کومه له ،ناسیونالیسم کرد و عشق و نفرت چپ
خالد حاج محمدی

شعبده بازی سیاسی
از سر استیصال!
به دنبال انتشار قطعنامه ای از طرف "یتاته
دد هتامک مشترا اا ار ش مازمانرای
یردمتانک" ش ناس ی مهه بعن اک دنک از اماا
یننا اک ادا قطعنامه مماهه هتناری ش
ن ددنک ی مهه سها اده با ادا قطی از
نارشهای ناما ناوامی یردو قطی ا ا او
را سهنک یرد .ت ضاح ی مهه در رابطه با ادا
قطعنامه مراپا ناما ناوامتک ش ساس اا ر
درنشمتک یه به صاشر ادا قطعنامه منترک
شاو ت ضاح ادننه زدک اماا ی مهه به ادا
قطعنامه صرفا م ء تفاهتک ب ده یه در دک
"تتاس دشمتانه" و باشک ادننه "منامبات
دشمتانه شاک وطته ای بخ رد" ال شاه امیو
تغااری در شاقعاتک مرتتر ش بازی ؟ادای یه
ی مهه شارد آک شاه امی نتااها .ادا شاقعای
یه ی مهه در قطی بنای اا ار ناما ناوامی
یرد در منطقه ؟بره خ د را تغاار داده ش از
قطی متحا بارزانک ش ؟ردانات طرفاار رژدم
ننج در ادراک با اتنا به دخاوی آمردنا ش
متحادنشو به قطی پژاا ش ا ا ا پا مته
امی .اتفاقک یه ی مهه طک دنمال ذشته
تالش زدادی در مخفک یردک آک داشته امی.
ادا تغاار ؟برهو ممتقل از ادننه در ماهای
امر ش اتحاد ش هتناری ی مه وه با
ناما مناوامترای یرد تغااری نتااهاو دالدل
متعادی دارد .منجتهه مات اک به شنمی
پرشژه "ینگره مهک یرد"و شنمی تالشرای
ی مهه برای به رمتای شناخته شاک بعن اک
دنک از اا ار اصهک در قطی بارزانکو
شنمی رفراناس یردمتاک سراق ش پرشژه
؟اادکو اتهه دشوی سراق به یردمتاک سراق
با اتنا به دخاوی ممتقام ادراک ش یتک بخشک
از اتحادده مارنکو اشاره یرد .باز شاک دمی
دشوی مری ی سراق ش ؟تر ری امالمک در
یردمتاک سراقو مانا اری اپ زدما ک ادراک
را در ادا منطقه با مخاطرات باشتری رشبرش
یرد ش ی هرای قنادل ش یردمتاک م رده از
؟انی ی مهه به سن اک امنانک در آدناه برای
ادامه یار نارشی ممهح در نظر رفته شا.

رشز  ١١امفنا  ١٩٣١برابر با  ٥مارس  ٩١١٣در نتاجه هفاهاتاااا نشامای مشاتارا
 ٩٩ا ر ش رشه ش ؟رداک مختهف ناما ناوامی ش امالمک "یرد" از م ردهو تریاه تاا
سراق ش ادراک در دفتر ینگره مهک یرد (متعهق به ا ا ا) در برشیملو قطعناماه ای
زدر سن اک "قطعنامهی پادانک ١١ماا ردهتادک یتاتهی دد هتامک مشاتارا ااا ار ش
مازمانرای یردمتانک "منتشر شاه امی یه زدر آک اماای ی مهه (ماازمااک یاردماتااک
ا ر یت نامی ادراک) هم درج شاه امی .ادا ما؟را استراضاتک را نمبی باه ااا ر
ی مه وه در ادا نشمی ش اماای اش زدر قطعنامه به هتراه داشته امی.
ادامه در ص 1

قطب بندیهای ناسیونالیسم چپ و راست
در کردستان
گفتگوی رادیویی
رادیو نینا :به دنبال انتشار قطعنامه ای از طرف "مشترا اا ار ش یتاته دد هتامک
مازمانرای یردمتانک" ش ناس ی مهه بعن اک دنک از اماا یننا اک ادا قطعنامهو مماهه
هتناری ش ن ددنک ی مهه سها اده با ادا قطی از نارشهای ناما ناوامی یردو قطی ا ا
ادامه در ص 8
او را سهنک یرد .؟رداک نامیج
نکاتی در مورد بحران امروز کومه له
محمد فتاحی
ااات ماامک ی مه وه امرشز متاثر از دش فایت ر دخال در م خی ش
ماز ادا مازماک امی؛ فایت ر اشل ممار بامی ش ننا ماوه ای امی یه به دنبال ؟اادک
منی ر انتی از آکو ش با اتنا به منی ناما ناوامتک درشک خ دش در پاش رفته امی
یه دک د رددمک ماامک به نفع مهک رادک در آک ب ده امی .فایت ر ددگر تح الت
خاشرماانهو تاثار ادا تح الت بر ااات ناما ناوامم یرد ش به ا بنای های متفاشت ش
متخاصم آک به دشر دشوی های ش قارت های منطقه ای ش ؟رانک امی
ادامه در ص 11

.

کومله و اتحاد چپ در کردستان
مظفر محمدی
در هتاا شتاره ناناو در م رد " ی مه وه ش رابطه اش باا ااا ار مااااماک یاردماتااک" ش
منای یه در ینگره  71در باره ی ماامی خ د در ادا راباطاه تیا دای یاردهو ماطاهاباک
دادآشری شاه امی.
متحادا ی مهه در اتحاد نپ ظاهرا به ادا ماامترا ش می بات یاری ناارنا .در اااواااناه
ادا متحااک س د هتانط ردنه سها اده به درمی مک دا با ادا میا باات ش مااااماتاراا
آشنا همتنا ش ظاهرا خ د را به ی نه سهک نپ مک زننا ش باخ د ش م ردی ماتاحاا خا دو
ی مهه را اذدی مک یننا ش مک رنجانناو آنرم با "زباک زمخی ش غار دشمتانه!"
ادامه در ص 11

کومه له و رابطه اش با احزاب سیاسی کردستان *
ی مه وه (مازماک یردمتاک ا ر یت نامی ادراک) در ینگره  71منای در باره ی
ماامی خ د در رابطه با اا ار ماامک یردمتاک تی دی یرده امی.
باشا بادا دش مماوه را خاطر نشاک ینم:

ادامه در ص 11

نه قومی  ،نه مذهبی .زنده باد هویت انسانی !
1
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سالشه بر ادا پناه بردک اا ار دمنرات ش
بانا زاتتنشاک مرتایو هم ؟بره ای های
ددرشز ی مه وهو به سربمتاک ش امرائال ش
ترامپ ش تبادل شاک به مرره های ؟نگ
ناابتک در یردمتاک ادراک ددگر ادامه "رشابط
دشمتانه"و "هتناری" ش "نشمترای
دد هتاتاک ش ماامک" را برای ی مهه غار
متنا ش از نظر ماامک پره دنه یرد.
شنل اری "مری هتناری اا ر یردی"
متشنل از اا ار پرش امردنادک ن ک دش
ا ر دمنرات یردمتاک ادراک ش بانا
مرتایو باش از باش ضرشرت شنل دادک به
قطبک در مقابل ادا مری و برای "تاماا
رهبری ؟نبش یردمتاک" را در مقابل ی مهه
سها اده قرار داد .ی مهه بادا در مقابل ادا
؟برهو یتپ ش ؟بره خ د را انتخار مانرد دا
شنل ماااد .ن ددنک ی مهه به نارشهای یتپ
ا ا او پژاا ش ی دارو اا ر در
"یتاته دد هتامک مشترا اا ار ش
مازمانرای یردمتانک" ش هت ماک شنل دادک
به "ش رای هتناری اا ار نپ در
یردمتاک" تالشک برای پر یردک ادا خال ش
ابراز ش؟ د قارتتنا در مقابل رقبای محهک
خ د در "مری هتناری اا ار یردی" ب د.
دش تالش هت ماک یه دنک آ اهانه بعن اک
"درادی ش ااماس مما وای ی مهه در قبال
نپ ش طبقه یار ر" در ب ق ش یرنا شا ش
ددگری هم آ اهانه از نشم هتاا نپ ش طبقه
یار ر مخفک نگاه داشته شا.
یل ادا شعباه بازی ی مه وه ش شخص
سها ادهو برخالف تبهاغات ش پ های "ااماس
مما وای" ش  ....و اایک از بک افقک مطهق
ادا ؟رداک امی .ی مه وه به هر دری مک
زنا تا بهنه در تح الت آتک به شه ای از
وحاف قارت در "؟نبش یردمتاک" دمی پااا
ینا .ادا امتایال ماامک ش به هر دری زدک
از سا دی در "ینگره مهک یرد" تا اا ر
در "یتاته دد هتامک"و از ائتالف با اایا ش
اا ار ناما ناوامی ش امالمک ن ک خبات تا

ائتالف با نارشهای نپ در یردمتاک...و
بط ر قطع برای ی مه وه ؟ نایامک ساقبتک
نخ اها داشی.

ن ددنک ش هتناری امرشز ی مه وه با پژاا
ش ی دار هم نتک ت انا دشاس بااشرد .ادا اتحاد
یم تر از ینگره مهک برای ی مه وه رم ادک
به بار نخ اها آشرد نه باوال راددناوامم
ی مههو نه باوال متعهق نب دک ی مهه به ؟نبش
ناما ناوامم یردو یه باوال ن ددنک ش
شابمتگک ادا یتپ به ؟تر ری امالمک ش
پرش ؟تر ری امالمک ب دک نارشهای
متشنل در آک!
شعباه بازی ش اپ رت نامم ی مهه برای
پارشزی بر رقای پادانک ناارد .ددرشز با
ق ی شاک ناما ناوامم یرد در منطقه
ن ددنک با اا ار ناما ناوامتک ش شریی در
ینگره مهک یرد را دال بر ااماس مما وای
خ د در قبال مردس یردمتاکو دال بر
ا؟تتاسک ب دک ش غار ااشاه ای ب دک قهتااد
مانرد ش امرشز با نپ شاک فاای ؟امعه
ادراک ش پس از شنمی پرشژه ن ددنک به
اا ار یردیو ائتالف ش هتناری با
نارشهای نپ نه در یردمتاک ش نه در
مطح مرامریو شنل دادک به "ش رای
هتناری نارشهای نپ در یردمتاک" ش
"آوترناتا م مااوامتک" را دال بر ااماس
مما وای خ د در قبال مردس یردمتاکو طبقه
یار ر ش نپ قهتااد ماننا .در دناای شاقعک
اما سا دی در ینگره مهک یردو سا دی
در "یتاته دد هتامک مشترا اا ار ش
مازمانرای یردمتانک" ش تشنال "ش رای
هتناری نارشهای نپ در یردمتاک" ش
"آوترناتا م مااوامتک" هته ش هم تالشک
برای پامخ به با بمی ادا ؟رداک امی.
ما بارها هشاار داددم یه ردش به رامی
ی مهه سها اده ش شرشد به بازی های
"دد هتاتاک"و ن ددنک ادا مازماک به قطبرا
ش اا ار اصهک ناما ناوامم یرد به ناس نپ
ش طبقه یار ر خطرناا امی .هشاار داددم
یه ی مهه سها اده با شرشد به نناا بازی
خطرنایک هته پل های پشی مرخ د را
خرار خ اها برد .ما بارها به پ نک شنل

دادک به قطی نپ آنرم از طرف نارشهادک
یه هتگک در بک افقک مطهق دمی ش پا
ما نناو اشاره یرددم ش اپ رت نامم هته
شریی یننا اک در نناا پرشژه هادک را
نشاک داددم ش بر امتقالل صف طبقه یار ر
تایاا یرددم.
امرشز نا صف نپ ش آزاددخ اهک ش
برابری طهبک در یردمتاک را در مقابل ادا
انتخار ی مه وه براذر مک داردم.
هر دش یتپ ناما ناواممم نپ ش رامی در
یردمتاکو یتپ پرش ؟تر ری امالمک به
مریرد ک ا ا او یه ی مه وه هم به آک
پا متهو ش یتپ ناما ناوامم پرش امردنا ش
سربمتاک به مریرد ک اایاو منشا
مخاطراتک ؟ای در تح الت آتک ادراک ش
یردمتاک خ اهنا ب د .بادا در مقابل ادا
مخاطرات آماده ب د ش نارشهای آنرا من شی
یرد.
یار راک ش یت نامترا ش فعاواا ماامکو زناک
ش مرداک آزاددخ اه ش برابری طهی به صف
خ دو ا ر خ د ش ماامی ممتقل از اا ار
ش ؟ردانات ناما ناوامی نااز دارنا .ا ر
ماو ؟نبش یت نامتک ش یار ری ش برابری
طهبانه ی ما در یردمتاک بادا تاتاا ینا یه
از هتاا ااال تا تعااا تنهاف قارت در
ادراک ش یردمتاک مخاطرات ش س اقی ش س
ماامترای یل ناما ناوامم را در یردمتاک
خنثک ش ااشاه ای مک ینا .ما بادا تاتاا
ینام یه طبقه یار ر ش مردس محرشس در
یردمتاک ادراک بعن اک بخشک از ؟نبش
ازآددخ اهانه ش برابری طهبانه طبقه یار ر
ادراک ش ت ده های زاتتنش ش محرشس برای
رهادکو تتاس نارشهای ق مک ش مذهبک را
من شی ش طرد خ اها یرد.
زنده باد آزادی و برابری
نه قومی ،نه مذهبی ،زنده باد هویت انسانی
دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)
 ۱۱فروردین ۹۱ (۱۹۳۱مارس )۹۱۱۳

کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظريات خويش را پنهان سازند.
آنها آشکارا اعالم میکنند ،تنها از طريق واژگون ساختن همه نظام
اجتماعى موجود ،از راه جبر ،وصول به هدفهايشان میسر است .بگذار طبقات
حاکمه در مقابل انقالب کمونیستى بر خود بلرزند .پرولتارها در اين میان چیزى
جز زنجیر خود را از دست نمیدهند .ولى جهانى را بدست خواهند آورد.
”مانیفست کمونیست“
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کومه له ،ناسیونالیسم کرد و عشق و نفرت چپ
ادامه از ص 1
ی مه وه طک اطالساه ای به اماای دبار خاناه
اداا ؟اارداااک در ؟ا ار باه اسااتاارا یااتاااااتااه
یردمتاک ا ر یت نامی یار ریو در ما رد
ادا ما؟را نناا ماگ دا:

"١١ماااااا ااردهااتااادااک "یااتاااااتااهی ددا ااهااتااامااک
مشترا اا ار ش ماازمااناراای یاردماتااناک"و
اخارا قطعنامه پادانک ا؟الس ماالنه خ د را یه
در ماه مارس بر ار شااه امایو را ماناتاشار
نت د .از آنجا یه ی مه وه (ماازمااک یاردماتااک
ا ر یت نامی ادراک) در ؟رداک تاماس اداا
مااری ا قاارار دارد ش در ماااواارااای اخااااار در
بمااری از ا؟االاماراای آک شاریای ناتا ده ش
بعاا م اضع مشتریک را اتاخااذ یارده امایو
صادر یننا اک بااناه پادانک باشک ت ؟ه به سااس
اا ر ما در ادا ا؟السو ناس ماازمااک ماا را
هم ااتتاال با ی ک از بااااناااه هاای قاباهاک درج
یرده ب دنا .ادا دک اشنال فنک باااش نابا د ش
م ء تفاهام در داک تاتااس دشماتااناه باا اداره
یننا اک ا؟الس بر طرف شا ش ناس ی مه وه از
متا رمتک انتشار داافاتاه آک بارداشاتاه شاا .تاا
ادنجای قااه مشنل به ماد ک بر طرف شا ش
وطته ای هم به منامبات دشمتانه ما با ادا نارااد
نخ اها زد(" .اطاالساااه " :اا ر یاتا نااامای
یار ری ادراکو شادمتاه هاااناگا ناه اساتاتاادی
نامی ش ؟ادک در ماریا هاتانااری نااارشهاای
نپ ش یت نامی ناارد"
در ادا ن شته ضتا پرداختاا باه اداا ماا؟اراو
نگاهک به ؟ادگاه ی مه وه ش ناما ناواامام یاردو
قطی بنادرای ین نک در ناما نااوااامای یارد ش
تاغاااااار ؟ااباراه یا ماه واهو دالداال اداا ماا؟ااراو
ادساهای خ د ی مه وه در ادا م رد ش ااقااداق
مماههو برانه مماهه یرد ش ؟اناباش یاردماتااکو
هت ماک نقاهای ناپاگر از یا ماه واه خا اهام
انااخی.
آیا اتفاق جدیدی افتاده است؟
قااباال از پاارداخااتااا بااه م ا قااعااااای اماارشزی
ناما ناواماتاراای یارد ش ؟ااداگااه یا ماه واه ش
ت ؟ارات رهبری آکو باه اداا اتافااق ماعاااا ش
نرادک آک اشاره ای ماننم .یاتاااتاه ددا اهاتااماک
هتنناننه اشاره شاو منتخی ینگره ماهاک یارد
اماای یااه بااه داانااک از شاااخااه هااای اصااهااک
ناما ناوامی یرد داعاناک ا ا ا ماربا ط ش
تا مااط اش شااناال اارفااتااه اماای .ادااا یااتاااااتااه
هتنناننه از امم آک پااامی قرار امی یاتاک
ینا یه ادا ؟ردانات ش ؟نبش ناما ناوامام یارد
در مطح منطقه ش ؟رانک ؟ادگاهک پااا یاناا ش
امناناتک از هر نطر برای ادا ؟نباش دمای ش
پا ینا.

مهک یرد را با تریابک از شاخه هاای ماخاتاهاف
خ د ش ان اع محافل ش ؟رداناات نا دداک خا د
تشنال داد ش از بمااری اا ار مختهف دس ت
یرد یه زدر نتر اش ؟تاع شا ناا .اداا تاالاشاک
امی یه ااشدا بامی مال در ؟رداک امی .ادا
تالش ا ا ا برای تق دی قطی خ د طباعتا
م رد اماتاقاباال شااخاه دداگار اداا ؟اناباش باه
رهاابااری ا ا ر بااارزانااک قاارار نااگاارفاای ش
نارشهای ماتاعاهاق باه اداا قاطای باا تا ؟اه باه
اختالفات ش تقابالت آنرا با ؟رداک ا ا ا در
ادا ا؟تاع شریی ننرده انا .یتاته ددا اهاتااماک
یه ی مه وه ماسک امی به سن اک سا نااظار
در آک شریی یرده امی به ادا ؟اردااک قاطای
ا ا ا ماربا ط امای یاه باه آک بارخا اهام
شی.
تالش برای دک یامه یردک ش اداجااد اتاحااد ش
تشنال ؟بره ای در مااک ناما ناوامتاراای یارد
در منطقهو در هار دشره باه اباتاناار داناک از
شاخه های ادا ؟اناباشو ش باخاشاا باا خا امای
دشوترای معانک ش باا اهاااف مااااماک خاا و
مابقه طا الناک دارد یاه پارداخاتاا باه آک در
ا صهه ادا ن شته نامی .در امتااد تاالاشاراای
قبهک ا ا او ادا بار ش ماراناجااس در ماال
٩١١٩و ینگره مهک یرد باه فاراخا اک مماعا د
بارزانک به نتادنا ک از ؟انی ؟الل طاوباناک ش
سباهللا اش؟االک تشنااال شاا .تا افاق دش قاطای
رقای بر تشنال دک ؟اباراه یاردی امااماا باه
دوال باال رفتاا اماااا باه تا افاق باا تاریاااه در
صف ف ا ا ا ش رهبری آک ب د .باا تا ؟اه
به ن ددنک ش رابطه دشمتانه بارزانک باا دشوای
اردشغاک ظاهرا اختالف ش مااناع تشانااال اداا
؟بره برطرف شاه ب د .در تاماس ادا ینگارهو
ممع د بارزانک هاف از ادا ا؟تااع را بماااار
صردح ش رششا "آشتک با دشوتاراای ماناطاقاه ش
مهترا اسالس یرد" .ادا ینگر با تا افاق ضاتاناک
تااریاااااه هااتااراه ب ا د ش ادااا مااا؟اارا در ماافاار
نانارشاک بارزانک به تریاه ش دداار با مقااماات
ادا یش ر طرح شا .بارزانک برای ادا یناگاره
نه تنرا دشوی تریاه ش ؟تر ری امالماک باهاناه
دشوی آمردنا را نا دس ت یرده با د .در اداا
ینگره ااشد نارال ارشه ش ؟اردااک ماخاتاهاف
ناما ناوامیو مذهبک ش ...از یردمتاک سراق ش
تریاه تا ادراک شم رده شریی داشاتاناا .یا ماه
وه نا در ادا ینگره شریی داشی .ما قباال در
م رد ادا یاناگارهو اهاااف آکو شاریای فاعاال
ی مه وه در آک ش دفااع شااک از آک باا هاتاااا
ت ؟ارات امرشزدشاکو مفیل بحث یرده ادم ش
مبااثات ما در ماادای اا ر قاابال دماتارماک
امی .برر اال ادا ینگره باوال رشاا اخاتاالف
مااک ؟رداک بارزانک ش ا ا ا به سنا اک دش
قطی اصاهاک در آکو ناایااس مااناا ش شانامای
خ رد.

(آمردناو سربماتااکو تاریاااه ش قاطای رشماااه
ادراکو م رده)و اا ار ناما ناواامای یارد را
یامال از هم ؟اا یرد ش بخشا ؟رداک بارزانک ش
ا ا ا ش متحادا آنرا را باااش از پاااش از
هتادگر دشر ش در مقابل هم قرار داد.
اما تا ؟ادک یه به ی مه وه بر ردد آنرا در اداا
دشره اماما با دش شاخه اا ر دمانارات ش دش
شاخه دداگار یا ماه واه زااتاتاناشااک (؟اردااک
سباهللا مرتای ش ستر ادهخاناک زاده) در قاطای
آمردنا یاه باعاا ماازمااک خاباات (داک ارشه
امالمک منک)هم به آک اضاافاه شااو هاتانااری
داشتنا .اا ر در "ینگره مهاک یارد"و تاالش
برای ااا ر در "ماریا هاتانااری ااا ار
یردمتانک "ش  .....نت نه هادک از ادا ماااامای
ش ؟ری اری ی مهه ش تعهق آک باه اداا قاطای
امی .؟ردانات اقتار ا ا او سهارغم ادناناه
ی مه وه با آنرا مشنهاک ناااشایو تاا اداا دشره
هن ز در دک ؟بره قرار ناااشاتاناا ش ااتاک در
مری هتناری اا ار یردمتانک هم ؟رداناات
ماافع ش ن ددک ا ا ا ؟ادک نااشتنا.
در نتاجه برخالف تی دری یه ا داا ااا ر
ی مهه در "یاتاااتاه ددا اهاتااماک" .....ااایاک از
ردش به رامی امرشز ی مهه ش دمی باال پااا
یردک امرشز رادش دا بها ا ناامااا نااواااماتاک
درشک ی مه وه امیو ی مه وه ماورا امای اداا
ردش به رامی را انجاس داده ش مااواراا امای
ادااا مااازماااک در یاانااار ش در بااها ا ااا ار
ناما ناوامی یرد قرار رفته امی .آننه اخارا
اتفاق افتاده امیو تغاار ؟بره ی مه وه از قطای
پرش بارزانک به قطی پرش ا ا ا امی.
دالدل اصهک ادا تغاار ؟بره از ادا قرار امی:
- ١نا اماا تار شااک یاردماتااک ساراق بارای
نارشهاای اپا زدمااا ک یارد مماتاقار در آک !
یردمتاک سراق یه هان قی مناک امنک بارای
نارشهای اپ زدما ک ؟تر ری امالمک نابا دهو
در دشره اخار باش از پاش نا اما شا .پاس از
؟نگ سهاه داساش ش تماخااار ما صال تا ماط
"ائتالف سهاه داساش "(ماتاشانال ازامارداناا ش
متحادنشو مناجاتاهاه دشوای ساراق)و ما قاعااای
دشوی سراقو برب د پااا یرد .پاس از رفارانااس
یردمتاک سراق ش تبانک دشوی سراق ش ادراک ش
؟اانااااااک از اتااحاااددااه ماااااراانااک در اااتااهااه بااه
یردمتااکو باخاشاک از مانااطاق تاحای نافا ذ ش
اایتای اا ار ناما ناوامای یارد (اانا مای
اقهام یردمتاک) از دمای آناراا خاارج ش داماناه
قارت آنرا نا شاداا محاشد شا.

بعا از ادا دش اتفاق ت ازک مااک دشوی اقاهااام ش
ان می سراق به نفاع دشوای ماریا ی تاغااااار
یرده ش سالشه بر آک دمای ش پاای ؟اتارا ری
امالمک در یردمتاک سراق باازتار از اذشاتاه
ا ر یار راک یردمتاک (ا ا ا) به سن اک تح الت خاشرماانه در ادا دشره ش پا متا هار شا.
دک از شاخه های اصهک ناما ناوامی یارد باه
دنک از شاخه های ناما ناواامام یاردو یاناگاره
دنک از قاطاباراای ماناطاقاه ای ش باااا اواتاهاهاک
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ی مه وه با ادا به ا شا.
ادااا تااح ا الت مااخاااطاارات ادامااه امااتااقاارار
نااااارشهااای اپ ا زدمااا ا ک ادااراک در سااراق را
اف ادش داد .خی صا ادننه در هتااا دشراکو
از طرفک فشار ممتقام ؟تارا ری اماالماک باه
دشوای اقاهااااام باارای ماحاااشد یااردک ناااارشهااای
اپ زدما ک ممتقر در یردمتاک سراق باشتر ش
بااشاتار شااه ش هاتا مااک باازهام تاحای فشاار
؟تر ری امالمک ش محافل شابماتاه باه آک در
سراقو بحث خهع ماالح اداا اپا زدمااا ک در
محافل ان متک ش تاا ماطاح پاارواتااک ساراق
طرح شا .ادا تح التو آدناه اردش اه ش نارشی
ممهح ی مه وه در یردمتاک سراق را نا زدر
یه دشوای اداراک ساالشه
م ال برد .بخی
بر ترادا رمتک ش در ؟ ار تحریاات ناظااماک
ا ر دمنراتو ننادا بار به نااارشهاای آناراا
در یااردمااتاااک سااراق اااتااهااه ش بااار آخاار بااا
م شنرای دشر برد ارشد اهرای آنرا را ما رد
اتهه قرار داد ش تهفات منگاناک باه آناراا شارد
یرد.

با ت ؟ه به مجت سه اداا فاایاتا رهاا امای یاه
ی مه وه امرشز ؟براه خا د را تاغااااار داده ش
اماما با ادا قطی هتناری ماننا .اوبتاه بااشک
ادننه رابطه دشمتانه شهتناری هاای ما ردی
باا بااها ا مااابااق را خاااشااه دار یاانااا ش شارد
تخاصتات ش ؟اوک انتقادی ش اتک هه ا اری
با به ا ددگر شاه ش هته پهرای را پشای مار
خ د خرار یرده باشا.

در خامی ادا ؟نبش پرداخته ادم .بک تاردداا ش
ممتقل از ماهای ش ماامی یا ماه واهو اصا ال
دااک نااااارشی اپا زدماااا ک شارد هااتااناااری ش
رابطه ن ددک با متحادا دشوتک یاه ساهاااه اش
مبارزه ماننا نخ اها شا ش انتقاادهااداک یاه از
ادا م ضع به رهاباری اداا ؟اردااک ماااشا دو
مبنادک شاقعک دارد .اماا ش مماتاقال از اداا در
شااه
دناای شاقعک نه ماهای یا ماه واه سا
امی ش نه ی مه وه مرنگ نک طهاباک را زماااا
اذاشاتاه امای .یا ماه واه در ناارنا ر داک
؟نبش ش مااک اا ار دک ؟نباش یاه خا د را
متعهق به آک مااانا ش ماورای مااداای امای باه
دش شاخه متخاصام تاقامااام شااه انااو صانااواک
یارده امای .اداا ماا؟ارا مارما زنااک
سا
نشانه تغاار ماهای ادا ؟رداک نامای ش یا ماه
وه رشی صناوک هتاشگک خ د در تاردخ اخااار
ادمتاده امی .ی مه وه ممتقل از ادناناه امارشز
با یااس شاخه ناما ناوامای یارد ماتاحاا امایو
ماورا امی یه آ اهانه بعن اک ؟ناح نپ ؟نبش
ناما ناوامم یرد ش باه سانا اک ساا ی از آک
فعاوای ماننا .ادا دک انتخار آ اهانه ماااماک
امی نه وغ ش.

مشنل پا متا به ا ا ا بارای یا ماه واه ش
مااتااحااادااا اماارشزی اش در "قااطاای نااپ در
یردمتاک "(ی مه وهو یتاته یاردماتااک اا ر
یت نامی یار ریو یاتاااتاه یاردماتااک اا ر
انتتامی ش رشت م مااواماتاک یا ماه واه) و
ن ددناک ا ا ا باا ؟اتارا ری اماالماک ش
رابطه ن ددک آنرا با مح ر به اصطالح شاعاه
در خاشرماانه امی نه ناما ناوامی با دک اداا
به ا !انتاقااد از اداا اناتاخاار ش نارخاش ش
اشوتاتات س تعااا تنهاف اماما به ادا دوال امی
ش رنه ن ددنک ش هم ؟نباشاک با دک یا ماهاه ش
ادا تح الت ش اشضاع ؟ادا ن ددنک به بها ا اا ار ناما ناوامی در یردمتاک را نه ماا یاه
بارزانک ش امار یردک رشی یردمتاک ساراق خ د ابراهام سها اده ماورا امی اسالس یارده ش توجیهات کومه له و رهبری آن
بعن اک منطقه ای اما برای اردش اه ش امتقرار ینگره اخار ی مه وه بر آک مرر تائاا زد.
ابراهام سهااا اده دبااار اشل یا ماه واه بااناباال
نارش را برای رهبری یا ماه واه باطا ر ؟اای
زدر م ال برد .ش ن ذدنک باشتر به ؟اردااناات ی مه وه مااتاراا امای ماااامای شانااخاتاه شااه اطالساه دبارخانه مازماک خ د ش در ؟ ار به
متحا ش زدر نتر ا ا ا به سنا اک امانااناک ناما ناوامم یرد مبناک زناا اک در شاناافاراای منتقادا خ د ش اداناناه آناراا از اداا ماا؟ارا ش
برای ادامه ااات ش اافان نااارش ش هاتاناناااا منطقه را در پاش رفته ش ماعاااالت ؟اادااو اا ر ش هتناری ی مه وه بک اطالع ب ده انا
؟ادگ دنک ی هرای قنادلو اااط خها ت ا ا آرادش ؟ادا در ماناطاقاهو ناا اماناک یاردماتااک ش در ت ؟اه اا ر در ینگره مهک ا ا او
او ش داا یاردماتااک ما رداه ش مانااطاق زدار سراقو ماامی رقبادش در یردمتاک ادراکو ش امتاالالت هتاشگک ادا ؟رداک را باه سانا اک
اایتای متحادا ا ا یبعن اک راه نجااتاک از اماما با بمی ماامک ش بک افقک مطهاق ااایام دوال ش برهاک مک آشرد.
بر ی مه وه راهک ؟ ادا انتخار ش زدر ناتار
ادا با بمی را در دمتا ر رهاباری یا ماه واه به ا ددگر ناما ناوامم یرد رفتا را در مقابل اش اشاره ماننا یه از هتاک اشادلو در فااصاهاه
قرار داد.
رهبری ادا مازماک باقک نگذاشاتاه امای .اداا ماورای  ١٣٣١تا ٩١١١و یه به ابتنار ا ا
- ٩؟نگ ناابتاار یردمتاک اداراک! ساالشه بار در شرادطک امی یه رهبراک ا ا ا رماتاا ا امتارت "ینگاره ماهاک یارد "زده شااو در
فایت رهای ف قو بخشاک از نااارشهاای ماریا اسالس یرده انا یه مقابهه با ؟ترا ری اماالماک ا؟المرای شنل دادک به اداا ماریا و ااا ر
هااتااناااری اا ا ار یااردمااتااانااک (دش شاااخااه ش مرنگ نک آک به نفع تاریاااه امای ش باا اداا داشته انا ش اما به ت افق نرماااه اناا .ماااگا داا
دمنرات ش مازماک زاتتنشاک سباهللا مرتای) برانه ؟ری پارش ؟اتارا ری اماالماک خا د را ننا مال قبل ش در دشر دشس ادا تالش ش شانال
ستال ش رماتاا باه سانا اک اهارس فشاار دشوای ت ؟اه مانننا .آناراا در ماقااطاع ماخاتاهاف اداا اری ادا نرادو صااابااک اصاهاک اداا ماا؟ارا
سربمتاکو آمردنا ش اتاک امارائااال تاحاریاات ن ددنک ش دفاع از ادراک را در اشنال مختهاف پالتفرمک داشاتاه اناا یاه بارای یا ماه واه هام
نظامک ؟ادای را آغاز یردنا .ا ر دمنارات بااک یرده انا .مازماک" ی دار "یه به اصاالح ارمال مانننا.
شاخه ماامک ادا ؟رداک در ادراک امی رماتاا
شاخه هجری ستال ؟نگ ناابتاک را از ؟اانای از ؟تر ری امالمک دفاع ماننا ش راه ش نااه اش ماگ دا" :پالتفرمک داشتناا ش بارای ماا هام
سربمتاک در یردمتاک ادراک دنبال مانرد .اداا نشاک مااها یه نگ نه یتک یانااو ؟اتارا ری فرمتادنا ش ماا ماالااظاات خا د را رشی آک
اشضاعو ادامه هتناری نا دداک ش ماانااک در اماااالماااک در دل سااارشج ماااردس اداااراک ش ن شته ش فرمتاده ادام یاه یاتاتار ناناات ماا را
دک ؟بره برای ی مه وه را از نظر ماامک پار استراضات ددتاه ش در اماتاااد آکو ؟ااک مااوام دخال یردنا ش وذا ما سا آک نشادم ش اماا باه
ه دنه یرد ش در ؟امعه به استبار اداا ؟اردااک بار ببرد .اما ی مه واه باه اداا نارخاش نااااز سن اک مرتاک در ا؟الس آک شاریای یارددام".
وطته زد ش سالشه بر ادا در صف ف خا د اداا داشاای .ناااااازی یااه رهاابااری یا مااه وااه آماااده در ادامه هاف شاریای در اداا ا؟االاماراا را
مازماک هم استراضاتک را به دنبال داشی.
پرداختا ه دنه آک اتک در صافا ف خا د هام ش؟ دشاک در ؟اناباش یاردماتااکو ماناافاع اداا
؟نبشو دداو گ با اا ار ماامک ش مماهه ماتام
- ٩باال رفتا استبار بها ا ا ا ا باعانا اک همی!
مهاک بار ماردس یاردماتااک ش ...بااااک ماااناناا.
دک نارشی ماهاتانی در م رده !در ادنااشره ش
پس از ؟نگ در م رده ش مقااشمای نااارشهاای ن ددنک ی مه وه ش هتناری ش دشماتاک آک باا ابراهام سها اده در هتاا بحث ش در ذشته هام
شابمته ش متحا ا ا ا از ؟تهه ا ر اتاحااد اا ار ناما ناوامی یردو دفاع رمتک ش سهنک به ادا ما ردازد یه ی مه وه هتاشه باا ااا ار
دمنراتاک یردمتاک ما رداه در یا بااناک ش رهبری ادا مازماک از اتحادها ش ن دداناک هاا ماامک یردمتااک راباطاه داشاتاه امایو ش باه
سفرداو ا ا ا ش شااخاه هاای آک اساتاباار ش اشر ش نشر با آنرا تاردخک به قامای تاارداخ تشنال هاااای ناتااداناا اک در ماال  ۸١بارای
؟ادا ادا ؟رداکو بعا از خارشج ماا از اا ر مذایره با ؟تر ری امالمک را بعن اک نت نه ش
باشتری پااااا یاردناا .اداا ما وافاه باخایا
ماهاتانتامم آک (یه آ اهانه بعن اک راددانااوااامام یت نامی ش ی مه وهو دارد .در اداا تاارداخ ش شاهای بردرمتک ادا ماامی اشاره ماننا.
سن اک ماااشا د)و ماتا ااتاک ش خا شانااماک اداا در مقاطع مختهف ماا باه ناقاا اداا ؟اردااک باه
؟رداکو ت ؟اه منامبک برای نا دداناک باااشاتار سن اک ؟ناح نپ ؟نبش ناما ناوامم یرد ش م
امتفاده آک از استبار تاردخ یت نامتک ی مه واه
4
4

ادنرا تقردبا امتاالالت ش تا ؟اااراات هاتاااشاگاک
ی مه وه امای ش اباراهااام ساهااا اده هام بارای
نناماا بار به آک ماتا مال شااه امای .در اداا
م رد ننا ننته را اشاره خ اهم یارد .اباتااا باه
ما قااعااااای اماارشز ناااماااا ناااوااااماام یاارد خا اهاام
پرداخی ش بعا به ت ؟اه متتگری مهک ش ادناناه
دا ی مه وه هتاشه نناا مااااماتاک را داشاتاه
امیو مک پردازس.
موقعیت امروز ناسیونالیسم کرد
شاقعای ادا امی یه ناما ناوامم یرد ساهااارغام
ادننه ماهاتا نتادنا ک ب رژشازی یرد دا بخشاک
از آنرا ماننا ش مماهه یرد ش ماتام اری ماهاک
پرنم اش ش برانه ای ؟ری بماج نارش ش فشار به
دشوی مری ی برای رفتا مرتک از قاارت ش
ثرشت ؟امعه امیو اماا امارشز تافااشتارااداک باا
ذشته دارد یه ساناس ارفاتاا باا آناراا را پار
ه دنه یرده امی.

در ضتا شاخه ا ا ا متحاا اداراک امای ش
ستال در ینار ؟تر ری امالمک ادمتاده امی ش
رمتا به سن اک پارش ؟اتارا ری اماالماک داک
مخاطرات ؟ای در تقابهرای آتک مردس اداراک ش
اماما مردس در یردمتاک با ؟تارا ری اماالماک
اماایو یاااری یااه در دشره انااقااالر ادااراک ش
پارشزی ؟تر ری امالمک ؟رداک باارزاناک باه
سراه داشی .ماامی آناشره ی مه وه نه آشتک با
بارزانک ش تشانااال ؟اباراه یاردیو باهاناه افشاا
ماهای ارتجاسک ادا نارشو تقابل رششا ماامک
ش اتک نظامک با نارشهای آناراا ( ماعارشف باه
قااده م قی) ب د.
بعالشه هم پاتاناک ش دشمتاک ش متاحااداا ددارشز
ی مه وهو امرشز در یردمتاک سراق ااایام اناا.
اتحادده ماااراناک ش باارزاناک ش ؟اردااک تاغااااار
( راک) هتراه دش ؟رداک امالمکو باش از دش
دهه امی در اقهام یردمتاک ان مای ماااناناناا.
باش از دش دهه امی تتاس دارای هاای ؟ااماعاه
یردمتاک ش همای ش نااامای ماردس ماحارشس ش
خی صا طبقه یار ر در یردماتااک ساراق را
در یامه خ د یرده انا ش هته به مااهااااردرهاای
منطقه تبادل شااه اناا .باااش از دش دهاه امای
طاابااقااه یااار اار ش مااردس زاااتااتاانااش ؟ااامااعااه
یردمتاکو برای رفتا اااقهاک از ثارشتاک یاه
خ د ت واا ماناناناا باا دشماتااک ش هام پاااتاانااک
ابراهام سها اده در اایتای در ؟ااال هماتاناا.
ماا اک ماحارشمااای ش فاقار ش بااانااری ش باک
امناناتک دهرا طغااک رماناگااک را یاردماتااک
سرا ق شانال داده باطا رداناه دفااتار ش دس ش
دمتگاه ادا اا ار را مردس معتر در هر ؟ا
قارتش را داشتنا به آتش یشاانا .بااالخاره هار
آدس با شع ری اق دارد ب رما نرا ی مه وه در
مااک ادا دش طرف ؟االو در ؟اال مااک طاباقاه
یار ار ش ماردس ماحارشس یاردماتااک ساراق باا
ب ا رژشاهااای یااردمااتاااکو یاانااار اااایااتاااک ش
فرس نراای یاردماتااک ادماتااده امای .اداا ناه
یت نامتک امی یه نه تنرا نشام ش ا ش خا د
را بر هته فجادعک یه ناما ناوامتاراای "یارد "
اایم به مردس تحتال یرده اناو بمته امی بهاناه
به ناس ان می "ن پای "یردمتاک ش باا تا ؟اااه
دد هتاتاک ش ...از آنرا دفاع مانناج

امرشز ناما ناوامم یرد با هته شاخاه هاای آکو
برای نال به اهااف خ دو با دناک از قاطاباراای
ام رداوامتاک ش ارتاجااع ماناطاقاه ماتاحاا امای.
تح الت ادا دشره خاشرماانه ش به خاا ش خ ک
یشااک یل ادا ماناطاقاهو آشار اک ش شداراناک ش
خانه باششک مردس محرشس ش باا خااا دانامااک
شاک ننا یش ر را دناا شاها ب ده .در یال اداا
تح الت یل اا ار ناما ناوامی یرد مااااک دش
قطی ارتجاع ام رداوامتک ش متحادا منطاقاه ای
آنرا دعنک قطی نات باه مار ارد اک آمارداناا ش
هتراهک دشوترای ساربماتااکو امارائااال ش ...ش
قطی رشماهو م ردهو ادراک ش تاریاااه (تاریاااه
در ابااتاااای ادااا بااحااراک بااا قااطاای اماارداانااا ش
سربمتاک ب د)و تاقامااام شااه اناا .هار ارشه ش
؟رداک ش دمته ش ا بک در نراارنا ر اهاااف
دنک از ادا قطبرا ش دشوترا باه نااس "مانافاعای "
مردس یردزباک ؟اناگااااه اناا ش در صاف آناراا
ادمتاده اناا .واذا ناامااا نااوااامام یارد ما قاعااای
متفاشتک از اا ار ناما ناوامتک در مال  ٥١ش
 ٥١ادراک را دارناو یه آن ماک هم تشنال ؟بره
ش دمی در ردنک ش دشمتک باا آناراا ش باه ر
یشااک آک به سنا اک "اامااس ممااا وااای "در ا؟ازه باهاا یتک در ادا رابطه ت ضااح دهااام.
قبال "؟نبش یردمتاک "هان قی ؟اد نب د.
ادنجا خطابم ابراهام سها اده ش یمانک نامی یاه
به ادا ن ددنک افتخار مانننا .خطابم یاار ار ش
اشاره به تجربه هاای نتاناا ک هام یاتاناک باه یت نامتاک امای یاه بارای رهااداک ش زناا اک
ابراهام سها اده نتاننا .تافااشت ساتاااقاک مااااک انمانک ش برای م مااوامم ش ؟امعاه ای بارابار
هتناری م قتک ش م ردی با ااا ار یاردی باا تالش ماننا ش یتایاک ی مه وه را در صف اداا
تشنال ؟بره یردها ش؟ د دارد .تشناال هااااای مبارزه مابانا .دک وحظه خ د را ؟اای یاار ار
نتادنا ک در مال  ۸١داک هاتانااری ما ردی یت نامی در یردمتاک سراق قارار بااهاااا یاه
برای سقی زدک تعر دک رژدم ضااناقاالباک امرشز قااسااتاا امار اش اناقاالر ش مارناگا ناک
ب د یه در تالش مری ر انقالر ب د ش نه داک اایتاک بر یال ساراق ش از ؟اتاهاه یاردماتااک
؟بره ش ائتالفک برای مارام اااریو ناه از مار سراق امی .دک وحظه خ د را ؟اای یاار اری
"ااماااس مماااااا واااااای "در قااابااال "؟ااناااباااش آ اااه بااگااذاردااا یااه رشزانااه در تااالش اتااحاااد
یردمتاک"و دا برای مری در مارهاا درآشردک یار ریو برای بارشک یشااااک واقاتاه نااناک از
یردها ش ! ....ابراهام سها اده برتر از هر یمک ه ی اایتاک ش ب رژشاهای یرد در اربااال ش
به تفاشت ادا دش ماامای آ ااه امای اماا بارای مااهاااااتاااناااااه اماای .دااک وااحااظااه خا د را ؟ااای
ت ؟اه ماامی رامای ش ناامااا نااواااماتاک خا د یار راک ش مردس ماحارشس آشاره از یاردماتااک
دمی به نناا مغهطه یاری ما نا.
م رده بگذاردا یه از مر ناناری ش باوال فاقار
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ش رمنگکو باتر از یاار ار افاغاانماتااناک در
ادراکو با دک نرارس اق ق یار ر "ب ماک "در
یردمتاک سراق مشغ ل یار ش بارد اک امای ش
شاها امتثتار شاشاانه ش برده شار خ د تا ماط
"برادراک ی ماه واه ش دشماتااک" آنارااو تا ماط
اقتار اتحادده مااراناک ش باارزاناک ش ا راک ش
؟ردانات امالمک سا یناگاره ماهاکو هماتاناا.
دک وحظه خ د را ؟ای دهراا ها ار یاار ار ش
خی صا زناک یار ری بگذاردا از یش رهاای
آماای شرقک برای دافتا یار ش تاماا زنا ک به
یردمتاک سراق مرا؟رت یرده انا ش به سانا اک
ینا ش نا یار رشماای یارد ش مارمااداه داراک
یردمتاکو  ٩٢ماسته برای ناناا دالر مشاغا ل
یارنا ش آنرا را تر ش خشاک مااانانانااو ش هاتاه
ن ع م امتفاده از تاجااشز تاا ارش ااک ارفاتاا
پام رت ش  ..را شااهاا اناا .ش اداا ایاثاردای
محرشس ؟امعه رشزانه شاها دشمتک ش دمی در
ردنک ش اشر ش نشر ؟تعک به ناس ی ماه واه ش
یت نامی با ارباباک اایم اناا! ا ار شاتاا ؟اای
آنرا باشاا نه ؟ ابک باه یاار ار ماعاتار باه
امتثتار در مااااک آناراا خا اهاااا داد .باه قا ل
رهبراک ی مه وه ماگ داا "؟نبش یاردماتااک "ش
منفعی آک ادجار ماننا! یار ر فرضک ما ااق
ناارد بگ دا ادا ؟نبش یردمتااک ناه ؟اانا ری
امی یه منافع آک شتا را با دشتناک قمم خ دره
ما هتاشه دمی باه اردک ش دشمای ش هاتااس
یرده امیج اق ناارد بگ دا وطفا به امم ماا ش
دفاع از ما ش از یامه یت نامم مااو دشمای ش
دار ش داشر هتاشگک دشتنانم نش داج اق نااارد
بگ دا دفاع از آنرا نا ی ؟ تالش برای ادامه
برد ک ما ش هم طبقه ای هادم در اداا ؟ااماعاه
نامیج یار ر فارضاک ااق نااارد بار اردد ش
بگ دا وطفا درشازه ؟نبش یردمتانک یه شتا را
مجب ر مااناناا دشمای ش هام پاااتااک ش مااافاع
ان می اقهام ینا را به ل بباناادااج ااق نااارد
بگ دا یه نناا "یاتا ناااماتاک "پشااا ی ارزش
نااااردج ا اار شااتااا ب ا ددااا هااتاااااا را تااح ا داال
یت نامترای فرضک نتااااددااج یاااس آدس انمااک
دشمتک امی یه ادا هته فجادع اایتاا یرد را
با ت ؟اه منفعی یرد از شتا ب اذداردج آداا اداناراا
نبادا هر انماک یاار ار دشمای ش ضاا ظاهاتاک
راه ار بار از نناا "یت نامتارااداک "بااا ار ش
متنفر یناج
رهبری ی مه وه در ت ؟اه دشمتک ش ن ددنک ش
دفاع ستهک خ د از ادا ؟ردانات ماگ دنا "آناراا
هتاشه ش از قادم با امثال اتحادده مارنک راباطاه
دشمتک داشته انا ".ادننه ماا از قاادام باا آناراا
رابطه داشته ادم در یجای دناا ت ؟اه ادا در؟ه
از افی را خ اها یرد ش یاااس انمااک باا ساتاق
شع ر دک بنا انگشی را قانع خ اهاا یارد .آداا
ا ر ساه ای "یت نامی "فرضک مثل شتاو قابال
از به اایتای رمااااک ؟اتارا ری اماالماک باا
خامناه ایو رفماناجاایو خاتاااناکو رشاااناک ش
خاتتک ش بقاهو به سن اک اپ زدمااا ک اانا مای
پاارااه ا یو رابااطااه دشمااتااک ش اشاار ش نشاار ش
"دداو گ "داشته ش امرشز با اداا تا ؟اااه یاناار
؟تر ری امالمک مک ادمتادو

با رشمای آنرا در دشمتک باز مانردو در مرگ
ختانک ش رفمنجانک به ماتام ماک نشامای ش در
تا صاااااف شااخاایااااای شاالی اناارااا ماااااگاافاای ش
ماانا شایو در انا اع یاناگاره هاای ؟اردااناات
امالمک شرایی مااانارد ش ساا ماراتااک آک
ماب د ش اها هم م افقشاک ماشااو در ما رد اش
نه قااشتک داشاتااااج آداا یاتا نااامای فارضاک
فهمطانک دا یت نامترا دناااای ساررو هام ااق
دارنا با اتااس باا هاتااک تا ؟اااراات شاتاا در
دشمتک باز ینناو در ینگره های آنرا با شرایی
مثال اوفتح ش ا ر هللا وبناک ش متحااداا آناراا باه
برانه "اق مردس فهمطاا "یه یتتار از مماااهاه
یرد در منطقه ش ؟راک اهتای ناااردو شارایای
یننا ش اها هم با آنرا ت افقاتک ااصل ینناج باک
هاچ ترددای در نناا شرادطک نیف صافا ف
امرشز هاتاااا یا ماه واه ش اا ر یاتا نااامای
ادرانش بر ماگشی ش به سانا اک ؟اردااناک ضاا
یاار ار ش راماای ش پارش امااالماک از اش اماام
مااااابااردنااا .ناارا ادااا ااااناااس شقااتااک شاااماال
ناما ناوامترای یرد اایم امیو شامل دشماتااک
آنرا نخ اها شاج
خالصه ش ممتقل از ادننه مقابهه با ناما ناواامام
باه سانا اک ماتااک ضااا یاار ااری شظااااافاه هاار
یت نامتک امیو اما امرشز نامااا نااوااامام یارد
در یل منطقه هت اتاک ش متحا هر ارتجاسک از
تریاهو ادراکو سربمتاکو امارائااالو ما رداه ش
دشوترای ب رگ مثل آمردنا ش رشماه امی .در
ادراک ؟نگ ناابتک ماننناو در هاتاه ؟اا بارای
اهااف خ د اتک سهاه هتادگر امهحه مااناشاناا
ش بااه ناااس مااناافااعاای یاارد سااراق سااهاااااه ا ا ر
ناما ناوامی تریاه ش به ناس منفعی یرد تاریاااه
سهاه بقاه هر یار ناشادمتک مانننا .ی مه وه از
ما ش شتا باشتر به اداناراا آ ااه امای ش اش هام
قهبش آنجا ما نا ش انتخار آ اهانه یارده امای.
ادا اقادق فایی شاقعک در مقابل نشم هاتاگااک
امی ش یمانک یه ادنرا را نتک بااناناا ش یاتاتااک
ماننناو البا منافع زمانک ش انتخابرای ماامک ش
؟بره ش ؟نبشک یاه باه آک تاعاهاق دارناا را باه
نتادش ماگذارنا .ادا برانه ها برای هاچ یار ر
آ اهک نه تناراا قاابال قابا ل نااامای یاه ما رد
ان ؟ار امی.
توجیه مسئله کرد و "جنبش کردستان"
ابتاا در م رد ؟نبش یاردماتااک ناناا ناناتاه را
بگ دم .ادننه دا ماا ؟اناباشاک باه نااس ؟اناباش
یردمتاک داردم یه از یار ر ش یت نامی ش زک
ش مرد آزاددخ اه تاا با رژشا ش اماتاثاتاار ار ش
؟ردانات ب رژشادکو ق مک ش منک مذهی ش ...
را در خ د ؟اای داده امایو پا ش باک پااداه
امی .ادنرا امتاالل آبنک امرشز رهبری یا ماه
وه برای ت ؟اه راهک امی یه انتخار یرده انا.
یردمتاک مثل هر ؟امعه با رژشاداک دداگار از
دش طبقه اصهک ب رژشازی ش طاباقاه یاار ار ش
اقشار ماانک تشنال شاه امی .ادا دش طاباقاه ش
اا ار متیل باه آناراا هاااچ زمااناک در داک
؟نبش به امم ؟نبش یردمتاک ؟ادک ناگارفاتاه ش
نتاگارنا .زمانک یاه ماا امام ؟اناباش اناقاالباک

یردمتاک را شارد ادباااات مااااماک (در اا ر
یت نامی ادراک ش یا ماه واه آک دشره) یارددام
منظ رماک ؟نبشک ب د یه یت نامتاراا در راس
آک ب دنا ش نه برای خ دمختاری ش فاراوامم یه
برای آزادی ش برابری مبارزه مااانارد ش هاااچ
زمااانااک ااا ر دمااناارات ش اقااتااار ددااگاار
ناماا نااوااامای ش ماذهاباک ماخااواف ؟اتارا ری
امالمک راو در ادا ؟نبش به امار نااااشرددام.
؟نبش ما ش اا باک یاه آقاای ساهااا اده زمااناک
سا رهبری آک با د هاااناگااه در یاردماتااک
قائل به دک ؟نبش شااا ش انرم انقالبک نابا ددام.
ی هک از ادباات ماریمامتاک در اداا راباطاهو
ماامترای راددنال ش یار ری ا ر یت نامای
ادراک ش ی مه وه ماورای  ۰١تا  ١١شااهاا اداا
ادسا هماتاناا .در ماقاابال اداا ؟اناباشو ؟اناباش
ناما ناوامی یرد با ساتاری طا الناک ااا ر
داشی ش ؟امعه یردمتاک سالشه بار ماباارزه باا
؟ااتاارا ری امااالمااک شاااهااا یشااتاانااش ادااا دش
؟نبشو در هته مط ح آکو در مقاابال هام با د.
اتالت منرر ا ر دمنارات باه یا ماه واه ش
مرانجاس تحتال ؟نگ مرامری باه ماا باخاشاک
؟ای از ادا یشتنش ب د .هاتااک زمااک اا ر
دمنرات با ما ؟ال داشی یه نرا اش را در ادا
؟نبش انقالبک باه اماار ناتاک آشردام .اداناناه
امرشز هته ادنرا را ی مه وه ش ؟اردااناات ناپ
ب رژشا باه امام ؟اناباش یاردماتااک داا ؟اناباش
انقالبک یردمتاک ناس مابرناو باش از هار نااا
تعهق خ د ادا نارشها را به ؟نبش ناما ناوامتک
یرد نشاک مااها.
اما در م رد مماهه یارد .ماتام اری ماهاک در
یردمتاک ش ؟اال بر مر ادا ما؟را شنافاک در
مااک طبقه یار ر ش مردس یردمتاک با یار اراک
ش مردس در بقاه ادراک ادجاد یرده امی .ایانا ک
قیاس پرداختا به ادا مماهه ش دالدل آک نامای.
اما ش؟ د ادا اقاقی یت نامترا را نانار مانناا
یه نه تنرا خ هاک رفع ادا متم ش نا یه بعاالشه
راه اهک برای آک پااا یننا ش مانع م ء امتافااده
اا ار ناما ناوامتک از ادا متتاگاری ش داماا
زدک به انشقاق ش دشتناک مااااک طاباقاه یاار ار
ش نا.
تا ؟ادک یه به ما بار ارددو ماا رفارانااس را باه
سن اک راهک یه در آک ماردس اداا ماناطاقاه باه
؟اادک ش تشنال دشوی ممتقال ش داا مااناا ااری
در نرار ن ر ادراک با اق ق برابر شررشنای
رای باهناو طرح یرده ادم .رفاع ماتام ماهاک ش
ضارشرت داافاتاا راه اااهاک بارای آک امار مااا
یت نامترا امی .اما هت ماک تالش بارای رفاع
متم مهک هانگاه ت ؟ارک برای آشانس دادک باه
هاچ ا ر ش ؟رداک ش رشه ناما ناوامتک نشاا.
ماریمامترا تاردخا ش در دشره ا ر یت نامی
ادراک ش ی مه وه قبل از ؟اادک ما ضتا داشتاا
راه ال خ د برای مماهه یارد ش دفااع از آکو
دااک طاارف ؟ااای ماابااارزه دائااتااک سااهاااااه
ناماا نااوااامام یارد ش ااا ار آکو یاه از اداا
متتگری بارای نااال باه اهاااف خا د ش مارام
رفتا از قارت م امتفاده مانردناو ب د .داک
بخش از ؟ ار ماریماااماتاک باه مماااهاه ماهاک
(ادنجا مماهه یرد) ماباارزه قااطاع ش دائاتاک باا
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ناما ناوامم به سن اک متک یه با اتاناا باه داک
معال ا؟تتااساکو در تاالش اافان انشاقااق ش
فاصهه م ؟ د ش اف ادش آک با تقماتات ق مک ش
مهک امی .وذا ش؟ د مماهه ای مهک به ناس مماهه
یرد یارت برادری با اا ار ش ؟ردانات ق مک
ش مهک (یاری یه ی مه وه ماننا) نااامای .داک
ش؟ه ؟ای ال ادا مماهه ش در یاناار راه اال
آکو افشای ناما ناوامم یارد ش زدشدک ذهانااای
ناما ناوامتک از ذها هر یار ار یارد زبااک ش
هر زک ش مرد متتاداه ای امی.
ی مه وه به برانه اشوک دعاناک ش؟ا د ماتاتاگاری
مهکو برادری ش هم پاتانک ش ماتااشاات خا د باا
ناما ناوامترا ش دفاع از آنرا را ت ؟اه ش به اداا
ص رت هم منافاعاتاک با رژشای یارد زبااک باا
یار ر یرد زباک را به سن اک آااد دک "مهی "
تبهاغ ماننا .ادنجاا دداگار خا د ؟اردااک مااساک
یت نامم به سن اک دک ؟رداک ناامااا نااواااماتاک
سر انااس ماننا .در اداا مااااک ساتاالو اداا
یت نامم امی یه قربانک شاه ش بعن اک شعار ش
پرنتک بک ممتا ناما ناوامی نپ (یا ماه واه)
برای نال به اهااف ناامااا نااواااماتاک ساهام شااه
اماای .سااتاال یا مااهااه ش پااراتاااااک آک دفاااع از
ناما ناوامی امی ش متم ری مهک برانه امای.
ا ر رفتار ش یردار ی مه واه باا ماتام ماهاک در
یردمتاک را تعتام دهامو آن قی باوال متتگاری
مذهبک در م رده بادا از ارشهاراای اماالماک
منک از ؟تهاه داساش هام دفااع یارد .بااداا از
؟ردانات منک امثال مفتک زاده در دشره انقالر
 ٥١دفاااع مااااانااردداام .بااادااا از ؟اارداااک ماانااک
رز اری یه شقی خ د ی مه وه آک زمااک آناراا
را خهع ماالح یاردو دفااع مااانارددام .بااداا از
اا ار مختهف ناما ناواااماتاک در اداراک دفااع
مااااانااردداامو یاااری یااه اا ر دمااناارات شقاای
خ امتار آک ب د ش ه ار بار ی مه وه یت نامی
آک دشره ؟ ار "نه "داد .ش؟ د متم مهک ت ؟اه
دفاع از ناما ناوامم نامی ش یماک یاه باه اداا
برانه با ناما ناوامترا هم پاتاک ش هم ؟بره امی
در دناای شاقعک خ د ناما ناوامای امای ش در
نشم یار ر یرد زباک خاا مارد د.
رابطه با عراق و هیئت نمایندگی خلق کرد
رابطه بک قاا ش شرط با سراق ش مقادمه آک باا
هم پاتانک ش دشمتک ش دفاع از ناما ناواماتاراای
یردو نناک ی دیانه امی یه انماک اناگاشای باه
دهاک ماش د .ارفاتاا امانااناات از ساراق در
دشره ای باشک ادننه شارد هاچ هتناری ش هاچ
آشانمک به دشوی صااس شاه باشاا ش آشردک آک
به سن اک ت ؟اه هتناری امارشز یا ماه واه باا
ناما ناوامتاراا یارد ش ااایاتااک بار یاردماتااک
سراقو ادنقار ماطاحاک ش نااماربا ط امای یاه
ه ا ادراک ی ا مااه وااه در دشر افااتاااده تااردااا
رشمتاهای یردمتاک را هم قانع نتااناناا .هااف
ادا ت ؟ارات قطعا صافا ف خا د یا ماه واه ش
ا ر یت نامی ادراک امی .پناه باردک باه اداا
مماهه در ت ؟اه راهک یه ادا ؟رداک در پاااش
رفته امیو باااش از هار نااا اماتااایاال ش
درمانا ک رهبری ی مه وه ش ت صل باه فاردای
را نشاک مااها.

در م ر هاای نتادنا ک مردس یردمتاک در داک
دشره تاردخاک ماعاااا یاه یاردماتااک در دمای
اا ار ماامک ش از ؟تهه ما یت نامترا با دو ش
ت ؟اه هتناری ش دشمتک ین نک ش دفااع یا ماه
وه از ناما ناوامم یرد و ادا هم دمای یاتاک از
امتاالل رابطه با سراق را ناارد .در نرل مال
اایتای ؟تر ری امالمک تنرا داک باار ش ناه
باشتر شرادطک پاش آماه امای یاه ماذایاره باا
اپ ا زدمااا ا ک ؟ااتاار ا ری امااالمااک در دماات ا ر
؟تر ری امالمک قرار رفی .در ادا دشره هم
نارشهای مااااماک ااایام بار یاردماتااک ش هام
؟تر ری امالمکو هر یااس از مر منفعی خا د
ماخ امتنا شقی بخرنا ش مذایره راه اداا شقای
خرداک ب د .ممهم امی هر نارشی مماا واک در
نناا شرادطک تالش ماناناا شارد مانااماباات ش
ت افقک با بقاه نارشهای اپ زدماا ک شا د ش در
مقابل ؟تر ری امالمک تالش ینا هتااهاناگ ش
دنامی ظاهر ش د .اداا از آک ما اردی امای
یااه مااتاانااا اماای در ااااااات هاار نااااارشی
اپ زدما نک پاش آدا .اما ادا ت ؟اااه نا دداناکو
دشمتک ش تشنال ؟بره ش ااا ر دائاتاک هاااچ
نارشی مااساک یاتا نااامام ش مااافاع یاار ار باا
اا ار ش ؟ردانات ضا یار ر ش ق س پارمای ش
امالمک ش ...نامی.
مشنل ی مه وه نفس رابطه دا دداو گ با اا ار
ناما ناوامی نامیو یمک از ادا مر باه یا ماه
وااه انااتااقااادی نااناارده اماای .مشااناال دشمااتااکو
هااتااناااری دائااتااک ش ااماااس خ ا دی ش هاام
خااان ا اد ااک ش دفاااع از ادااا یااارو دفاااع از
ناما ناوامم یرد ش در دک ؟بره قرار رفتا باا
آکو امای .باحاث ددااوا گ باا ااا ار مااااماک
ت ؟اه ش یاله شرسک ی مه واه بارای اناتاخااباک
امی یه ادا ؟رداک یرده امی .ماعاها س نااامای
طرفااراک دداو گ ش بحث ش تبادل نظر نرا در
تااتاااس ؟ااراااک تااناارااا ش تااناارااا مااحااافاال قا مااک ش
ناما ناوامتک ش امالمک از ن ع "یرد" را برای
ادا امر "مرم "انتخار مانننا .شاما رتاه باازی
"ااماس مما وای "در قبال "؟نبش یردمتاک "
اتک ی دیک را هم فردی نتااها! معه س نااامای
نرا تشناالت یردمتاک اداا اا ر ش رهاباری
ا ر یت نامی باا هاتاااا در؟اه از "اامااس
مما وای" در مه دهه ذشته اتک دک بار هام
شاه شارد دداو گ به ؟ردانات رامی اماا غااار
یرد زباک نشاه اناا .ماعاها س نااامای در هاتاااا
دشراک اماس یاه از آمارداناا ش ساربماتااک ش
امارائااال یاه هار یااااس باه صا رتاک در اااال
م شاشانک در ادرانناو در اداا شاراداط امااس
یه مردس آزاددخ اه ادراک پا پاااش اذاشاتاه انااو
نرا دک بار هام یاه شااه بارای تاقاابال باا راه
اهرای ام رداوامتک ش دخاوی ارتجاع آمردنا در
ادراک ش برای تق دی مبارزات مردس ش "شااات
طهبک "آنراو تالاشاک بارای راباطاه ش ناه ااتاک
دشمتک با اا ار رامی ادرانک انجاس نااده اناا.
معه س نامی در تتاس یره خاایاک نارا تاناراا باا
رشهرا "یردی "از هار نا ع ش قاتااشاک بااداا
رابطه برقرار یرد ش دداار ش فتگ ش اشار ش
نشر داشی.

مذایره ش یمای اماتاااازو مااخای ش پااخای باا
یاردناراای دائام
دشوترای مرتجعو ؟بره سا
برای به قارت رماااک امای .الزس نااامای باه
ذشته دشر بر رددم ش هتاا اا ابک یاه یا ماه
وه ماسک امی رابطه قادتک ش دشماتااناه ای باا
آنرا داردو ااشد ماه دهاه امای باا ؟اتارا ری
امالمک رابطه امنه دارنا .اتحادداه ماااراناک ش
ا ر تغاار( راک) ش دش ؟رداک اماالماک ش...
یتتر از ا ا ا پرش ؟تر ری امالمک نابا ده
انا .نه تفاشتک مااک ا ا ا ش اتحادده ماراناک
پرش ؟تر ری امالمک ش مثال ا ر دمنرات ش
؟رداک سباهللا ماراتاای ش اا ر باارزاناک پارش
آمردنا ش سربمتاک ش امرائال ش تاریاااه ش؟ا د
داردج

مشنل ما یت نامترا ش طبقه یار ر با یا ماه واه
صارف دداااوا گ ش ارتااباااط باا ااا ار یااردی
نامی .مشنل ااماس دنک ب دکو ااماس تعهق
مهک رهبری ی مه وه به ؟نباش ناامااا نااوااامای
یرد امی .ی مه وه برای تاماا ش ؟ ار به اداا
ااماااس از اسااتاابااار دااک تاااردااخ یااتا نااااامااتااک
م امتفاده ماننا ش به ناس ادا تاردخ ش استبار آک
ش بااا پاارناام نااپ ش یاات ا ناااااماای در ؟ااناابااش
ناما ناوامی یرد ش به سانا اک شااخاه ناپ آک
؟نبش ستال ش رمتا تالش ماناناا یاار ار یارد
زباک ش مردس محرشس در یاردماتااک را باه بااج
دهک به ناما ناوامم یرد ش خ دی دانمتا طباقاه
مرماده دار در یردمتاک تارغااای یاناا .تاالش
ماننا به ناس یت نامی ش نپ طاباقاه یاار ار ش
مبارزه اش را دمتتاده مرم رفتا ناماا نااوااامام
یرد از اایتای ینا .ادا خطری امی یاه بااداا سالش بر ادناراا ااتاک ا ار اداا ؟اردااناات ضاا
؟تر ری امالمک هم ب دناو در ضادی با طبقاه
در مقابل آک ما بمی!
یار ر ش آزاددخ اهک ش دفاع از زک متااا ی ش
منتقدین و گله های درون خانوادگی
تحتال سقی مانا ک ش فرهناگ ش مانای ساقای
مانا ش مرد ماالرو دمی یتک از هااچ ارتاجااع
در ادا مااک اما انتقادات به ی مه وه قابل ماناث ددگری ناارنا .ممتقل از ادنرا آدا دشمتک ش هام
ش بررمک امی .انتقادات یتاته یردمتاک اا ر پاتانک ش دفااع از ااا ار با رژشاداک ش ضاا
یت نامی یار ری ش رفقای ؟اا شاه از اا ر یار ری در هر یجای دنااااو یاافاک نااامای یاه
ما ش تعاادی ددگر به ی مه وهو اماما ا ل اهام م رد نقا ممتتر هر ا ر ش ؟رداک یت ناماتاک
پاتانک ا ا ا امرشز با ؟اتارا ری اماالماک قرار بگاردج منتقااداا ماا در "؟اباراه ناپ در
مانرخا .ادا نقا بااک دک اقاقی امی ش قطاعاا یردمتاک "من ت ش متاشات تا امرشز خ د را
مات اک از ادا مر به ی مه وه ادراد رفای .اماا در مقابل ناما ناواامام غااوای در یا ماه واه را
ادا نقا دک مرم زک به نقا یاتا ناااماتاک ش از نگ نه ت ؟ااه مااانانانااج ناتاااشا د زدار پارنام
م ضع منافع طبقه یار ار رباطاک نااارد .پااداه ضادی با ؟تر ری امالمک ناما ناوامام یا ماه
ادا نقا صرفا بر مبناای ضاادای باا ؟اتارا ری وه را زدر فرش یرد.
امالمک امی ش دامناه اداا ناقاا بماااار ماحااشد
نگرانه ش از مار "ماازشانااری "باه یا ماه واه برر ص رت ادا ننات برای منتاقااداا ناه تاازه
امی .بعاک از منتقادا امااشارنا ی مه واه باه انا ش نه یشف ؟ااداا ماا .ناقاا نااپاااگااارو ضاا
"راه رامی "بر ردد ش از ااا ر در یاناگاره رژدتک از ی مه وه ش رابطه سشق ش نفرت آنراا
مهک یرد پشاتاک ش د ش از خااار آک باگاذرد ش با ی مه وه با نقا ماو نقا از م ضع منافع طاباقاه
صاافا ف نااااارشهااای "نااپ ش یااتا ناااااماای "در یاار اارو زماااااا تااا آمااتاااک فااصااهااه دارد .ادااا
یردمتاک را تاعاف نننا .ناما ناواامای با دک دشمتاک هم قطعاا اناتاخاار خا د را یارده انااو
به یک یه ی مه وه شارد آک شاه برای ادا طاف م اضع ش ماامترای ناما ناوامتک یا ماه واه ش
از منتقادا ثان ی امی .اماس شرشد ی مه وه به انتخار آ اهانه ادا ؟رداک نه امری ؟اداا امای
به یک پرش ؟تر ری امالمک امی!
ش نه دشر از نشم ددگراک .مشنل در یا ماه واه
ش بک اطالسک ادا منتقااداا ازامااا داشاتاا داا
با امتناد به مبااث باال ش با امتناد باه پاراتاااک نااشتا ی مه وه پای بااناه "یتاته دد هتاماماک "
ن ددک باه ماه دهاه یا ماه واهو باا اماتانااد باه ا ا ا نامی .مشنل خ د آنراو بک افقک شاک
مبااثات خ د ی مه وه ش دبار یل آک در ؟ا ار ش نااز به ااماس قارت یردک در ؟اتاع ساادی
ادا رفقاو ادا اریای ش ااا ر یا ماه واه در شاکو نااز متقابل آنرا با "ات ردتاه "یا ماه واه ش
؟تع متحاداا ا ا ا ناه ؟ااداا امای ش ناه باالخره اپ رت نااامام ااایام در اداا ؟اردااناات
اتفاقک یه دا اخارا یشف شاه امای .اباراهااام امی.
سها اده اق دارد باگا داا نا دداناک باا ااا ار
یاااردیو شاااریااای ش ااااا ر در "؟اااناااباااش رابطه ادا ؟ردااناات باا هامو اهاه اذاری هااو
یردمتاک"و تالش برای بامی رفاتاا رهاباری سشق ش نفرتراو ؟نگ ش آشتاک هااو مماتاقال از
ادا "؟نبش"و اا ر در ا؟االاماراای ااا ار ناازها ش امتایال اایم بر آنراو نقا فرزنااک ش
یردی ش هتناری با ادا اا ار ماااامای ناناا اا ار دک خان اده امی .بااداا ماناتاظار آشاتاک
مال اخار ی مه وه امی ش از "بک خاباری "اداا دشباره بعا از قرر م قتک مااااک اداا ؟اردااناات
طاف از منتقادا تعجی ینا ش بگ داا هاتانااری ب د.
ی مه وه با هته شاخه های ناما ناوامی یرد باه
 ۱آوریل ۹۱۱۳
قامی تاردخ ؟ادا ادا ؟رداک امی.
سالشه بر ادا نه تفاشتک مااک ا ا ا ش ماثاال
؟رداک بارزانک ش طاوبانک ش؟ا د داردج تاارداخ
ناما ناوامم یارد در تاتااس ناناا دهاه اذشاتاهو
زناا اک در شاناافاراای ماناطاقاهو ؟اناگ بارای
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قطب بندیهای ناسیونالیسم چپ و راست
در کردستان
ادامه از ص 1
ت ضاح ی مهه در رابطه با ادا قطعنامه مراپا
ناما ناوامتک ش ساس اا ر در نشمتک یه به
صاشر ادا قطعنامه منترک شا ش ادننه اماای
ی مهه به ادا قطعنامه صرفا م ء تفاهتک ب ده
یه دشمتانه ال شاه و تغااری در شاقعاتک
مرتتر ش بازی ؟ادای یه ی مهه شارد آک شاه
امی نتااها .ادا شاقعای یه ی مهه در قطی
بنای اا ار ناما ناوامی یرد در منطقه ؟بره
خ د را تغاار داده ش از قطی متحا بارزانک ش
؟ردانات طرفاار رژدم ننج در ادراک با اتنا
به دخاوی امردنا ش متحادنش و به قطی پژاا
ش ا ا ا پا مته امی .اتفاقک یه ی مهه طک
دنمال ذشته تالش زدادی در مخفک یردک آک
داشته امی.
شنل اری "مری هتناری اا ار یردی"
متشنل از اا ار پرش امردنادک ن ک دش
ا ر دمنرات یردمتاک ادراک ش بانا مرتایو
باش از باش ضرشرت شنل دادک به قطبک در
مقابل ادا مری و برای "تاماا رهبری ؟نبش
یردمتاک" را در مقابل ی مهه سها اده قرار
داد .ی مهه بادا در مقابل ادا ؟برهو یتپ ش
؟بره خ د را انتخار مانرد دا شنل ماااد.
ن ددنک ی مهه به نارشهای یتپ ا ا او
پژاا ش ی دارو اا ر در " یتاته دد هتامک
مشترا اا ار ش مازمانرای یردمتانک" ش
هت ماک شنل دادک به"ش رای هتناری
اا ار نپ در یردمتاک" تالشک برای پر
یردک ادا خال ش ابراز ش؟ د قارتتنا در مقابل
رقبای محهک خ د در"مری هتناری اا ار
یردی" ب د .دش تالش هت ماک یه دنک آ اهانه
بعن اک"درادی ش ااماس مما وای ی مهه در
قبال نپ ش طبقه یار ر" در ب ق ش یرنا شا
ش ددگری هم آ اهانه از نشم هتاا نپ ش
طبقه یار ر مخفک نگاه داشته شا.
نینا :ی مهه ابتاا در ینگره مهک یرد شریی
یرد .در ادا ینگره ایثردی اا ار
ناما ناوامی یرد منطقه شریی داشتنا .نه بر
مر ادا ینگره آما ش صف بنادرای اا ار
ناما ناوامی پس از ادا ینگره به نه شنهک
در آماناج ی مهه مشخیا پس از ینگره مهک
در یااس صف بنای ش ؟بره قرار رفیج
مظفر محمدی :ینگره مهک پاشااو نرا یه
اا ار سا آکو از ؟تهه اایا به یتپ
سربمتاک ش بارزانک خ دا ش در پرشژه ای به
ناس "راماک" ؟نگ ناابتک سربمتاک در
یردمتاک را اسالس ش ا؟را یرد ش مازماک
زاتتنشاک مرتای هم آشنارا پرش امردنا
شامرادال شا ش طبل رم ادک ادا ماامتراو
ی مه وه را هم از "ینگره مهک یرد" محرشس ش
به بارشک پرتار یرد.
پس از آک ینگره مهک دش شقه شا ش

انتتامی (هاات دائم) هم از مر مر ردانک
ماامک ش ن متاوژی ی مه وه ی محب ر قادمو
به م اری دادک به ی مه وه تا داد .؟رداک
"ره شت م مااوامتک" هم در ادا ائتالف
بانبال ناس ش شنامنامه ای مک ردد یه در
ستل ش دناای شاقعک ش؟ د ناارد.

ناما ناوامم نپ ش رامی یرد در دش یتپ
؟اا انه قرار رفتنا .اایا ش ااا ش
شابمتگانش از ؟تهه مازماک مرتای در
"مری هتناری اا ار یردمتانک" در یتپ
ام رداوامم امردنا ش دشل مرتجع منطقه ن ک
سربمتاک ش ا ر بارزانک قرار دارنا .ش
ی مه وه هم به یتپ ؟ردانات متعهق به ا ا ی مه وه در ماورای اخار با شعباه بازی به
ا ماننا پژآا ش ی دار ...یه پرش ؟تر ری زسم خ د " از مر درادی ش زدریانه" تالش
امالمک همتنا پا مته امی.
یرده امی یه هم ؟ای خ د را در مااک
ادا تغاار ؟برهو ممتقل از ادننه در ماهای اا ار ناما ناوامی یرد ادرانک ش منطقه با
امر ش اتحاد ش هتناری ی مه وه با شریی در ینگره مهک یرد ش ائتالف با اا ار
ناما ناوامترای یرد تغااری نتااهاو دالدل ناما ناوامی تا مرز ؟برهو تثبای شهم
متعادی دارد .منجتهه مات اک به شنمی منارد دک به ناس "اتحاد نارشهای نپ ش
پرشژه "ینگره مهک یرد"و شنمی تالشرای "یت نامی" در یردمتاک"و مرهم بنای ینا.
ی مهه برای به رمتای شناخته شاک بعن اک
دنک از اا ار اصهک در قطی بارزانکو
شنمی رفراناس یردمتاک سراق ش پرشژه نینا :شتا تالشرای ی مهه ش در آماک از دک
؟اادکو اتهه دشوی سراق به یردمتاک سراق ؟بره به ؟بره ددگر ناما ناوامم یرد را شعباه
با اتنا به دخاوی ممتقام ادراک ش یتک بخشک بازی مک ناماا .آدا ادا ناشک از مر ش
از اتحادده مارنکو اشاره یرد .باز شاک دمی اشتباهات ماامک ی مهه امی دا دالدل ددگری
دشوی مری ی سراق ش ؟تر ری امالمک در داردج
یردمتاک سراقو مانا اری اپ زدما ک ادراک مظفر محمدی :نه .اباا مر ی در یار ناامای.
را در ادا منطقه با مخاطرات باشتری رشبرش مماوه ادا نامی یه ی مهه پشی مر هم اشاتابااه
یرد ش ی هرای قنادل ش یردمتاک م رده از مک ینا ش ماامی غهط اتاخااذ ماک ناتااداا .اداا
؟انی ی مهه به سن اک امنانک در آدناه برای تالش ها از مر نااز امی .نااااز ؟اناباشاک یاه
ادامه یار نارشی ممهح در نظر رفته شا.
ی مهه به آک تعهق دارد .نااز بخش نپ ؟ناباش
سالشه بر ادا پناه بردک اا ار دمنرات ش بانا ناما ناوامم در یردمتاک ش منطقه.
زاتتنشاک مرتایو هم ؟بره ای های ددرشز یاال ادااا شااعااباااه بااازی یا مااه وااه ش شااخااص
ی مه وهو به سربمتاک ش امرائال ش ترامپ ش سها ادهو برخالف تبهاغات ش پ های"اامااس
تبادل شاک به مرره های ؟نگ ناابتک در مما وای" ش ...فقط اایک از بک افقک مطهق
یردمتاک ادراک ددگر ادامه "رشابط دشمتانه"و ادا ؟رداک امی .ی مه وه باه هار دری ماک
"هتناری" ش "نشمترای دد هتاتاک ش زنا تا بهنه در تح الت آتاک باه ا شاه ای از
ماامک" را برای ی مهه غار متنا ش از نظر وحاف قارت در"؟نبش یردمتاک" دمی پااااا
ماامک پره دنه یرد.
ینا .ادا امتایال ماامک ش به هر دری زدک
از نظر ی مه وه ا ا ا ؟ردانک نپ امی .از سا دی در"ینگره مهک یرد" تا ااا ر
اا ر ا ر برادر ا ا ا در ؟نگ در"یتاته دد هتامک" از ااااتوااف را حاایا ش و
م رده یه بتاردج به ؟نگ ناابتک امردنا تبادل اا ار ناما ناوامی ش امالمک ن ک خاباات تاا
شا ش فاایاردرای مردس زاتتنش یردمتاک ائتالف باا نااارشهاای ناپ در یاردماتااک ...و
م رده یه برادشاک محب باتک ب ؟ د آشردو بط ر قطع برای ی مه وه ؟ نایامک سااقاباتاک
برای ی مه وه مج زی شا تا خ د را به ادا نخ اها داشی.
؟رداک آشد اک ش به پااس ن رشزی مشترا با ن ددنک ش هتناری امرشز ی مه وه با پژاا ش
پژآا افتخار ینا!
ی دار هم نتک ت انا دشاس بااشرد .ادا اتحاد یم
تعهق ش هتبمتگک ی مه وه به ا ا ا باسثتر از ینگره مهک برای ی ماه واه رما اداک باه
شا یه در نشمی اا ار ناما ناوامی بار نخ اها آشرد نه باوال راددناوامام یا ماهاهو
یردمتاک ادراک با هاف تشنال ؟بره باوالنه باوااال ماتاعاهاق نابا دک یا ماهاه باه ؟اناباش
ساس دس ت پژاا شریی ننرد ش ستال دمتشناما نااوااامام یاردو باهاناه بااوااال نا دداناک ش
شابمتگک ادا یتپ به ؟تر ری امالمک ش پرش
از ادا ؟بره مازی هم ی تاه شا.
؟تر ری امالمک ب دک نارشهای متشنل در
هتنناا ی مه وه با پ ش پرنم م مااوامم به آک !
تشنال ائتالف نارشهای نپ ش "یت نامی"
در یردمتاک پرداخی .مه ؟رداک ددگر ادا از طرف ددگر فاای ؟امعه ادراک نپ امی.
ائتالف هر یااس با هاف خا خ د به امتقبال ادا شرادط ی مه وه را نانار یرده امی یه
ادا ائتالف به مریرد ک ی مه وه رفتنا .انا نناا شانت د ینا یه نپ امی ش برای ادا یار
از مر فرصی طهبک ش نااز به ی مه وه برای به ائتالف پ شاوک نارشهای نپ نااز دارد.
دافتا ؟اپادک در یردمتاکو ش ؟رداک
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ش در مطح مرامری هم ا ر یت نامی
ادراکو در ائتالف با ؟رداناتک ن ک فاائااک
اقهای ش به ش ترا ش راه یار ر ش غارهو
"آوترناتا م مااوامتک" مرهم بنای یرده
امی .معه س نامی ادا نه م مااوامتک امی
یه ؟ردانات فاراوامی ش ضا یت نامی ش
طرفاار ؟تر ری امالمک را در خ د ؟تع مک
ینا!ج اما در اقاقی ادا به اصطالح "آوترناتا
م مااوامتک" انا هم در پامخ به با بمی
درشک یردمتانک ادا ؟رداک ش ی مه وه اش
امی.
شااعااباااه بااازی ش اپا رتا ناااااماام یا مااهااه باارای
پارشزی بر رقای پادانک ناارد .ددرشز با قا ی
شاک ناما ناوامم یرد در ماناطاقاه نا دداناک باا
اا ار ناما ناوامتک ش شریی در ینگره ماهاک
یرد را دال بر ااماس مما وای خ د در قاباال
مردس یردمتاکو دال بر ا؟تتاسک ب دک ش غااار
ااشاه ای ب دک قهتااد مانرد
ش امرشز با نپ شاک فاای ؟امعه ادراک ش
پس از شنمی پرشژه ن ددنک به اا ار
یردیو ائتالف ش هتناری با نارشهای نپ نه
در یردمتاک ش نه در مطح مرامریو شنل
دادک به " ش رای هتناری نارشهای نپ در
یردمتاک" ش "آوترناتا م مااوامتک" را دال
بر ااماس مم شوای خ د در قبال مردس
یردمتاکو طبقه یار ر ش نپ قهتااد مک ینا.
در دناای شاقعک اما سا دی در ینگره مهک
یردو سا دی در "یتاته دد هتامک مشترا
اا ار ش مازمانرای یردمتانک" ش تشنال
"ش رای هتناری نارشهای نپ در
یردمتاک" ش "آوترناتا م مااوامتک" هته ش
هته تالشک برای پامخ دادک به با بمی ادا
؟رداک امی.
نینا :شتا از هشاارهای منرر خ د
شمخاطراتک یه ادا ماامترا به دنبال دارد
اشاره داردا .ادا مخاطرات نک ها همتناج
مظفر محمدی :ما به ادا شاقعای تهخ شاقفام
یه هر دش یتپ ناما ناواممم نپ ش رامی در
یردمتاکو دنک یتپ پرش ؟تر ری امالمک به
مریرد ک ا ا ا ش اقتارش یه ی مه وه هم
در آک قرار رفته ش ددگری یتپ ناما ناوامم
پرش امردناش امرادال ش دشل مرتجع منطقه به
مریرد ک اایاو در تح الت آتک ادراک
شیردمتاک مخاطره ی ؟ای همتنا .؟نگ ش
؟اال ادا دش بخش ناما ناوامم یرد در
تح الت انقالبک در یردمتاک بر مر قارت ش
اایتای ش ثرشت قطعک امی .سالشه بر
تجربه تاردخک ما شاها زناه ی ؟نگ ش ؟اال
دش ا ر اصهک ناما ناوامی دشوی اقهام
یردمتاک ش شابمتگانش ب ده ش همتام.
؟نک داخهک اا ار ناما ناوامی ش ق مک ش
امالمکو دخاوی دادک دشل منطقه در تح الت
یردمتاکو یتک به ماامترای دخاوتگرانه ی
ام رداوامم امردنا ش رژدم ننج آکو متانعی از
دخاوی مردس در تعااا مرن شی ماامک خ د
ش ...آک مخاطرات ؟ای همتنا یه یردمتاک را

در تح الت پاشارشو ترادا مک ینا.
نه اایاو نه پژاا ش ی دار ش نه زاتتنشاک
مرتای ش ددگر ؟ردانات ق مک ش مذهبک
هاننااس به اایتای یار راک ش مردس تا در
نتک دهنا .در نتاجه برنامه اایتای ش رادک
ی مهه شو در ستل هم به آک معتقا باشاو در
شاقع در مقابل ادا نارشها و ت هتک باش
نامی .ا ر یمک شاقعا به اایتای ش راهای
یار راک شمردس معتقا امیو اشال بادا از ادا
نارشهای رامی ش ناما ناوامی ش امالمک
فاصهه بگارد .دشما برای ادجاد دک قطی نپ
یار ری ش مردمکو م مااوامی ش آزاددخ اه
ش برابری طهی در مااک یار راک ش محرشماک
ش زناک یردمتاک تالش ینا .ادا یار نه با
اتحاد ش ائتالف ی مهه سها اده با اا ار
نامام ناوامت پرش ؟تر ری امالمک ماخته ش
پرداخته ی ا ا ا متنا امی ش نه با اتحاد
نارشهای نپ هر یااس با ماامترا ش افق های
متفاشت ش دا بک افقک محض.
نینا :برای ؟ه اری از ادا مخاطرات ش
هت ار یردک راه دخاوترای ممتقام یار ران
مردس نه بادا یردج
مظفر محمدی :اشواا یار ما ادا ب ده ش همی
یه ادا شاقعای ها را به داده ی مردس یردمتاک
تبادل ینام .نبادا ذاشی ادا شعباه بازدرا ش
ماامترای خطرناا ناما ناوامم یرد از نپ ش
رامیو مردس را تراه یناو خاا به نشم
مردس ب اشا ش ؟امعه ی یردمتاک را باا
بخشرای مختهف ناما ناوامم ش اتحادها ش
ائتالفاتشاک شقه شقه ش تقمام ینا .تفرقه و ق س
پرمتکو فاراوامم ق مکو امالمگرادک منک...
تقمام ینا.
ما بارها هشاار داددم یه ردش به رامی
ی مهه ی سها اده ش شرشد به بازدرای
"دد هتاتاک"و ن ددنک ادا مازماک به قطی ها
ش اا ار اصهک ناما ناوامم یرد به ناس نپ ش
یار رو خطرناا امی .هشاار داددم یه ی مهه
با شرشد به نناا بازی خطرنایک هته ی پل
های پشی مرخ د را خرار خ اها یرد .ما
بارها به پ نک شنل دادک به قطی نپ آنرم
از طرف نارشهادک یه هتگک در بک افقک
مطهق دمی ش پا مک زنناو اشاره یرددم ش
اپ رت نامم شریی یننا اک در نناا پرشژه
هادک را خاطر نشاک ش بر امتقالل طبقه
یار ر تایاا یرددم.
امرشز نا صف نپ ش آزاددخ اهک ش برابری
طهبک در یردمتاک را در مقابل ادا انتخار
ی مهه براذر مک داردم .هر دش یتپ
ناما ناوامم نپ ش رامی در یردمتاک دنک
یتپ پرش ؟تر ری امالمک به مریرد ک ا
ا ا یه ی مهه به آک پا مته امی ش ددگری
قطی ناما ناوامم پرش امردنا ش سربمتاک به
مریرد ک اایاو منشا مخاطرات ؟ای در
تح الت آتک ادراک ش یردمتاک همتنا ش
خ اهنا ب د .یار رک ش زاتتنشاک ش
یت نامترای یردمتاک بادا ادا مخاطرات آ اه
ب ده ش ادا نارشهارا من شی یننا.
یار راک ش ش یت نامترا ش فعاواا ماامکو
زناک ش مرداک آزاددخ اه ش برابری طهی به
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صف خ دو ا ر خ د ش ماامی ممتقل از اا ار
ش؟ردانات ناما ناوامی نااز دارنا .ا ر ماو
؟نبش یت نامتک ش یار ری ش برابری طهبانه ی
ما در یردمتاک بادا تاتاا ینا یه از هتاا ااال
تا تعااا تنهاف قارت در ادراک ش یردمتاکو
س اقی ش س ماامترای یل ناما ناوامم را در
یردمتاک خنثک ش ااشاه ای مک ینا .ما بادا
تاتاا ینام یه یار راک ش مردس محرشس در
یردمتاک بعن اک بخشک از ؟نبش آزاددخ اهانه ش
برابری طهبانه ی طبقه یار ر ادراک ش ت ده های
زاتتنش ش محرشس برای رهادکو هته ی نارشهای
ق مک ش مذهبک را طرد ش من شی خ اها یرد.
نینا :با ت ؟ه به اتفاقات اخار ش رابطه ی ماه واه ش
یتااتاه ددا اهاتااماک ش دداگار شابماتاگاااراای آک باه
؟ردانات ق مک ش امالمکو تنهاف اتحاد نااارشهاای
نپ در یردمتاک نه مک ش دج
مظفر محمدی :پس از دک ماال تاازه مانااماباات
ی مهه با یتاته دد هتامک متشنل از  02-02؟ردااک
قا ماک ش نااامااا ناااواااامای ش اماالمااک ماثاال اا ر
رز اری ش خه بات ش غاره سهنک شاه ش نانااناناه
خ د اذساک دارناو ادا اتحاد نپ زدر ما ال رفاتاه
امی .در نتانه هر یااس از ااا ار ؟اتاع شااه در
اتحاد نپ تاالش ماک یاناناا داقاه خا د را از اداا
منارد خال یننا .ی مهه یتایااک از ااا رش
در یتپ ناما ناوامی ها ش اماالماک هاا دفااع ماک
ینا ش آک را نشانه درادی ش زدریک ماامک مااااناا.
ی مهه به ا ر متحا خ د اننا مک دا شتا قابل
استتاد نامتاا .شتا از قبال مااااماتاراای ماا را ماک
دانمتاا نامی ش قب ل یرددا .ش ادا ارف درمتاه.
اننا شقتک با ی مهه اتحاد ناپ با ؟ا د آشرد ماک
دانمی ی ماهاه در یاناگاره ماهاک ساا با دهو در
ائتالف ش تالش برای تشنال ؟بره با اایا شاااا
ش خه بات ش غاره اا ر داشته ش مک دانمی یاه
امرشز در یتپ ا ا ا ش نارشهای شابمته به آک
ن ک پژاا ش ی دار یه طرفاار ؟تر ری امالماک
همتناو قرار دارد .نااددااه ارفاتاا اداا پارشماه ش
استرا امرشز اننا به ی مهه ؟ فرصی طهبک
ش بک پرنما ک نا ددگری نامی.
ا ر انتتاامای (هاااات دائام) هام امااماا دناار
مر ردانک امی ش برادش فرقک نتک ینا ی مهه نه
همی ش نه نامی .ادا ؟رداک خ دش را به ی ماهاه
آشد اک یرده ش به آک م اری مااها .ادا ا ر هام
به هته ی ماامترای ی مهه آ اه امی .ش امرشز مک
خ اها با مرهم بنای یردک اتحاد نپ در یردمتاک
مااماتاراای رامای ش ناامااا نااواااماتاک یا ماهاه را
مامتتاوک ش زدر فرش ینا .تالش ادا اا ر بارای
افن ادا اتحاد برر قاتی ؟ا از مار مار ارداناک
نا ددگری نامی.
ما هتاشه فتام یه ادا ن ع اتحادها باا مااااماتاراای
متناقض بک نتاجه ش محن س به شنمی امی.
ی مهه به ؟نبش ناما ناوامم یرد از ؟انااح ناپ.آک
در یتپ پژاا ش ی دارزدر پارنام ا ا ا یاه
پرش ؟تر ری امالمک امایو تاعاهاق دارد .ااناناا
پرش غرر ش مرنگ نک طهای باا فشاار امارداناا ش
متحادنش امی .ش ا ر انتتامی هاات دادام هام
بانابانک ش مر رداک در ادا اتحاد نپ قرار رفاتاه
امی .اتحاد ادا رادشات متناقاض باا هاااچ نماپ
دد هتاتاک قابل شصل یردک نامی .ادا اتاحااد شوا
برر قاتی نگه داشته ش د ربطاک باه یاتا نااامام ش
یار ر در ادراک ش یردمتاک ناارد.
***

نکاتی در مورد بحران امروز کومه له
ادامه از ص 1
فایت ر اشل یه آنرا مهک تر یرده امیو م ؟ی
شاه تا مثل بقاه مهک راداک دا ناما ناوامی
های یرد در منطقه متاثر از رقابی های منطقه
ای دشل در ار در خاشرماانه شاه ش شارد
به ا بنای های آنرا ش د.
امرشزو سهنک شاک سا دی ی مه وه در نرادی
به امم یتاته دد ه مامک دنبار ددگر ه دی
ماامک ادا مازماک ش تعهق آک به ادا دا آک
یتپ زدر ذره باا رفته امی .غ غادک یه به
هتاا دوال به پا شاو مثل دشره ای یه دا
هتاا مازماک اماادش را ینار اماای
مازماک مهک مذهبک خبات یردمتاک ذاشته
ب دو مثل امرشزو به ؟ای رششا یردک نا یو
دنبار ددگر منشا ت هتات ش نارششنک ها
ماش د .ت هم ش نارششنک به ادا دوال یه از نظر
نپ های دشمی ش متحا ی مه وهو هر فیهک به
دالدهک صاای شاک بهنا ماش د یه ی مه وه با
ناما ناوامی ها رفته ش دا مشغ ل هتناری
امیو در ااوانه ادا مازماک مال هامی ؟ای
ثابتک در ادا یتپ برای خ د اشغال یرده
امی .ی مه وه ماورای ط النک امی یه تتاس
م خی ش ماز ش فعل ش انفعاوش هتراه بقاه
مازماک های یتپ ناما ناوامم یرد در منطقه
امی .مرن شی ادا مازماکو ب د ش نب د ادا
مازماکو باال ش پائاا رفتا ضرباک قهی ادا
مازماکو باشک ذره ای تفاشتو در ینار بقاه
ناما ناوامی های یرد امی .هتراه آنرا تتاس
تقالدش را برای ؟تع ش ؟ ر یردک ینگره مهک
یرد یه تجتع بخش یردی ارتجاع منطقه ب د ش
همیو به خرج داد .به دنبال شنمی آک ینگره
یه سامهش تعهق بارزانک ش ا ا ا به دش
به ا متخاصم منطقه ای ب دو هتراهک با تجتع
بخش ناما ناوامی یرد ادرانک را در شنل
های مختهف ادامه دادنا .هتراه هتاا دمته به
سن اک شش ؟رداک یردمتانک پشی به ا
ممع د بارزانک رفتنا .تحهال دمته ؟تعک ادنراو
اتتک ب دک م فقای یردمتاک سراق با اتادی
دشل منطقه در دشره پاشا رفراناشس امتقالل
یردمتاک سراق ب د.
شنمی ممع د بارزانک ش پاشرشی ؟تر ری
امالمک در ینار نارشهای دشوی سراق در
مناطق یردنشاا سراق ش تح دل شبانه یری ا
به مردار مهاتانکو دنباره آدناه اا ر یل
ناما ناوامم یرد ادرانک در خاا سراق را
شارد تاردنک تتاس ساار یرد .رهبری ی مه وه

در متا ترس از ادا آدناه تاردکو به فنر
دشمی دابک در به ا مقابل برای تاتاا ادامه
اا ر در منطقه شا .ادا به ا ا ا ا ب د
یه در ینار پاشرشی در م ردهو مناطق
ی همتانک قنادل را هم در اختاار داشی .ا ر
نه تقالی ی مه وه برای دمی دابک به منانک
در یردمتاک م رده نام فق ماناو اما قنادل ش
ا ا ا یتایاک برای رشز مبادای آنرا بادهک
برای بقای اردش اهک در ذها آنرا باقک مانا.
ا ر انتخار ممع د بارزانک ش ا ا ا از
مااک دشل رقای منطقه برای تاتاا بقای
قارت ش م قعای خ دشاک ب دو انتخار رهبری
ی مه وه هم باا ادا دشو نه از مر تعهق آنرا به
سربمتاک ش ؟تر ری امالمکو یه از رشی
تاماا امنانات ماامک ش مادی ش ؟غرافاادک
برای مازماک شاک ب د .ی مه وه یتپ ممع د
بارزانک را نه ماننا ا ر دمنرات برای تبادل
شاک به اب ار ؟نگ ناابتک سربمتاک ش
امرائالو یه به خاطر ااتتال قارت شاک
ممع د بارزانک ش دشوی شاک یردمتاک سراق
انتخار یردو هتانط ردنه ا ا ا را هم نه
از مر تعهق آک به یتپ ؟تر ری امالمک یه
از مر قارت نظامک ا ا ا ش مناک
؟غرافاادک قنادل انتخار یرد .ی مه وه با
م قعای پمتک یه آک دش در ط ل سترشاک
یمی یرده اناو فاصهه دارد .رمااک ادا
مازماک به نناا م قعاتک در رش ینار ذاشتا
م انع متعادی امی یه برای ی مه وه انم
مرگ دارد.
معضالت کومه له در مسیر این "پیشرویها"
ی مه وه در یتپ ناما ناوامی ها متحادنک
داشته ش دارد یه تتاس پرنمای های نرمال دک
مازماک ماامک را زدر پا نراده ش به شابمتگاک
ادا ش آک تبادل شاه انا .ناما ناوامی شاقعک یه
قرار امی در دشره ؟نگ های ناابتک فعاوای
یناو نانار انا به بانرادی مرز بک پرنمابک
برمنا .ممع د بارزانک رشز رششا شرر ش
منطقه شنگال را تح دل شاشک تردا های
تاردخ بشر داد ش نتاجه آک شدرانک زنا ک دهرا
ه ار زک در دمتاک داسش شا .ش ا ا ا به
؟ادک رمااه یه در زمانک یه ماها ک ها مردس
در ادراک س س مرنگ نک ؟تر ری امالمک
یرده اناو در مقابل شاک رمتا ش سهنا فرماک
ادمی مااها .ی مه وه در ممار تبادل شاک به
دک ناما ناوامی م رد قب ل ب رژشاهای
منطقهو بادا تتاس م انعک یه فاماهای
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ناما ناوامی یرد پشی مر ذاشته انا را رد
یناو ش رنه هاچ دشوی ش قارتکو در ااوانه
ددگراک را دمی به مانه ماخ اهناو ااضر به
خ ش آما دک مفی ی مه وه نامی .ادا دعنک
بادا از خار اشغال صناوک در ؟ناح نپ
ناما ناوامم یرد ذشته ش در دمی رامی برای
خ د طهی صناوک ینا .از شانس با ی مه وهو به
؟ در ؟ناح نپو تتاس صناوک های از ماانه
رشی تا فاشامم ش تبرناری در ؟نبش
ناما ناوامم یردو هتگک از دس اشغال ش دارای
صااباک خ دش انا .تنرا راه سب ر ظاهر یم
دردمرترو خ داک تاردجک به ؟تع ؟ناح های
مابقا ی مه وهو ش دمته ؟تعک نشمتا بر دنک
از صناوک هادک یه آنرا در هتاا مال ها
اشغال یرده انا.
اعتراض متحدین کومه له
متحادا ش م تهفاا ادا مازماک ل ادا را
خ ردنا یه رشی خ ش ی مه وه به آنرا ش
شرشدش به ؟تع ادنرا از مر نپ رادک ادا
مازماک در دشره خا ش ت ده ای در ادراک
امی .اما نااز ی مه وه به شدتردا نارشهای نپ
در ینار خ دشو نااک شدتردنک ب د تا ت مط آک
دش مشنل خ د را رفع ینا؛ از طرفک
ماخ امی در مقابل ناما ناوامی های رقای در
یتپ ترامپ ش سربمتاک بگ دا یه به ؟ قارت
ا ا او ؟تع نارشهای نپ را هم هتراه
خ د دارد .دوال ددگر ؟براک اا ر در ینار
ا ا ا ب د یه در به ا ؟تر ری امالمک
امی.
ادا نااز ی مه وه برای یتک به رفع یتب د
خ دشو از طرف ادا نپ ها نپ رادک در
ی مه وه تر؟ته شا .آنرم درمی در دشره ای
یه ادا مازماک برای اشواا بار در تاردخ خ دو
رمتا ش سهنا اسالس یرده یه تحنام م قعای در
رهبری ؟نبش مهک اشو دی در؟ه دک امی.
هاتا تیتام نشاک مااها یه ی مه وه اصال
تحی تاثار خا ش های ادراک قرار نگرفته بهنه
اماما متاثر از فاای ماامک یردمتاک امیو
؟ادک یه تنرا منطقه اا ر ماامک تشناالتک
ادا مازماک امی .فاای یردمتاک هم در دشره
ادا خا ش هاو اباا با آک نب د .نه فقط ادا بهنه
در اشج تحریات ددتاه قبل ترو یردمتاک م ت
ش ی ر ب د ش ا ر تناک منناج به دتا یت نامی
ها نب دو هاچ نشانک از تتادل یردمتاک به آک
تحرا مرامری قابل رشئای نب د.
ادامه در ص 11

کومله و اتحاد چپ در کردستان
ادامه از ص1
ابراهام سها اده در میاابه ی ته د د نک
اخار خ د مک دا ما برای درمی یردک
اتحاد نپ ذشته را فرام ش یرددم ( .شو
ماامترای ذشته ش اال ی مهه ی ؟ادا فرقک
ننرده امی) ش مک دا بحراک استتاد همی
ش دشمتاک اتحاد نپ زباک زمخی ش دشتنانه
بنار مک برنا ش ن ک مثل ی مهه ا؟تتاسک
نامتنا ش منی ش فرقه اناو بها نامتنا زباک
نرس ش مالدم داشته باشنا.
هته بااد داردم یه ا ر دمنرات بر مر
هتاا نقا " زباک زمخی" ؟نگک را به ما
تحتال یرد .ا ر دمنرات از ما مک
خ امی یه نگ دام ا ر ب رژشازی یرد
امی .نگ دام طرفاار افن مرماده امی.
نگ دام ضا یار ر ش طرفاار مالا ش اربار
ها امی .نگ دام برابری زک ش مرد را به
رمتای نتک شناماو نگ دام امالس منک را
باد مک زنا .مبارزه طبقاتک را در یردمتاک
قب ل ناارد .ش از اش ب ذدردم یه در یردمتاک
طبقات ش؟ د ناارنا ش مبارزه طبقاتک بک
معنک امی .ن ک یردمتاک خهقک به ناس یرد
دارد ش یار ر ش مرماده دار شدارا ش ناار
نتک شناما ش ب ذدردم یه ا ر دمنرات
رهبر محب ر ادا خهق امی .شقتک مک فتام
اخر آقا ؟اکو ت رهبر استرا یار ر ی ره
را بخاطر دفاع از صااباک ی ره ترشر
یردداو پس برای ت هم یار ر ش مرماده دار
ش مالا شصااباک ب رگ زماا ش زاتتنش
رشمتادک ش تجار ب رگ شرری معنک دارد...
ش ادنجا امی یه ا ر محب ر خهق یرد
شانه باال مک اناازد ش خ د را به نفرتک مک
زنا انگار یار ر ش زاتتنش ش یت نامی
های یردمتاک ادا را نتک فرتنا!
ااال برای ی مهه سها اده هم هتاا دامتاک
امی .ما نبادا به ی مهه بگ دام یه ا ر به
برنامه ش می بات خ د پادبنادا در ینگره
مهک ننار مک ینااج در ادجاد ؟بره با ا ر
دمنرات ش زاتتنشاک خه بات ننار مک
ینااج در یتاته دد هتامک متشنل از اا ار
ق مک ش امالمک ن ک رز اری شا ر
امالمک ش خه بات ش غاره ننار مک ینااج
در ائتالف با اقتار ا ا ا ن ک پژاا ش
ی دار پرش ؟تر ری امالمک ننار ماننااج
ا ر ادنرا را بگ دام ش ب رمام زباک زمخی ش
دشتنانه امی! نقا ماامک از نظر سها اده
زباک زمخی ش دشتنانه امی.
سها اده مک دا ن ک ی مهه "ا؟تتاسک"
امی ش "ااماس مم شوای" مک ینا در
نتاجه بادا دل هته را به دمی بااشرد.
مک دا ما اشناوک از هتاهنگک با اا ار
اپ زدما ک یرد نه در یردمتاک ادراک ش نه
مادر بخش ها داردم تا هم در برابر ؟تر ری
امالمک ق ی تر باشام ش هم به نااز شاات
طهبانه مردس ؟ ار دهام! ش از م ضع

پارخ اناه به دشمتانش در اتحاد نپ مک
داو شتا در ادا رابطه با ما زباک مشترا
نااردا!
ش م ال ما هم هتاا امی یه ادا به اصطالح
هتاهنگک باشک اا ش مرز تا اا ائتالف ش
ادجاد ؟بره ش اتحاد درینگره مهک ش پااس ش
قطعنامه ش فراخ اک مشترا با ناما ناوامم ش
امالما ک منک یرد ش پرش امردنا ش پرش
سربمتاک ش پرش ؟تر ری امالمک ها...و نه
ربط ش منخاتک با تشنال قطی نپ ش
یت نامم در یردمتاک داردج ش نگ نه ی مهه
با "درادی ش ه شتنای ش ا؟تتاسک ب دنش"
مک خ اها ادا یاله شاد را بر مر نپ ش
یت نامم بگذارد.

ننا ده مال امی ی مهه به هاچ ؟رداک ن ک
رشی خ ش نشاک نتک داد .تتاس ماامی ش
مر ش مرش با دشمتاک ناما ناوامی ش
ق مگرا ش دشوی اقهام ش زمانک در یتپ اایا
ش بارزانک ش زمانک در یتپ ا یک ش
اتحادده مارنک م ری یرده امی .شا ر ما
بگ دام شتا ددگر به یار ر ش یت نامم ش
زاتتنش یردمتاک ربطک نااردا زباک ما
زمخی ش دشتنانه امی.
ما بارها با زباک نرس ش دشمتانه خ امتام ش
تالش یرددم ش آرزش یرددم ی مهه یت نامی
بتانا .ما ماناک ی مهه در صف یت نامم در
یردمتاک را به نفع یار ر ش زاتتنش مک
دانمتام .مگر شتاپذدرفتااج نه .هتان ماک هم
فتاا ی مهه ا؟تتاسک امی ش شتا فرقه ش
منی همتاا ش هن زس ادا فرمادشات را
خرج مک یناا .پس مشنل در زباک نرس دا
زمخی نامی .مشنل ادا امی شتا نقا را
بعن اک مالح مبارزه ی ماامک به رمتای
نتک شناماا .هر اناازه قمم شتا به اص ل ش
می بات ش به م مااوامم ش یار ر ش
زاتتنش ش غاره در مقابل دد هتامک نرس ش
دشمتانه ش مازشنارانه تاک با ناما ناوامم
یرد ش اا ابش ش اتک رامی تردا ؟ناح ق س
پرمی ش امالمک آکو بک معنک ش بک ارزش
ش به ش خک شباه امی .ا ر ما ش مردس
یردمتاک ادا ماامی را از شتا نخردم
زبانتاک زمخی ش دشتنانه امیج!
ا ر امرشز از ضرشرت اتحاد نپ ارف
مک زنااو اشال هن ز خ درا پارخ اناه ی ادا
نپ مک ناماا ش ثاناا نپ را الل ش مایی در
مقابل ماامترای ناما ناوامتک تاک مک
خ اهاا .ا ر امرشز دنک از هتاا دشمتاک
نپ تاکو فی باالی نشتتاک ابرش امی ش
در "یتاته دد هتامک" یه دک مال امی
مخفک یرده ادا ننار ماننااج آن قی از زباک
زمخی ش دشتنانه ارف ما ناا ش مرزنش
مک یناا یه نرا ناامانا در پمت ی مقرتاک
مخفاانه م ال یننا ش ”دشمتانه“ باشک ادننه
”وطته ای به دشمتاتاک“ بخ ردو ال ش فیل
نتاداا.
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ااال ما خاهک دشمتانه ش نرس مک دم یه
ابراهام سها اده ی محترسو پادبنا به اص ل
یت نامم ش م مااوامم ش منفعی یار ر
نامیو اما در منامبات با اا ار
ناما ناوامی یرد از هته رقتش " ق مک ش
امالمک ش منک ش پرش؟تر ری امالمک
شپرش امردنادک ش پرش سربمتانک ش "...
یامال پادبنا به زباک نرس دد هتامک امی.
ش باز خاهک نرس ش مالدم مک دمو دشمی
س د و ببخشااو نتک ش د هم از آخ ر خ رد
ش هم از یاهااک .باالخره به ما بگ داا اهل
یجادااج یجا ادمتادداج
ش مک دم دشمی س د و ماامی یت نامتک
ش م مااوامتک بنابازی ش نشم بنای ش
شعباه بازی نامی .شتا یه ادنقار اهل درادی
ش ه شتنای همتاا اتتا اوفبای یت نامم ش
منفعی طبقه یار ر را مک داناا ش خ انادا.
اتتا ماریس ش مانافمی شیت ک پاردس را
خ انادا .دا اااقل برنامه ی ا بتاک را قب ل
دارداو ااال بگ داا یه ادا ماامی متاشات ش
دد هتامک ش هتاهنگک ش زباک نرس با دشتناک
یار ر ش زک شانمانای در یردمتاک به یااس
شه ی ادا م مااوامم مرب ط امیج
آدا مک ت اناا با زباک نرس دد هتامکو مرتای
شهجری ش خاوا س د ی ش امرای امالمک
رز اری ش خه بات ش ا ر امالمک ش
رشمای پژاا ش ا یک ش اتحادده مارنک را
به دشمی یار راک ش زاتتنشاک ش زناک
یردمتاک تبادل ینااج
آدا با زباک دد هتامک ش متاشات ش ائتالف
شاتحاد درینگره ها ش یتاته هادشاک مک
ت اناا ؟ه دشتنک آنرا را با آزادی ش برابری
ش اایتای یار راک ش زاتتنشاک بگارداج
نه .نتک ت اناا .نرا ادا هته به خ دتاک
زاتی مک دهاا تا درادا ش آک داالک
دد هتامک شقی صرف یناا شخاا به نشم
مردس برد دا .نرا ممتقام ش مر رامی ش
صادقانه مراغ یار ر ش زاتتنش ش زک
متتاداه یردمتاک نتک رشداج نرا با یت نامم
ش یار ر در یردمتاک"هتاهنگ" نتک ش دا
تا  70222یار ر فیهک ش ماختتاک شرر
منناج را زدر دمی نا؟ک مفتک نک بارشک
آدا ش یت نامم را اب ار مبارزه خ د ینناج
نرا هتاهنگ نتک ش دا تا منادنای بک رمق
خبازاک مر پا ش دج صاها ه ار یار ر
بانار یردمتاک از رمنگک ش فالیی نجات
دابنا ش...
مگر نتاگ داا یت نامی همتااج نرا هن ز
در یردمتاک زک را مک یشنا ش دختراک ش
زناک ؟ اک امار مردماالری ش منی
ناما ناوامم ش منک ری امالمکو خ د را
مک م زانناج

باز با زباک نرس ش از زاشده منفعی یت نامم
ش یار ر در یردمتاک مک دمو سها اده ی
س د ! ؟امعه ی یردمتاکو یت نامترای
یردمتاکو نپ در یردمتاکو یار ر
یت نامی در یردمتاکو زک برابری طهی
شامار مردماالری ش منک ری ش
ناما ناوامم ش ق س پرمتکو امرشز با نشتاک
باز به ماامی ش اا ار ماامک نگاه مک
یننا .ادا قطی نپ ا؟تتاسک در یردمتاکو
پ بک پاده ی "ما ا؟تتاسک همتم" ش در
نتاجه اق دارس هر نا یاری را به ناس
یت نامم ش م مااوامم بننم ش ا ر یمک به
ما نقای ینا شبگ دا باالی نشتتاک ابرش
امی دشتنک یرده ش زباک نرس بها نامی ش
زمخی امیو منی امی ...را از شتا نتک
پذدرد .زشتک ماامترای متاشات ش هتاهنگک
ش دد هتامک شتا با اا ار ناما ناوامی ش
ق مک بر هتگاک اشنار امی .مگر یمک از
ادا دناا نا ی ااواش نباشا یه به ادا پ های
شتا نخناد .دشمتانه ش با زباک نرس ماگ دم یه
راهک یه ت مارشی به نایجا اباد امی .ادا
ماامی اخر ش ساقبی ناارد.
ما اا ار ناما ناوامی ش ق مگرا ش امالمک
از نپ ش رامی را دشتا طبقه یار ر ش
زاتتنشاک ش زناک ش ؟ اناک مک دانام ش
دشتا خ د .اما ما به یمک اسالک ؟نگ
ننرده ادم .نه مک خ اهام شنه به اناازه آنرا
پ ل ش امهحه ی امردنا ش سربمتاک داردم.
؟نگ ما با ادنرا در زماا شاقعک ؟امعه
امی.
ا ر یت نامم ما نت انا بخش مرتک از
پاشرشاک ؟امعه را متحا ینا ش صفک محنم
ادجاد نتاداو ؟امعه از آمای ش فا؟عه ی
؟نگک یه ناما ناوامی ها ش ق مگراداک ش
امالمک های منک تحتال خ اهنا یردو
می ک نامی .تنرا قارت یت نامم ش یار ر
ش آزاددخ اهک ش برابری طهبک در یردمتاک
مک ت انا اتک از ؟نگ آنرا باا خ دشاک بر
مر قارت ش ثرشت ؟ه اری ینا.
ا ر ما ق ی نباشام در ؟نگ ش منارد دک یه
ادا ق س ناما ناوامی ننا ش؟رک به ؟امعه
تحتال مک ینناو یالهک بر مر ی مهه مت هم
"ا؟تتاسک" شتا هم نتک مانا .هتاا ددرشز
ا ر فشار یت نامم ما نب د شادا اردش اهتاک
به تیرف مرتای در آماه ب د .یمک یه االک
دشمی ش متحا دد هتاتاک ش شامل اوطاف
دشمتانه ش زباک نرس ساشقانه ی شتا امی.
ا ر یت نامم ما در یردمتاک نباشا اایا ش
پژاا ش امالمک های منک نناک ؟نگ ش
آتشک برپا یننا یه به وابک بخناد .ش ما نبادا
بگذاردم نناا اتفاقک بافتا .ادا یار با دشمتک
ش متاشات ش زباک نرس دد هتامک ش هتاهنگک
ش شریی در ینگره ها ش ائتالفرای آنرا نتک

ش د .ادا یار تنرا ش تنرا با آ اهگری ماامک
رششا ش با براذر داشتا زاتتنشاک
یردمتاک از دنباوه رشی از ماامترای ادا
؟ردانات دشتا در وباس دشمیو متنا
امی .ش شتا ی مهه ی س د ش "ا؟تتاسک"
مرز دشمی ش دشتا را باخاا پاشااک به
نشم مردس مخاشش یرده ش ادا خال پر
امهحه ش پر پ ل ش ن یراک دشوترای ارتجاسک
منطقه ش امردنا ش امرادال را بعن اک
رهبراک ؟نبش یردمتاک به مردس مک
فرششاا .دا انرا خ دشاک در ردایاری ش
فردبناری یم آشرده انا یه شتا هم به
خامتشاک در آماه ادا!
شوک دشمتاک س د ی مههو بادا بااننا ش
مت ؟ه باشنا یه ما نتاخ اهام ش نتاگذاردم
یردمتاک ادراک به ننا منطقه زدر تمهط از
طرفک اایا ش هتراهانش ش از طرف ددگر
پژاا ش ا ا ا ش منک های امالمک ش ق س
پرمتاک مرتای ش خه بات ش رز اری تقمام
ش د .نتک خ اهام یردمتاک آتک به مناطق
مب ش زرد ش آبک ش خایمتری ش ماااک ؟نگ
ش ؟ااوشاک بر مر قارت ش ثرشت تقمام ش
تبادل ش د .ش ادا ادسای ما دک پ ش شعار
ت خاوک نامی .ما به ادا شظافه ی تاردخک
خ د شاقف ش متعرادم.
ما به مخاطراتک یه ناما ناوامم یرد ش ق س
پرمتاک ش فاراوامی ها ش امالما ک منک
برای ؟امعه یردمتاک دارناو آ اهم شادا
مخاطرات ترمناا امی .شنک ناارس شتا هم
به ادا منارد ی ترمناا آ اهاا .اما ادا
مخاطرات شتا را مرس ر یرده ش راه نجات
خ د را در هتراهک با آنرا ش ش شارد شاک به
اردش ش ماااک بازی آنرا به شا ه هتاهنگک ش
دد هتامک ش زباک نرس مک داناا .شوک ما ش
یار راک یت نامی ش ؟نبش ازاددخ اهک ش
برابری طهبک در یردمتاک مرس ر نامتام ش
راه ال ددگری برای نجات ؟امعه داردم.
ما مک دانم ش یاش شتا هم مااانمتاا یه در
فردای تح الت انقالبک در ادراکو ا ا ا
به ناس خ د راما ش به ناس پژاا از قنادل ش
وشنر بارزانک به اتادی اایا به یردمتاک
مرازدر مک ش نا ش پشتابانک امردنا ش
سربمتاک را هم خ اهنا داشی .بگذردم یه
ق س پرمتانک ن ک زاتتنشاک مرتای یه
ترشردمم شاک از هتاا ااال آشنار امی ش
؟ردانات امالس منک هم سناصر منارد مااه
همتنا .ا ر از ااال در مقابل ادا م ج
خطرناا ناما ناوامتک مای بمته نش دو آک
زماک برای ؟ه اری از فا؟عه ی ماامترا ش
ستهنردهای ادا ؟ردانات ددر شاه امیو
ش باز با زباک نرس ش دشمتانه مک دمو یاله
پارخ انا ک را با ت هم ی مهه قادم از مر
شاه امی .؟امعه
برداردا .دناا س
شاه امی .م قعای
یردمتاک س

ناما ناوامم یرد در یردمتاک ادراک س
شاه امی .ناما ناوامم یرد از طرفک ؟بره ی
قنادل ش ا ا ا را با اتادی اتحادده مارنک
دارد ش در یتپ ددگرو اایا ش شابمتگانش با
اتادی بارزانک .درقااس  01اایا به استراف
خ دش در ش اش خفته ب دو ااال  02مال
تجربه ش اجم سظاتک امهحه ش دالر
امردنادک ش ددنار سربمتاک دارد ش پار
ب رگ هته ادنرا امردنا را هم اضافه یناا!
نپ ش یت نامم ش یار ر هم در یردمتاک
تغاار یرده امی .بجای نپ دهقانک ش
یار رخ ش نشاا رشمتادک مرا؟ر مابقو
یت نامم یار ر ش یار ر تحیاهنرده
دانشگاهک ش ننا دهه استرا ش استیار ش
مبارزه سهاه مرماده داراک ش؟ د دارد.
یردمتاک امرشز با شعار شراا خ ری ش
پاشترگ قررماکو متحا ش متشنل نتک ش د.
ناما ناوامم یرد هم شراا ش قررماک دارد .دش
نمل ؟ادا یردمتاک ش؟ د دارنا یه ادا ماااک
ممابقه ی شتا را نتک شنامناو نتافرتنا ش
شاردش نتک ش نا.
ختم یالسو شترم اری دشال دشالی ی مهه
؟اداو نه نشاک ا؟تتاسک ب دکو بهنه خطر وه
شاک در منگنه ی ماامترای ناما ناوامم یرد
را به دنبال دارد .؟اال ما با ناما ناوامم یرد
در مبارزه ماامک ا؟تتاسک در ؟امعه برای
آزاددرای بک قاا ش شرط ش در مبارزه طبقاتک
برای اایتای ش راهای یار ری ش مردمک
امی .راه یت نامم ش یار ر ش برابری زک ش
ازاددرای ماامک ش ا؟تتاسک ش انمانای ش
پادبنای به دخاوی ممتقام ش ممتقل یار راک
ش زاتتنشاک ش مردس محرشس یردمتاک در
مرن شی خ دو از راه ش پرشژه ش ماامی ش
ستهنردهای ناما ناوامم یرد یامال ؟اا
امی.
ا ر ی مهه در رابطه اش با اا ار
ناما ناوامی در یردمتاک ادا اصل بک برش
بر رد را نادداه بگاردو ؟ دک ؟رداک دنباوه
رش ش بک ااصل در صحنه ماامک یردمتاک
نخ اها ب د .متامفانه بادا بگ دم یه تا به
امرشز ی مهه ادا راه بک مرن شی را
انتخار یرده امی ش ادا نه ماده خ شحاوک
بهنه ؟ای نگرانک امی .نگرانک نه بخاطر
ادننه ی مهه به ادسای خ د ا؟تتاسک امی ش
بخش ب ر ک از مردس یردمتاک را با خ د به
یتپ ناما ناوامم یرد مک بردو بهنه اتک
ا ر مازماک خ د ش بخش بماار ی ننک از
مت هتاک ؟امعه یردمتاک را با خ د به ادا
منارد بنشاناو ؟ای تامف امی!
فروردین  -88آوریل 9118

آزادی  ،برابری  ،حکومت کارگری
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کومه له و رابطه اش با احزاب سیاسی کردستان *
ادامه از ص1
االک ددگر برای هر ناباشری هم ممجل امی
یه افن نرره "نپ" ش ارف از م مااوامم
ش یار ر برای ی مه وه اب اری امی در
؟ری مایی یردک تشناالت خ د ش هر
صاای نپ ش م مااوامتک مخاوف ستهنرد
رامی آک امی .بعالشه ی مه وه فنر مک ینا
نمل ؟ادا نپ ش یت نامم دریردمتاک را با
ارف زدک از یار ر ش م مااوامم ش
هتبمتگک یار ری فردی مااها .اما نتک دانا
یه فعاواا یار ری ش ماامک ش نپ در
یردمتاکو ی مه وه را بر اماس ستهنردش
در رابطه با اا ار ناما ناوامی یرد ش
مذایرات ش ینگره ق مک ش ما رد ش
ینفرانس ها ش اماای بااناه ی مشترا
هتگک با ه دی ناما ناوامتک ش ق مک شمذهبک
مک باننا ش مک شناما .ی مهه نمل ؟ادا
یار راک تحیاهنرده ش یت نامی ها ش
م مااوامی ها یردمتاک را نتک شناما.
یار ر را هتاک خ ش نشاا رشمتادک یه تازه
به شرر ی یرده امیو مک دانا .ی مهه
؟ادا با ت هم ادننه هتاک ی مهه قادم امی ش
نمهرای ؟ادا یردمتاک هم هتاک نمل قادم انا
خ د را مک بانا ش ادا هتاک نقش دادک ؟اک
ناپها ک امی بجای ناپها ک شاقعک .ی مهه به
رشی خ د نتک آشرد یه رامی تردا ؟ناح
ق مک مثل زاتتنشاک را از خ د بارشک داده
امی...
در هر ص رت ماخ امتم بگ دم یه ادا ی مه
وه را تنرا بر اماس امنادی یه منتشر مک
ش د ش ادسادک یه رش به ؟امعه دارد نتک
ت اک ارزدابک یرد پراتاک ی مه وه صاها
برابر از ادسا ش امنادشاک رامی تر ش
ناما ناوامتک تر امی.
دشس ادا یه در ادا ماامی ش منا ؟اداو هاچ
مرزی باا نپ ش رامی ؟ردانات ماامک ش
نپ ش رامی ؟امعه یردمتاک م ؟ د نامی.
هر یجا سها اده از اا ار ماامک ارف مک
زنا منظ رش هتاک طاف دشمتاک
ناما ناوامی ش ق س پرمی ش منک اردش اه
نشاا دشر ش بر خ دش امی .شقتک از فعاواا
ماامک ؟امعه یردمتاک هم مک داو
منظ رش شابمتگاک به هتاک اا ار برادر
ی مه وه امی
ماامی می ر ین نک ی مه وه در مقادمه با
ستهنرد ادا ؟رداک در دشراک اخار در رابطه
با اا ار یردی تغااری ننرده امی .منا
ین نک بار ددگر دنجا بر م اضع ش پراتاک
تا ین نک صحه مک ذارد ش آک را رمتای
مک دها .ی مه وه یتایاک سا ینگره مهک
یردو تحردف ینناه ی تاردخ ا ر یت نامی
ادراکو دشمی ن ددک اا ار ش ؟ردانات
ارتجاسک در یردمتاک سراقو اهل ائتالف ش
شاات ستل ش اتک ؟بره با اا ار ش
؟ردانات ناما ناوامی ش ق س پرمی ش منک

یردو اماا ینناه ی بااناه مشترا با آنرا
آر پایک بر
ش  ...امی .ادا منا بخی
دمتاک یمانک مک رد د یه نه در مااک
اا ار ش ؟ردانات اپ زدما ک ش نه در
صف ف خ د ی مه وه ارف از رادشی نپ
ش رامی ش مری مک زننا ش ساه ای خ شباا
انا یه نپ در ی مه وه دمی باال پااا ینا!
شنک نامی در ی مه وه هتن ک ددگر
؟رداناتو نظرات نا ک همی اما رادش
اصهک ش رمتک ش ممهط هتاک ماامترای
رمتک تا ین نک ش هتاا منا می بش امی.
ش ادا ماامی رمتک رامی در ی مه وه
ت مط ابراهام سها اده دبار اشل آک نتادنا ک
مک ش د .در ادا دادداشی هر ؟ا ناس سها اده
برده مک ش د یل ادا ماامی رامی ش رمتک
م رد نظر امی یه اش نتادناه اصهک آک امی.
ی مه وه درمقامه ی منا می ر بعا از
برشتردک ماامترای ؟تر ری امالمک در
در رابطه با اا ار
یردمتاک ش بخی
ناما ناوامی یرد مک داو
"ن ک پرنم ؟نبش م مااوامتک را در دمی
دارد ش ااماس مم شوای مک ینا ش در ؟ ار
به تتادالت شاات طهبانه ی مردس یردمتاک ش
تاماا هتناری نارشهای ماامک یردمتاک ش
هتناری مااک فعاواا ؟نبش های ا؟تتاسک
سهاه ؟تر ری امالمکو ادا ماامی ها را در
دمت ر یار خ د مک ذارد".
(نقل به معنک از مقامه).
این سیاست ها کدامند؟
اول -ایجاد فضای دیالوگ و گفتگو بین
احزاب سیاسی مورد نظر کومه له...
ی مه وه اشل ماخ اها دداو گ ینا بعا نقا ش
رششنگری .ا ر در فتگ به ت افق رماا
ددگر نقا ش رششنگری هم الزس نامی .؟اوی
امی یه با هتاا منظ ر به ینگره مهک رفی
یه اشل فتگ ینا بعا بارشک باادا ش افشا ری
ینا .ش ادا دداو گ ش فتگ درتتاس ماورای
ذشته باا ادا اا ار ش در رفی ش آماها ش
مرتانک هادشاک ش اخارا در ینفرانس ش
مادای اا ار برادر در
ما ردهای
یردمتاک سراق انجاس شاه امی ش آثاری از
نقا ش آ اهگری نامی.
دداو گ بخ دی خ د هتاشه منفک نامی شوک
ا ر معه س ش د با یه ش بر مر نامیو آن قی
مات اک فرتاا یه ما؟را از نه قرار امی.
دداو گ ی مه وه ی سها اده با ناما ناوامی ها
ش ق س پرمتاک ش فاراوامی ها ش امالمک های
منک امی .انتشار بااناه مشترا با آنرا امی.
در ینگره مهک یرد امی .بر مر تشنال ؟بره
یردی امی ....ش هته ادا ها باشک هاچ نقا ش
رششنگری ای انجاس شاه ش مک ش د .ی مه وه
تا ااال دک یهته در م رد مذایرات ؟رداک
مرتای ش خاوا س د ی در ینم وگری
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؟تر ری امالمک در اربال به مردس یردمتاک
نگفته امی .تا ااال بط ر مشخص دک یهته
در باره ؟نگ ناابتک اایا در ؟ری ا؟رای
منافع شا سربمتاک مع دی به مردس نگفته.
در م رد ماامترای امردنا نه در دشره قبل
ش نه امرشز برای متحا یردک یردها در
خامی ماامی فشار به ؟تر ری امالمک ش
رژدم ننج امردنادک نا ی نگفته امی! به
ماامترای ضا یار ری ش ضا زک ش
ارتجاسک ناما ناوامم یرد در یردمتاک ادراک
استراضک ناارد .در م رد خطر فاراوامم
ق مک ا ر دمنرات ش سباهللا مرتای مایی
امی...
سها اده یه ماسک امی در یردمتاک پرنم
"؟نبش م مااوامتک" را برافراشته امی به
مردس یردمتاک نتک دا یه بر مر یااس
منفعی م مااوامم اش ش یار ر ش زاتتنش
یردمتاک در ینگره مهک با ناما ناوامی ها ش
ق س پرمتاک ش امالمک ها ش نتادنا اک دشل
منطقه از ؟تهه ؟تر ری امالمک دداو گ
یرده امیج! ی مه وه نتک دا نرا تا ااال با
اا ار نپ ش یت نامی در یردمتاک یه
باشتر از هته آنرا نف ذ ش استبار ماامک
دارنا ش از اتادی بخش آ اه ؟امعه یردمتاک
برخ ردارناو دداو گ ش فتگ نتک یناج نتک
دا ادا هته سشق به ناما ناوامم ش یرداده
تک ش امالماگری منک را از یجا آشرده
امیج ادا نه پرنم م مااوامتک امی یه با
هته اا ار نپ ش یت نامی دشتنک دارد ش
دشمتاک ش هتنارانش را در مااک
ناما ناوامی ها ش ق س پرمتاک ش مالهای منک
؟متج مک یناج
اوبته هته طرفااراک خط رامی سها اده در
ی مه وه دک ؟ ار دارنا ش آک ادا امی یه:
"ی مه وه ا؟تتاسک امی ش ااماس مم شوای
مک ینا!!" خناه دار امی! ی مه وه ا؟تتاسک
ب دک دا شانش را نه در مااک یار راک ش
زاتتنشاک ش زناک ش ؟ اناک ش ازاددخ اهاک
یردمتاک بهنه در منی ناما ناوامم یرد
؟متج مک ینا .درهم پااوه شاک ش نشمی ش
برخامی ش دد هتامک ش دداو گ ش مذایره ش
تشنال ینگره یرد ش ؟بره یردی ش از ادا
قبال .ا ر ی مهه به معنای ادسای
"م مااوامی " ب دنش ا؟تتاسک ب دو ددگر
ناازی به ادا ؟می ش خا های ناما ناوامتک
ش یرداده تک نااشی .اما به معنای ددگر ی مه
وه ا؟تتاسک شاه امی .مگر نتک باناا ردامش
هر رشز با دنک از زستای ق س یردو اقاداک
هجری ش مرتای ش رشمای خه بات ش ااا ش
برادراک مفمر ش مبهغ پارتک ش دناتک...و
سنس مک ارد ش دداو گ مک یناج! ادا هم
دک ؟ ر ا؟تتاسک شاک امی! سها اده ش
ی مه وه اش ساشق ا؟تتاسک شاک به مبک
خاوا س د ی ها ش مرتای ها ش مراک رد ش
درشی یرداده تک ش غاره امی.

اما ی مه وه ماننا مربازی امی یه ننادا
مال در ؟نگل تنرا ماناه ش خبر ناارد ؟نگ
تتاس شاه امی .ی مهه ؟ادا خبر ناارد یه
یردمتاک امرشز ددگر ماننا مه دهه پاش به
ی مه وه ش دمنرات تقمام نتک ش د .نه
؟امعه ی یردمتاک امرشزو ؟امعه مه دهه
پاش امی ش نه ی مه وه ش دمنرات هتاک
اا ار پاشاا.
شاه امی نمل ؟ادای یه در
دناا س
یردمتاک باالی  02ش زدر  02مال امی نه
تی دری ا ز؟نگ پاشتر اده تک دارد ش نه
ماامی ش رهبراک ی مه وه ش دمنرات را مک
شناما .یاخااها ش ردش مفاااک مابق
رشمتاها یه پادگاه ا؟تتاسک اایا ب دنا
این ک ؟ادشاک را به نمل ؟ادای داده انا یه
اااقل م اد دد هم دارنا .بخش ب رگ
ب رژشازی یرد یه مک بادمی پادگاه
ا؟تتاسک اایا باشاو متحا خ د را در ؟ناح
اصالاات ش استاال ؟تر ری امالمک دافته
امی .این ک اایا از فاای ناما ناوامتک
اایم بر منطقه ش تاثاراتش بر یردمتاک ادراک
تنرا دک مرم دارد بقاهو باا ددگر ق س
پرمتاک ش اصالح طهباک یرد ش ؟ردانات
ق مک ش منک مذهی تقمام شاه امی.
نمل ؟ادا یار راک ش ؟ اناک تحیاهنرده در
یردمتاک هم با منی ی مه وه ش پاشتر اده تک
باگانه امی .طاف آ اه ادا بخش ؟امعه هم
یت نامم شاقعک را انتخار یرده انا .مرم
ی مه وه را تنرا در مااک باقاتاناه های منتک
تردا نپ مابق یردمتاک یه دراال ش ه ای
پاشتر اده تک ش آشد اک شاک به شراا ش غاره
ش درااشاه تح الت ماامک ش ا؟تتاسک ماناه
اناو مک ت اک ددا.
خ د ی مه وه هم تغاار یرده ش تج ده شاه
امی .بخش قابل ت ؟رک از رهبراک ی مه وه
ی ؟ادا یه زمانک به یت نامی ب دک افتخار
مک یردنا این ک ماال یرداده تک بر مانه
دارنا .پشم ش پاهه ا ر یت نامی ادراک ش
ی مه وه اش هم ردخته امی .یمک ادا
اقادق را به رمتای نشناما هتاک مرباز
؟نگهک ؟نگ ؟رانک امی.
ما هت اره فتامو سها اده ش ی مه وه اش دش
راه در پاش دارد دا ی مه وه یت نامتک در
یردمتاک مک مانا ش بطرف یار راک ش
زاتتنشاک یردمتاک مک نرخا ش صاادشاک
مک ش د ش سهاه ناما ناوامم ش ق مگرادک ش
منک ری ش مخاطرات ش ماراتشاک منگر
مک بناد ش دا با دشمتک ش اتحاد ستل ش در
ینگره های مهک ش ؟بره یردی "ا؟تتاسک"
مک ش د .ش ی مه وه راه دشس را انتخار یرده
امی .نرخش به رامی ش یرنش در مقابل
ناما ناوامم ش ق س پرمتک ش منک ری مرم
تردا سالدم "ا؟تتاسک" شاک ی مه وه امرشز
امی یه مااوش را طرفااراک سها اده ش
ماامی رامی اش بر مانه زده انا.
دوم وسوم -اجتناب از رویاروئی های
مسلحانه ی احزاب با هم و احترام به حقوق

و آزادیهای دموکراتیک مردم

رژیم...

اردم میطفک هجری ش مرتای ش غاره پای
ادا بنا را اماا یردنا .آدا ا ر دمنرات ش
شعباتش ش مالهای منک اش به آک پادبنا
خ اهنا ب دج مگر ؟نگ اایا سهاه ی مه وه
آک دشراک را ما شرشع یرددمج مگر دمنرات
از ما نتاخ امی یه اق نااردم ناما ناوامم ش
اایا را نقا ینامج نه شاه یه االک ی مه وه
سها اده فنر مک ینا مک ت انا با دک بنا
ن شته اش را پادبنا ینا .مگر اایا بر مر
انتقاد از ستهنردهای ضا یار ری ش ضا
زناک ت مط مازماک یت نامتک پانارو
اساای ادا مازماک را در مقرشاک در
ب یاک قتل ساس ننردج مگر بارها استیابات
یار راک ی ره پ خانه های منطقه را
دراتادی از صااباک ی ره ترادا ش مری ر
ننرد .مگرمهاتاک محتای فعال یار ری ش
م مااوامی را اایا در ت طاه مشترا با
صااباک ی ره ترشر ننردج ...

ی مه وه مک خ اها اا ار ددگر را از
مذایره با دشوی ؟تر ری امالمک باز دارد ش
مک دا ا ر مذایره ای در یار باشا بادا
هته با هم ت افق داشته باشام! اما سها اده هم
تاردخ را فرام ش یرده ش هم م قعای
ناما ناوامم یرد در یردمتاک ادراک را مت ؟ه
نامی .تاردخ اایا ش اا ار ناما ناوامی ش
ق مک با مذایرهو ؟نگ و مذایره ش زنا ک
در شناف دشوترای منطقه ن شته شاه امی.
ادا منی پاداار ناما ناوامم یرد در تتاس
منطقه امی .نه اتفاقک افتاده امی یه سها اده
را مت هم ش خ شباا نت ده یه فنر مک ینا
ناما ناوامم یرد اص ل ش امتراتژی ماامک
اش تغاار پااا یرده امی .ادننه میطفک
هجری برای ننا صبااک به ناابی ماامی
سربمتاکو ضا رژدم ش مرنگ نک طهی شاهو
سها اده را به ادا باشر رماناه امی یه اایا
تغاار یرده ش امتراتژی اش را تغاار داده
امی! ادننه ددگر ینم وگری ؟تر ری
امالمک سباهللا مرتای ش ؟انشاناک خاوا
س د ی را تح دل نتک ارد ش انرا هم مبارزه
ممهحانه شاک ل یرده امی ...ادنرا امی یه
ی مه وه سها اده را به هتناری ش ت افق ش
اتحاد ستل ش ادجاد ؟بره با ناما ناوامترای
یرد یشاناه امی.

آدا اا ار ناما ناوامی یرد تغاار یرده اناج
دمنرات ش م مااوامی آزاددخ اه شاه اناج
ی مه وه امرشز نه مک ت انا بفرتا ش نه باشر
دارد یه برتردا راه خنثک یردک هر ت طاه
نظامک ش ؟نگ ناابتک ش پادتال یردک
ازاددرای ماامک ش ا؟تتاسک در یردمتاک
متحا یردک ش مازماک دادک یار راک ش مردس
ش ادجاد صفک امی یه شعارشاک نه ق مک و
نه مذهبک ش برقراری آزادی شاقعک ش برابری
امی .هتاننه سها اده ش هجری ش مرتای ش
خه بات ادا بنا را اماا یردنا پادبنای به آک
تاتاا امیج مردس ادا را بادا باشر ینناج

شوک سها اده یاری به مردس ناارد .مرم ادا
امی دل ناما ناوامی ها را به دمی بااشرد
تا سهارش دمی به امهحه نبرنا .اما ادا
خ دفردبک ش ت هم محض امی یه سها اده به
خ د ش به خ رد مردس یردمتاک مک دها.
ا ر دمنراتو پژااو زاتتنشاک ش ددگر
شعبات اک ها از ؟تهه مالها ش امالما ک منک
یردرا با هاچ بنای در باره دمی نبردک به
امهحه سهاه اا ار مخاوف ش برمتای
شناختا اق ق ش ازاددرای مردس شو اماا ش
ت افق هم یننا نتات اک مرار یردو مگر با
قارت ؟نبش طبقاتک یار راک ش ؟نبش
ازاددخ اهانه ش برابری طهبانه ی ا؟تتاسک.
ش سها اده به ادا ؟نبش باشر ناارد ش فنر مک
ینا دد هتامک مک ت انا اش را نجات دها .اما
شنک نامی ادا دد هتامک مرن شی ی مه وه
ی سها اده را به ی مه وه ی رنجاراک
یردمتاک سراق مک رمانا .نتک ت اک از
قارت ا؟تتاسک ش طبقاتک یار راک ش
زاتتنشاک دل ینا ش به اماا محبی
ناما ناوامی ها نشمی ش صاای نا ی ش
؟ادک در ؟امعه شا .پالتفرس هتناری ش
هتاهنگک ی مه وه با اا ار ناما ناوامی ش
باناهای ق مک شمذهبک در یردمتاک آخردا
ماخ بر تاب ت ی مه وه ای امی یه به
م مااوامی شنپ ب دک تظاهر مک ینا!
چهارم ،اجتناب از هرگونه ارتباط جداگانه با
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بعالشهو ناما ناوامم یرد تنرا ت مط اایا ش
؟ردانات ان ر مرزها نتادنا ک نتک ش د.
این ک نتادنا اک شاقعک ناما ناوامم یرد
اصالح طهباک یرد همتنا یه از م قعای
برتری نمبی به اا ار ناما ناوامی یرد
برخ ردارنا .ادا ها همو ضا رژدم ش
مرنگ نک طهی نامتناو هاچو خاهک هم شاات
طهی مردس پمنا هم همتنا .پس سها اده با
اتنا به یااس فایی تاردخک ش امرشزی انتظار
دارد ناما ناوامی های رنگارنگ یرد با
؟تر ری امالمک مذایره ش مازش ننننا.
مگر مک ش د دک ؟رداک به اصطالح
"م مااوامی" ش "مم شل" یه خاهک شافته
شاات طهبک مردس هم همیو دش ؟ناح
ب رژشازی دنک در اایتای ش دنک در
اپ زدما ک را از مذایره ش مازش با هم باز
داردج ادا نه مام ردی ش شظافه ای مباریک
امی! ادا یار سها اده ؟ خاا پاشااک به
نشم یار راک ش زاتتنشاک یردمتاک ش
ت هم به ش تقادس ناما ناوامم یرد ش فراخ اک
مردس به ؟تع شاک پشی مر آک نامی.
ا ر اایا ش طاف ناما ناوامی ش ق س پرمی
ش مذهبک یرد ادنقار به ازاددرا پادبنا باشنا یه
هاچ شقی نب ده ش نخ اهنا ب دو ا ر با
؟تر ری امالمک مذایره ش مازش نننناو یه
تاردخا ش ااال ش هتاشه آماده ی ادا یار ب ده
ش همتناو ا ر سهاه مخاوفاا ماامک شاک
دمی به امهحه نبرناو یه هتاشه برده ش
خ اهنا بردو ا ر ناما ناوامم یرد ش ق س
پرمتاک ش طرفااراک اهل منی شمالهای منک
ش غاره ادا اناازه از ظرفای ماامک ش
دمنراتاک ش انمانک را دارنا یه سها اده به
آک ها متنک شاه امی...

نرا مردس یردمتاک بادا دشر ماامترای ی مه
وه ؟تع ش ناج ن ک م مااوامی امیج اایا
هم خ د را م مااوامی مک دانا ش سا
تجتع اا ار م مااوامی ؟راک امی.
از بنا بنا پرشژه ی مه وه ی سها اده
شمی ر پهن س شاکو ت همو آشتک با
ناما ناواممو آشانس دادک ش یرنش یردک در
مقابل ق س پرمتک ش منک ری به برانه
شاات طهبک مردسو بارشک مک زنا .پرشژه
رابطه ماامک ی مه وه با اا ار
ناما ناوامی ش ق مکو نراغ مب تشنال
؟بره یردهاو بک استبار یردک مبارزه
طبقاتک در یردمتاک به برانه متم مهک یردو
خهع مالح یردک یار راک در مقابل مرماده
داراک ش من ت در مقابل ارتجاع ماامک ش
فرهنگک ش اخالقک ناما ناوامم بر ضا زناک
ش مانای ؟امعه امی ...
برنامه کومه له برای فعالین مبارزات
اجتماعی و علنی در کردستان
منا می ر ینگره ی ی مه وه هتنناا مک
دا" :هتناری ستهک فعاواا مبارزات سهنک
در ؟ری پاشبرد مبارزه ی مردس یردمتاک
سهاه رژدم ؟تر ری امالمک در داخل یش ر
؟نبه مرتک از ماامی هتاهنگک ش هتناری
ما را تشنال مااها"
فراخ اک سها اده به فعاواا مبارزات سهنک
ادا امیو ااال یه ما ماخ اهام هتگک با هم
هتاهنگ ش هتنار ش دمو از ادا ببعا یمک
از ناما ناوامم ارف ن ناو ق س پرمتک ش
منک ری را نقا ننناو ش به ناما ناوامترای
اصالح طهی هم نگ دا باالی نشم تاک ابرش
امی .از ادا ببعا فعاواا ماامک شابمته به
اا ار نا ک ق مک ش مذهبک ش امالما ک
منک خه باتو مهفک ری ش مالداک مظه س
منک یرد هته با هم در دک ؟بره سهاه
؟تر ری امالمک قرار دارنا .از ددا اه منا
می ر ی مه وه سها ادهو در یردمتاک هته
برادرنا ش متتاداه ش شاات طهی ش ادشاک
هم و الی ادا شاات .نه شغل شردفک!
یجای تاردخ ؟نبش یار راک ش مردس
زاتتنش یردمتاک ادراک ن شته شاه امی
یه ناما ناوامی ها در ب ر ااشی اشل مه
رشز ؟رانک یار رو در  8مارس رشز
؟رانک زکو در دفاع از استیابات یار ریو
در دفاع از یار راک بانارو دفاع بک قاا ش
شرط از برابری زک ش مردو دفاع از اق
ی داو انمانای ش سهاه تفرقه ش تقمام انماک
به مهای ش نژاد ش زباک ش فرهنگ  ...شریی
یرده ش هتاهنگ ش هتنار شاه اناج اصال
نرا بادا ب رژشازی ناما ناوامی یرد با
یار ر یرد هم پاتاک ش هم مبارزه ش دج اتتا
سها اده خ اها فی منظ رش ب رژشای
ناما ناوامی یرد نامی منظ رش
زاتتنشانک امی یه ناما ناوامی ش منک ش
خه باتک شاه انا! باز سذر باتر از ناه! نرا
نبادا ممتقاتا ادا زاتتنشاک را به یناک ش

رهادک از ق س رادک ش مذهی فرا خ اناج
نرا بادا امار ناما ناوامم یرد بتانناج نرا
نبادا فی یه زاتتنشاک داغ ق مگرادک ش
ناما ناوامم ش مذهی را از پاشانک پاا یننا
ش به ؟نبش خ دشاک ب ا نانا .ادا را نتک
دنا نرا یه سها اده محهل ش ش شامط
رادشات مختهف درشک ؟نبشک شاه یه
؟نبش یرداده تک نامااه مک ش د.
فنر نننم سها اده اوفبای م مااوامم ش
یت نامم را فرام ش یرده باشا یه مبارزه
یار راک ش مردس زاتتنش یردمتاک سهاه
؟تر ری امالمک باشک مبارزه هت ماک سهاه
ناما ناوامم ش ق مگرادک ش مذهی پاشرشی
نخ اها یرد...و اما هتاهنگک ش هتناری با
ناما ناوامم ش ق س پرمتک یردمتاک انتخابک
آ اهانه امی .دک انتخار ماامک امیو دک
اشتباه تایتانک دا دد هتامک زدریانه سها اده
نامی.

ا ر نه ادا منا خج النه از ؟امعه طبقاتک
هم در یردمتاک ارف مک زنا اما یتایاک ش
از نظر منا می ر ی مه وهو ادا طبقات با
تفاشترادشاک رادشات درشک هتاک ؟نبش
م رد نظر همتنا .هاچ صحبتک از ؟نبش
طبقاتک یار راکو ؟نبش زناک برابری طهی
ش ؟ اناک ازاددخ اه ش صفک در یردمتاک یه
نه ق مک انا ش نه مذهبک در مااک نامی.
ی مه وه خ اهاک آشتک ماامک امی ش
ادمتاد ک در مقابل ماامترای ناما ناوامم ش
منک ری در یردمتاک را به صالح نتک
دانا .نرا یه سها اده "بنا به مما واتک یه در
قبال ؟نبش انقالبک مردس یردمتاک بر سراه
دارد ش در پامخ اص وک به تتادالت شاات
طهبانه مردس یردمتاک" شظافه خ د دانمته
امی یه رادشات درشک ادا ؟نبش را متحا
نگه دارد .؟نبشک یه اا ار ناما ناوامی ش
ق مک ش مذهبک ؟ناح رامی ش ی مه وه ی
سها اده در؟ناح نپ آک ادمتاده امی .ا ر
نه خا ی یه ی مه وه در هته ی ادا مال
برای متحا یردک هم پاتاناک ناما ناوامی
خ د برداشته امی صحبی از دش ؟ناح نپ
ش رامی هم ددگر زدادی امی.
سها اده انتظار دارد شاات خ د با اایا ش
ق س پرمتاک ش منک های یرد اوگ دک برای
شاات م مااوامم ش ازاددخ اهک با ق س
پرمتک ش منک ری در یردمتاک ش د .اما نه
ی مه وه نتادناه شاقعک م مااوامم امیو نه
یار راک ش آزاددخ اهاک م مااوامی با ق س
پرمتاک ش مذهبا ک ش اصالح طهباک یرد ش
ب رژشازی ناما ناوامی یرد آر شاک به دک
؟ ی مک رشد.
وباس شاات طهبک ش ماانجاگری ش آشتک
طهبانه ی سها اده با ناما ناوامم ش ق س
پرمتک ش منک ری یرد برازناه ی تا
یت نامی ها ش م مااوامی ها ش
ازاددخ اهاک غارق مک ش غار مذهبک
یردمتاک نامی.
شنک نامی یه اا ار ق مک ش مذهبک هم
برای شاات طهبک سها اده تره خرد نتک
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یننا .اما شو ؟بره یردی هاچ شقی تشنال
نش د ش دا ینگره مهک ددگری بمته نش د...و
ی مه وه ش در راس آک سها اده با ماامی
رامی خ د در ااشاه ی ماامترای
ناما ناوامتک ش ق س رادانه باقک خ اها مانا.
از زاشده منفعی یار راک ش مردس زاتتنش
یردمتاک تنرا راه خنثک یردک م ااتی ها ش
ضررهای ناما ناوامم ش ق س پرمتک ش منک
ریو ادجاد صفک ممتقل ش متحا ش ا؟تتاسک
از یار راک ش زاتتنشاک ش زناک ش ؟ اناک
ش رششنفنراک من الر ش ازاددخ اه امی.
باشک ادا صف نتک ت اک با هاچ قرارداد ش
دد هتامک ؟ه تعرضات ناما ناوامم ش
ق مگرادک ش منک ری به اق ق ش ازاددرای
مردس را رفی.
اا ار ماامک بادا به ازاددرای ماامک بک
قاا ش شرط مقاا ش متعرا ش نا .اما ادا یار با
دد هتامک ش دداو گ ش مذایره ش اتحاد ستل ش
تشنال ؟بره امناک پذدر نامی .بادا نارشی
ا؟تتاسک قارتتنای در ماااک باشا یه امناک
هر ؟رداک ق مک ش مذهبک به
تعر
ازاددرای ماامک ش اق ق انماک (زک ش مرد
ش ؟ اک ش ی دا ش ماوتنا) را ما ش مهی
ینا .م اضع ؟ب نانه ش زب نانه ش یرنش
ی مه وه ی سها اده در مقابل ناما ناوامم ش
ق س پرمتک ش منک ری اا ار ش ؟ردانات
ق مک در یردمتاکو نه تنرا ادا ؟ردانات را
به نا ی متعرا نتک ینا بهنه ؟ری تر ش
زباک دراز تر یرده ش مک ینا .فعاواا
ناما ناوامی ش ق س پرمی ش فاالنژ ق مک ش
امالمک در ؟امعه ی یردمتاک را سهاه
یت نامی ها ش ازاددخ اهاک ش زناک ش
به
دختراک ش پمراک ؟ اک برای تعر
اق ق ش ازاددرادشاکو پر رش ش درداه تر مک
ینا .ددگر هتاک تعااد فعال ماامک ی مه وه
ا ر باقک بتانا نتک ت انا سهاه آنرا دمی به
نقا ش ا اهگری ش افشا ری ب نا نرا یه
شاات طهبک سها اده آک را منع یرده ش
اسالس یرده امی یه هته ی ؟ردانات نپ ش
رامی ش هته ی فعاواا ماامک در یردمتاک
هتاهنگ ش هتنار ش متحا ش برادر ش در دک
؟نبش ش ؟بره انا .فعال شقی مبارزه ی
طبقاتک ش ماامک راددنال نامی .فعال متم
مهک یرد بادا رفع ش د .ادا ارف هتاشگک
ا ر دمنرات سهاه نپ ش م مااوامم
شیار ر در یردمتاک ب ده ش در پالتفرس ؟ادا
ینگره ی سها اده هم خج النه هتاا ت قع
تنرار شاه امی .شعار ینگره ی ی مه وه به
رششنک ادا امی" :هته با هم در داخل ش
خارج سهاه دشتا مشترا متحا ش دم"!
سها اده برای تحقق شعار ؟نبش یردی هته
با هم خ دو در تعردف متم مهک نناک دنااک
برم مک فشارد یه دا در ادراک مردس در ناز
ش نعتی ش آمادش ش امنای نشمته انا ش ادا
یردمتاک امی یه امار متم مهک شاه امی.
نناک تفاشت های یردمتاک با مادر ادراک را
بر؟مته مک ینا انگار باا ادا دش بخش دره
ستاقک امی یه راه یردمتاک را از ادراک
؟اا مک ینا.

ش ادا هتانک امی یه ناما ناوامی ها مک
دنا ش مک خ اهنا.
اما بج سها اده ش ی مه وه ش برادراک
ناما ناوامی ش ق س پرمی ش منک اشو یااس
انماک شرافتتنای امی یه نااناو در شرادطک
یه طبقه یار ر ادراک به مثابه دک طبقهو با
تعر بماار شادا ش شاشاانه ی ب رژشازی
ش دشوتش م ا؟ه امیو ؟ اناک دختر ش پمر
هاچ افق ش آدناه رششنک برای یار ش زنا ک ش
اتک آزاددرای فردی ش ا؟تتاسک ناارناو زناک
یتایاک تحی تبعاض ش آپارتادا ؟نمک قرار
رفته اناو باناری ش فقر ش فحشا ش استااد در
مرامر ادراک زنا ک بخش سظام تنگامتاک
؟امعه را تباه یرده امی...و در ادا مااک
یردمتاک امتثنادک بر شاقعای دردناا زنا ک
مردس در مرامر ادراک نامیو بهنه ؟ ئک از
ادا شاقعای ش درد مشترا امی.
یردمتاک را بعن اک منطقه ؟اا انه ش شدژه
بهحاظ اقتیادی ش ماامک ش فرهنگکو تعردف
یردکو ؟ اب اری دردمی ناما ناوامم یرد
برای بماج مردس ا ل ماامی مرم خ اهک
باشتر ب رژشازی یرد نب ده ش نامی .برای
مثال به نمتاک ش بخش های زداد ددگردر
ادراک یم تر از یردمتاک سقبتاناه نامی.
یار راک نفی ش پترششاتک ها ش معادک ادراک
یم تر از یار راک در یردمتاک امتثتار نتک
ش نا .باناری ش فقر ش بام ادی ش استااد در
مرامر ادراک ش؟ د دارد .مری ر ماامک
طبقه یار ر ش مردس آزاددخ اه ش زناک برابری
طهی یم تر از مری ر ازاددرای ماامک ش
فردی ش ا؟تتاسک در یردمتاک نامی .اق ق
شررشنای در ادراک یم تر از یردمتاک پادتال
نشاه امی .دا شقتک یارخانه ها ش مرای یار
در ادراک با ارامی ش شعبات شزارت
اطالسات ینترل مک ش نا ش استیار
یار راک به ه وه بمته مک ش دو صحبی از
ماهاتاردمم در یردمتاک نا زدادی به دمی
نتک دها .دمی ذاشتا رشی ادا م ارد ؟
برای تق دی ش رشا ناما ناوامم ش باد زدک
ه دی های ق مک ش مذهبک ش فاای
ق مگرادک نامی.
بعالشهو ناما ناوامم مماوه یرد را به مطح ق س
پرمتک ش ارتجاع مذهبک منک در مقابل شاعه

هم یشاناه امی .از نظر انرا مماوه یرد تنرا
مماوه مهک نامی .مماوه شاعه ش منک هم
همی .در فاادک یه ناما ناوامم یرد ب ؟ د
اشرده امیو اتک نفرت از یرد شاعه باجاری
دا قرشه ای باشتر ازهر شاعه ددگری در
یردمتاک امی .باد زدک مماوه یرد ش آشد اک
شاک به آکو یتک به رشا ش مترش ش تق دی
ق مگرادک ش منک ردی ش ادجاد تفرقه در
صف ف یار راک ش مردس یردمتاک از طرف
ش طبقه یار ر ش مبارزات ا؟تتاسک مرامری
مردس ادراک امی ش صا اوبته رشا ش تق دی
اا ار ش ؟ردانات ش باناهای ق مک ش
مذهبک ...
سها اده به درمی فرام ش یرده امی یه
تابه ی ا بک به ناس ا ر یت نامی ادراک را
هم بر مر درر مقرشاک دارد ش در نتاجه از
هتمرن شتک طبقاتک طبقه یار ر ادراک
صرفنظر از مهای ش نژآد ش زباک ش فرهنگ
شهتبمتگک مبارزاتک مرامری مردس ادراک
ارفک به مااک نتک آشرد .؟ ادننه از
ناما ناوامم یرد ش ق س پرمتاک ماخ اها یه
در رامتای منافع مردس ادراک هتناری یننا!!!
معه س نامی ؟نگ ناابتک اایا ش فاراوامم
مرتای ش ق س پرمتک پژاا ش منک ری
مالها...و نگ نه مک ت انا با منافع ست مک
یار راک ش مردس ادراک هتم باشا!
جواب کمونیست ها و کارگران به مساله ملی
در برنامه کمونیستی به شرح زیر است:

 -1یار راک مارا ناارنا .ناما ناوامم ش
انترناما ناوامم یار رى در تاادى آشنار ش
مطهق با هم قرار دارناو غار قابل تهفاق ش
مازش با دنادگرنا .ناما ناوامم دک
ادائ و ژى ب رژشادى امی یه مانع خ دآ اهى
طبقاتى ش انترناما ناوامتى طبقه یار ر امی .
- 2یت نامم براى از مااک بردک مرزهاى
مهى ش وغ ه دتراى مهى تالش ماننا .؟امعه
یت نامتى ؟امعه اى فاقا تفناک مهى ش
یش رى انمانرامی.
- 3متم مهىو تبعاض بر مبناى انتمار انمانرا
به مهاتراى مختهفو دنى از ؟ه ه ها ش اشنال
مرم نابرابرى انمانرا در ؟امعه طبقاتى امی
ش بادا برنااه ش د .مح متم مهى ش تاتاا
برابرى هته انمانرا ممتقل از تعهقات مهى دک

هاف ممتقام ؟نبش یت نامتى طبقه یار ر
امی.
ش ختم یالس ادا یه یار راک در یردمتاک هاچ
تفاشت منفعتک با طبقه یار ر مرامر ادراک
ناارنا .یت نامی ها بادا ادا ماامی را به
آ اهک ش ذهنای ش فرهنگ یار راک ش
زاتتنشاک یردمتاک تبادل یننا .هر نه
تغاار در اشضاع ماامک ش مماوه اایتای در
ادراک امری مرامری در ادراک امی.
یردمتاک به تنرادک قادر به هانگ نه تغااری
نامی .یردمتاک امرشز با ش؟ د نارشهای
متعاد ناما ناوامتک ش ق مک ش مذهبک یه ی مه
وه سها اده را هم مرس ر یرده ش به تمهام
شاداشتهو مک ت انا سامل مار ش خطرنایک
برای ؟نبش انقالبک ش ازاددخ اهانه نه در
خ د یردمتاک ش نه در ابعاد مرامری باشا.
شساه های رفع متم مهک ش اق تعااا
مرن شیو آک هم از طردق ینگره های ق مکو
؟بره یردیو ؟نگ های ناابتک ش منارد ی
امردنادک رژدم ننج...و تنرا اب اری در
خامی ماامترای ناما ناوامم یرد برای مرم
خ اهک از ب رژشازی اایم در ادراک ش تبادل
یردمتاک به منطقه ن اع اق اس ش مذاهی امی.
تالش ش ماامی های ی مه وه سها اده برای
هتاهنگ ش هتنار شاک با ناما ناوامم ش
در
ق مگرادک ش منک اری...و بخی
شرادط امرشز یه ناما ناوامم یرد ش
ق مگرادک ش منک ری تاارا ش تجرا ش
تمهاح شاه اناو برای ؟امعه یردمتاک ش
مبارزات یار راک ش مردس زاتتنش برای
ازادی ش رفاه ش امنای ش برابری بماار
خطرناا امی .؟تر ری امالمک هتاشه به
نناا ن اع هادک برای مری ر مبارزات
یار راک ش مردس نه تنرا در یردمتاک بهنه در
مرامر ادراک نااز دارد .بادا به ناما ناوامم ش
ق مگرادک ش منک ری ش ماامترادشاک در
یردمتاک ؟ ار قاطع " نه" داد .هتمرن شتک
طبقاتک طبقه یار ر مرامری ش هتبمتگک
مبارزاتک مردس مرامر ادراک سهاه ؟تر ری
امالمک ش فقر ش باناری ش رمنگک ش
امتبااد ماامک اشو شعار مرامری یار راک
ش زاتتنشاک ادراک صرفنظر از ق مای ش
مهای ش زباک ش فرهنگ ش نژاد امی.
مظفر محمدی -مرداد ماه ( 89اوت )9111

تقسیم انسان به ملیت و نژاد و مذهب و زبان توطئه بورژوازی برای استثمار بیشتر
طبقه کارگر است.
منفعت طبقه کارگر با این تقسیم بندیها مغایر است! حکومت کارگری و ایجاد
جامعه ای ازاد و برابر ،پایان تفرقه های قومی ،مذهبی و حاکمیت طبقات دارا و
آغاز رهایی بشریت است!
هر گونه تقسیم جامعه بجز به طبقات دارا و ندار ،کارگر و سرمایه دار ،تقسیم بندی
کاذب ،حقه بازانه و ریاکارانه بورژوازی حاکم است .تقسیم بندیهای قومی و
مذهبی و نژادی و جنسی در جامعه را باید به آشغالدانی تاریخ ریخت!
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ی مه وه ا ر تحی تاثار فاای یل یش ر نپ
تر شاه ب دو البا برای شصل یردک یردمتاک
به آک قااس ها یاری مانرد.
ن ک یه مت ؟ه اشضاع نامیو ش ااال خبر
شریی ی مه وه در دک نراد ناما ناوامتک را
شنااه امیو نا راک مراماته شاه ش قیا
ترم اریی ی مه وه را دارد .ی مه وه اق
دارد بگ دا ادنرا قابل استتاد نامتناو ن ک
شاقعا ادا مازماک هتاک مماری رفته یه قبال

با بانگ رما اسالمش یرده ب ده امی .به
متحادنش متعجی
هتاا دوال از استرا
امی .از نظر ی مه وه یه تحنام م قعای در
؟نبش ناما ناوامتک اشو دی امیو بط ر
طباعک یار یردک با نارشهای آک ؟نبش ش
شرشدش به ائتالف ها ش دشمتک ها دک امر
بماار طباعک امی .از ادا نظر اق دارد
ب رما یه شاقعا ادا نپ ها را نه شاه یه
نا راک شرشع به پرخاش یرده انا.
ی مه وه اما با آنرا تا زمانک یه به آنرا برای
ماختا شدتردنک رنگارنگ نااز داردو معک
ماننا ینار باادا .ادا نپ ها هم به داشتا ادا

مازماک در ینار خ دش نااز دارنا .تفاشت
معامهه ادنجامی یه اشوک ادنرا را برای تاماا
شدتردنک ماخ اها تا به پاشبرد یار اصهک ش
اشو دی اشوش یتک ینا .دشمک ها هم
ممتاصل از بنا نب دک دمی شاک به ؟ادک در
آک ؟امعهو دمی نااز بم ی ی مه وه ای دراز
یرده انا یه در نشتاک آنرا رشی زماا مفی
دک نارشی شاقعک امی .دک نارشی شاقعک
رشی زماا مفی! اما ادا نارش به یت نامم ش
یار ر ش تحرا راددنال در آک ؟امعه باربط
امی .نارشدک یه ی مه وه امرشز پشی خ د
داردو دربمی مراغ یردادتک رفته امی.
ناداک ادا شاقعای ن د ادا نپو نشاک تشابه
یت نامم شاک با آک مازماک امی.

فراخوان به يک مبارزه سراسرى براى يک جامعه بررابرر و برى تربرعریرى ،افشراى
ناسیونالیسم و منافع و محتواى بورژوايى آن در هر دو سوى کشمکشرهراى مرلرى،
تبلیغ هويت طبقاتى مشترک کارگران و هويت انسانى مشترک همه مرردم و نرقرد
نگرش تعصب آمیز ناسیونالیستى ،اينها وظايف اصلى و حیاتى کمرونریرسرم عرلریره
تحرک ناسیونالیستى و افق ملى است.

گارد آزادي نیروي متشکل و مسلللش شلملا بلراي
دفاع از خود در مقابل همه نلیلروهلاي ارتلجلاعل
است.

گللارد آزادي ،نللیللروي
دفلللاع از انسلللانلللیلللت،
نیروي دفلاع از آزادي
انسانها ،نلیلروي دفلاع
از بللرابللري انسللانللهللا،
نللیللروي دفللاع از حللق
بلللرابلللر زن و ملللرد،
نللیللروي دفللاع از حللق
کودک ،نیروي دفاع از آزادي کامل و بل قلیلد و
شرط بیان ،نیروي دفاع از آزادي کامل تشلکلل و
اجتماع ،نیروي دفاع از دست آورد هاي فکري و
فرهنگ بشریت در مقابل فرهلنلا ارتلجلاعل و
عقب مانده ،نیروي دفاع از حق شاد بودن و شاد
زیستن انسانها است.
گارد آزادي نیروي دفلاع در ملقلابلل هلر کل
جریان است که بخواهد بزور خود را به زنلدگل
مردم تحمیل کند.

نینا

تماس با حزب حکمتیست
دبي کميته مرکزي :آذر مدریس
ر

سردبیر :محمد فتاحی

m.fatahi@gmail.com

azar.moda@googlemail.com

دستیار سردبیر:آرام خوانچه زر
ر
دفي کردستان حزب :مظفر محمدی

aram.202@gmail.com

mozafar.mohamadi@gmail.com
تشکیالت خارج کشور :امان کفا
aman.kafa@gmail.com
دبيخانه حزب ،هساره ابراهییم
ر
hekmatistparty@gmail.com

و

اساس سوسیالیسم انسان است،
سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است.
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