارزات مرد  و فعالین مو

ادعای حزب دمکرات  خالد حاج محمدی:
ادعای آن حزب است و الزاما با واقعیت 
یکو نیست. دو ده  است حزب دمکرات در 
اردوگاههای خود نشست  است و ککچ هم 
برای امرد  و مبارزین و کمی ب  آنها 
برای مقابل  با دیکتاتوریا نگزیده است. در 
کل این دو ده  دهها هیئت و کدخدا پیچ 
ماموین این دیکتاتوری جهت مااکره و 
توافن فرستاده است  الد نام  فدایت شو  را 
برای انواع دیکتاتورهای دیگر از جمل  
اردونان ارسال کرده است. حال امروز 
یادش آمده است ک  در ایران دیکتاتور حاکم 
است و باید ب  کمی امرد ا بشتابد  چ  شد 
بعد از این دو ده  درست در این شرایط و 
بدون یی بحث جدی رو ب  جامع  و برای 
توجی  و قانع کردن همان امرد  و 
مبارزانوا ک  سنگ دفاع آنها را ب  سین  
میزند  بدون جواب ب  الدها سوالو ک  در 
مقابل این تاکتیی ب  االال  جدید موجود 
است  یکدفع  با فدا کردن نیروهای خود و با 
خود را ب  آب و آتچ زدن یادش افتاده ک  با 
دیکتاتوری مبارزه میکند. این تبلیغات نزد 
خود حزب دمکرات هم پشیزی ارزش 
ندارد. اینها قرار است توجی  سیاستو باشد 
ک  خود حزب دمکرات را هم چ  از ن ر 
سیاسو و چ  حتو از ن ر اخالقو ب  قهقرار 

 میبرد.
دولت عربستان و ترکی  برای دخالت در 
ایران و ناامن کردن و تبدیل ایران ب  سوری  
و عراق  محدودیتهای جدی دارند و این کار 
از عهده آنها بر نمو آید. اما مستقل از اینک  
دامن  اقدامات آنها تا چ  حد پیچ میرود و 
در این پروس  چ  گروهها و فرق  و دست  
هایو را میخرند و جلب میکنند  این سناریو 
عمیقا سیاه و ضد انسانو است. ناامن کردن 
جامع  ایران و یا کردستان و راه انداختن 
جنگ های ماهبو و قومو را مرد  در 
سوری  و عراق بدست اینها و متحدین امروز 
و دیروزشان را با چشم خود دیده است. 
رفتن حزب دمکرات ب  این جهت و ادام  
سیاستو ک  در پیچ گرفت  است  چرخچ 
جدی در سیاست و حتو موقعیت این حزب 
است. اینک  حزب ما حتو ب  این حزب 

هشدار میدهد و تالش میکند حزب دمکرات 
مورد فشار قرار گیرد و تن ب  این ذلت 
ندهد  از زاوی  دفاع از مدنیت  از زندگو 
مدنو و از جامع  در مقابل سناریوهایو 
است ک  امرال عربستان و ترکی  خوابچ را 
میبینند. قربانیان چنین امری دیگر جمهوری 
اسالمو نیست  همرنانک  اسد نبود و مرد  

میلیون کشت  و آواره و  ۱٥تا  ۱١سوری  با 
خان  بدوش تاوانچ را پس میدهند. حزب 
دمکرات بازی خطرناکو را شروع کرده 
است و انتهای این کار عالوه بر عواقب 
زیانبارش برای جامع  و عالوه بر اسلح  
ای ک  برای توجی  سرکوب در دست 
جمهوری اسالمو میگاارد  خود حزب 
دمکرات را از یی حزب سیاسو ب  یی 
حزب سناریوی سیاه امرال آنر  در ارتچ 
آزاد سوری  است سوق میدهد. این چرخچ 
حزب دمکرات راه برای نیروهای حاشی  
ای تری چون مجاهد و مهتدی و.... فراهم 
میکند و دیگر مهم نیست خود حزب 
دمکرات چقدر در این سناریو فعال است. از 
این ن ر فشار روی حزب دمکرات مهم 
است. تالش و هشدار ما ب  جامع  و کل 
نیروها سیاسو جهت فشار ب  حزب دمکرات 

و نیر  و افشای سیاست پرمخاطره 
مسئوالن  آن از سر دفاع از مدنیت و از سر 
حتو دفاع از اپوزیسیون جمهوری اسالمو 
در مقابل تالش برای تبدیل آنها ب  اهر  
 فشار و بازیر  ترکی  و عربستان و... است.

 
در اطالعی  حزب ب  خطر  :کمونیست

میلیتاریزه شدن کردستان از طرف رژیم و 
لطماتو ک  تحرکات ن امو حزب دمکرات 
ب  مبارزه انقالبو مرد  علی  جمهوری 
اسالمو میزند  اشاره شده. آیا این ب  معنای 
همسویو با کسانیک  در دفاع از مبارزه 
مدنو در کردستان ب  این تحرکات اعترا  

 کرده اند  نیست 
ب  هیه عنوان! ما  خالد حاج محمدی:

برخالف طیفو ک  با پرچم دفاع از امبارزه 
مدنوا ب  حرف آمده اند گفتیم ک  مبارزه 
مسلحان  بخشو از مبارزه سیاسو مرد  در 
کردستان علی  بورژوازی حاکم بوده و 
خواهد بود. اینرا جمهوری اسالمو با اشغال 
کردستان و حمل  ن امو ب  آن ب  جامع  
تحمیل کرد. از ن ر ما دست بردن ب  اسلح  
علی  جمهوری اسالمو و هر جریانو ک  
بخواهد امنیت و رفاه و زندگو جامع  را ب  
خطر بیندازد ن  فقط تابو و ممنوع نیست ک  
بخشو از این مبارزه است. تشکیل گارد 
آزادی دقیقا برای جواب دادن ب  این نیاز 
است. اعترا  ما ب  سناریوی نا امن کردن 
و ب  تباهو کشیدن زندگو مرد  در کردستان 

  است. 
چ  بورژوای جامع  و چ  کارگر و مرد   

محرو  و چ  ما ب  عنوان کمونیستها مخالف 
تبدیل جامع  ایران یا کردستان ب  میدان 
جنگهای قومو و ماهبو  ب  میدان جدال 
 قطبهای ارتجاعو از ترکی  و عربستان تا 
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ایران و هر دولت دیگری هسیتیییم. ایین فیقیط 
کمونیستها نیسیتینید کی  از ایین میاجیرا زییان 
میبرند. جامع  ای بیایید بیاشید کی  سیوخیت و 
ساز کند تا بورژوا بتواند سود ببیرد. جیامیعی  
ای باید باشد و باید سوخت و ساز داشت  باشد 
تا طبق  کارگر ضمن امیرار میعیاش بیا هیمی  
نابرابری ها و استرمار  امکان پیییدا کینید کی  
نیرو جمع کند  متحد شود و علی  طبق  حیاکیم 
اعال  جنگ کند. ما در کیل تیارییخ سی  دهی  
گاشت  و در مقیاطیع حسیاس از جیمیلی  دوره 
خطر حملی  بی  اییران تیوسیط آمیرییکیا و ییا 
اسرائیل کل نیروهای سیاسو را ب  مقابیلی  بیا 
حمل  ب  ایران و سینیارییوی سیییاه فیراخیوان 
دادیم و از آنها خواستیم ک  در الورت چنیین 

 اتفاقو ب  دفاع از مدنیت برخیزند.
اما معهل افراد مد ن ر شیمیا امیر دییگیری  

است. آنها بخشو از روشنفکران و قلیم زنیان 
و شخصیتهای ناسیونیالیییسیت کیردانید کی  بیا 
جمهوری اسیالمیو و بیورژوازی حیاکیم در 
ایران منفعت مشترب دارند. آنهیا بیخیشیو از 
خود جمهوری اسالمو و از جنا  اعیتیدال و 
االال  طلب آنند و از سر دفاع از جمهوری 
اسالمو یادشان افتاده است ک  این حرکت بی  
امبارزه مدنوا شان لطم  میزنند. ایین هیمی  
کارگر کشو و زن ستیزی و اعدا  و تیهیاجیم 
هییر روزه بیی  مییحییل کییار و گسیییییل خیییییل 
مزدوران جمهوری اسالمو برای سرکوب و 
خف  کردن هر الدای مخالفو و این هم  زن 
کشو و زندان و ترور و خیانی  خیرابیو  ایین 
خیل را نیگیران نیکیرده اسیت کی  امیبیارزه 
مدنوا  اسم رمز امیتیازگیییری شیان  لیطیمی  
میخورد و اما امروز یادشان افتیاده اسیت در 
مقابل حزب دمکرات پرچم مبارزه مدنو بلنید 

 کنند.
بییعییالوه اییین طیییییف میییییخییواهیینیید بیی  حییزب  

دمکرات ک  تاریخا آنها را نیمیایینیدگیو کیرده 
است  و از سر سود و زیان خود بگوینید کی  
این ب  نفع سرمای  دار اکیردا نیییسیت و از 
سر نیاز طبق  بیورژوای کیرد بی  حیاکیمیییت 
کنیونیو  بی  جیمیهیوری اسیالمیو  بی  حیزب 
دمکیرات میییگیویینید از ایین سیییاسیت دسیت 
بردارد. ایین میحیکیو  کیردن در عییین حیال 
پیامو است بی  جیمیهیوری اسیالمیو کی  ایین 
نیروها کماکان وفادارن نطیا  انید. بیحیث بیر 
سر این است ن  نیگیرانیو از مشیکیالتیو کی  
سیاست حزب دمکرات و چیرخیچ اخیییرش 
برای مدنیت و مبارزه مدنو اییجیاد میییکینینید. 
این طیف خودبخشو از نیرویو هستند ک  از 
لگدمال شدن مدنیت و مبارزه مدنو و آزادی 
و رفاه و سعادت جامیعی  تیوسیط بیورژوازی 

  حاکم دفاع میکنند و حامو آن هستند.
چقدر شانس اینکی  کیردسیتیان بی   کمونیست:

میدان این کشمیکیچ و تیقیابیلیهیا تیبیدییل شیود 
 هست 

قبال اشیاره کیرد  کی  بیا  خالد حاج محمدی: 
پیوستن حزب دمکرات ب  چنیین پیروه ای و 
حتو در الورتو ک  حزب دمیکیرات بیتیوانید 
ب  عملیاتهای ایاایو خود هم ادامی  دهید  کی  
البت  ایین کیار سیاده ای نیییسیت  هینیوز ایین 
حزب و دولیتیهیاییو میورد بیحیث نیمیییتیوانینید 
کردستان را ب  میدان جنگ قومو و میاهیبیو 
تبدیل کنند. اما بو شی ایجاد نیاامینیو امیری 
ممکن است. ایجاد مزاحمت برای جیمیهیوری 
اسالمیو و فیعیال کیردن حیزب دمیکیرات و 
اضاف  شدن فرق  های ماهبو از جمل  سلیفیو 
ها و ایجاد اتحادی و هیم پیییمیانیو میییان ایین 
حزب و آنهیا و گیروهیهیای دییگیری کی  بیر 
تحریی قیومیو ییا میاهیبیو میتیکیو هسیتینید  
میتواند ب  ناامنو در کیردسیتیان اییجیاد شیود. 
باید توج  کرد ک  در حال حاضر کیردسیتیان 
عراق محیل اعیمیال قیدرت انیواع دولیتیهیای 
مییرتییجییع از ایییران تییا عییربسییتییان  تییرکییییی   
اسرائیل و ناتو و... است. پیروژه عیربسیتیان 
در گرو توان ایجاد دشیمینیو کیور و عیرو  
دادن تعصبات کور و عقب میانیده میاهیبیو و 
قومو در کردستان است. علیرنم اینک  بعییید 
ب  ن ر میرسد کی  آنیهیا و حیتیو اگیر حیزب 
دمکرات بخواهد و بیتیوانید چینییین نیقیشیو را 
ادام  دهد  از چیییزی جیز اییجیاد میزاحیمیت 
برای جمهوری اسالمو فراتر یروند. اما ایین 
مسیر جاده یی طرفی  نیییسیت. بیدون تیردیید 
جیمیهیوری اسیالمیو هیم دسییت بی  ییکیسییری 
اقدامات علی  کل اپیوزیسیییون در کیردسیتیان 
عراق ب  بهان  جنگ با حزب دمکرات و ... 

 خواهد زد.
فراتر از این میلیتایزه کردن فهای جیامیعی   

کردستان ب  بهان  جنیگ بیا حیزب دمیکیرات 
و ... و تالش برای عقب راندن اعیتیراضیات 
هر روزه علیی  جیمیهیوری اسیالمیو در ایین 
جامع   ایجاد فهای پلیسو و مخیتینین کیردن 
کل جامع  ب  این بهان  ها یی طیرف دییگیر 
این ماجرا خواهد بیود. تیوجی  کینییید دخیالیت 
عربستان و ترکی  در ایران  از کانیال حیزب 
دمکرات یا هر کسو دیگر بیرای جیمیهیوری 
اسالمو مشروعیتو میخرد و بهان  ای اییجیاد 
میکند ک  زبان اعترا  جامعی  را بیبینیدد و 

  جامع  را ساکت کند.
سایر نیروهای سیاسو اسیاسیا بی   :کمونیست

تیقییابییل بیا جییریییانیات پییرو دولیتییو کیی  عییلییییی  
تحرکات ن امو حزب دمکرات میییپیردازنید. 
از ن ر شما دلیییل سیکیوت سیاییر نیییروهیای 
اپوزیسیون در مقابل حزب دمکرات چیسیت  
تفاوت موضع شما با این نیروها چیسیت  آییا 
موضع شیمیا بی  ایین میعینیو اسیت کی  دلیییل 
گسترش سرکوب و ن یامیو شیدن کیردسیتیان 

 تحرب نیروهای اپوزیسیون است 

هیمیانیطیور کی  شیمیا هیم  :خالد حاج محمبدی
اشاره کردید متاسفان  نیییروهیای اپیوزسیییون 
سکوت میعینیا داری کیرده انید. فیاکیتیورهیای 
متفاوتو در این سکوت معنادار دخیل اند کی  

 من کوتاه ب  هریی از آنها اشاره میکنم.
 
بخشو از اپوزیسیون جمیهیوری اسیالمیو  -۱

در دوره اخیییییر از سییر بییو سیییییاسییتییو و 
استیصال امید ب  دعوای نرب و جیمیهیوری 
اسالمو بست  اند. لاا از این سیر گیارد جیدی 
در مقابل دخالت دولیتیهیای دییگیر در اییران 
نیدارنیید. آنیهییا و خصییوالییا جیینییا  چییپ اییین 
اپوزیسیون از سر ضد رژیمو گری الرف  
از هیر تیحییرکیو عیلیییی  جیمییهیوری اسیالمییو 
حمایت میییکینینید و در ایین میورد چشیم بیر 
عوار  زیانبار دخالتهای بلوب عربستان و 
همکاری امسال حزب دمکرات و مجاهید در 
جییامییعیی  ایییران بسییتیی  انیید. ضییعیییییف شییدن 
جمهوری اسالمو ب  هر قیمتو سیییاسیت ایین 
نیروها است. مهیم نیییسیت از طیریین حیمیلی  
ن امو است یا تحرکات قیومیو فیاشیییسیتیهیای 
 ترب و االهواز یا سوری  ای کردن ایران.

 
نیروهای موسو  ب  چپ در اییران هینیوز  -۲

بدهکاری شوینیسم فارس ب  ناسیونالیسم کیرد 
را با خود حمل میکنند و سنتا علی  نییروهیای 
سیاسو در کردستان دست بی  عصیا و نیییر 
منتقد ظاهر میییشیونید. ایین نیییروهیا بیعینیوان 
نماینده ناسیونالیسم بیدهیکیار فیارس هیمیییشی  
زیر لوای دفاع از حقوق اقیلیییتیهیای میلیو بی  
ناسیونالیسم کرد با  داده انید. امیروز هیم از 
همین زاوی  در مقابل این تیحیرکیات سیکیوت 

  میکنند.
تقدییس اسیلیحی  و میبیارزه مسیلیحیانی  در  -٣

کردستان. بدون تردید استفاده از اسیلیحی  در 
کردستان و علی  جمهوری اسالمو بخشو از 
مبارزه مرد  است اما اینک  ایین اسیلیحی  در 
خدمت کدا  سیاست و با پروژه کیدا  نیییروی 
سیییییاسییو انییقییالبییو یییا دولییت مییرتییجییع تییر از 

بیکیار گیرفیتی  میو شیود   جمهوری اسیالمیو
مسئل  دیگری اسیت. امیری کی  آگیاهیانی  از 
طیرف احیزابیو میریل حیزب دمیکیرات زیییر 
تقدس امبارزه مسلحان  خلن دلیر کردا خیفی  
میشود و از طرف چپ ناسیونالیست اییرانیو 
هم بعنوان همراهو با میبیارزه خیلین کیرد و 
ضدییت بیا جیمیهیوری اسیالمیو بیا سیمیپیاتیو 

باید از ایین نیییروهیا پیرسییید   روبرو میشود.
بیراسیاس ایین تیقیدس فیردا سیلیفیو هیای   آیا

کردستان هم احنا دارند از اسیلیحی  بی  نیا  
مبارزه با جمهوری اسالمو استیفیاده کینینید و 
مییحییل کییار و زنییدگییو مییرد  را بیی  میییییدان 
جنگهای فرق  ای و ماهبو تبیدییل کینینید  آییا 
سلفو ها هم با سکوت آنهیا و ییا حیمیاییت از 
 مبارزات اهل سنت علی  حاکمیت شیع  در
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ایران روبرو میشود  از این نیروهای ب  
ظاهر چپ آنشت  ب  ماهب و قومیت ک  
در ضدیت با جمهوری اسالمو ب  جای 
نمایندگو کارگر نماینده املتهای ستمدیدها 
و ااقلیتهای ماهبوا شده اند هیه چیز بعید 

 نیست.
بخشو از نیروهای چپ و راست  -۴

ناسیونالیسم ُکرد بخشا خود پایشان در 
دیپلماسو منطق  ای گیر است. آنها 
باحساب گری های خود نگران تاثیرات 
این موضعگیری بر سر مناسبات دوستان  
آنها با احزاب ناسیونالیست ُکرد و ب  طور 
ویحه حزب بارزانو هستند. برای نمون  
سخنان ابراهیم علیزاده در مورد مبارزه 
مسلحان  حزب دمکرات و اینک  سیاست 
آنها فرق مو کند و هنوز توازن قوا ب  نفع 
نیست نمون  برجست  ای از این نوع 
موضع گیری ن  سیخ بسوزد ن  کباب 
است. ظاهرا تما  نقد آقای علیزاده ب  
حزب دمکرات عد  تشخیص زمان 
مبارزه مسلحان  است. ابراهیم علیزاده با 
این توجیهات از جواب روشن و الریح 
ب  جایگاه تالشهای حزب دمکرات ب  
کمی بارزانو و همپیمانان منطق  ای اش 
سکوت میکند. این عاقبت نیرویو است 
ک  ب  جای سیاست روشن و کمونیستو 
مشغول دیپلماسو و با  دهو ب  نیروهای 
ناسیونالیست است و راهو جز بندبازی 
میان این نیروها ندارد. عاقبتو ک  ما 

 سالها پیچ آنرا پیچ بینو کرده بودیم.
اینها باید بدانند ک  مستقل از هر بهان  و 
توجیهو ک  هر یی برای سکوت در 
مقابل این اوضاع میتراشند در مقابل 

 جامع  جوابگو هستند.
 
سیاست حزب حکمتیست در  :کمونیست 

 تقابل با چنین مخاطراتو چیست 
 
اولین کار ما  :خالد حاج محمدی 

اگاهگری در قبال مخاطرات چنین 
سیاستو از جانب حزب دمکرات و هر 
جریان و فرق  ای ک  وارد این معامل  
شود است. باید ب  روشنو و بدون هیه کم 
و کاستو حقاین پشت این الحن  و عواقب 
زیانبار آنرا برای مرد  ایران و خصوالا 
مرد  کردستان روشن کرد. باید حزب 
دمکرات را تحت فشار گااشت تا از این 
بازی خطرناب دست بردارد. چنین کاری 
فشار سیاسو جدی ای میخواهد. کم نیستند 
کسانو در الفوف خود این حزب و در 
دایره دوستدارانچ ک  با چنین رویکردی 
توافن ندارند. کم نیستند کسانو ک  فریب 
تبلیغات حزب دمکرات ک  در زرورق 
دفاع از مرد  کردستان و مبارزات آنها 

 پیریده شده است  را خورده اند.
تالش ما این است ک  اپوزیسیون  

جمهوری اسالمو را هم تحت فشار 
بگااریم و سکوت معنادار خود را بشکند 
و علی  تبدیل جامع  کردستان ب  میدان 
جنگ و خونریزی قومو و ماهبو  ب  
میدان عرو  دادن و سازمایافتن فرق  
های نیر مسئول و استخدا  شده سیاستو 

 فعال و مسئوالن  اتخاذ کنند.
باید مرد  را ب  مقابل  با هر دو سناریو  

 آماده کرد.
باید ب  مقابل  جدی  سیاسو  سازمانو  

علی  تحریکات عقب مانده قومو و ماهبو 
را در دستور کار خود گااشت. باید 
هوشیاری عمومو جامع  را نسبت ب  آن 
و ضدانسانو بودن این تحریکات و عوقب 

 مخرب آنرا بر مال کرد.
باید همزمان سیاستها و اقدامات  

جمهوری اسالمو برای مختنن کردن 
جامع   تعر  ب  فهای عمومو و 
دستگیری و پرونده سازی برای مخالفین 
خود را افشا کرد و مرد  و خصوالا 
کارگران و اقشار زحمتکچ را علی  آن ب  
میدان آورد. باید کاری کرد ک  در 
محالت  در کوچ  و خیابان و مدرس   با 
ایجاد دست  های جوانان  با سازماندادن 
انسانهای شرافتمند و انسان دوست  اجازه 
نداد کوچ  و محل کار و زندگو مرد  ب  
میدان تاخت و تاز جمهوری اسالمو 
تبدیل شود و همزمان باید تحرکات 
گروهای قومو و ماهبو را با اتکا ب  

 مرد  محل سد کرد.
باید علی  میلیتاریزه کردن کردستان ب   

بهان  تقویت مرزها  علی  بگیر و ببندها 
ب  بهان  مقابل  با حزب دمکرات یا سلفو 
ها یا .... ایستاد. باید مرد  و جامع  را 
علی  این میلیتاریسم ب  میدان آورد. 
اکردستان پادگان نیستا  ادست 
جریانات قومو و ماهبو از کردستان 
کوتاها باید ب  شعار توده وسیع مرد  

 تبدیل شود.
 
باید در دل این اوضاع هوشیاری  

کارگران و محرومان جامع  را باال برد و 
مانع سواستفاده جمهوری اسالمو از این 
فها برای تعر  ب  معیشت آنها ب  
فهای سیاسو و... ب  دستگیری و دخالت 
در زندگو مرد  کرد. هر تعر  
جمهوری اسالمو ب  هر کسو ب  بهان  

 این اوضاع باید جوابو تند بگیرد.
در کنار اینها باید ضرورت و نیاز مرد    

نیاز کارگر و زن و جوان جامع  را ب  
اتحاد آنها  ب  ایجاد امکان دفاع از خود 
در مقابل هر جریان و فرق  و باندی را 
برای ناامن کردن محل کار و زندگو آنها 

 را سازمان داد.

 
اینها مسائل االلو است ک  باید در این 

 اوضاع مد ن ر داشت.
حزب حکمتیست بعنوان یی جریان 
مسئول تما  تالش خود را برای دفاع از 
امنیت و آسایچ مرد  در کردستان از 
دست جمهوری اسالمو و هر دولت و 
نیروی قومو و ماهبو میکند و از هم  
انسانها  نهادها  سازمانهای مترقو  
رادیکال و سیاسو میخواهد در این راه 

 همراه ما باشند.
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  وقاحتی بی پایان!
 

 :پانویس

زن ب  زنا یا اژن ب  ژنا سنت " -۱
عقب مانده امعامل  پایاپایا زنان در 

کردستان است ک  طبن آن دو خانواده ک  
توان پرداخت مهری  و جهازی را نداشتند 

 ب  جای مهری  و جهازی و .... 

دو دختر را مبادل  میکردند. در این مبادل  
سییالیی  وادار بیی   ۱٤ مییمییکیین بییود دخییتییری
سییالیی   ٢١ سییالیی  یییا ٢١ ازدوا  بییا مییردی

شییود. عییالوه بییر آن در اییین امییبییادلیی  
پایاپایا هر زوجیو از هیم جیدا میییشیدنید 
زو  دیگر بالطبع باید از هیم جیدا شیده و 
طالق میگرفتند. سنتو کی  بیا میخیالیفیت و 
اعترا  وسیییع زنیان و دخیتیران جیوان 
روبرو بیود. سینیتیو کی  از دخیتیرانیو کی  
حاضر ب  تن دادن ب  ایین میعیامیلی  بیودنید 
قربانیان زیادی گرفت. سنتو کی  بی  ییمین 
تالش آگاهگران  و جدی ما کمونیستهیا در 
بخچ زیادی از کردستیان بیعینیوان سینیتیو 
ضد زن  عقب مانده طرد و منزوی شید و 
در مناطن تحت حاکمیت ما ممنیوع اعیال  

 .شد

در جنگ حزب دمکرات علیی  کیومیلی   -۲
رفقای پیشمرگ زن کی  اسیییر نیییروهیای 
حزب دمکرات بودند قبل از اعیدا  میورد 
تجاوز قرار گرفت  و وحشیان  تر از آن بی  
اعتراف خود پیشمرگان حدکا در میواردی 
جنازه این رفقا مورد تیجیاوز پیییشیمیرگیان 

 .حزب دمکرات قرار گرفتند

٢۲١۱ اکتبر ۱  
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اخیرا حیزب دمیکیرات دو نیوع فیعیالیییت بیا 
عناوینو پرطمطراق داشت  است  اعیمیلیییات 
های مسلحان ا در نقاط مختلف کیردسیتیان و 
 ااعتصاب عمومو در سرتاسر کردستانا.

عملیتهای مسیلیحیانی : الز  نیییسیت کسیو  -۱
تخصص ن امو داشت  باشد تا عملیییات هیای 
پیییییشییمییرگییان حییزب دمییکییرات را نییوعییو 
خودکشو ارزیابیو کینید. از شیمیار اعهیای 
واحدهای ن امو اعزامو دمکرات ب  مناطن 
مختلف در کردستیان  طیبین آمیارهیا  اکیریرا 
کشت  و زخمو و یا اتفاقو از مهلک  گرییخیتی  
اند. این را رهبری حزب دمیکیرات از هیمی  
دقین تر میداند. این برای یی جیرییان جیدی 
سیاسو یی اسکاندال در عرال  سیییاسیو و 
ن امو است. این را هم رهیبیری ایین حیزب 
میداند. رهبری این حزب بیرای پیییشیمیرگیان 
فعلو خود هم پیاسیخ قیانیع کینینیده ای نیدارد  
نیروی خوابیده در دو دهی  گیاشیتی   نیییروی 
جنگ با رژیمو نیست کی  در تیمیا  مینیطیقی  
روزان  در جنگ های من م و نامن م اسیت. 
پاسخ رهبری حزب دمکرات بیرای خیانیواده 
هایو ک  عزیزترین های شیان چینییین ارزان 
ناگهان جنازه های زیر دست وحوش سالمیو 
میشوند  واقعا چیست  مرد  را قانع مییکینینید 
کیی  کییارشییان عییمییلیییییات انییتییحییاری از نییوع 

 ناسیونالیستو نیست 
اعییتییصییاب عییمییومییو: رهییبییری حییزب  -۲

دمکرات اعال  کرده ک  ب  دلیل فعالیت هیای 
ن امو اخیرشان  اعتصاب عمومو فراخوان 
داده شییده تییوسییط اییین حییزب  در سییرتییاسییر 
شهرهای کردستان با استقبال عمومو روبرو 
و ب  بهترین وج  پیچ رفیتی  اسیت. رهیبیری 
این حیزب  میریل میرد  در تیمیا  شیهیرهیای 
کردستان  میداند ک  این ادعا بو پیایی  اسیت. 
الرفن ر از اخبار موثن در تکیاییب ادعیای 
این حزب  از ن ر تحلیلو هم چنین شیکیسیت 
های پو در پو ن امو حمایت های سیاسو و 
اجتماعو را ب  دنبال ندارد. در ایینیمیورد هیم 
آیا رهبری این حزب برای دلسوزان خیود و 
ن  مرد   توضیحو برای ادعاهیای بیو پیایی  

 خود دارد 
سوال بعدی این است ک  ادعیاهیای بیو پیایی  
این حزب در خدمت چیست  تصیمیییم اعیزا  
فرزندان مرد  ستمدیده ب  میدان هیای کشیتی  

آیییا رهییبییری حییزب   شییدن بییرای چسییت 
دمکرات ب  این امر واقف نیست ک  بیر سیر 
زبییان افییتییادن نییامییچ در اییینییدوره بییعیینییوان 
جریانو نیرمسئول  با ادعاهای بو پیایی  در 

 ذهن جامع  ثبت میشود 
دمکرات با تجرب  تیر از ایین اسیت کی  ایین 
حقاین را نبیند. پخت  تر از ایین اسیت مینیافیع 
خود را نداند. و هوشیارتر از ایین اسیت کی  
نداند چیکیار میییکینید. بیرای نیاظیر خیارجیو 
ارزیابو دمکرات ب  عنوان حزبو ک  بود بیا 

حزبو ک  تیمیریین در دوران سیییاسیت هیای 
رژیم چنو را از سر گارانده  متفاوت اسیت. 
این حزب پس از ب  بن بست رسییدن پیروژه 
آشتو با قدرت حاکم   در سالهای گاشتی  در 
سناریوهای ارتیجیاعیو کشیورهیای مینیطیقی   
جزو نییروهیاییو بیوده کی  بیرای بیازی داده 
شدن در چنییین سینیارییوهیای ضیداجیتیمیاعیو 
اعییال  آمییادگییو کییرده اسییت. در تییمییا  اییین 
دوران  بییازی نییکییردن چیینییییین احییزابییو در 
سناریوهای سیاه ویران کردن جامع   نییبیت 
عملیو دولیت رقیییبیو در میقیابیل جیمیهیوری 
اسالمو بوده تا اینها را بازی دهد و تحرکات 

 شان را حامو باشد.
برای کسو ک  برمیگردد و تبلیغیات میییدییای 
هوادار بلوب رقیب جیمیهیوری اسیالمیو در 
منطقی  در میورد اجینیگ هیای پیو در پیو 
نیروهای کیرد بیا رژییم اییرانا را نیگیاهیو 
میکند  تازه متوج  میشود ک  شاید تیمیا  ایین 
اشاهکارهای ن امو و سیاسوا حیزب آقیای 
هجری برای همین انیعیکیاس رسیانی  ای در 
میدیای مرل شرق االوسط و العربی  و امیریال 
اینها باید باشد تیا از ایین طیریین کسیانیو را 
راضو کند ک  طرف حسابشان ییی نیییروی 
جدی با قابلیت ن امو و سیاسو و اجیتیمیاعیو 

 وسیع در داخل خاب ایران است.
البد شیوع عرب ب  خود بیالیییده انید کی  ایین 
فقط جمهوری اسالمو نیست ک  در بحرین و 
یمن و جاهای دیگر میتواند شلوغ کند  بیلیکی  
آنها هم قادر ب  ایجاد مزاحمت نی یامیو و ییا 
موش دوانو در مناطن میخیتیلیف اییران انید! 
دولت هیای مشیابی  عیربسیتیان وزن واقیعیو 
نیروهایو مانند دمکرات را مییدانینید. بیا ایین 
هم  برای اینها ن  ضرب  زدن بی  نیییروهیای 
جمهوری اسالمو در خاب ایران بلکی  دادن 
یییی تصییویییر نییا امیین از فهییای سیییییاسییو 
اجتماعو ایران در میدیاهای میخیتیلیف اسیت. 
عییربسییتییان در دوره هییای قییبییل بییا ارزان 
نگهداشتن قیمت نفت سیعیو در اییجیاد فشیار 
اقتصادی ب  ایران برای ب  تیمیکییین کشیانیدن 
این رقیییب خیود در مینیطیقی  بیود. بیازی بیا 
نیروهایو میانینید حیزب دمیکیرات بی  هیمیان 
هدف اقتیصیادی و بیرای نیاامین جیلیوه دادن 
فهای اجتماعو ایران برای سرمای  گیااران 
احتمالو در دنییای نیرب اسیت  چیییزی کی  
جمهوری اسالمو ب  آن نیاز حیاتو اقتصادی 
دارد. بییا هییمیی  اییینییهییا  عییربسییتییان جییا پییای 
جمهوری اسیالمیو در نیاامین کیردن رقیییب 

 گااشت  است.
رهبری دمکرات این حقاین را بیییچ از هیر 
کسو میداند. لاا ن  ب  کل  اش زده و ن  اشتباه 
نرفت  است. اما میتوان گفت ب  یقین بی  سیییم 
آخر زده است. آمادگو رهبری دمیکیرات در 
انییجییا  عییمییلییییییات هیییای انییتیییحییاری نیییوع 
نییاسیییییونییالیییییسییتییو و ریییخییتیین دسییتیی  دسییتیی  

پیشمرگانیچ در 
دهان لول  تیوپ 
هییییای داعییییچ 
هییای ایییران و 

دروغ بافو در میورد اسیتیقیبیال عیمیومیو از 
فراخوان اعتصاب عمیومیو اش  تینیهیا ییی 
حلق  از فیلم ایینیهیا بیرای نشیان دادن قیدرت 
خود ب  رقبای جمهوری اسالمو است. ادامی  
تحرکات ضداجیتیمیاعیو و سینیارییو سیییاهیو 
دمکرات معلو  نیست  اما تصویر سیاسو آن 
نزد هم طبق  هایچ در کردسیتیان بی  عینیوان 
حزب مدافع منافع سیاسو شان تیغیییییر کیرده 
است. نام  بیچ از چهارالد نفر از فعالین و 
شییخییصیییییت هییای سیییییاسییو و فییرهیینییگییو 
ناسیونالیست کرد هوادار جمهیوری اسیالمیو 
در مییحییکییومییییت اقییدا  نیی یامییو اییین حییزب  
واقعیاتیو را بیییان میییکینید کی  پشیت چینییین 
احیزابیو را مییییلییرزانید. فیعیالیییین سییییاسیو و 
فرهنگو و نمایندگان ادوار میجیلیس اسیالمیو 
 -اسییم رمییز طیییییف روشیینییفییکییران بییورژوا
ناسیونالیست کرد است ک  سیابیقیا پیایی  هیای 
اجتماعو حزب دمیکیرات و نیاسیییونیالیییسیت 

 های در اپوزیسیون را شکل میدادند.
در   نیاسیییونیالیییسیت -روشینیفیکیران بیورژوا

کردستان ب  زبان ساده ب  احزاب طبقی  خیود 
در اپوزیسیون نیوشیتی  انید کی  اگیر شیمیا بیا 
عربستان و ترکی  و این و آن مییرویید  جیای 
ما را لطفا ناامن نکنید چون ما بی  میوقیعیییت 
فییعییلییو خییود رضیییایییت کییامییل داده اییییم. 
بییورژوازی کییرد در ایییران امییروزه جییزو 

بیورژوازی اییران و سیییسیتیم حیاکیم  انتگیره
سیاسو اقتصیادی در اییران اسیالمیو اسیت. 
اینها میدانند دمکرات ها و بقی  ناسیونالیییسیت 
های کرد هم طبق  شان در اپوزیسیییون خیود 
را ب  زمین و آسیمیان میییکیوبینید تیا میقیبیول 
حاکمیت واقع شده و تیحیوییل گیرفیتی  شیونید. 
میدانند علت خودکشو های حیزب دمیکیرات 
نتیج  بو پاسخو از دولت تدبیر و امید است. 
لاا حاال ک  خود بی  میوقیعیییت مینیاسیب خیود 
دست یافت  اند  حاال ک  تعیداد میییلیییونیرهیا و 
میلیاردرهای کردستان ایران بیچ از منیاطین 
کردنشییین در کشیورهیای دییگیر هیم اسیت  
خطاب ب  دمکرات و بقی  شان میگویند لطیفیا 
برای اوضاع چرب و نر  ما مزاحمت ایجیاد 

 نکنید!
خطاب این نوشت  ن  دمکرات و رهیبیری آن 
اسییت  نیی  روشیینییفییکییران و سییخیینییگییویییان 
بییورژوازی کییرد و ارتییجییاع سیییییاسییو در 
کردسیتیان کی  حیزب عیزییزشیان در چینییین 
لجنزاری گیر کرده است. خطاب این نیوشیتی  
ن  فقط کمونیست ها بلک  هر انسان شرافتمند 
سیاسو است تا برگردد نگاه کند بیبییینید کیدا  
انسان شریف و زحمتکیشیو در ایین جیامیعی  

 کاله حق  بازی های کردایتو سرش رفت 

 عملیات انتحاری از نوع ناسیونالیستی
 حزب دمکرات کردستان ایران به سیم آخر زده است؟

 محمد فتاحی



   

 

٦١ 

هزار نفر امها کرده اند  بخیشیو از میرد   09ب  دنبال اعال  یی کمپین اعتراضو در شهر مریوان ک  گفت  مو شود تا کنون حدود 
شهر راه پیمایو و ت اهرات اعتراضو گسترده ای را در این شهر سازمان دادند. اعترا  مرد  مریوان ب  وضعیت نامنیاسیب جیاده 

 سنند  است. بنا بر سخنان معترضین و بیانی  ای ک  الادر کرده اند  گفت  شده است :  –ی مریوان 
اساالن  الدها نفر در این جاده جان خود را از دست مو دهند و باعث معلولیت الدها نفر نیز مو شود ک  بایستیي تیا هینیگیا  میرگ 
درد را ب  جان بخرند. همرنین زیان های جانو ک  در نتیج ی نبود امکانات پزشکو منیاسیب در هینیگیا  انیتیقیال زخیمیو شیدگیان ب  
بیمارستان ب  وجود مو آید هم بخشو از همین عوار  جادەهای نامناسب است. از سوي دیگر مو دانیم زیان اقتیصیادی ک  میتیوج  
وسائل حمل و نقل مرد  مو شود  و خطراتو ک  این جادە متوج  توریست ها مو کند کم نیست. عالوه بر این میوارد  درد و رنیجیي 

 ..".ک  خانوادەی قربانیان و خسارت دیدگان از این مسئل  تحمل مو کنند را باید ب  عوار  نامساعد بودن این جادە ها اضاف  کرد
 

این ت اهرات در شرایطو برگزار گردید ک  سطح شهر مریوان ب  الورت وسیع از سوی نیروهیای امینیییتیو میلیییتیارییزه شیده بیود. 
انگاری و بو کفایتو مسئوالن حکومتو نسبت ب  خیطیرات نیاشیو از تیانیکیرهیای  سهل“ شهروندان مریوانو در اعترا  ب  هر آنر  

کند و پایین بودن کیفیت جادها و عد  رسیدگو و بو توجهو ب  تکمیل کیردن و بی   حمل سوخت ک  جان ساکنان این شهر را تهدید مو
سال از ب  اجرا در آمدن و شروع بی  نیوسیازی ایین  09اتما  رساندن جادههای در دست تعمیر با استانداردها ی روز  بعد از حدود 

 .ها آمدند عنوان شده استا  ب  خیابان” جادها
اعتراضات مرد  با پالکاردهایو در محکومیت عد  رسیدگو مسئوالن دولتو ب  وضیعیییت جیاده هیای میابییین سینینید  و میرییوان و 
مهامینو همرون اعترا  ب  مرگ و میر الدها تن از جوانان در این جاده ها و سهم کردستان از توسع  مساوی است با کیولیبیری 

  .بود  و جاده های مرگ
تن از سازماندهندگان و مسئولین هماهنگو کیمیپییین اعیتیرا  بی  وضیع جیاده هیای  ۵در جریان تجمع و اعتراضات مکرر مرد    

  .از سوی نیروهای امنیتو دستگیر شدند مریوان و تجمع اعتراضو آن  البح روز پنجشنب  
سیران خورنکا  آرتین حسن زاده  بهاره عارفو  روژین رضایو و عادل رشیدی از جمل  کسانو هستند ک  تاکنون تیوسیط میامیوران 

 .امنیتو بازداشت شدەاند
بهنگا  راه پیمایو مرد  در خیابان ها و تجمع در میدان شهر  فرماندار مریوان در محل تجمع مرد  معتر  حهور پیدا کیرد  ولیو 

“ مجبور ب  ترب محل گردید. همرنین میرد  بیا شیعیار ”  فرماندار استعفا استعفا“  ” فرماندار خجالت خجالت“با شعارهای همرون 
   خواستار ادام  تجمع تا آزادی دستگیر شدگان شدند. ” در خیابان مو مانیم

 
ت اهر کنندگان عالوه بر خواست تعمیر اساسو جاده مریوان سنند   خواستار اخیتیصیا  بیخیشیو از درآمید پیاییان هیای میرزی ب  
عمران و آبادانو شهر شده و آن را حن خود مو دانند. همرنین خواستار اختصا  بودج  ای برای جیبیران خسیارت هیای جیانیو و 

 مالو شده اند ک  تا کنون بر اثر خرابو جاده  خانواده های قربانیان متحمل شده اند. 
 

شهر مریوان ب  شهر زنان سرع پوش  شهر زنان و مردان علی  مردساالری و قتلهای ناموسو   شهر دهن کیجیو بی  میرتیجیعییین و 
مخالفان دوچرخ  سواری زنان  شهر تئاترهای انساندوستان  خیابانو  شهر اتحادهای کارگری در میان بخچ وسیع کارگران فصیلیو 
و ساختمان و نانوایو ها ... معروف است. و امروز مرد  این شهر بپا خواست  اند و اعال  کرده اند کی  دییگیر خسیارتیهیای جیانیو و 
مالو بر اثر خرابو جاده ها را تحمل نمو کنند و دولت و دستگاه های محلو اش  را مسبب وضعیت نامطلوب زنیدگیو میرد  و عید  

 امنیت در جاده ها مو دانند و خواستار زندگو امن تر و بهتر هستند.
خط رسمو ب  مرد  مبارز مریوان بخاطر تیجیارب میبیارزاتیو ازادییخیواهیانی  و  حین طیلیبیانی  و   –دفتر کردستان حزب حکمتیست 

انساندوستان  شان درود مو فرستد و گسترش اتحاد و همبستگو  مبارزاتو کارگران و زحمتکشان و شهروندان زن و میرد و جیوان 
 مریوان را ضامن پیروزی و تحقن خواستهایشان مو داند. 

 خط رسمو –دفتر کردستان حزب  حکمتیست 
 (6102)اکتبر  59مهر ماه 

 

 

 

و هنوز فکر میکند احزاب نماینده ارتجاع سیاسو در کردستان و معامل  گران و ب  بازی گرفیتی  شیدگیان اخیتیالفیات بیلیوب هیای 
برایشان آزادی  رفاه  سعادت و یا حتو رفع ستم ملو را ب  ارمغان بیاورند. خیطیاب ایین نیوشیتی  کیمیونیییسیت   منطق  ای میتوانند

هاست تا بروند و ب  کارگر و زحمتکچ این جامع  بگویند نباید برای خالالو از دست داعشو های حاکم دست ب  دامن احیزابیو 
شد ک  برای رسیدن ب  چیزی دست در دست هر داعچ دیگری میگاارند. باید ب  هر انسان کارگر و زحمتکشو تیوضیییح داد کی  

  راه خالالو از دست ارتجاع حاکم و از دست فقر و تبعیض و استرمار  جنگ علی  وضع موجود است  قیا  است و انقالب

 خط رسمی –دفتر کردستان حزب  حکمتیست 
  بار دیگر صدای رسای اعتراض مردم مریوان!

 عملیات انتحاری از نوع ناسیونالیستی...
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اخیرا واحدهایو از نیروهای حزب دمکرات 
در کردستان ایران با نیروهای جمهوری 
اسالمو درگیر شده اند و تعدادی از دو 
طرف کشت  شده اند. تقریبا س  واحد آنها ک  
وارد مناطن کردستان از اشنوی  تا مهاباد و 
مریوان شده اند  همگو با جمهوری اسالمو 

 درگیر و متحمل تلفاتو شده اند.
الز  ب  ذکر است ک  از مدتو پیچ حزب  

دمکرات )جنا  مصطفو هجری( زمزم  
شروع جنگ مسلحان  با جمهوری اسالمو 
را رسمو و نیر رسمو راه انداخت  است. 
یی سال قبل واحدی از پیشمرگان حزب 
دمکرات با قصد استقرار در کوههای قندیل 
و یا ورود ب  کردستان ایران از آن مسیر  
مورد حمل  پ ب ب قرار گرفت و دو نفر 
از آنها کشت  شدند. بعد از گاشت یی سال 
از این واقع  و بحث و شایع  در مورد 
شروع جنگ مسلحان  از جانب این حزب  
امروز شاهد تحرکات چند واحد آنها و 
درگیری با جمهوری اسالمو هستیم. این 
واقع  با توج  ب  مباحراتو در مورد شروع 
مبارزه مسلحان  از جانب این حزب و 
همزمان با توج  ب  سالهای طوالنو بو 
تحرکو ن امو احزاب دمکرات و سایر 
احزاب مسلح اپوزیسیون ایران مستقر در 
کردستان عراق  و با توج  ب  ادعای یا 
سیاست تا کنونو خود این احزاب ک  از 
کردستان عراق برای تحرب ن امو علی  
ایران استفاده نخواهند کرد  سواالتو را 
برای مرد  منطق  و نیروهای سیاسو ب  
میان کشیده است. از جمل  سوال در مورد 
دالیل شروع مبارزه مسلحان  در دوره 
کنونو  سوال در مورد توازن قوا و امکان و 
عد  امکان چنین تاکتیکو و سرانجا  عواقب 
و تاثیرات آن بر فهای کردستان و مبارزات 
مرد  در این منطق  و.... است. حزب 
دمکرات تا کنون هیه توضیحو در مورد 
چرایو چنین سیاستو و دالیل اتخاذ آن جز 
اینک  واحدها آنها ب  قصد دیدار با مرد  
منطق  رفت  و جمهوری اسالمو ب  آنها حمل  

را نداده است. مستقل از اینک   ٬کرده اند
توضیح خود حزب دمکرات )جنا  مصطفو 
هجری( در این زمین  ها و دالیل اتخاذ چنین 
سیاستو از ن ر خودشان چ  است  در این 
نوشت  تالش میکنیم ب  چرایو این واقع  و 

 عواقب آن بپردازیم.
ابتدا و مستقل از حرکت اخیر حزب  

دمکرات  باید روی این واقعیت تاکید کنم ک  
یکو از پای  های فعالیت ما کمونیستها و هر 
نیروی جدی سیاسو و آزادیخواهو در 
کردستان و دخالت موثر در مبارزات توده 
ای در این منطق  توان ابراز وجود ن امو 
است. ب  این دلیل ساده ک  در این منطق  ب  
دالیل بسیاری ک  حزب ما ب  کرات تاکید 
کرده است  سیاست مسلح است. کردستان 

اساسا از جانب جمهوری اسالمو میلیتاریزه 
شده و پوزیسیون و اپوزیسون هم  مسلح اند. 
نتیجتا برای کمونیستها و هر نیروی 
عدالتخواه و چپو حهور و ایفای نقچ 
جدی  موثر و قدرتمند  بدون داشتن نیروی 
مسلح و قدرت دفاع از خود  ممکن نیست. 
اما نفس توان ابراز وجود ن امو و داشتن 
نیروی مسلح چ  در اردوگاهها مرل احزاب 
اپوزیسیون در کردستان عراق و چ  در 
شهرها و داشتن واحدهای ن امو  تا بکار 
بردن عملو و شروع جنگ مسلحان  دو فاز 
کامال متمایز هستند. کما اینک  ما تالش کرده 
ایم توان ابراز وجود ن امو را داشت  باشیم 
و نیروی مسلح هم سازمان دهیم )و البت  ن  
بشکل پیشمرگایتو و سنتو آن در بیرون 
مرزها  بلک  در داخل خود شهرها( بدون 
اینک  الزاما فعالیت مسلحان  و ن امو را در 
دستور کار خود گااشت  باشیم. ما همیش  
تاکید کرده ایم ک  پتانسیل ن امو احزاب با 
سوت مبارزه مسلحان  را زدن دو امر کامال 
متفاوت است. اولو شرط ابراز وجود 
سیاسو در کردستان است و دومو حلق  و 
مرحل  ای از مبارزه توده ای علی  ارتجاع 
است ک  منوط ب  مولف  های متعددی از 

  جمل  توازن قوای مناسب است.
 

 مسئل  توازن قوا
بو شی یکو از سواالت در مورد شروع  

جنگ مسلحان  مسئل  توازن قوا است. 
باالخره برای هر نیروی اجتماعو مستقل از 
اهداف و ماهیت آن نیرو  بکار گیری اسلح  
در هر شکل آن متکو ب  توازن قوایو است 
ک  این شکل از مبارزه را مو طلبد و یا 
اجازه میدهد ک  مبارزه را مسلحان  پیچ 
برد. این تفاوت اساسو میان مبارزه مسلحان  
توده ای است با مبارزه چریکو ک  ن  ربطو 
ب  مبارزه اجتماعو و توده ای مرد  دارد  ن  
از آن نیرو میگیرد و ن  تاثیر بر این 
مبارزات امرش است. مستقل از چنین 
فاکتوری طبیعتا گروههای چریکو  
جریانات ماجراجو  فرق  های قومو و 
ماهبو و نیر مسئول میتوانند دست ب  
اقدامات ن امو بزنند بدون اینک  عواقب آن 
برای جامع  برایشان اهمیتو داشت  باشد. 
واقعیت این است ک  فهای عمومو جامع  
کردستان  توازن قوای میان مرد  این منطق  
و جمهوری اسالمو و موقعیت کنونو 
احزاب و جریانات سیاسو  ب  هر آد  جدی 
سیاسو میگوید  جنگ مسلحان  در این 
شرایط  مستقل از عواقت زیانبار آن بر 
مبارزات کارگر و مرد  جامع   خودکشو 
سیاسو است و تاکتیکو نسنجیده و 
ماجراجویو کامل است. حزب دمکرات هم 
از ن ر سیاسو و هم از ن ر تجرب  عملو 
بالغ تر از این است ک  این حقاین را نداند. 

سوال این است چرا یی حزب 
ناسیونالیست کرد ک  الزاما عالق  ای ب  
آنتاگونیزه کردن رابط  خود با حکمیت 
ندارد  امروز یکباره دست ب  چنین 
ماجراجویو میزند  ریش  و دلیل این 
امیلیتانتیسما ناگهانو چیست  قبل از جواب 
دادن ب  این سواالت اجازه بدهید نگاه 
کوتاهو ب  تاریخ و سیر مبارزه مسلحان  در 

و شرایط و  ٥٢کردستان بعد از انقالب 
 توازنو ک  این امر را ممکن کرد بیندازیم.

 
جنگ مسلحان  در کردستان داده شرایط 

ایران بود.  ٥٢تاریخو معینو بعد از انقالب 
شرایطو ک  ارتجاع ب  قدرت رسیده در کل 
ایران در تالش بود  با سرکوب تا  و تما  
انقالب کنترل خود را بر کل جامع  اعمال 
کند  توقعات مرد  را خف  کند و 
دستاوردهای آنها را پس بگیرد و حاکمیت 
ارتجاعو و ضدانقالبو خود را تربیت کند. 
حمل  ب  کردستان همراه بود با حمل  ب  کل 
نیروهای سیاسو و آزادیخواهان  احزاب 
چپ و کمونیست و کل مخالفین خود در 
تهران و شهرهای دیگر. مقابل  با جمهوری 
اسالمو ک  مسلحان  و با توپ و تانی و از 
زمین و آسمان ب  کردستان حمل  کرد  در 
شکل مسلحان  و توده ای شروع شد. مقابل  

در  ٥٢ای ک  دفاع از دستاوردهای انقالب 
مقابل یی ارتجاع ب  قدرت رسیده و هار و 
جنایتکار بود. مقابل  آن دوره و دفاع 
مسلحان  در مقابل جمهوری اسالمو از 
جانب احزاب سیاسو مورد حمایت توده 
وسیع مرد  بود و بدون این حمایت و دخالت 
هم  جانب   احزاب سیاسو توان مقابل  جدی 
با جمهور اسالمو را نداشتند. تقابل آن دوره 
و دفاع از شهرها و مناطن مختلف با 
مشارکت مرد  همراه بود و خواست مقاومت 
و جنگ با جمهوری اسالمو علیرنم توپ و 
خمپاره باران شهرها و محل کار و زندگو 
مرد   خواست آنها هم بودجنگ در آن دوره 
و حداقل شروع این ماجرا ن  جنگ میان 
احزاب و نیروی مسلحشان ب  تنهایو  بلک  
جنگو نسبتا توده ای برای دفاع از زندگو 
خود و برای ممانعت از استقرار جمهوری 
اسالمو و در دفاع از دستاوردهای آنها در 

بود. مستقل از اینک  در دل آن فها  ٥٢قیا  
و آن جنگ و مقاومت توده ای حتو یی 
روز هم حزب دمکرات دست از ارتباطات 
سری با جمهوری اسالمو و تالش برای 

توافن بطور مخفیان  با آن سازش و 

در آن دوره هم حزب دمکرات با برنداشت.
استراتحی همیشگو خود و در الورتو ک  

حاضر ب   ٬جمهوری اسالمو قبول میکرد
توافن با آن بود. کما اینک  در بعهو از 
شهرها نیروهای وسیع ن امو جمهوری 
اسالمو با اسکورت حزب دمکرات وارد 
پادگانهای آنها شد و مراکزی ن امو 
جمهوری اسالمو برای تقابل بعدی با مرد  

 کردستان و احزاب سیاسو تقویت شدند. 

 قماری خطرناک 
 خالد حاج محمدی
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امروز خالد عزیزی ب  عنوان دبیر اول 
جنا  دیگر حزب دمکرات با علم ب  همین 
حقاین میگوید مبارزه مسلحان  آن دوره 
 توسط احزاب سراسری ب  آنها تحمیل شد.

سرانجا  و بعد از چندین سال  ٬در آن دوران 
جنگ و در گیری مسلحان  در کردستان  ما 
و حزب دمکرات و بقی  قد  ب  قد  و در 
جنگو طوالنو مجبور ب  عقب نشینو شدیم. 
شهرها توسط جمهوری اسالمو تصرف 
شدند و مناطن روستایو طو پروس  ای کم 
کم ب  تصرف آنها در آمد و سرانجا  کل 
نیروهایمان ب  کردستان عراق انتقال یافت. 
امروز بیچ از دو ده  از آن تاریخ میگارد. 
در این دو ده  محدودیتهای زیادی ب  نیروها 
مسلح اپوزیسیون در خاب عراق تحمیل شده 
است و عمال ن  فقط هیه فعالیت ن امو و 
جنگو الورت نگرفت  و حتو در دستور 

بلک  و بعالوه خود احزاب مسلح  ٬نبوده است
در منطق  ک  دو ده  است در کردستان 
عراق مستقرند  بکرات این بو تحرکو و 
عد  فعالیت مسلحان  در ایران را با این 
توضیح بیان کرده اند ک  هم فها مناسب 
نیست و شرایط آماده نیست و عملیات ن امو 
و جنگ تاثیر منفو بر روحی  مبارزاتو 
مرد  میگاارد و هم اینک  پایبند تعهد خود ب  

در کردستان عراق   دولت نوپای اکردا
هستند و محدودیتهای آنها و فشار جمهوری 
اسالمو را روی این حاکمیت برسمیت 

 میشناسند.
بعالوه فاکتورهایو در خود جامع  کردستان  

ب  نسبت دوره گاشت  عو  شده است. 
بورژوازی کرد ک  حزب دمکرات تاریخا 
پرچم منافع آنرا بدست گرفت  و خواهان 
سهمو از قدرت و شرکت در حاکمیت بود  
بسیار بیشتر از گاشت  با کل بورژوازی 
ایران اینتگره شده و استراتحی آن بیشتر از 
قبل ب  استراتحی بخشهایو از بورژوازی در 
ایران گره خورده است. سیطره ن امو 
جمهوری اسالمو بر کردستان با س  ده  
قبل مطلقا قابل قیاس نیست. آن زمان عالوه 
بر اینک  دوره ای شهرها در کنترل ما  
اپوزیسیون  بود  بلک  بعدها هم مناطن آزاد 
و بخچ زیادی از روستاهای کردستان را در 
کنترل خود داشتیم. حهور ن امو و جنگ 
همراه بود با کار سیاسو وسیع  با 
کارتبلیغاتو  با کار تشکیالتو  و اسلح  و 
قدرت ن امو امکانو بود برای پیشبرد این 
فعالیتها و اعمال حاکمیت ابتدا در شهرها و 
بعدا در مناق آزاد شده. مبارزه مسلحان  توده 
ای ابزاری برای دفاع از انقالب  اعمال 

 حاکمیت و بسیو توده ای برای آن بود.
اکنون و در این سالها بخشو از مدافعان  

تاریخو حزب دمکرات در میان بورژوازی 
کرد در کردستان  محافل و نهادهای 
فرهنگو  سیاسو و ناسیونالیستو  شاعر و 
روزنام  نگار و... ناسیونالیست  مانند هم 
طبق  ای هایشان در سراسر ایران  ب  

جناحهایو از جمهوری اسالمو پیوست  اند 
و منافع خود را در چهارچوب این حاکمیت 
و اساسا جنا  ااالال  طلبا دیروز و 
دولت ااعتدالا امروز روحانو دنبال 
میکنند. کار فرهنگو از نوع ناسیونالیستو و 
نیر پیشرو و عقب مانده آن ک  حزب 
دمکرات همیش  یکو از پرچمداران آن است 
ن  تنها ممنوع نیست ک  توسط خود جمهوری 
اسالمو و در تقابل با چپ گرایو و 
آزادیخواهو باد زده شده است و حداقل 
مانعو در راهچ نیست. میدان برای سنو 
گری و سلفو گری برای خف  کردن فهای 
چپ و آزادیخواهان  جامع   تا آن اندازه باز 
است ک  خود حزب دمکرات در دوره ای 
تالش میکرد با باد زدن ارتجاع سنو و 
تعیین ظرفو برای متشکل کردن روحانیون 
سنو توج  آنها را ب  خود جلب کند و چنین 

 ارتجاعو را حول خود جمع کند.
عالوه بر این جنبچ اعتراضو در این  

جامع   اعتراضات کارگری  دانشجویو  
حن طلبو  آزادیخوهای  تالش برای بهبود 
در زندگو و فهای باز سیاسو و... بیچ از 
هر زمانو ب  مبارزات سراسری طبق  
کارگر  زن و مرد  محرو  و نسل جوان آن 

 جامع  عجین شده است.
ب  این اعتبار و تا جایو ک  ب  احزاب  

ناسیونالیسم کرد برگردد  شروع جنگ 
مسلحان  منتو از فهای واقعو جامع  

 کردستان نیست.
هم  این فاکتورها ب  اضاف  مسئل  توازن  

قوای نابرابر کنونو  ب  هر جریان جدی 
سیاسو و هر نیروی مسئول و نیر 
ماجراجویو میگوید  الاقل اکنون مطلقا 
شرایط برای راه انداختن یا شروع دوباره 
جنگ مسلحان  آماده نیست. عالوه بر هم  
اینها  امروز جنگ مسلحان  ن  تنها از 

و توده ای شدن   شانسو برای وسعت گرفتن
برخوردار نیست  ک  برعکس فهای جامع  
را بیشتر میلیتاریزه خواهد کرد  مبارزه 
طبق  کارگر و محرومان آن جامع   زن و 
جوان و مبارزات عدالتخواهان  آنها را عقب 
خواهد زد و تناسب قوا را ب  زیان 
مبارزاتشان تغییر خواهد داد. چنین تاکتیکو 
دست جمهوری اسالمو را برای سرکوب 
هر اعترا  حن طلبان  ای باز خواهد کرد 
و جامع  و مبارزاتچ را عقب خواهد راند. 
جمهوری اسالمو در شرایطو ک  در کل 
ایران و در کردستان با مشکالت عدیده ای 
دست ب  گریبان است  با فهای نارضایتو 
عمومو روبرو است و کارگران  جوانان  
زنان و اقشار مختلف از پایین جامع  هر 
روز الدای اعتراضشان ب  فقر  ب  
بیکاری  گرانو و ب  زندان و فهای 

بلند میکنند  جنگ مسلحان  حزب   استبدای
دمکرات برای آن مرل بلیط بخت آزمایو 
خواهد بود. چنین سیاستو امکان و فرج  ای 
ب  جمهوری اسالمو میدهد ک  فها را 
مختنن تر کند و اعتراضات و روحی  
مبارزاتو مرد  را ب  بهان  جنگ درهم شکند 

و پس بزند. لاا چنین سیاستو و شروع 
جنگو نمیتواند مورد حمایت مرد  قرار 

آنها را خوشحال نخواهد کرد و بلک   ٬بگیرد
نگران خواهد کرد و محل کار و زندگو 
مرد  را از جانب جمهوری اسالمو و ب  
بهان  آن ناامن تر خواهد کرد. دخالت در 
زندگو مرد  و خان  گردی و دستگیری و 
رعب و وحشت را بیشتر میکند و امکان 
عقب راندن جامع  را ب  ارتجاع حاکم 

 میدهد.
شروع جنگ مسلحان  از جانب هر نیروی  

جدی و مسئولو قاعدتا باید ب  مبارزات 
موجود در آن جامع  علی  جمهوری اسالمو 
خدمت کند  قاعدتا باید ب  مرد  احساس 
قدرت بدهد و قاعدتا باید روحی  و اعتماد ب  
نفس آنها را باال ببرد. اما این سیاست در 
فهای کنونو و در شرایطو ک  کل کردستان 
زیر سیطره کامل جمهوری اسالمو است 
نتیج  برعکس را خواهد داد. بعالوه شانسو 
برای رشد خود مبارزه مسلحان  در این 
شرایط و ب  این اعتبار قدرتمند شدن خود 
حزب دمکرات و نیروی ن امو و حتو 
افزایچ دامن  تشکیالتچ نیست. اگر س  
واحد دیگر حزب دمکرات لطم  بخورد حتو 
در الفوف خود این حزب پروس  دفع نیرو 

 شروع خواهد شد.
در کنار این حقاین چنین سیاستو موقعیت 
اپوزیسیون مسلح در خاب عراق و از جمل  
خود حزب دمکرات را بشدت با مخاطرات 
روبرو خواهد کرد. رهبری حزب دمکرات 
ب  هر دلیل و با هر نیتو هر ریسی و بازی 
ناسنجیده و خطرناکو بکند  در قبال سایر 
احزاب مستقر در آن منطق  مسئول است. در 
قبال مرد  در خود کردستان باید جوابگو 
باشد. حزب دمکرات میتواند با نیروی خود 
هر ریسی و ماجراجویو بکند و اما این 
ماجراجویو دست جمهوری اسالمو را برای 
حمل  ب  بقی  نیروها باز میکند. هم اکنون 
هم  شاهد تهدیدات جمهوری اسالمو و بحث 
توپ و خمپاره باران اردوگاهها و اماکن و 
محل زیست نیروهای اپوزیسیون مسلح 

و جالب  مستقر در کردستان عراق هستیم. 
اینک  این حزب در کمال بو مسئولیتو ن  
جامع  را در جریان میگاارد و ن  خود را 
مجبور میکند ک  رسما و علنا اعال  کند 
دنبال چیست و چرا ب  چنین سیاستو روی 

  آورده است. 
این حقاین را حزب دمکرات میداند و ب  آن 
اگاه است. این حزب بالغ تر از آن است ک  
این فاکتورها را نداند و عواقب سیاست خود 
را نخواند و یا در این توهم باشد ک  با اتکا 
ب  مرد  کردستان و فهای سیاسو و توازن 
آن بتواند فصل جدیدی از مبارزه مسلحان  را 
شروع کند. در چنین شرایطو سوال این 
است ک  حزب دمکرات با اتکا ب  کدا  
فاکتور و کدا  شرایط معین چنین سیاستو را 
اتخاذ کرده است  چ  منافع طوالنو مدت 
تری حزب دمکرات را وادار ب  چنین 

 ریسکو کرده است. 

 قماری خطرناک 
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 اامیدیا در او  استیصال
جنگ مسلحان  امروز حزب دمکرات  حتو  

اگر بتواند ادام  پیدا کند  طالب یی 
سناریوی دیگر است ک  باید خلن شود و ب  
جامع  تحمیل شود. تصمیم حزب دمکرات 
در شروع مبارزه مسلحان  برخواست  از نیاز 
مبارزات مرد  کردستان و فهای آن جامع  
و نفرت آنها از جمهوری اسالمو و توازن 
قوای میان آنها و حاکمیت نیست. این سناریو 
بخشو از سیاست و تالش دولتهای منطق  در 
ایجاد مزاحمتهای درونو برای جمهوری 
اسالمو با اتکا ب  اهرمهایو در خود ایران و 
بخشو از تقابلهای ارتجاع حاکم در منطق  
است. جدالو بر سر موقعیت و تقسیم قدرت 
میان نیروهای ارتجاع منطق  ای. ایران با 
مسلح کردن و تقویت حوثو ها در یمن منافع 
عربستان را ب  خ ر مو اندازد و عربستان 
تالش میکند همین سناریو را در ایران پیاده 
کند. و یا تالش ترکی  در دامن زدن ب  نفاق 
قومو میان مرد  ترب زبان در ایران  تالش 
عربستان در کمی و شکل دادن ب  تحرب 
سلفو گرایو و سنو گرایو در ایران و 
کردستان  نمون  دیگری از ایجاد 
مزاحمتهای داخلو برای ایران بعنوان رقیب 
است. عرو  داعچ و عواقب زیانبار آن و 
جنایت و توحشو ک  راه انداختند ک  مستقیما 
توسط ترکی  و عربستان و قطر کمی 
میشدند  نفرت از سلفو گری و سلفیها را در 
کردستان دامن زد و فعال سلفیهای کردستان 
مستقل از نیرویو ک  در دوره ای ب  کمی 

 داعچ فرستادند  خود ساکتند.
در مورد حزب دمکرات و امکان امید بستن  

آن ب  سناریوی جدیدی در کردستان و 
شروع جنگ مسلحان  در این منطق  با اتکا 
ب  قطب عربستان  ترکی  و...  ابتدا الز  
است ب  افن حزب دمکرات و مسیری ک  
طو کرده است و موقعیتو ک  امروز در آن 

 قرار دارد  بسیار مختصر اشاره کنم.
حزب دمکرات و کل ناسیونالیسم کرد در  

منطق  در تاریخ فعالیت خود  هیه افن و 
هیه استراتحی مستقلو نداشت  اند. تا جایو 
ک  ب  احزاب ناسیونالیست کرد در ایران و 
مشخصا حزب دمکرات برگردد  در کل 
تاریخ خود  با سرمای  گااری بر ستمگری 
ملو از جانب دولت مرکزی و محرومیتو ک  
ب  مرد  کردستان تحمیل کرده است و با 
پرچم دفاع از این مرد   تالش کرده با 
حاکمیت مرکزی با هر درج  از استبداد و 
جنایتکاری ب  توافن برسد و ب  عنوان 
شریی قبولچ کنند. این استراتحی در دوره 
های مختلف با تاکتیی جنگ و مااکره و 
جنگ برای مااکره و آشتو دنبال شده است. 
حزب دمکرات برای جلب توج  جمهوری 
اسالمو و نشان دادن ظرفیت ضد کمونیستو 

بکرات ب  نیروهای  ٬و ضد عدالتخواهو خود
چپ در کردستان حمل  کرده است و سالها ب  
خود ما در آن دوره و درکوم  ل  آن زمان 

جنگیده است. این مسئل  تاریخو طوالنو 
دارد ک  بارها ب  آن پرداخت  ایم. مشکل 
این است ک  جمهوری اسالمو تا کنون ب  

 این سازش و توافن تن نداده است.
حزب دمکرات در دوره های مختلف و هر  

زمانو ک  از امکان مااکره و توافن با 
جمهوری اسالمو ناآمید شد  تالش کرد در 
سفارتخان  های دول نربو و دولتهای 
متخاالم با جمهوری اسالمو را بزند. در 
چندین دوره و با افزایچ فهای تبلیغات 
جنگو میان دولت آمریکا و ایران  رهبری 
این حزب هم  امید و آرزوی خود را ب  
افزایچ این تخاالم و حمل  ن امو ب  ایران  
بست. حزب دمکرات ابایو از ایفای نقچ 
برای عراقیزه کردن یا سوری  ای کردن 
ایران نداشت  و ندارد. دبیر اول این حزب در 
دوره تحریمهای اقتصادی علی  ایران بارها 
گفت ک  دولتهای نربو برای مقابل  با 
جمهوری اسالمو باید نیروی اپوزیسیون 
آنرا تقویت کنند و همزمان تالش کرد آمادگو 
حزبچ برای شرکت در چنین سناریویو  در 
سناریوی حمل  ن امو ب  ایران  را ب  اطالع 
آنان برساند. در میان نیروهای اپوزیسیون 
بورژاویو جمهوری اسالمو  شاید تنها 
عبدهللا مهتدی آماده تر از حزب دمکرات 
برای قبول هر امری از جانب دولتها و 
محافل امپریالیستو بوده است. حزب 
دمکرات تالش کرده توان و ظرفیت خود و 
حزبچ را ب  آنها نشان دهد و بقبوالند اگر ب  
ایران حمل  کنند  این حزب میتواند در 
کردستان نقشو بازی کند. خالال  حزب 
دمکرات در کل این دوران افن و امید خود 
را ب  دخالت دول امپریالیستو بست  بود تا ک  
این دخلتگری و جنگ فرجو برای حزب 
دمکرات ایجاد کند و در پرتو آن و بر 

این حزب امر در  ٬ویرانو جامع  ایران
 ٬گوش  ای از کردستان الاحب قدرتو شود
سناریویو ک  طالبانو و بارزانو در 

 کردستان عراق ب  آن رسیدند.
دوره اخیر و بعد از توافقات هست  ای کل  

اوضاع ب  زیان این افن و امید و آرزوهای 
نیروهایو مرل حزب دمکرات چرخید. 
موقعیتو ک  ن  تنها کوچکترین شانسو برای 
توافن با ایران باقو نمانده است بلک  دوره 
آویزان شدن ب  امریکا و شروع جنگو 
توسط ناتوهم حداقل فعال ب  پایان رسید. این 
موقعیت همراه با محدودیتهای زیادی ک  در 
کردستان عراق ب  کل نیروهای اپوزیسیون 
جمهوری اسالمو تحمیل شده است  موقعیت 
بشدت بدی برای حزب دمکرات ایجاد کرده 
است. بو افقو کل احزاب جنبچ ناسیوالیست 
کرد درایران و شکست کل آرزوهایو آنها و 
ناامیدی و استیصال دامنگیر حزب دمکرات 

 هم شده است.
اما حزب دمکرات فکر میکند هنوز امید  

دیگری موجود است. توافن نرب و 
جمهوری اسالمو و برسمیت شناسو 
موقعیت جمهوری اسالمو در خاورمیان   
در سوری  و عراق ب  عنوان ناجو و ن  

محور شرارت  و سراب شدن آرزوهای 
حزب دمکرات و بخچ زیادی از نیروهای 
اپوزیسیون بورژوایو ایران  هر دو جنا  
حزب دمکرات را بر سر دوراهو تعیین 
تکلیف با این وضع و روشن کردن وضعیت 
خود قرار داده است. دوره اخیر و در دل 
تحوالت خاورمیان  هر دو حزب دمکرات 
هر کدا  ب  یکو از محورهای شکل گرفت  
در منطق   یعنو ایران  روسی  و محور 
مقابل عربستان  ترکی  امید بست  اند. همین 
حقیقت خود این دو حزب دمکرات را ک  
دوره قبل بحث اتحاد دوباره و یکو شدنشان 
در جریان بود را ب  میزانو از هم دور کرده 
است. احزاب ناسیونالیست کرد ک  سنتا در 
شکافهای منطق  ای زندگو میکنند و هریی 
در جبه  یکو از قدرتهای منطق  قرار گرفت  
اند  امروز هم در منطق  عموما هر کدا  با 
یکو از این محورها وارد رابط  و دوستو 
شده اند و یا الاقل نزدیکو با یکو از آنها و 
امید ب  تقابل آنها را در راستای منافع خود 

 میداننند.
در این اوضاع حزب دمکرات شاخ  خالد  

عزیزی کامال از سر بو افقو و تنگناهایو 
ک  دچارش شده  تالش جانان  ای ب  خر  
میدهد تا دل دولت روحانو را ب  هر قیمتو 
بدست آورد. ایشان رسما اعال  میکند راه 
مناسب در ادفاعا از امرد  کردا توافن با 
جمهوری اسالمو است. در این راه و برای 
نشان دادن حسن نیت   یکطرف  و از پیچ 
اعال  کرده است ک  اسلح  هم زمین 

 میگاارند.
اما جنا  مصطفو هجری در کل این دوره  

همراه با متحد قدیمو و تاریخو حزبچ آقای 
بارزانو  ب  تخاالمات منطق  ای میان 
عربستان و ترکی  با جمهوری اسالمو امید 
بست  است. جنگ این دو قطب در منطق   
جدال و جنگ مستقیم تا کنونو در سوری   
در بخشهایو از کردستان و در یمن و 
تبلیغات وسیع علی  هم  حزب دمکرات را 
هم ب  این فکر انداخت  است ک  ممکن است 
این راهو ن  تنها برای ادام  حیات و نجات 

بعالوه برای ابراز وجود و  ٬از استیصال
تبدیل ب  وزن  ای جدی باشد. دعوا و 

احزاب ناسیونالیسم کرد با هم در   اختالفات
این دوره و با افن و منافعو ک  دنبال میکنند  
مهر دو قطب شکل گرفت  در خاورمیان  بر 
آن کوبیده است. اتحاد بارزانو و دولت 
ترکی  و عربستان و دوستو نزدیی با حزب 
دمکرات مصطفو هجری همراه خود 
تخاالمات آنها با پ ب ب و اتحادی  میهنو 
و حزب دمکرات خالد عزیزی را  ک  ب  
قطب مخالف یعنو ایران و روسی  و.. امید 
بست  اند  شدت داده است. مرد  کردستان 
هنوز ماجرای بند و بست حزب بارزانو و 
ترکی  با داعچ و تحویل شنگال را ب  داعچ 
و بحرهای اوایل آقای بارزانو ک  با داعچ 

 جنگو ندارند را فراموش نکرده اند.

 قماری خطرناک 



   

 

٦٤ 

امروز بیچ از هر زمیانیو سیرنیوشیت میرد  
خاورمییانی  بی  تیخیاالیمیات و تیوازن قیوای 
دولییتییهییای تییا مییغییز اسییتییخییوان ارتییجییاعییو 
عربستان  قطر  ترکی   سیوریی  و اییران و 
جریانات ارتجاعو قومیو و میاهیبیو سیپیرده 

امینیییت و زنیدگیو  شده است. تخاالماتو ک  
مرد  منطق  را با میخیاطیرات جیدی روبیرو 

 کرده است.
دوره اخییییر و بییرمیتیین عیقییب نشیییینییو هییا و 
ناکامیهای دولتهای نربو در منطقی   در دل 
حما  خونو ک  ب  بهان  میبیارزه بیا اسید راه 
انداختند  شاهد تشدید کشمکچ میان دولتیهیای 
مرتجمع منطق  بر سر موقعیت خود و تغییییر 

 توازن قوا ب  نفع خود هستیم.
لیبینیان  ٬امروز یمن  بحرین  عراق  سیوریی 

هم  و همی  میییدان جیدال بیلیوب عیربسیتیان 
سعودی  قطر و ترکی  از یکطیرف و اییران 
و سوری  از طرف دیگر است. جدالو ک  در 
قالب جنگ شیییعی  و سینیو  سیلیفیو و نیییر 
سلفو  در شکل تحریکات و میوشیدوانیو هیا 
علی  قطب مقابل  تالش در سازماندان انیواع 
دستجات مسلح و کمی ن امو بی  احیزاب و 
گروههای اپوزیسییون هیمیدییگیر در جیرییان 

 است.
جمهوری اسالمو ب  نمایندگو اشیییعیییانا بیا 
مسلح کردن و حمایت ن یامیو از حیوثیو هیا 
و  و ......و بیا بیمیبیگیااری از ییی طیرف  

عربستان و ترکی  و قطر ب  نمایینیدگیو سینیو 
ها  با دامن زدن ب  سلفو گری و تسلیح مالو 

در دوسوی   ٬و انسانو داعچ از طرف دیگر
 این جدال قرار گرفت  اند.

 ٬داعیچ امروز با محدود شدن میدان عملیات 
و با توج  بی  ایین واقیعیییت کی  سیلیفیو هیای 
کردستان فعال امکان سیاسو و نی یامیو وارد 

با جمهوری اسالمیو را  شدن در هیه جنگو 
ندارند  دولت عربستان تالش مییکینید کی  بیر 
روی بخشو از اپوزیسیون جمهوری اسالمو 

سرمای  گااری کند. همرون عمیلیکیرد  ٬ایران
جمهوری اسالمو اییران در ییمین و در کیل 

دولییت عییربسییتییان  ٬میینییطییقیی  خییاورمیییییانیی 
تاکتیی احمایت از نیییروهیای نیاراضیو   هم

را در پیییچ گیرفیتی   ٬داخلوا حکومت ایران
است و شانس خود در این زمین  را امیتیحیان 
مییکینید. دولیت عیربسیتیان تیالش میییکینید تیا 
همرون نقشو ک  جمهوری اسالمو ایران در 
ناامنو های عراق بازی میکند و با تک  پیاره 
کردن و تک  پاره نگاه داشتن عراق و تیبیدییل 
جامع  با باطالقو با حکومت هیای شیییعی  و 

بیرای خیود در اییران میییدان  ٬سنتو و کیرد
با حیمیاییت از  عملو باز کند. ب  این امید ک  

نیروهای اپوزیسیون ایرانو توازن قوا را بی  
نفع خود تغییر دهد. روی آوری این دولت ب  

شییاخیی   ٬حییزب دمییکییرات کییردسییتییان ایییران
اولین  ٬مصطفو هجری و فرق  مجاهدین خلن

نتیج  این تاکتیی دولت عیربسیتیان سیعیودی 
 در رقابت با دولت ایران است.

فرق  ماهبو مجاهد  ظاهرا فرج  ای یافت  تیا 
یییکییبییار دیییگییر از حییاشییییی  بیی  مییرکییز جییدال 
قطبهای ارتجاعو پرتاب شود و نیقیشیو اییفیا 
کند. کنفرانس پاریس مجاهدین و سیخینیرانیو 
حمایتو شاهزاده عیربسیتیان  مسیئیول سیابین 
اطییالعییات و امیینیییییت اییین کشییور  در اییین 
کنفرانس  ظاهرا پایان دوره انت ار مجاهد و 
شروع دور جدیدی است. دوره ای ک  مجاهد 
ارزش مصرفو برای شراکت در بی  تیبیاهیو 
کشاندن زندگو مرد  پییدا کیرده اسیت. نیقیچ 
مجاهد در این جدال نمیتواند چیزی بیییچ از 
ترور و عملیاتیهیای انیتیحیاری و ..... بیاشید. 
نییقییچ و تییحییرکییو کیی  بیییییچ از هییمیی  دسییت 
جییمییهییوری اسییالمییو را در سییرکییوب مییرد  

 آزادیخواه باز خواهد کرد.
 

از ترکی  تا عیراق  ٬احزاب ناسیونالیست کرد
ک  سنتیا و تیارییخیا در شیکیافیهیای   ٬و ایران

منطق  ای زندگو کیرده و بینیا بی  مصیلیحیت 
روز در کنار یکو از دول ارتجاعو مینیطیقی  
قرار گرفت  اند  نیز امیروز میییان دو قیطیب 
ارتجاعو تقسیم شده و در میقیابیل هیم جیبیهی  
بندی کرده اند. بخشو از آنها  از جمل  حزب 
بارزانو  حیزب دمیکیرات شیاخی  مصیطیفیو 
هیجییری و.. در کینییاردولییت هییای تییرکییییی  و 
عربستان ایستادند و اتحادی  میهینیو و پ ب 

در  ٬ب و حزب دمکرات جنا  خالد عزییزی
 کنار جمهوری اسالمو.

تشدید تخاالمات میان قیطیب   ٬در این شرایط
عربستان و جیمیهیوری اسیالمیو  خیونیو در 
رگهای رهبیری حیزب دمیکیرات کیردسیتیان 
ایران شاخی  مصیطیفیو هیجیری  بی  عینیوان 
حزب خواهر بارزانو  ک  خود را از برکات 
دیروز دخالت ناتو و پروژه های رژیم چیینیح 

جمهوری اسالمو   در ایران و الطاف امروز
بی  جیرییان انیداخیتی    ٬بو نصیب دییده اسیت

حیزب  است. تحیرب نی یامیو نیییرمیتیرقیبی  
دمکرات ک  بیچ از دو ده  بیدون کیمیتیریین 
فعالیییت نی یامیو در اردوگیاهیهیای خیود در 

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

مستقل از دامن  و سطح رابیطی  و هیمیکیاری 
حیییزب دمیییکیییرات بیییا قیییطیییب عیییربسیییتیییان 

ک  نالبا در هال  ای از دییپیلیمیاسیو   ٬سعودی
سری ودر پرده ابها  باقو میمانید  امییید ایین 
حییزب بیی  تییخییاالییمییات دو دولییت تییا مییغییز 
استخوان جنایتکار ایران و عربستان  آنهم بیا 
توجی  ادفاعا از مبارزات مرد  کیردسیتیان  

 سراپا ارتجاعو است.
فعالیتو در چارچوب تیالیشیهیای   ٬این تحرب

دو قطب ایران و عربستان در هرچ  نیا امین 
تر کردن منطق  در راستای منافع خود اسیت. 

نتیج  مستقیم آن ب  خیطیر افیتیادن   تالشو ک 
زندگیو  امینیییت و آسیاییچ شیهیرونیدان ایین 
کشورها  تحکیم حاکمیت ارتجاع و افیزاییچ 
فهای پلیسو علی  مرد  آزادیخواه و تیعیمییین 
شکاف و انشقاق قومو و ملو و ماهیبیو بییین 
شهروندان است. نتیج  این سیاست مسیتیقیییمیا 
در خدمت جیمیهیوری اسیالمیو بیرای عیقیب 
رانییدن مییبییارزه عییدالییتییخییواهییانیی  مییرد  در 

و ابزاری برای توجی  ملیییتیارییزه  ٬کردستان 
 کردن هر چ  بیشتر این جامع  است.

 
در اینک  جیمیهیوری اسیالمیو عیامیل االیلیو 
میلیتاریزه کردن کیردسیتیان و نیاامین کیردن 
محیط کار و زندگو مرد  میتیمیدن در اییران 
است  شکو نیست. در اینکی  میبیارزه طیبیقی  
کییارگییر و مییرد  مییحییرو  بییرای بییرانییدازی 
جمهوری اسالمو قابل دفاع و بیرحین اسیت  
تردیدی نیست. در اینک  مبارزه سیییاسیو در 
کییردسییتییان بییا اسییلییحیی  گییره خییورده اسییت و 
مبارزه مسلحان  بخشیو از میبیارزه سیییاسیو 
برحن مرد  علیی  جیمیهیوری اسیالمیو اسیت 
تردیدی نیست. اما هیر نیوع امییید بسیتین بی  
امییوشییدوانییوا هییای عییربسییتییان  هییر نییوع 
همکاری و بند و بست بیا دولیتیهیای میرتیجیع 
میینییطییقیی  و هییر نییوع اقییدامییات تییروریسییتییو  
انفجارات و اعمال انتحاری امرال میجیاهید و 
فرق  هیای قیومیو و میاهیبیو  مسیتیقیییمیا در 
خدمت جمهوری اسالمو و عیلییی  میبیارزات 
آزادیخواهان  مرد  اییران و عیلییی  اتیحیاد و 
همسرنوشتو طبقی  کیارگیر و میرد  در ایین 

 جامع   است.
هم میلیییتیارییزه شیدن کیردسیتیان و گسیتیرش 

و هیم تیحیرب   ٬سرکوب و خفقان ب  بهان  آن
ریاکاران  حامیان دولیت روحیانیو بیا پیرچیم 
درونین ادمکراسو خیواهیوا و ادوری از 
خشونتا و امبیارزه میدنیوا  هیمی  و هیمی  
علی  مبارزه رادیکال و انقالبیو میرد  بیرای 
سرنگونو جیمیهیوری اسیالمیو و در میقیابیل 
خواست های برحن مرد  در کردستان و در 

 است. سراسر ایران 
بی  عینیوان  ٬چرخچ امروز حیزب دمیکیرات

یی حزب اجتماعو در جنبچ ناسیونالییسیتیو 
کرد  مستقل از لیطیمیات آن بیر اپیوزیسیییون 

جمهوری اسالمیو  نشیانی  هیاییو از  مترقو 
تغییری اساسو در جایگاه این حزب  از ییی 
حزب اجتماعو ب  نیرویو نیییر مسیئیول در 
سناریوی سیاهو اسیت کی  بیرای کیردسیتیان 

طییر  ریییزی شییده  

 هشدار!
 در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن

 حزب کمونیست کارگری حکمتیست _خط رسمی

١١ادامه در صفحه   
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جریاناتیو کی  بیر اسیاس جیهیت وزش بیاد 
تعیین مسیر میکنند در زمان وزش گیردبیاد 

انیگیییز میریل امیروز حیزب  سرنیوشیتیو نیم
 .دمکرات کردستان ایران پیدا میکنند

اخیرا مراسمو ب  مینیاسیبیت روز اسیتیقیالل 
عربستان سعودی در اربیل عراق بیرگیزار 
شد. مراسم مجلل و ضیافت سیاسو نیمیادیین 
بی  روال طیبییییعیو هییر کشیور دییگیری از 
جانب عربستان سعودی برپا گشت. در ایین 
مراسم پیییا  شیادبیاش و اسیتیحیکیا  روابیط 
دیپلماتیی از جانب دوستان ریز و درشیت 
و همپیمانان ب  سران عربستان تقدیم گشیت 
کیی  اییین هییم امییری جییا افییتییاده در روابییط 
سیاسو و دیپلماتیی است. در این ضیییافیت 
سیییییاسییو هییییی تییو نیییییز از حییزب دمییکییرات 
کردستان ایران برای اولین بیار در تیارییخ 
ایین حییزب شییرکییت نییمییوده بییود و ظییاهییرا 
شرکت در چنین مراسمو برای این جیرییان 
نییاسیییییونییالسیییییت ُکییرد هییم بسیییییار عییادی و 

 .متعارف است

هرچند مصیطیفیو هیجیری  دبیییر کیل ایین 
حزب  االرار بر انکار هر نوع رابطی  بیا 
عربستان دارد. امیا تینیاقیض در ادعیاهیای 
حزب دمکرات بیشتیر از ایینیهیا اسیت. در 
رابط  با تحرکات ن امو این حیزب جیاییو 
از شروع جنگ مسلحان  اش بعد از بییسیت 
سال برای ادفاع و امنیتا میییگیویید و در 
همان حال  البت  در اجالسو دیگر  میدعیو 
کسب مدال قهرمانو نیاامین کیردن مینیطیقی  
است. دبیییر اول شیان در جیاییو میییگیویید 
تقاضای هیه کمکو از هیه کشوری نکرده 
ا بی  تیقیاضیای  اند و چند دقیقی  بیعید تیلیوییحیا
کیمییی از رقییبییای جییمییهییوری اسییالمییو در 
منطق  اذعان میکند. در این نوشت  ب  گوش  
هایو از تناقهات و چرایو های آن خواهیم 

 .پرداخت

قطعا این تناقض گویو هیا  نیاشیو از عید  
ثبات سیاسیو و اسیتیییصیال و تیحیت فشیار 
بودن حزب دمکرات کردسیتیان و رهیبیری 
آن از جیانییب نییییروهییای سییییاسییو و مییرد  
معتر  در کردسیتیان اسیت. امیا از قیدییم 

 .گفت  اند شتر سواری دوالدوال نمو شود

 :ب  اظهارات ضد و نقیض هجری بپردازیم

خیییزش   –حهور ن امو در میییان میرد  
 !جنگ مسلحان  –ملت 

مصییطییفییو هییجییری در جییایییو مییو گییوییید: 
احزب ما امرحل  نیویینیوا از میبیارزه را 
در کردستان آناز کرده است و منی یور از 

هیای   مرحل  نوین مبارزه  حهور پیشمرگی 
مسلح حزب در میان مرد  کردسیتیان اسیت 
ک  هدف آن دادن آگاهِو سیاسو و امییید بی  
مرد  و تشوین آنها ب  مبارزه برای حیقیوق 
ملو خود است. همرنین ما قصید درگیییری 
مسلحان  نداشت  مگر با ما درگیییر شیونیدا. 
اما در مبحث دیگر موضوع را ایین گیونی  
فرمول  میکنند ک : قصد دارنید طیرحیو بی  
اسم اراسانا را پیچ برند و پیاده کنینید کی  
مفهو  و معنو سییاسیو آن خیییزش دوبیاره 
ملت است و این طر  را برای کل ایران و 
ملیت و اقیوا  اییرانیو بیرمیییشیمیرنید.  هیر 
انسانو با شعوری متوسط میداند کی  اعیال  
اخیزش دوباره ملتا برای گیرفیتین کیوپین 
قند و شکیر نیییسیت بیلیکی  اعیال  جینیگ و 
درگیری مسلحان  است ک  بی  خیودی خیود 
مطلیقیا مشیکیلیو نیدارد امیا دمیاکیوژیسیم و 
عوامفریبو بر سر آن میجیاز نیییسیت. آقیای 
هجری بهتر از هر کسو میداند ک  پییشیبیرد 
اییین طییر  ربییطییو بیی  ادعییای فییقییط قصیید 
حهور ن امو  گشت سیاسو و آگیاهیگیری 
و یا فیقیط اعیال  میوجیودییت دوبیاره بیدون 
درگیری ندارد. نمییشیود دشیمین را ایینیقیدر 
احمن فر  کنید ک  شما بیا فیر  مسیلیح و 
ن امو و با طر  و شیعیار اراسیانا وارد 
میدان شوید و انت ار پاسخ متقابل از دشمن 

 .را نداشت  باشید

هییجییری در خصییو  مییلیییییتییاریییزه شییدن 
اوضاع مو گوید اما مسئیول نیا امین شیدن 
جامع  نیستیم و جامع  ایران از قبیل هیم نیا 
امیین بییوده اسییتا. اییین ادعییای مصییطییفییو 
هجری درست است  جامع  ایران با وجیود 
حییکییومییت بییورژوازی آن نییاامیین بییوده و 
خواهد بود  جمهیوری اسیالمیو میهیمیتیریین 
عامل نا امنو جامع  است  ولو نیمیو شیود 
زیر این واقعیت مخفو شد و قمیار سیییاسیو 

هیای  خطرناکیو را شیروع کیرد  عیمیلیییات
ایییاایییو کییرد و بیی  االییطییال  مشییغییول 
اپاکسازیا جمهوری اسالمو از کردستیان 
شد و زمانیک  این قمار سیاسو بی  میبیارزه 
رادیکال و انقالبو میرد  عیلییی  جیمیهیوری 
اسالمو لطم  زد  زیرکان  راه در رفیت و 
عد  پایرش مسئولیت تاثیرات عمیلیکیرد را 
برای خود باز گااشت و گفت کی  قصید میا 
فقط حهور و جول  سیاسو نی یامیو اسیت. 
آقای هیجیری دسیت آوییز کیردن آزادی و 

 .امنیت و جان مرد  ممنوع است

حزب دمکرات و هر جریانو باید شجیاعیت 
و الراحت دفاع از مبارزه در هر شکل و 
قالبو ک  در پیییچ گیرفیتی  اسیت را داشیتی  

باشد. نمیشود در اعال  کمپین تیان بیگیوئییید 
تحرکات ن امو را دوباره شروع میکنید و 
زمانیک  کشتو تان ب  گل نشیسیتی  فیرالیت 
طلبان  د  از گشیت سیییاسیو و آگیاهیگیری 
سیاسو بزنید. زمانیک  کمونیستها  علییرنیم 
مخالفت حزب دمکرات  تصمیم ب  مقاومت 
و مقابل  با لشکرکشو نیروهیای جیمیهیوری 
اسالمو ب  کردستان و پیس از آن میبیارزه 
مسلحان  دراز مدت علی  رژیم گرفتند  ایین 
تصمیم و سییاسیت را رسیمیا بی  جیامیعی  و 

 .دشمن اعال  کردند

با این متد یی با  و دوهوا نی  تینیهیا حیزب 
دمکرات کردستیان اییران مسیئیول نیاامینیو 
جامع  است بیلیکی  آقیای هیجیری در کینیار 
شیوع عربستان سعودی و سران جمهیوری 
اسالمو و هر گانیگیسیتیر قیومیو و میلیو و 
ماهبو دیگیر و دسیتیهیای نیییب قیلیدرهیای 
منطق  مسئول ب  خطر اندختن مدنیت میرد  

 .در جامع  ایران هستند

  

خییواسییت   –خییواسییت مییرد  خییانیی  خییرابییو 
 !بورژوازی ناامنو سرمای  گااری

حزب دمکرات کردستان ایران مدعو است 
ک  آنها ب  خواست مرد  پاسخ داده و میرد  
ب  آنها فشار آورده اند ک  وارد ایین فیاز از 
مبارزه نوین شیونید. هیمیزمیان در اجیالس 
دیییگییری دبیییییر اول حییزب اعییال  میییییکیینیید 

دنیا نشیان داد اییران آن  احزب دمکرات ب 
هیا  گیااری سرمایی  آرامچ نیست ک   ی جزیره

 ."کار کنند در آنجا شروع ب 

خار  از توخیالیو بیودن ایین ادعیاهیا بیایید 
پرسید ایین میرد  میورد نی یر چی  کسیانیو 
هستند  آیا وجود دارند  میردمیو کی  قیرار 
است پس از ایین عیمیلیییات هیا بی  رهیاییو 
برسند طبین ادعیایشیان میرد  سیتیم دییده و 
محرو  و فقیر و تشینی  آزادی هسیتینید امیا 
مشکل اینجا است ک  تاریخ شیرمیگییین ایین 
جییریییان حییاکییو از ضییدیییت اییین حییزب بییا 
کییارگییران و زحییمییتییکییشییان بییوده. حییزب 
دمکرات و سنت مبارزاتو اش در خیدمیت 
مالکان و اربابان و ماهیب و قیو  پیرسیتیو 
بوده و ربطو ب  طبق  ستمدیده و محیرو  و 

 زحمتکچ نداشت  است. 

 مصطفی هجری و شتر سواری دوالدوال

 آسو فتوحی
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حزب دمکرات بیهوده تیالش میییکینید میدال 
اجواب ب  خواست مرد ا را ب  سین  بزنید. 
فاالل  و دره عیمییین میییان میبیارزه میرد  
مییحییرو  در کییردسییتییان عییلییییی  جییمییهییوری 
اسالمو و خواست آزادی و رفاه و عیدالیت 
اجییتییمییاعییو بییا اهییداف حییزب دمییکییرات 
کردستان را نمیتوان با چنیین ادعیاهیای پیر 

مردمیو کی  قیرار اسیت .طمطراقو پر کرد
پس از این عملیات هیا بی  رهیاییو بیرسینید 
طبن ادعایشان مرد  ستم دیده و میحیرو  و 
فقیر و تشن  آزادی هستند اما مشکیل ایینیجیا 
است ک  تاریخ شرمگین این جرییان حیاکیو 
از ضییدیییت اییین حییزب بییا کییارگییران و 
زحمتکشان بوده.حیزب دمیکیرات و سینیت 
مبارزاتو اش در خدمت مالکان و اربیابیان 
و ماهب و قو  پرسیتیو بیوده و ربیطیو بی  
طبق  ستمدیده و محرو  و زحمتکچ نداشتی  
است. حزب دمکرات بیهوده تیالش میییکینید 
مدال اجواب ب  خواست مرد ا را ب  سینی  
بزند. فااللی  و دره عیمییین میییان میبیارزه 
مرد  محرو  در کردستان علیی  جیمیهیوری 
اسالمو و خواست آزادی و رفاه و عیدالیت 
اجییتییمییاعییو بییا اهییداف حییزب دمییکییرات 
کردستان را نمیتوان با چنیین ادعیاهیای پیر 

 .طمطراقو پر کرد

شاید من ور حزب دمکرات از مردمیو کی  
ب  این حزب فشیار آورده انید  بیورژوازی 
ُکرد است  اما از بد شانسو حزب دمکرات 
ظواهر قهیی  عیکیس ایین اداعیا را ثیابیت 
میکند. ظاهرا این طیف  ک  آیینیده خیود را 
بیشتر از حزب دمکرات ب  دولیت اعیتیدال 
بست  اند  هم ن  فقط چنین خواست  ای از او 
نداشت  اند بلک  ب  این تیحیرکیات اعیتیرا  
کرده اند. نمیو شیود هیمیزمیان بیورژوازی 
ُکرد برای بهره کشو بهتر و سود بیشیتیر و 
چرخچ بهتر چرع تولیید در فیکیر امینیییت 
سرمای  و سرمای  گااری باشد و از طیرف 
دیگر ب  مصطفو هجری نام  فدایت شیوییم 
بنویسند ک  بیائید و با چند عیمیلیییات در دل 
تخاالمات عربستان و نقشی  و پیروژه ایین 
کشور برای ناامن کردن جامع  قال قهییی  
را بکنید و خیواسیتیار اییجیاد فهیای نیاامین 
برای سرمای  و سرمای  گااری شوید. مگیر 
اینک  بورژوازی ُکرد را نیادان  میتیوهیمیو 
بدانیم ک  شعور اقتصادی و سیاسیو اش را 
از دست داده است. تازه اگر میشد سیرمیایی  
داری ایران و حکومت جمهوری اسیالمیو  
ب  مراب  دولت  را با چند عملیات ایاایو از 
پا در آورد و از یی منطق  مرل کیردسیتیان 
پاکسازی کرد ک  آمیرییکیا کیالنیتیر و قیلیدر 
منطق  ایین طیر  هیوشیمینیدانی  هیجیری را 
خیلو وقت پیچ با اتکا ب  نییروهیای قیومیو 
تر و ماهبو تری از حزب دمکرات عمیلیو 

 .کرده بود

از حییزب دمییکییرات و دبیییییر اولییچ بییاییید 
پرسید کمپینو ک  قرار بیود میبیارزه بیرای 
آزادی مرد  را تسیهیییل کینید چیرا سیر از 
دعواهای چرکین و کریییف بییین جیمیهیوری 
اسییالمییو و عییربسییتییان و کشییمییکییشییهییای 

 بورژوازی منطق  درآورد 

بطور واقعو این حزب قصدش نماییچ ایین 
پتانسیل است  پیتیانسیییل ایینیکی  ایین حیزب 
میتواند ایران را ب  نفیع قیدرت بیورژوازی 
دیگری در منطق  ناامن و نیرقابل سرمایی  
گااری کند. این سیییاسیت مشیتیرب امیروز 
قدرتیهیای میتیخیاالیم مینیطیقی  اسیت. روش 
پیشبرد کشمکچ تغییییر تیقیسیییمیات و سیهیم 
خواهو بیشتر اسیت. اییران ییمین را نیامین 
میکینید و عیربسیتیان کیردسیتیان را. حیزب 
دمکرات کردستان ایران بی  اقیرار خیودش 
پرچمدار ساخت این فها شده تیا کسیو در 
جمهوری اسالمو سرمای  گیااری نیکینید و 
االال هم برای حزب دمکرات و ایین نیوع 
نیروها مهم نیییسیت سیاخیت چینییین جیامیعی  
ناامنو قیمت اش را چی  کسیانیو پیرداخیت 
میکنند و پاشیدن خون املتا هاییو کی  از 
آن د  مو زنند از برچسب های متنوع ُکیرد 
یا ترب یا عرب یا فارس و لر و ییا نیییره 
مهم نیست. در روز روشن هم میدعیو میو 
شوند ایجاد ناامنیو ربیطیو بی  آنیهیا نیدارد. 
باالخره د  خروس یا قسم حهرت عیبیاس  
ب  این ناامنو ک  درست کردید و مرل میدال 
از مارشال منطق  دریافت کرده اید و آن را 
در بوق و کرنا میکنید یا افتخار کینییید و ییا 

 .منکر آن نشوید

بطور واقعو پشت این ادعیاهیای میتینیاقیض 
یی واقعیت خوابیده است آنهم اینک  حیزب 
دمییکییرات هییدف سییرنییگییونییو جییمییهییوری 
اسالمو آنهم با قیدرت و دخیالیت میرد  را 
ندارد  هم  این تحرکات برای نا امن کردن 
ایران برای جمهوری اسالمو و نشان دادن 
قدرت و تیوان حیزب دمیکیرات در اییجیاد 
مییزاحییمییت بییرای جییمییهییوری اسییالمییو و 
مشتری پیدا کردن میان رقبیای مینیطیقی  ای 

 .آن برای خود است

تییقییاضییای کییمییی و تییقییویییت از جییانییب 
 کشورهای متخاالم با ایران

از دبیر اول این حزب پیرسیییده میییشیود بیا 
عربستان رابطی  دارد  درخیواسیت کیمیی 
دارید  آیا کمی مو گیرید  این مسائیل میو 
توانید سیواالت روتییین احیزاب سیییاسیو و 
اپییوزیسیییییونییو بییاشیید و جییوابییو روشیین و 
الریح الز  دارد. اما چ  رییگیو بی  کیفیچ 
این حزب است ک  همی  ایین میوارد را در 
پرده ابهیا  میییگیاارد و بیا تینیاقیض جیواب 
میدهد. مو گیویید کی  میا نی  در کیردسیتیان 
عراق و نی  در هیییه جیای دییگیر دنیییا بیا 
عربستان هیه رابط  ای نداریم و نیداشیتیییم 
اما هیئیت رسیمیو هیم بیرای شیاد بیاش بی  

اسییتییقییالل عییربسییتییان مییو فییرسییتیینیید. هییم 
درخواست کمی از دول رقیب دارند و هیم 
ندارد: ادعا میکنند ن  کمیی گیرفیتیییم و نی  
مو گیریم! اما هم کیمیی میو خیواهینید هیم 
نمو خواهند. در مصاحب  با روزنام  نگیار 
اسییرائیییییل بیی  شییکییل روشیین و واضییح از 
اسرائیل تقاضای کمی و تقوییت میو کینید. 
در مصاحب  با بو بو سو منکر همی  چیییز 
میشود. ایین نیوع از بیو جیراتیو سیییاسیو 

 .شاهکار آشنای ناسیونالیسم کرد است

هیییییه جییریییانییو الییرف کییمییی گییرفییتیین یییا 
نییگییرفییتیین آنییهییا بییرای مییبییارزه مسییلییحییانیی   
بیرانییدازی حییکییومییت جییمییهییوری اسییالمییو  
آزادی  امنیت  قیییا   امییید بی  میرد  دادن 
و .... را محکو  نکرده است. قطعا رسییدن 
ب  تی تی این خیواسیتیهیا هیزیینی  انسیانیو 
خواهد داشت و برای یی جیزییان سیییاسیو 
جییدی تییالش بییرای تییحییقیین هییر کییدا  از 
خواستهای فوق  مسئولیت پایری و جیرات 
و جیدییت و ثیبیات فیکیری و سیییاسیو مییو 
خواهد ولو ب  بازی گرفتن و دستمای  قرار 
دادن این خواستهیا بیرای تیحیقین اهیداف و 
مسائل دیگر جر  و جناییت سیییاسیو اسیت. 
دریافت کمی بو قید و شیرط  بیدون قیرار 
گرفتن در چارچوب سیاسیتیهیای ارتیجیاعیو 
دول میینییطییقیی  یییا قییدرتییهییای جییهییانییو مییورد 
اعترا  و یا انتقاد هییه جیرییانیو نیییسیت. 
هراس حیزب دمیکیرات و دبیییر اولیچ از 
جییواب روشیین دادن بیی  اییین سییوال سییاده  
هراسو ک  آنها را ب  الپوشانو این کیمیکیهیا 
و یا تقاضای این کمکها میکنید را بیایید در 
معامل  ای ک  پشیت ایین کیمیکیهیا خیوابیییده 
جستجو کرد. هجری میداند اگر جواب ایین 
سوال را مربت بدهد سوال بعدی این خواهد 
بود ک  در مقابل چ  تقاضایو از شیمیا شیده 
است و این سوالو است ک  حزب دمکیرات 

 .بطور جدی از طر  آن وحشت دارد

عد  شفافیت سیاسو و دروغ پراکینیو و بی  
بازی گرفتن و امییید واهیو دادن بی  میرد  
یعنو ویران کیردن هیر درجی  از اعیتیمیاد 
مرد  ب  نیروی قهری  خود و دلسرد کیردن 
و بیم جامعی  از اعیتیمیاد بی  پیرنسیییب هیر 
حزبو کی  دارنید. تیارییخ حیزب دمیکیرات 
مانند هم  احزاب ناسیونالسیت ُکیرد میمیلیو 

 .از این فریبکاری و سلب اعتماد است

پیشین  سیاسو و عقیدتو حزب دمکرات و  
 این تناقهات

کاراکتر سنیتیو تیارییخیو و مینیچ سیییاسیو 
حزب دمکرات این است کی  نیمیایینیده شیان 
در مراسم حو سیاسو حهور پیدا کینید  بیا 
شیوع عربستیان میالقیات کینید و هیمیزمیان 
خییبییر را الپییوشییانییو کیینیید کیی  گییویییا نیی  آن 
کادرشان و ن  آن حیو سیییاسیو ربیطیو بی  

 .حزبشان نداشت 
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اگییر رهییبییری حییزب دمییکییرات حییافیی یی  
تاریخیشان را از دست نداده باشند بایید بی  
یاد بیاورند ک  در دوره ای در الدد ایجیاد 
مدرس  ماهبیو و آخیونید پیروری بیودنید  
کاری ک  سلفو ها امروز خوابچ را برای 
جامع  کردستان و بلوچسیتیان میو بییینینید. 
امروز ب  ظاهر حزب مصیطیفیو هیجیری 
امدافعا مدنیت و آزادی خلن ُکرد و هیمی  
ایران شده است. جالب است این کجا و آن 
کییجییا  یییی نیییییروی مییاهییبییو اسییالمییو و 
قومپرست و ارتیجیاعیو و بیورژواییو در 
هیبت مدافع سینی  چیاب آزادی و رفیاه و 
 !مییییییییییییینیییییییییییییفیییییییییییییعیییییییییییییت میییییییییییییرد 

حییزب دمییکییرات حییزب جیینییبییچ بییورژوا 
ناسیونالیست ٌکرد در ایران بوده و هسیت. 
تعلن طبقاتو اش این است. اتیفیاقیا امیروز 
یی پای رشد و پیشرفت بورژوازی ُکیرد 
ک  در پیوند عمین با بورژوازی کل ایران 
است آرامچ و عد  انتشاش و اعیتیرا  
و سکوت مرد  را میو خیواهید و ایین از 
زاوی  منفعت بورژوازی و عقل و شیعیور 
سیاسیو و اقیتیصیادی طیبیقیاتیو اش حیکیم 
میکند ک  برای تحقن این خواسیت بی  هیر 
ابزاری در سرکوب جامع  متیوسیل شیود. 
حال چگون  میرد  میورد نی یر مصیطیفیو 
هییجییری از او خییواسییتیی  انیید اییین نییاامیینییو 
افتخیارآمیییزش را درسیت کینید کی  نشیود 

  گردش سود و سرمای  در امنیت باشد.

ن  آقای هجری  شروع مبیارزه مسیلیحیانی  
برای ب  خطر انداختن امینیییت سیرمیایی  و 
سرمای  گااری در ایران فشار و خیواسیت 
هییر جییریییان و دولییتییو بییاشیید ربییطییو بیی  
خییواسییت و فشییار دوسییتییان ُکییرد و الییبییتیی  
بورژوایتان در ایران )ک  ب  اسیم میرد  و 
هوادار از آنها فاکت میاورید( نیدارد و بیا 

 .آن در تناقض است

ب  هرحال این اسب عیربیو کی  مصیطیفیو 
هجری روی آن شرط بینیدی کیرده چیالق 
است. در این قمار سیاسو ک  آقای هجری 
شروع کرده اگر ت  دلچ خالو نشیود بیایید 
بداند ک  بیورژوازی اییران و کیردسیتیان  
همان کمپ هایو ک  هجری ب  آنهیا تیعیلین 
دارد  در رقابتو عجیب با عربستان است. 
هجری باید بداند ک  در ایران بیورژوازی 
ُکرد در کینیار بیورژوازی نیاسیییونیالسیییت 
ایرانو در نبیردی عیمییین و ریشی  ای بیا  
بورژوازی و ناسیییونیالیییسیم عیرب اسیت. 
بییهییتییر اسییت سییرش را از بییرف بیییییرون 
بیاورد و همان مرد  میورد اشیاره اش را 

 .نادان فر  نکند

حنای ناسیونالیسم برای انسانییت میدرن و 
با کرامت و آزادی خواه و بیرابیری طیلیب 

رنگو ندارد. مرد  میدانند دروغ و طیوق 
ناسیونالیسم چییزی جیر ایین نیمیو تیوانید 
باشد. مرد  پیرونیده حیزب بیاد بیودن ایین 
جریانات را میشناسند  دیده اند ک  چیطیور 
یی شیبی  دوسیت قیدرت ییا جیرییانیو در 
منطق  میشوند و فردا ب  نرع روز دشیمین 

 .مو شوند

ناسیونالیسم ب  نیروی خبره تر و سیییاسیو 
تر و با دراییت تیری از هیجیری احیتیییا  
دارد اگر بخیواهینید خیواسیت و میطیالیبیات 
مرد  را ییی کیاسی  نشیان دهینید. ییا اگیر 
بخواهند خواست و میطیالیبیات سیییاسیو و 
حزبو و جنبشو و قومو خیود را بی  اسیم 
خواست کل مرد  ایران و کردستان رنیگ 
بزنند و نماییچ دهینید. میرد  بیا ایین نیوع 

ها و دهیان کیجیو کیردن هیا بی  نیا   حرب 
ادفاعا از حقوق و آزادی و در جامع  از 
جانب امرال مصطفو هجری آشنا هسیتینید. 
نیر ممکن است سرسیوزنیو رابیطی  بییین 
مطالب  آزادی  ضیدییت بیا فیقیر  امینیییت  
رهییایییو  حییرمییت و کییرامییت انسییان... بییا 

 .تاریخ جریان مصطفو هجری پیدا کرد

مرد  مو دانند ک  دول عربستان سعیودی  
جمهوری اسالمو  اسرائیییل و روسییی  و 
هم  اینیهیا حیکیومیت هیای ضیدانسیانیو و 
کریفو هستند ک  زندگو و سعادتشان را در 
یی بده بستان ساده معامل  خیواهینید کیرد. 
مرد  و زنان مو دانند نیییروهیای هیجیری 
ا سمبل تحقیر زن و میدافیع قیوانییین  ک  سنتا
ارتییجییاعییو عییلییییی  زن اسییت  نییمییو تییوانیید 
ارمییغییان آزادی داشییتیی  بییاشیید. مییرد  و 
کارگران میدانند ک  طرفداران سین  چیاب 
دیروز فئودالها و هیم پیییالی  هیای امیروز 
شیوع و اعمار و بیورژوازی نیمیایینیدگیان 
ضدیت با بیکیاری و فیقیر نیییسیتینید بیلیکی  
علمدار اختناق و فقر و فیالکیت هسیتینید و 
نیروی مسیلیحیشیان هیم در خیدمیت هیمیان 
است. مرد  نیروها و قمیاربیازان سیییاسیو 
منطق  را مو شناسند و مو فهمند کی  ایین 
جریانات پتانسیل ب  بار آوردن چ  توّحچ 
و خان  خرابو و دنیای سییاهیو را بیا هیر 

 .پرچم و شعاری را دارند

زنان و مردان آزادیخواه  جوانان میلیتانت 
 و رادیکال  انسانهای برابری طلب

مستقل از اینک  امروز این نوع جیرییانیات 
همپیمان با کدا  قدرت منطق  ای هستنید و 
فردا شوالی  چی  دولیتیو میییشیونید  امیا بی  
لطف ارتچ های رنگارنی قومو ماهیبیو 
آنان حکفرمایو خود را تعمین مو بخشند. 
همگو آنان از قلدرهای منطق  تیا بیازییری  
هایشان منافعو مشیتیرب دارنید و از سیر 
این منافع البو هایشان هیر روز رنیگ و 
شکل و شعار و مهره عو  میکنید و در 
نهایت این حکا  کشورهای مرتیجیع میرد  

را در دنییای سیییاهیو کی  خیود خیالین آن 
هستند ب  سکوت و رضایت و تمکیین فیرا 

 .میخوانند

جنگ ما با هم  این جریانات است  جنیگ 
مییا بییا دول بییورژوازی در حییکییومییت و 
قدرت تا نیییروهیا و بیازییری  هیای جینیگ 

 .سرمای  در منطق  است

  

 پیا  و خواست واقعو مرد 

حرف مرد  این است کی  حین نیداریید بی  
اسم ایجاد منطق  امن تولید سود و سرمایی  
یا برعکس بی  اسیم اییجیاد مینیطیقی  نیاامین 
برای سرمای  گااری و تجارت  جان ما و 
کودکانمان را گرو بگیریید ییا بی  میبیارزه 
مان برای معیشت و رفاه و آزادی تعر  
بکنید. حرف میرد  ایین اسیت کی  هیزیینی  
ضیافت های ننگین و بده بستانهای سیاسو 
و هزین  جنگهای کریف قومو و ماهبیو و 
قبیل  ای و کشمکچ چپاول منطق  ای تیان 

 .را از جیب و جان خود بدهید

حرف مرد  این است ک  دست هیمی  شیمیا 
از شیییییادان جییمییهییوری اسییالمییو تییا هییمیی  
جریانات قومو و میاهیبیو از زنیدگیو میا 
کوتاه. باید گیفیت نیلیط میو کینییید بی  اسیم 
مقابل  با ییکیدییگیر جینیگ را بی  خیانی  و 

 .زندگو ما مو کشانید

نقط  تقاطع تمامو این جدالهای با مرد  ب  
یی جا ختم میشود اجیدال طیبیقیاتیو میاا! 
چ  خوشتان بیاید چ  ن  مرد  میدانند تینیهیا 
آلترناتیو کمونیسم و تنها راه رهایو واقعو 

 .انقالب کارگری است

  

 ۲١۱۲اکتبر  ۴
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شروع مبارزه مسلحان  حزب دمکرات در شرایط کنونو  مطلقا از این سر نیست ک  
رهبری این حزب از اوضاع بو اطالع باشد. دخالتهای دولت عربستان  ترکی  و همکاری نزدیی بارزانو با ترکی  و تقابل این قطب با 
ایران  خونو در رگ رهبری حزب دمکرات جنا  مصطفو هجری زنده کرده است. مگر ن  این است ک  آنها ب  اپوزیسیون همدیگر 
کمی میکنند  پول و اسلح  در اختیارشان قرار میدهند و دعوای آنها ممکن است برای این حزب هم فرجو ایجاد کند. اما امید بستن ب  

بازی ای خطرناب و پر هزین  است. این حزب اگر در گاشت  برای جلب توج  جمهوری اسالمو ب  کمونیستها حمل  میکرد  اگر  ٬این افن
در دوره بوش تالش میکرد محافل سیاسو و جنگ طلب آمریکا را ب  توان و ظرفیت خود راضو کند  اگر در دوره تشکیل دولت مدحو 
 و ماجرای االماسو برای فریبا در پاریس آقای هجری همراه با عبدهللا مهتدی از آماده ترین ها بودند  و اگر هم  اینها ب  جایو نرسیده 
نشان دادن توان و ظرفیت ایجاد مزاحمت و مشکل برای جمهوری اسالمو و برای جلب توج  و قبول جبه  ترکی  عربستان هم هنوز یی 

 شانس است.
حزب دمکرات و کل احزاب ناسیونالیسم کرد در کل تاریخشان همیش  با هر دولت و نیروی سیاهو اگر رفت و آمدی داشت  اند  اگر  

درخواست مااکره ای کرده اند و اگر پولو گرفت  اند  اگر ماموریتو ب  آنها سپرده شده است  هیه زمانو شفاف و روش ن  تنها مرد  
کردستان بلک  احزاب سیاسو را هم مطلع نکرده اند. مااکرات سری و بند و بستهای پشت پرده در تاریخ کل احزاب ناسیونالیست کرد و 
از جمل  حزب دمکرات بو شمارند. امروز در پشت درهای بست  و در مناسبات حسن  ترکی  و عربستان و سفرها و دیدارهای دائمو آقای 
بارزانو و معامالت پشت پرده با این دولتها و جایگاه حزب دمکرات چ  خواهد بود را خود آنها میدانند. آنر  معلو  است حزب دمکرات 
همراه با حزب بارزانو در الف بندیهای منطق  ای  در خاورمیان  امروز در یی جبه  قرار دارند. اما و چنانر  حزب دمکرات یکو از 
مهره های شروع بازی خطرناب این دولتها در کردستان ایران باشد و چنانر  شروع مبارزه مسلحان  این حزب بر اساس نقش  ای از این 
قبیل باشد  مرد  کردستان و هر نیروی مسئولو حساب دیگری را برای حزب دمکرات باز خواهند کرد. همرنانک  گفتم جزئیات رابط  
حزب دمکرات با ترکی  و عربستان مستقیم یا از طرین بارزانو  روشن نیست. دیپلماسو سری آقای بارزانو با این دولتها و جایگاه حزب 
دمکرات و نقش  و طر  و معامالت آنها چ  هست و نیست را باید منت ر شد. اما شروع جنگ مسلحان  حزب دمکرات متکو ب  فهای 

 جنگو و تخاالمات و قطب بندیهای موجود در خاورمیان  است ن  توازن قوا در جامع  کردستان.
در مورد مبارزه مسلحان  با جمهوری اسالمو و حن چنین کاری از جانب نیروها اپوزیسیون  مرد  و... بحرو نیست. اما کسانو ک  با 
ارجاع ب  چنین حقو در حقانیت هر مبارزه مسلحان  ای در کردستان و از جانب احزاب اپوزیسیون و حقانیت مبارزه مسلحان  امروز 
حزب دمکرات در چنین اوضاعو میگویند  باید متوج  عواقب زیانبار کارشان و کور کردن چشم جامع  ب  مخاطرات پیچ رو باشند. 
حزب دمکرات پحاب و مجاهد نیست. یی نیروی اجتماعو با تاریخو از فعالیت و سنت جاافتاده در جامع  است. و چرخچ حزب 
دمکرات و رفتن عملو پای چنین نقشو و با اتکا ب  تخاالمات ارتجاعو ترین دولتهای منطق   مستقل از عواقب آن برای این حزب  

 عواقب زیانباری را برای جامع  کردستان و حتو ایران خواهد داشت.
 
 
 

 

 
حزب حکمتیست )خط رسمو( مرد  ایران و خصوالا میرد  کیردسیتیان و نیییروهیای 

تخاالمات عربستان و ایران بی  کیردسیتیان و  سیاسو مسئول را نسبت ب  کشیده شدن 
 عواقب خطرناب آن هشدار میدهد.

باید خطر این سناریو را با توج  ب  گسترش جنگهای قومو و ماهبو در خاورمیییانی    
ک  با الرف هزین  های سنگین توسط ارتجاع محلو و دولتهای امپریالیستو مهینیدسیو 

 شد  جدی گرفت.
حزب حکمتیست )خط رسمو( مرد  کردستان و کل نیروهای سیاسو را ب  اتخاذ ییی 
سیاست روشن و مسئوالن  در قبال ایین اوضیاع و بی  دفیاع از میبیارزات مسیتیقیل و 
آزادیخواهان  مرد  ایران علی  جمهوری اسالمو و علی  هیر دولیت ارتیجیاعیو کی  بی  

 بهان  نفرت آنها در تالش تحمیل سناریوی سیاه ب  جامع  است  فرامیخواند.
حزب حکمتیست )خط رسمو( تامین ابتدایو ترین حقوق مرد  اییران  ابیتیداییو تیریین 
آزادیهای سیاسو  مدنو  رفاهو و... را در گرو سرنگونو جمهوری اسالمیو میییدانید. 
جمهوری اسالمو را باید با قدرت طبق  کارگر و مرد  محیرو  انیداخیت. نیییروی ایین 
سرنگونو ن  دول مرتجع عربستان قطر و ترکی  و متحیدیین آنیهیا  کی  نیییروی طیبیقی  
کارگر آگاه و الف انسانهای شرافتمندی است ک  برای دست یابو ب  زندگو انسانو و 

 مرف   آزاد و سعادتمند لح   شماری میکنند.
 

 مرگ بر جمهوری اسالمو
  زنده باد انقالب کارگری

 حکمتیست )خط رسمو( -حزب کمونیست کارگری
 ۲١۱٢ژوئی   ۱١

 

 هشدار!
 در مورد تخاصمات ایران و عربستان 

 قماری خطرناک 


