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 راباید جدی گرفت!“ پ ک ک”خطر 

 محمد فتاحی

خرداد  ٩٢ترور عضو و فرمانده سابق پژاک)شاخه ایرانی پ ک ک( در 

زنگ خطر شروع دور جدید فعالیت پ ک ک در کردستان ایران است. 

نقشی که این سازمان در آینده فعالیت خود با همکاری جمهوری اسالمی در کردستان 

برای خود در نظر دارد و ماهیت و سنت و تاریخ پشت سر، به ما میگوید که خطر این 

آینده را باید از پیش درک و برای خنثی کردن آن آماده بود. این یادداشت در خدمت همین 

 9ص آمادگی از قبل است.                                                                        

مذاکره احزاب و کنگره ی 
 مشاهیر کرد

 “دو شیوه با یک هدف جمهوری اسالمی”
 

تاایاار ماااه، کاانااگااره  ۱٩و  ۱۱در روزهااای 
ماد   .مشاهیر کارد در سانانادگ بارگا ار شاد

زمانی پیشتر از ایان، ازا ان نااسایاوناالایا ات 
کرد از طرف جمهوری اساالمای باه ماهاکاره 
دعو  شاده  و  ایان ماهاکارا  باا مااماوران  

 رژیم  در جریان  بوده است. 
جمهوری اسالمی هر دو شیاوه ی ماهاکاره باا 
از ان نااسایاوناالایا ات و بارگا اری کاناگاره 
مشاهیرکارد را باا هادف ت اسایار سایااسای و 
فاارهاانااگاای کااردسااتااان بااا اتااکااا بااه ازاا ان 

مارده  "نااماداران"ناسیونالی ت و به اصطالح 
سیااساتای کاه  .و زنده کرد، به کار گرفته است

جنبش ناسیونالی م کرد و از ان آنرا به تکاپو 
انداخته و ظاهرا نوری در تاونال تااریا  بای 

 .افقی و استیصالشان روشن کرده است
 

واقعیت این است که کشتی جمهوری اساالمای 
مهاکره  با ازا ان کاردی    .به گل نش ته است

و برگ اری  کنگره ی کاردشانااسای و تاقادیار 
فرهنگ و هنر و ادن کردی،  ناقاشاه ی هاماه 
جانبه ای برای مقابله با جنبش اناقاالبای مارد  
کردستان، کماونایا ام و کاارگار و جاواناان و 

اتفاقی کاه دارد مای  .زنان برابری طلب است
افتد تشکیل ی  صف بندی تاماا  و کاماا  از 

در  "نااماداران کارد"از ان سیاسی کردی و 
کاانااار جاامااهااوری اسااالماای عاالاایااه ماابااارزا  

  .مرد  کردستان است  آزادیسواهانه
جنبش ناسیونالی م کرد با سیاست و فرهنگ و 
اسلحه اش، ی  سر آن در مجلا  اساالمای و 
جناح اصالزا  و بیت رهباری و سار دیاگار 
آن در از ان و جریانا  ناسیونالی یات و در 

و باایاات طااالااباااناای و  "مشاااهاایاار کاارد"ماایااان 
بارزانی، روزی در پیشگاه ترامپ  و فاردای 
مااایااون شاادن در کااناا ااولااگااری ارباایاال و یااا 
سفارتی در اروپا منتظر مهاکره باا جاماهاوری 

ایاان خاااصاایاات و ماااهاایاات و  .اسااالماای اساات
سیاست این جنبش با همه جناح های سیاسی و 

  .نظامی و فرهنگی و هنری آن است

 آزادی،    رباربی،    حکومت کارگری

 !در كردستان ایران چه خبر است
 11ص “              "گفتگوی نشریه  نینا با مظفر محمدی                             

 
 از کنگره مشاهیر کرد         

 تا نشست و مذاکره با جمهوری اسالمی 
 “رادیو نینا”

جمهوری اسالمی اخیرا در کردستان دو پروژه یکی برگ اری کنگره هیمن خاکی: 
مشاهیر کرد و دیگری مهاکره با از ان ناسیونالی ت کرد را در دستور قرار داده است.  
اهداف جمهوری اسالمی از این تحرکا  و  از ان کردی از مهاکره با جمهوری 

  چی ت؟ هر کدا  دنبا  چه منافعی ه تند؟
 

از آنجا که کنگره مشاهیر کرد از اهمیت درجه دومی برخوردار است مظفر محمدی: 
اجازه بدهید او  از م اله مهاکره شروع کنم.  عمر ایلسانی اده بعنوان نماینده ی  چهار 
ز ن متمرک  در "مرک  همکاری از ان کردستانی"  و ابراهیم علی اده  دبیر او  
کومله، هر دو گفته اند که م اله مهاکره از ی  سا  و نیم پیش مطرح شده و توسط ی  
نهاد مدنی از جانب جمهوری اسالمی به اطالعشان رسیده است و آنها هم شرایطشان را 
گفته اند. با این وصف از ان  "مرک  همکاری"  و کومله علی اده به اعتراف خودشان 
از ی  سا  و نیم پیش از جریان مهاکره مطلع بوده ، به دیپلماسی مسفی وفادار مانده و 

 هیچ خبری به بیرون درز نداده و به اطالع مرد  کردستان نرسانده اند!         
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 ناسیونالیستهای کرد و مذاکره 
 با جمهوری اسالمی

 خالد حاج محمدی
 بحث مهاکره مسفی چهار جریان ناسیونالی ت کرد )ز ن دمکرا  

کردستان ایران، ز ن دمکرا  کردستان و دو شاخه سازمان ززمتکشان عبدهللا مهتادی 
و عمر ایلسانی زاده( با جمهوری اسالمی و درز اخبار پراکنده آن به بیرون، ساکاو  و 
در ابتدا زتی انکار چنین ماجرایی از جانب این جریانا ، مبازثا  مستلفی را در مایاان 
جریانا  سیاسی و فعالین اپوزی یون راه انداخته اسات. تاا جاایای کاه باه اصال مااجارا 
برگردد از ی  سا  و نیم قبل، م الالاه ماهاکاره چاهاار جاریاان نااسایاوناالایا ات کارد باا 

 در جریان است.  "نروف"جمهوری اسالمی با میانجیگری نهادی نروژی به اسم 
 5ص                                                                                                

 ترور !  

 11ص "استیصال یک باند شبه فاشیستی"                

                                                                                               

 اهداف پ ک ک از ترور خودی ها در دوره جدید
 11ص                                                                                                    
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ایلسانی اده از طرف مرک  همکاری چهار 
ز ن ناسیونالی ت و قومی می گوید ما بر 
سر م اله کرد اماده ایم با جمهوری اسالمی 
مهاکره کنیم . و علی اده می گوید برنامه 
کومله مهاکره با هر دشمن جنایتکار و درنده 
ای را رد نکرده است. و مثالهای ب یار بی 
ربط و فریبکارانه می آورد که فالن دولت یا 
ارتش با دشمن خود مهاکره کرده اند.  مثا  
تاریسی عک  اصو  علی اده هم داریم. در 
جنگ جهانی دو  دولت انگلی  به نس ت 
وزیری چرچیل زاضر نشد با دولت المان 
هیتلری مهاکره و سازش کند. دولت 
موسولینی اطریش که متحد آلمان بود از 
انگلی  خواست در جنگی که به دروازه 
های فران ه ن دی  شده بود دخالت نکند. 
اما چرچیل با وجود مسالفت از ان 
اپوزی یون و نمایندگان مجل  شان این 
سازش را نپهیرفت و گفت در کنار فران ه 
علیه هیتلر خواهد جنگید و ننگ اسار  
مرد  زیر چکمه های ارتش هیتلر جنایتکار 

 را نمی پهیرد. 
در شرایطی که مرد  ایران رای به 
سرنگونی جمهوری اسالمی داده اند، مهاکره 
ی از ان ناسیونالی ت کرد با دشمن مرد  
اقدا  ب یار ننگینی است. این از ان هم طبقه 
کارگر و ززمتکشان و محرومان ایران را 
از همب تگی سراسری و از جمله مرد  
کردستان محرو  می کند و هم کارگران و 
ززمتکشان کردستان را به اسار  بیشتر 
رژیم و از ان کردی سرسپرده ی جمهوری 
اسالمی در می آورد. من در ادامه ی این 
بحث در مورد مساطرا  این اقدا  ننگین 

 اگر انجا  شود بیشتر خواهم گفت.
در جوان سوالتان، هدف  جمهوری اسالمی 

روشن است. این تحوال  جدید در شرایط 
معینی اتفاق می  افتد.  دوست و دشمن 
میدانند کشتی جمهوری اسالمی به گل نش ته 
و با موجی از خی ش و اعتراضا  و 
اعتصان و مبارزا  کارگری و توده ای 
روبرو است. آرایش سیاسی و نظامی  
جمهوری اسالمی برای مقابله با جنبش  

 69سرنگونی است که از خی ش دیماه  
شروع شده. مهاکره با از ان ناسیونالی ت 
در " مرک  همکاری" و هم مان برگ اری  
کنگره ی  نامداران کرد اج ای ی   نقشه 
وازد  برای مقابله با مبارزا  آزادیسواهانه 

 ی مرد  کردستان است. 
جمهوری اسالمی در پر و با  دادن به 
ناسیونالی م کرد به ن بت از ان این جنبش 
کم نیاورده است. رژیم نهادها و فعالیتهای 
گ ترده ای در این زمینه داشته است.  نمونه 
هایش:  فراک یون نمایندگان کرد در مجل  
اسالمی ، اصالح طلبان کرد، جمعیت 
کردهای مقیم مرک ، شبکه ی اما  جمعه ها 
و مالهای سنی، سلفی های خودمستار در 
کردستان، کودار که قرار است بسش قانونی 
پژاک و پ ک  ک در کردستان ایران باشد 
و ...، همه را در رابطه با کردستان داشته و 
دارد. به شهاد  مرد  کردستان، برنامه های 
کردی رادیو تلوی یون جمهوری اسالمی در 
کردستان نه تنها دست کمی از رادیو 
تلوی یونهای از ان کردی ندارد بلکه گوی 
سبقت کردایتی را از انها ربوده است! 
جمهوری اسالمی پ ک ک وپژآک وکودار 
را  اساسا در کمپ خود و در خدمت 

 سیاستهایش دارد.
جمهوری اسالمی میسواهد عالوه بر این 
بسش های برسمیت شناخته شده ی جنبش 
کردایتی همکار خود،  بسش دیگر از ان 

اپوزی یون و م لح  ناسیونالی م کرد را هم 
خلع سالح و خنثی و فلج کند . استفاده 
اب اری از از ان کردی برای جمهوری  
اسالمی هیچوقت سست نبوده. هر وقت رژیم  
بسواهد انها را بپهیرد  این از ان با اشتیاق 

 فراوان استقبا  می کنند.
جمهوری اسالمی میسواهد صازب کردستان 
شود و کل جنبش کردایتی را پشت خود 
بیاورد. اگر عرب تان می تواند از ان 
دمکرا  را به خدمت سیاستها و جنگ 
نیابتی خود بکشاند، چرا جمهوری اسالمی 

 نتواند این کار را بکند. 
تصادفی نی ت که زمان طرح م اله مهاکره 
جمهوری اسالمی با از ان کردی  یعنی 
ی  سا  و نیم پیش درست زمانی است که 

در جریان بود و جمهوری  69خی ش دیماه 
اسالمی خواسته  تحرکا  ازتمالی از ان 
ناسیونالی ت را خنثی کند، جلو شلوغ کردن 
ازتمالیشان را بگیرد و کردستان را آرا  نگه 
دارد. سیاست چماق و هویج جمهوری 
اسالمی از ان کردی را فلج و خنثی کرده 
است. ما دیدیم که در خی ش سراسری دیماه 
از ان ناسیونالی ت در کردستان هیچ 
سیاست فعا  و همراهی با اعتراض 

 سراسری مرد  از خود بروزندادند!
هدف از ان ناسیونالی ت کرد هم روشن 
است.  استراتژی ناسیونالی م کرد جنگ 
برای مهاکره است.  تاریخ و سنت جنبش 
ناسیونالی م کرد را نگاه کنیم  می بینیم که 
این اتفاق تاریسا بارها تکرار شده . قاضی 
محمد ت لیم شاه شد و سرش به دار آویسته 
شد. مال مصطفی بارزانی ت لیم شد و به 
اصطالح خود ناسیونالی ت ها "آش بتا " 

 کرد و در تبعید مرد. 
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استراتژی تاریسی ناسیونالی م کرد جاناگ و 

  .جاانااگ باارای مااهاکااره اساات .مااهاکااره اساات

اکنون که امید این از ان به جنگ و تایایایار 
رژیم توسط دولت ترامپ به یان تبادیال شاده 
، به مهاکره با جمهوری اسالمی روی آورده 
اند تا  آن ها را به بازی گرفته و اسااساا سار 

ایاان سااناات و ماااهاایاات کاال جااناابااش  .باادوانااد
ماا هاماواره  .ناسیونالی م کرد در منطقه است

گفته ایم و شواهد زیادی وجاود دارد کاه هار 
وقت جمهوری اسالمی خواسته است ازا ان 
ناسیونالی ت را بپهیرد آنها به قصاد شاریا  
شدن در قدر  و ثرو  و تامین منفعتای ولاو 

اما جناگ و ماهاکاره  .ناچی  رفته و می روند
ی نیروهای این جنباش ماطالاقاا باه زاقاوق و 

  .منفعت مرد  کردستان ربطی ندارد
 

کااارگااران و ززاامااتااکااشااان و آزادیااسااواهااان 
کردستان  سایااسات جاماهاوری اساالمای در 
استفاده از  نیروهای جنبش ناسیونالی ام کارد 

 "نااامااداران"چااه ازاا ان ساایاااساای و چااه 
فرهنگی و ادبی و ماوسایاقای را ، ناقاشاه ای 
 علیه خود می دانند، ساکت نمی نشینند و در 

هاامااچااناایاان ازاا ان  .مااقاااباال آن ماای ای ااتاانااد
دفااع "ناسیونالی ت کرد مجاز نی تند باه ناا  

وارد  "مانافاعات مارد  کاردساتاان"و  "از زق
معامله، بند و ب ت با جاماهاوری اساالمای و 

ماهاکاره ی ماسافای،   امتیازگیری از آن شوند.
دیپلماسی پشت پرده و بند و ب تاهاای ازا ان 
جنبش کاردایاتای باا جاماهاوری اساالمای، باه 
زقوق مرد  کاردساتاان بای رباط  و ماردود 

 .است
زاا ن مااا، کاامااوناایاا اات هااا، کااارگااران و 
آزادیسواهان کردستان  در ی  صف م تاقال 
و طبقاتی در مقابل توطله های فریبکارانه ی 
جماهاوری اساالمای در تاعارض باه ماباارزه 
رادیااکااا  و آزادیااسااواهااانااه در کااردسااتااان و 
مهاکره ی ازا ان نااسایاوناالایا ات و ت الایام 
شدنشان از سر استایاصاا  و زباونای  عالایاه 
منفعت مرد  کردستاان، مای ای اتاد و اجاازه 
نمی دهد  کردستان  باه جاوالناگااه  رژیام و 
منصوبانش در میان از ان کردایتی و ماحال 
تساصما  جناح های مستالاف نااسایاوناالایا ام 

 .کرد  تبدیل شود
 
 

کمونی تها،  کارگران، ززاماتاکاشاان، زناان، 
جوانان و روشنفکران انقالبی کردستاان باایاد  
برای پیشبرد مبارزه خود در تحوال  کنونای 
و آتی ایران، صف متحد و متشکل و قدرتمند 

صافای کاه اماروز از  .خود را سازمان دهناد
عهده بیرون کشیدن معیاشات  رفااه و ازادی 
خود از گلوی جمهوری اسالمی بر آیاد و در 
جریان سرنگونی جمهوری اسالمی به قدر  
طبقه کارگر و ززمتکشان در سراسر ایران، 
در انقالن کارگری نقش ایفا کند و هاما ماان 
سیاستهای ملی گرایی، قاو  پارساتااناه، سانای 
گری و  فدرالی تی ناسیونالی ام کارد چاه در 
تساصم با جمهوری اسالمی و چه باا ساازش 

 .و مهاکره، خنثی و زاشیه ای کند
 

نه قومی ، نه مذهبی ، زنده باد هویت 
 !انسانی
 

 خط رسمی -دفتر کردستان ز ن زکمتی ت
 

 ٩۱۱٢ژوئیه  ۴ ) ٢۹تیر ماه  ۱۱
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ت لیم صدا  شد و باز  6699طالبانی در سا  

بنا به تعریف جناح مقابل ناسیونالی ت کرد 
" نامیده شد. اوجالن سالهاست در 99"جاش 

تبعید رساله ی ت لیم به اردوغان می نوی د 
وهنوز پاسسی نگرفته  است. قاسملو و 
شرفکندی سر می  مهاکره سرشان برباد رفت. 
و امروز از ان دمکرا  و ززمتکشان 
"مرک  همکاری از ان کردی" آماده ی ت لیم 
به جمهوری اسالمی و ج و دسته ی آخر 

 بازندگان این تاریخ  اند.
از ان کردی زمانی منفعتشان در ایفای نقش 
نیروی نیابتی امریکا و عرب تان بود. زاال که 
این افق کور شده برگشته و به جمهوری 

تا زمانی که این اسالمی روی آورده اند. 
م ایل در میان نبود زدکا سرنگونی طلب بود. 
بیانیه مرک همکاری از ان کردی در باره 
جنگ و تحریم  که گفته بودند مسالف تحریم و 
تهدید نظامی امریکا ه تند و گفته بودند 
امامقصر جمهوری اسالمی است را زدکا 
امضا یش را پ   گرفت و از هر گونه تحریم 

 و تهدید  امریکا زمایت کرد.
دورنمای نقشی که از ان ناسیونالی ت چپ و 
راست میسواستند در راستای  تحریم ها و 
تهدیدهای امریکا و رژیم چنج آن بازی کنند، 
کور شده است. وقتی ترامپ مدا  تاکید می کند 
که جنگ نمی خواهد، هدفش تیییر رژیم نی ت 
و خواهان مهاکره بی قید و شرط با همین 
دولت و نظا  و رهبری ان خامنه ای ه تند، 
آما  و ارزوهای بورژوازی کرد هم مانند 
دیگر بسشهای بورژوازی اپوزی یون ایران 

 برباد رفته  است. 
از طرف دیگر سیاست چماق و هویج 
جمهوری اسالمی است.  زضور واب تگان 
سپاه قدن و قاسم سلیمانی در رهبری اتحادیه 
میهنی  ارودگاه هایشان با تهدیدا  جمهوری 
اسالمی روبرو  و ناامن شده است . در نتیجه 

را به طرف رژیم چرخانده و با مهاکره  سر
روی آورده و نقش اجرای سیاستهای جمهوری 
اسالمی در کردستان را می خواهند بازی 
کنند. اما در واقع انها سردوانده و فلج و بی  
خاصیت شان می کنند. هنرمندان و به 
اصطالح نامداران کرد هم در همین راستا به 
بازی گرفته شده و به خوش رقصی و 
اوازخوانی کشانده شده اند. از ان 
ناسیونالی ت فقط به پهیرفته شدن توسط 
جمهوری اسالمی رضایت می دهند و در 
مقابل م د و اجرتی قابل توجه پادوی این 
رژیم را در کردستان برعهده می گیرند و نقش 
کدخدایی درجاهایی در کردستان به انها سپرده 
می شود. اینکه گفته میشود گویا  این ها فریب 
خورده اند یا برای  امثا  مظهر خالقی سینه 
زنی می کنند که چرا ابروی خودش را برده، 
نفهمیدن واقعیت جنبش ناسیونالی م کرد است 
که یه سرش در تهران و مجل  اسالمی و یه 
سرش در میان از ان سیاسی و هنرمندان و 
ادبا و فضالی ناسیونالی ت کرد است و همه 
اج ای پیکره نظا  سرمایه دارانه، اسالمی و 
ارتجاعی ه تند. این ها چه در جنگ و تساصم 
با جمهوری اسالمی و چه در صلح ومهاکره به 

جنبش خود خدمت می کنند.  جنبشی که سر 
سوزنی به منفعت و زق مرد  کردستان ربط 

 ندارد.
جالب است که اخیرا بیانیه ای در میدیای 
مجازی منتشر شد که  زاوی توافق از ان 
"مرک  همکاری از ان کردی" با جمهوری 
اسالمی است. ظاهرا عمر ایلسانی اده از 
کومله ززمتکشان، بدون اشاره به آن گفته 
هنوز مهاکره ای نکرده اند. شسصا فکر می 
کنم این بیانیه از جانب این مرک  و یا یکی از 
اعضای ان بدون قبو  م وولیت آن منتشر 
شده تا انعکان آن را ب نجند.   در نتیجه کل 
از ان سیاسی کردی و مشاهیرشان در ی  
جنبش ارتجاعی به خدمت جمهوری اسالمی 

 دعو  شده اند.
 

تاثیرا  مهاکره ی  عواقب و   هیمن خاکی:
ناسیونالی تهای کرد با جمهوری اسالمی در 

 جامعه ی کردستان  چی ت؟
"  مظفر محمدی: مهاکرا  کنونی از ان 

مرک  همکاری" به هر توافقی منجر شود، 
مساطرا  این سازش و ت لیم، آسیب های 
فراوانی به مرد  کردستان خواهد رساند. از 

 جمله :
سرکون و ترور مسالفین رژیم در کردستان  -

برعهده این از ان گهاشته می شود و فشار 
مبارزا  آزادیسواهانه ی مرد  کردستان از 

 دوش جمهوری اسالمی برداشته خواهد شد.
این از ان مجری قانون اساسی، قوانین  -

قضایی و شرعی" جمهوری  اسالمی علیه 
کارگران و ززمتکشان کردستان و آپارتاید 

 جن ی علیه زنان خواهند شد.
 
از ان ناسیونالی ت هم بدالیل تاریسی و هم   -

زضور سیاسی و نظامی شان بسش ناآگاه تر 
جامعه را به سیاست و فرهنگ قومی اموزش 
داده و به صفوف خود ملحق کرده اند. در 
نتیجه ی هر توافقی با جمهوری اسالمی در 
صفوف مرد  کردستان تفرقه و نفر  به هم  
ایجاد می شود. بسش ناآگاه  و جامعه به تبعیت 
از این از ان، علیه و در مقابل بسش آگاه 
جامعه قرار میگیرد و یکپارچگی صفوف 
مرد  علیه جمهوری اسالمی خدشه دار می 

 گردد.
 
کردستان تح ن یافته است و ی  جنبش   -

کمونی تی و کارگری و آزادیسواهانه دارد که 
فعالین مدافع ازادی و برابری و نان سفره ی 
مرد  علنی و شناخته شده اند. ضدیت با کارگر 
و کمونی م در اولویت این از ان قرار خواهد 
گرفت.  این از ان اولین اقدا  شان سرکون و 
ترور فعالین کمونی ت، کارگری، مدنی و 
آزادیسواهان خواهد بود. امنیت سیاسی و 
ازادی و زندگی کلیه این فعالین دچار مساطره 
جدی خواهد شد. ز ن دمکرا  زتی زمانی 
که قدر  را در دست نداشت، انتقاد کمونی ت 
ها را بر نتابید و در زمله ای جنایتکارانه به 
مقر سازمان پیکار اعضای این سازمان را قتل 
عا  کرد و مدتی بعد از آن باز به همین دلیل 
که ک ی زق ندارد ز ن دمکرا  را مورد 

انتقاد قرار دهد، جنگی را به کومله آن زمان 
تحمیل کرد که تعداد کشته شدگان هر دو طرف 
اگر از تلفا  جنگ دفاعی ما با جمهوری 

 اسالمی بیشتر نباشد، کم تر نبود!
 
هر گونه توافق از ان کردی با جمهوری  -

اسالمی چه تا زمانی که جمهوری اسالمی 
وجود دارد و چه در جریان سرنگونی و بعد 
از آن؛ زمینه را برای تساصما  بین بسشهای 
مستلف ناسیونالی م کرد تشدید و موجبا  
جنگ وجدا  داخلی در کردستان را فراهم می 
کند. از ان کردی، کردستان را به صحنه 
تساصما  خود تبدیل می کنند. کاری می کنند 
که اتحادیه میهنی و ز ن بارزانی کردند. دود 
رقابت ها و جنگ و جدا  جناح های 
ناسیونالی ت کرد به چشم مرد  می رود. 

دو کمپ اکنون از ان ناسیونالی ت کرد در 
در مقابل همدیگر قرار گرفته اند. یکی کمپ 
پ ک ک و پژاک و جمهوری اسالمی از 
طرفی که کومله علی اده هم به این کمپ تعلق 
دارد و جبهه از ان دمکرا  و جریانا  به 
نا  کومله ی ززمتکشان در "مرک همکاری 
از ان کرد" با زمایت بارزانی و عرب تان و 
امریکا از طرف دیگر. کردستان صحنه ی 
جنگ و جدا  این دو جبهه ناسیونالی تی کرد 
خواهد شد.  اما سیاستهای جمهوری اسالمی 
برای کشاندن از ان کردی به سمت خود، این 
تحوال  را می تواند تیییر دهد. برای مثا  پ 
ک ک و پژاک را بعنوان زامی و نماینده خود 
در کردستان می گمارد و از ان دمکرا  
واقمارش را هم به نوع خودگردانی راضی می 

این ها مساطراتی است که مرد  کردستان کند. 
 باید به آن آگاه باشند.

 
مرد  کردستان در مقابل مهاکره    هیمن خاکی:

از ان کردی با جمهوری اسالمی چه وظایفی 
برعهده دارند و مشسصا ز ن زکمتی ت خط 

 رسمی دراین رابطه چکار می کند؟
 

مرد  کردستان باید بدانند که  مظفر محمدی:
نه جنگ ناسیونالی ت های کرد و نه صلح و 
مهاکره شان با جمهوری اسالمی ربطی به 
زقوق و منفعت شان ندارد. مبارزا  
آزادیسواهانه ی مرد  کردستان ج ئی از 
جنبش سراسری علیه جمهوری اسالمی برای 
ازادی، رفاه و امنیت و نهایتا سرنگونی این 
نظا  است. کردستان از جنبش سرنگونی 
سراسری جدا نی ت. مرد  کردستان منافعی 
جدا از منفعت طبقه کارگر و ززمتکشان ایران 
ندارد. اتفاقی که دارد می افتد ی  صف بندی 
تما  و کما  از از ان کردی و نامداران کرد 
در کنار جمهوری اسالمی علیه جنبش انقالبی 

 مرد  کردستان است. 
مرد  کردستان علیه مهاکره مسفی و دیپلماسی 
پنهان و معامله ی از ان کردی بر سر زقوق 
و منافعشان ه تند. هیچ ز ن و جریانی زق 
ندارد به نا  زقوق مرد  کردستان با جمهوری 
اسالمی به معامله بنشیند. خواستهای مرد  
ززمتکش و ازادیسواه کردستان خواستهای 

 پنهانی نی تند. 
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خط رسمی، مکررا و تا   –ز ن زکمتی ت 

کنون، مساطرا  نقش و سیاستهای از ان 
قومی و ناسیونالی ت کردرا به مرد  کردستان 
هشدار داده است. ما گفتیم که از ان 
ناسیونالی ت کرد در کردستان ایران همیشه 
آماده ی پهیرفته شدن توسط جمهوری اسالمی 
بوده و ه تند. این خاصیت و ماهیت و سیاست 
جنبش ناسیونالی م کرد با همه جناح های 
 سیاسی و نظامی و فرهنگی و هنری آن است.

در شرایط کنونی و اتفاقی که ما همواره  
پیشبینی و یادآوری کرده ایم، وظایف خطیری 
بر عهده ما و مرد  کردستان و بسصوص 
فعالین کارگری، کمونی ت ها، آزادیسواهان، 
جوانان و زنان برابری طلب افتاده است. نقش 
و وظایفی که وزد  صفوف مرد  کردستان 
در مبارزه برای ازادی و برابری و رفاه و 

 زرمت ان انی را تضمین کند.
 
ما کارگران و مرد  ازادیسواه کردستان را   -

علیه بند و ب ت و معامله ی از ان در 
"مرک  همکاری از ان کردستانی" فرا 
میسوانیم. این اتفاق باید با تنفر و ان جار 
عمومی در کردستان مواجه شده و با قاطعیت 
طرد و افشا و رسوا گردند. از ابی که  می 
خواهند به خدمت جمهوری اسالمی در بیایند، 
عمال همکاری با رژیم را علیه مبارزا  
آزادیسواهانه و برابری طلبانه برعهده می 
گیرند وهیچ منفعتی از مرد  کردستان را 
نمایندگی نمی کنند. برعک  به عامل فشار 

 بیشتر بر مرد  تبدیل می شوند. 
  
ما همه ی کمونی ت ها و آزادیسواهان   -

کردستان که بسش عمده ای از زندگی خود را  
در مبارزه سیاسی و نظامی با جمهوری 
اسالمی و دفاع از آزادی و برابری و زرمت 
ان ان و زرمت زن و کودک، وقف کرده اند 
و اکنون در تبعید به سر می برند را فرا 
میسوانیم با قاطعیت تما  و ایجاد صفی وازد و 
نیرومند در مقابله با شرایط جدیدی که این 
مهاکرا  و توافق ازتمالی بوجود می آورد، 

 بای تند.
 

ما از ان و جریانا  سیاسی کردستان که   -
نفعی در این توافق ندارند و در کنارمرد  
ستمدیده کردستان باقی مانده اند را فرا 
میسوانیم که  با  این نقشه ی فریبکارانه و 
ایجاد تفرقه در صفوف مرد  کردستان،  به 

 مسالفت و مبارزه جدی برخی ند.  
 

مرد  کردستان به یاد دارند که  بمب افکن 
های جنگی جمهوری اسالمی بر فراز سنندگ  
و بر باالی سر کودکان در گهواره و زنان 
زامله و سالمندان در رختسوان، دیوار صوتی 
شک تند و بیش از ی  ماه از پادگان شهر 
خانه های مرد  توپ و خمپاره باران شد. ی  
دسته ی ازادیسواه با ی  زخمی روی برانکاد 
در فرودگاه سنندگ به گلوله ب ته شدند. صدها 
ان ان کمونی ت وازادیسواه به فرمان خمینی  

و زکم خلسالی اعدا  شدند. صدها جوان 
کمونی ت زن و مرد در جنگ تحمیل 
جمهوری اسالمی  و جنگ همین ز ن 
دمکرا   عضو " مرک  همکاری، علیه ما، 
جان باختند. صدها مبارز زندانی، شکنجه و 
اعدا  شدند. فقر و فالکت بی ابقه ای به مرد  

 تحمیل شده است...
تاریخ جنبش  کمونی تی، کارگری و ازادیسواهانه ی ما 
در کردستان  ه اران زن و مرد و پ ر و دختر جوان 
مبارزی دارد که با شعار زنده باد سوسیالی م در مقابل 
تهاجم وزشیانه جمهوری اسالمی و جنگ تحمیلی 
ناسیونالی م کرد، ای تادند و بسشا جان باختند. این 
جنبش ه اران ان ان کارگر و کمونی ت مبارز و 
متح ن زی و زاضر در صحنه ی سیاسی کردستان 

 دارد.
خط رسمی  در کنار کمونی تها  -ز ن ما، زکمتی ت

وکارگران و مرد  ززمتکش و ازادیسواهان کردستان 
اجازه  نمی دهیم  کردستان  به جوالنگاه  رژیم و 
سرسپردگان جدیدش در میان از ان کردایتی و محل 
تساصما  جناح های مستلف ناسیونالی م کرد  تبدیل 

 شود.
جنبش ناسیونالی م کرد نه تنها نقطه قدر  ززمتکشان 
و محرومان و زنان و جوانان کردستان نی ت، بلکه 
برعک  نقطه ضعف و مانع جدی بر سر راه آزادی و 
برابری و زرمت ان ان و برابری زن و مرد و رفاه و 
خوشبستی ان ان ها است. و این را کارگران و 

 ززمتکشان کردستان از همین زاال باید بدانند. 
 

ز ن زکمتی ت در مورد   هیمن خاکی:
مهاکره با جمهوری اسالمی چه می گوید؟ و 
اگر مهاکره ای در میان باشد به چه صورتی 
خواهد بود؟  بطور کلی راه زل ز ن مورد 

 م اله کرد چی ت؟

ز ن ما بهمراه طبقه  -اوال مظفر محمدی: 
کارگر و ززمتکشان و محرومان جامعه 
خواستار سرنگونی جمهوری اسالمی است. 
در نتیجه صحبت از مهاکره با چنین رژیمی 
مطرح نی ت. عالوه بر نفر  همیشگی مرد  
ایران از جمهوری اسالمی از آغاز زاکمیتش 
تا کنون  از خی ش دیماه  واعتصابا  مکرر 
کارگری درمقابل فقر و فالکت و سرکون و 
کشتارها، جنبشی برای سرنگونی جمهوری 

 اسالمی آغاز شده است.  
ابراهیم علی اده میگوید:  ما مهاکره می کنیم 
چون میسواهیم م اله کرد با درد سر کم زل 
شود و خون ازدماغ ک ی نیاید. اوال در 
کردستان جنگی در کار نی ت تا از ان 
کردی بر سر آن با جمهوری اسالمی صلح 
کنند. هیا  نمایندگی مرد  کردستان برای 
مهاکره در دو سا  او  سرکار آمدن جمهوری 
اسالمی در زالی بود که کردستان هنوز آزاد 

 بود. 
دوما آیا جمهوری اسالمی زاضر به  قبو  
ازادیهای سیاسی ه ت؟ همه ی زندانیاین 
سیاسی را آزاد می کند؟ زجان اجباری را  
لیو می کند؟ به بیکاران بیمه ی بیکاری 
میدهد؟ رفاه و معیشت مرد  را تامین می کند؟ 

میلیون بیکاردر ایران است.  8درزالیکه 
درزالیکه فعالین کارگری در خوزستان  که 
زقوق معوقه  را میسواهند و علیه رانتسواران 
ه تند، در زالیکه معلمانی که نان سفره 
خانواده شان را میسواهند یا روشنفکران 
ازادیسواهی که اززقوق کارگر دفاع کرده اند 

یا زنانی که زقوق برابر زن و مرد را 
میسواهند... همه در زندان و تحت شکنجه و 

 فشار قرار دارند. 
آیا از نظر از ان کردی  از جمله کومله ی 
علی اده ، کردستان ی  با  و دو هوا است؟ 
جمهوری اسالمی بساطر چشم و ابروی سیاه 
ناسیونالی م کرد، در د  جهنم فقر و فالکت و 
استبداد در ایران، کردستان را آزاد می کند؟  
یا از تنفگ شان ترسیده؟ این ریاکاری را 
ک ی از آنها می پهیرد؟  این خاک پاشیدن به 
چشم مرد  کردستان است. سرد کردن مرد  
از مبارزه علیه جمهوری اسالمی است. 
مشروعیت دادن به رژیم شکنجه و زندان 
وقصاص و سنگ ار و اپارتاید جن ی و 
تحمیل فالکت به جامعه ایران است. این 
مشروعیت را مرد  ازادیسواه کردستان هیچ 

 وقت به رسمیت نشناخته اند. 
مهاکره با جمهوری اسالیم ج  سردواندن و 
خنثی کردن از ان کردی نی ت. جمهوری 
اسالمی نیروهای کردی واب ته به خود را  در 
پ ک ک و پژاک و کودار دارد. اگر امتیازی 
به از ان دیگر مثل دمکرا  ها و 
ززمتکشانی ها بدهد ج  کدخدایی چند شهرک  
و پرداختن م د و اجرتی به  آنها  در مقابل  

 خدماتشان نی ت. 
سوا  دیگر این است که به فرض محا  
کردستان را دست از ان کردی بدهند، آیا این 
از ان ازادی و رفاه و معیشت و امنیت مرد  
را تضمین می کنند؟ مگر همین ززمتکشان 
عبدهللا مهتدی نبود که سر ی  جدایی معمولی 
به روی هم ز بی های خود اسلحه کشید؟  یا 
با شعبه دیگر ززمتکشان عمر ایلسانی اده 
اردوگاههای همدیگر را به گلوله ب تند. مگر 
همین ز ن دمکرا  کردستان ایران نبود که 
سازمان پیکار را در مقر بوکان به آرپی جی 
و گلوله ب ت و قتل عامشان کرد؟ مگر زدکا 
سر اینکه زق ندارید انتقاد کنید جنگی خونین 
را به کومله ی ان زمان تحمیل نکرد؟ مگر 
همین پژاک نی ت که دیروز عضو سابق خود 
را بساطر ترک صفوفشان در گوی ه کویره ی 
مریوان ترور کرد؟  آیا از ان ناسیونالی ت و 
قومی با این پرونده و سنت و ماهیت  در 
کردستان ازادیهای سیاسی و امنیت و سالمت 

 جامعه را تامین می کنند؟
میسواهم بگویم، زتی اینکه چه  نیرویی با 
جمهوری اسالمی مهاکره می کند و برای چه 
هدف و منفعتی باید برای مرد  کردستان 
روشن باشد.  من شسصا معتقد  جمهوری 
اسالمی ج  به بازی گرفتن و خنثی کردن و 
فلج و بی خاصیت کردن از ان ناسیونالی ت 
هدف دیگری ندارد. می خواهد این ها را سر 
بدواند و از طریق این ها در صفوف  جامعه 
ی کردستان تفرقه و تشتت ایجاد کند و 
مبارزا  آزادیسواهانه ی مرد  را تضعیف 
نماید. کارگران و ززمتکشان کردستان باید با 
چشم باز به این صحنه ی نفر  انگی  نگاه 
کنند و  از ان و نیروهای این معامله ی 
کثیف و بند وب ت ها را رسوا و من وی و 

 زاشیه ای کنند.
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 1ادامه از ص
 

با افشای گاوشاه هاایای از زاقاایاق ایان مااجارا 
م الاو  "سرانجا  عمر ایلسانی زاده  به عنوان 

رهاابااری دوره ای ماارکاا  هاامااکاااری ازاا ان 
کردستان ایران" در مورد این ماجرا باه ساسان 
آمد. او نی  ناچارا اعال  کرد کاه ایان مارکا  و 
چااهااار زاا ن، بااا ناامااایااناادگاااناای از جاامااهااوری 
اسالمی در اروپا نش ات داشاتاه اناد. ایالاساانای 
زاده تحت فشار مصازبه کننده اقرار میکند کاه 
چهار جریان ناسیونالی ت کرد ی  سا  و نایام 
است مسفیانه و بدون اطالع جامعه و از کااناا  
نهاد نروژی مورد اشاره در زا  مهاکره و باناد 

 و ب ت با جمهوری اسالمی ه تند.
اهاداف و دالیال جاماهااوری اساالمای و چاهااار 
جریان ناسیونالی ت کرد از مهاکره، تاثیرا  و 
بازتان این م لله در جامعه و مرد  کاردساتاان 
و مبارزا  آنها علیه جمهوری اسالمی، چرایی 
مسفی ماندن و سکو  تا کنونی و زاتای اناکاار 
این مهاکره از جاناب ایان جاریااناا ، تاا باحاث 
ساازش و خایااانات ایان جاریاااناا  و هااما مااان 
اعتراض و انتقاداتای در ایان چاهاار چاون از 
کومه له )تشکیاال  زا ن کاماونایا ات ایاران(  
مورد بحث نیروها و فعالین سایااسای اسات. در 
این نوشته سعی خواهیم کرد به پاره ای از ایان 

 م ائل بپرداز . 
 از ان ناسیونالی ت و مهاکره 

نف  مهاکره با زکومت ایران و یا هر زاکمیتی 
تاوسااط اپااوزی اایااون آن، قااباال مااحااکااو  کااردن 
نی ت. هر نیروی اپوزی یونی ممکن اسات در 
ی  دوره معین مهاکره با زاکامایات، از جامالاه 
جمهوری اسالمی،  را به عنوان ی  تاکاتایا ، 
با هدف معینی انتسان کناد. ایان امار در نافا  
خود هیچ تناقضی با تالش برای سرناگاونای آن 
زاکمیت، منجمله سرنگونی جمهوری اسالمای، 
را ندارد. مهاکره ال ما به معنی سازش و دسات 
کشیدن از مبارزه قااطاع و تاا باه زیار کشایادن 
زاکمیت ندارد همانطور که مهاکره با جمهوری 

برای ما کمونی تهاا در  ۱۱٣٢اسالمی در سا  
آن دوره به معنی توافاق و ساازش و یاا پاایاان 
مبارزه با جماهاوری اساالمای ناباود. بارعاکا  
برای ما کمونی تها مهاکره در آن دوره معین و 
در توازن قوای موجود، به عنوان ی  تاکتیا  
با هدف تحمیل عقب نشینای هاایای باه رژیام و 
فرصت خریدن و ایجاد آماادگای در جااماعاه و 
جمع کردن نیرو برای مبارزه ای همه جانباه و 

 قوی تر علیه جمهوری اسالمی، بود. 
امروز هم که بحث مهاکره مطرح اسات، عالای 
االصو  نافا  ایاناکاه جاریاانای از ماهاکاره باه 
عنوان ی  روش و تاکتی  در اماتاداد ماباارزه 
خود استفاده کند ، نه غلط است و ناه کافار. اماا 
کل م لله این است که مهاکره در کادا  شارایاط 

 و برای رسیدن به چه اهدافی انجا  میگیرد. 
تااا جااائاایااکااه بااه ازاا ان ناااساایااونااالاایاا اات کاارد 

برمیگردد، م لله مهاکره با جمهاوری اساالمای 
و تااالش و دوناادگاای باارای جاالااب تااوجااه ایاان 
زاکمیت و توافق با آنها، نه امری جدید است و 

کاه ایاناجاا باه آن خاواهام   !نه دور از اناتاظاار
 پرداخت. 

ابتدا باید تاکید کنم که هیچ مهاکره و گافاتاگاویای 
م تقل از ماهیت از ان و نیروهایای کاه وارد 
این پروسه میشوند، نباید مسفای، ساری و دور 
از چشم مرد  باشد. دیپلمااسای ماسافای هامایاشاه 
اب ار زاکمین و جریااناا  ارتاجااعای و باناد و 
ب ت و اب ار توطله علیه مرد  آزادیساواه باوده 
و محکو  است. مرد  ایران و خصاوصاا مارد  
کردستان زق دارند و باید بدانند که ماهاکاره بار 
سر چی ت، ماهاکاره کانانادگاان چاه نایاروهاایای 
ه تند، ناکاا  ماورد تاوافاق و عاد  تاوافاق و 
سیاست و مطالبا  طرفین چیا ات. دیاپالامااسای 
مسفی و تالش برای بند و ب ات باا جاماهاوری 
اسالمی آنهم به نا  مارد  کاردساتاان ماماناوع و 
علیه ابتدایی ترین زقوق این مرد  و زااکای از 
ضدیت مهاکره کنندگان با اهداف و امیا  همایان 
مااردماای اساات کااه ایاانااهااا باایااحااقااوقاای شااان را 
م تم   بند و ب ت با ارتجاعی ترین نیاروهاا 
منجمله جمهوری اسالمی وامتیازگیری از آناان 

 قرار میدهند. 
این امر که ز ن دمکرا  چاه در گاهشاتاه کاه 
ی  ز ن وازد بود و چه بعد از انشقاق، و هر 
دو جریان ززمتکشان از بدو شکل گیری شان، 
دائما برای توافق با جاماهاوری اساالمای تاالش 
کاارده انااد، امااروز باار ک اای پااوشاایااده ناایاا اات. 
نش تهای م تقیم و غیر م تقیم آنها با ماماوران 
جماهاوری اساالمای پادیاده ای اسات کاه مارد  
کردستان در جریان آن ه تاناد. اماری کاه ایان 
جریانا  تا کنون ج اار  اعاال  آن و عالانای 
کردن زقایق پشت پرده، مهاکره و زد و بانادهاا 
با جمهوری اساالمای و فارساتااده هاای آناهاا و 

 عوامل میانجی گر را نداشته اند. 
شرایاط اماروز جااماعاه ایاران و کاردساتاان و 

و  ۸٢-۸۹توزان قوا به هیچ عنوان با سالاهاای 
اوایل به قدر  رسیدن جمهوری اسالمای قاابال 
مقای ه نی ت. در آن دوره جناگای م الاحااناه و 
توده ای میان مرد  کردستان و از ان سایااسای 
آن با جمهوری اسالمی تازه به قادر  رسایاده، 
در جریان بود. توزان قوای مایاان ایان جاناباش 
توده ای و م لح با زاکمیتی که هنوز جای پاای 
خود را محاکام ناکارده باود ایان اماکاان را باه 
نیروهای سیااسای چاپ مایاداد کاه  از ماهاکاره 
باعاناوان اهار  فشااری در کاناار اعاتاصاابااا ، 
اعتراضا ، تحصن هاا و ماباارزه م الاحااناه، 
علیه ارتجاع باه قادر  رسایاده بارای دفااع از 
دستاوردهای انقالن اساتافااده کاناناد. کاردساتاان 
سنگر دفاع از انقالن و دستاوردهای آن بود نه 
سنگر ک ب خودمستاری از ان ناسیونالایا ات 
کرد. هدف مهاکره نه ک ب امتیاز برای از ان 
ناسیونالی تی بالاکاه تاحامایال عاقاب نشایانای باه 

زاکمیت و ایجاد امکانی برای تمدید قوا، ب ایاج 
نیروی بیشتر و آمادگی بارای جادالاهاای باعادی 

 بود. 
امروز اوضااع زااکام در کاردساتاان، ماباارزه 
مرد  کردستان برای آزادی و رفااه، ماوقاعایات 
جاامااهااوری اسااالماای و .... ، رابااطااه آن بااا 
مبارزا  طبقه کارگر و مرد  محرو  در سایار 
نقاط ایران تمااماا تایایایار کارده اسات. ماباارزه 
م لحانه تاوده ای در جاریاان نایا ات. و جاود 
از ان و گاروهاهاا م الاح در خااک عاراق و 
داشتن اردوگاه نظامی در تبعید، دا  بار وجاود 
ی  جنبش توده ای م لحانه نایا ات. آن دوره، 
م تقل از هر ارزیابی که از آن داشاتاه بااشایام، 
سااه دهااه اساات پااایااان یااافااتااه اساات. ازاا ان و 
جریانا  م اتاقار در کاردساتاان عاراق باارهاا 
اعال  کرده اناد کاه باه دولات اقالایام کاردساتاان 
عراق تاعاهاد داده اناد کاه از خااک کاردساتاان 
عراق به عاناوان پشات جاباهاه و اعا ا  وازاد 
نظامی باه ایاران اساتافااده نامایاکاناناد. ساالاهاای 
متمادی این تعهد و پایبندی این نایاروهاا ماباناای 
ماندگاری آنها در کردستان عاراق باوده اسات. 
تحرکا  اخیر ز ن دمکرا  شاخاه مصاطافای 
هجری و نمایشهای جریان مهتدی به نیاابات از 
عرب تان سعودی پادیاده دیاگاری اسات کاه باه 
دالیل معینی وارد برنامه آنها شد کاه پارداخاتان 
به آن در این نوشته نمیگنجد و ما قاباال مافاصال 

 به آن پرداخته ایم.
امروز آنچه به جاماعاه کاردساتاان و ماباارزا  
مرد  در این جامعه شکل داده اسات و سایاماای 
سیاسی آنرا تعیین میکند نه عامالایااتاهاای ایاهای 
اخیر این جریانا ، بلکه مبارزه و اعاتاراضاا  
کارگری، زنان، جوان و اقشار ماساتالاف مارد  
برای بهبود و رفاه و علیه استاثاماار و اساتاباداد 
است، چایا ی کاه گاوشاه ای از یا  ماباارزه 
سراسری در کل جامعه ایرن است.  پایاشاروی 
و عقب نشینی آن بسشی از پایاشاروی و عاقاب 
نشینی جنبش اعتراضی و طاباقااتای ساراساری 

 طبقه کارگر و مرد  محرو  در ایران است.
آنچه در این دوران با آن طرف ه اتایام، تاالش 
برای متحقق کردن آرزوی دیریاناه ایان ازا ن 
برای ک ب امتیازاتای از جاماهاوری اساالمای، 

 "کاردی"سهیم شدن در قدر  به عنوان بسش 
آن زاااکااماایاات اساات. آرزو و خااواسااتاای کااه 

، "جوان باه م الالاه کارد"عوامفریبانه زیر نا  
و ... از جانب ایان جاریااناا   "زق مرد  کرد"

بیان میشود و تاا اماروز از جااناب جاماهاوری 
اسالمی جوان منفی گرفته اسات. تاالش بارای 
تحقق این آرزوی دیاریاناه جاریااناا  قاومای و 

تالش "ناسیونالی تی را با هیچ معیاری نمیتوان 
برای رفع ستمگری ملی" نا  گاهاشات و یاا باا 

در  "هاایاالاات ناامااایااناادگاای خاالااق کاارد"مااهاکااره 
کردستان در ابتدای زاکمیت جمهوری اساالمای 

 مقای ه کرد.
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ناسیونالیا ام کارد چایا ی نایا ات جا  جاناباش 
بورژوازی کرد برای ک اب اماتایااز و ساهایام 

باارای  !شادن در قاادر  ساایاااساای و اقااتااصااادی
از ان نااسایاوناالایا ات کارد جاناگ م الاحااناه 
اب اری برای کشیدن دولت مرکا ی پاای مایا  
مهاکره و بند و ب ت و توافاق اسات. اهاداف و 
منافعی که این جریانا ، چه زمانیاکاه ماهاکاره 
میکنند و چه زمانیکه میجنگند، دنبا  میاکاناناد، 
گاارفااتاان گااوشااه لااحااافاای از قاادر  و پااو  و 
امکاناتای اسات کاه باورژوازی در ایاران در 
اختیار دارد و برای زفظ آن دولات و ساپااه و 
ارتش و زندان و اعدا  و... را به خدمت گرفته 

و وجاود  "م لله کارد"اند. این جریانا  به نا  
ستمگری ملی و ساو اساتافااده از ایان ماعاضال 

از زاقاوق  "دفااع"واقعی و زل نشده، با پرچم 
مرد  کردستان، سهم خود از قدر  سایااسای و 
اقااتااصااادی، زااداقاال در کااردسااتااان، را طاالااب 
میکنند. برای رسیدن به این هدف هر روز سر 
از جایی در می آورند و به هر اب اری متوسال 
میشوند، تا با فشار به جمهوری اسالمای او را 
وادار به امتیاز دادن کنند. راه یافاتان باه درون 

، کال "کاردایاتای"این زاکمیت و البته با پارچام 
افق و استراتژی آنهاا اسات. جاناگ و ماهاکاره 
سااری و تااالش مااساافاایااانااه باارای راه آماادن بااا 
جمهوری اسالمی هاماگای ابا ارهاای ماتاحاقاق 

 کردن این استراتژی اند. 
این جریانا  چه دوره ای که  سرنگونی طالاب 
میشوند، چه دوره ای که طرفدار زمله نظاامای 
آمریکا، محاصاره اقاتاصاادی، رژیام چایاناج و 
تشکیل دولت در تبعید با دخالت محافال غاربای 
و همراه اقمار دیاگاری از جامالاه ماجااهاد و.. 
میشوند، چه دوره ای که پرچم فدرالی م قاومای 
را بلند میکنند، چه دوره ای که به اب ار جاناگ 
نیابتی عرب تان و.. درایران تبدیال مایاشاوناد و 
چه دوره ای که مسفیاناه باه ماقااماا  ایاران و 
روسای محلی آنهاا در کاردساتاان پایاا  ارساا  
میکنند و دور از چشام جااماعاه باه دیاپالامااسای 

 :سری مشیولاناد، کامااکاان هادف یاکای اسات
شرکت در قدر  و رسیدن به مقا  و امکانااتای 

باه   !در چهارچون همیان ناظاا  و قاوانایان آن
هااماایاان دلاایاال  مااهاکاارا  و تااوافااقااا  چااه بااا 
جمهاوری اساالمای، چاه شایاوت عارب اتاان یاا 
مقاما  امریکایی باید مسفی بماناد. باایاد بادون 
اطالع و دخاالات مارد  صاور  باگایارد. ایان 
مهاکرا  و تاوافاقاا  هامااناقادر باه ماباارزه و 

رباط دارد  "زقوق مرد  کارد"و  "م لله کرد"
که عامل جنگ نیابتی و تبدیل شدن باه ساربااز 
بی جیره مواجب شیوت عرب تان و تاراماپ و 

  !هر ارتجاع دیگری
برخالف از ان و نیروهایی که از مهاکاره باه 
عنوان ی  تاکتی  مبارزاتای، بارای پایاشابارد 
مبارزه و برای گرفتن امتیازاتی باه نافاع مارد  
جامعه ، برای تیییر تاوازن قاوا، بارای ایاجااد 
مفاری بارای گ اتارش ماباارزه و ....اساتافااده 
میکنند و از علنای کاردن ایان تااکاتایا  اباایای 
ناادارنااد، ازاا ان "کااردی" ساانااتااا مااهاکاارا  و 
توافقا  شان را با جاماهاوری اساالمای یاا هار 
نیروی ارتجاعی دیاگاری ماسافای کارده اناد و 

قربانی  "دیپلماسی"و  "مسفی کاری"برای این 

 هم داده اند. 
تاریخ ناسیونالی م کرد و از ان آن در عاراق، 
ترکیه و ایران ممالاو از ایان سانات ماهاکاره و 
امیتاز گیری و امتیااز دادن هاا اسات. در ایان 
مااورد ماایااتااوان بااه دهااهااا مااورد از سااازش و 
مااماااشااا  ازاا ان بااارزاناای و طااالااباااناای در 
کردستان عراق باا صادا  ز ایان اشااره کارد. 
جریان پ ک ک در ترکیه بکرا  تالش کارده 
است با اردوغان به تاوافاق بارساد و در دوره 
هایی مرد  کاردساتاان تارکایاه را در دفااع از 
جریان اردوغان ب یج کارده اناد و باه خادمات 
گرفته اند. ز ن دمکرا  کاردساتاان ایاران از 
همان روز به قدر  رسیدن جمهوری اساالمای 
مسفیانه تالش برای بند و ب ات باا جاماهاوری 
اسالمی را پایاش بارده اسات. ایان جاریاان در 

بارای نشاان دادن ز ان  ٣٢و  ۱۱٣۹سالهای 
نیت و ظرفیت ارتاجااعای خاود باه جاماهاوری 
اسالمی، نه تاناهاا نایاروهاای ناظاامای آناهاا باه 
پادگانهاای شاان در کاردساتاان  را اساکاور  
کردند، بلکه و بعالوه ضدیت با کمونی اتاهاا را 
تا زمله و تالش برای ترور و قتل عا  آناهاا را 

 دنبا  کرده است. 
تالش دو شاخاه زا ن دماکارا  و دو گاروه  

قومی ززمتکشان بارای تاوافاق و پاهیارش از 
جانب جمهوری اسالمی در سالهاای گاهشاتاه و 
خصوصا بعد از عروگ دو  خرداد، مداوما در 
جااریااان بااوده اساات. در ایاان مااد  بااارهااا از 
مهاکرا  سری آنها با مااماوران مارزی ایاران 
در کردستان عراق و با کنا اولاگای جاماهاوری 
اسالمی در اربیل، سسن گفتاه شاده و هامایاشاه 
خود این جریانا  از تائید آن ساربااز زده اناد. 
خود دو جریان ززاماتاکاشاان کاه اماروز آقاای 

 "کومه له"ایلسانی زاده ج ار  میکند و با پ  
و تاریخ آن میسواهد گروه قومی و زااشایاه ای 
خود و باند ماهاتادی را در باازار سایااسات باه 
فروش برسااناد، اسااساا باا امایاد باه تاوافاق باا 
جمهوری اسالمی در دوره عروگ خاتمی تاولاد 

کاردناد.  "عاروگ"یافتند، از کومه له منشعب و 
در کل این دوره و از بدو تشکیل ایان جاریاان، 
شسص عابادهللا ماهاتادی باا عاوامال زاکاوماتای 
ایران، با مهره های دو  خردادی و خط امامای 
هااای جاامااهااوری اسااالماای رابااطااه ناا دیاا  و 
تنگاتنگ داشته اسات. در تاماا  ایان دوره ایان 
جمهوری اسالمی بود که آنها را نپهیرفت. بایاد 
پرسید چرا امروز جمهوری اسالمی زاضر به 
مهاکره باا ایان طایاف از ازا ان کاردی شاده 

 !است
مارکا  "چرایی مهاکره جماهاوری اساالمای باا 

 "همکاری
جمهوری اسالمی باا ماعاضاال  جادی طارف 
است و اساسای تاریان آناهاا رشاد اعاتاراضاا  
آزادیسوهانه در بعد سراسری عالایاه کال ناظاا  
است. اعتراضا  دیماه و ابعاد آن، جاماهاوری 
اسالمی را سراسیمه کرد. هران از گ ترش و 
تعمیق این تحارکاا  و ازاتاماا  سارناگاونای و 
چکونگای ماقاابالاه باا آن و  ناجاا  زااکامایات 
بااورژوایاای ایااران، روی ماایاا  هاامااه سااران و 
روسای جمهوری اسالمی قارار گارفاتاه اسات. 
امری که بارها شسصیتهای جمهوری اسالمی، 
متفکرین بورژوا و محافل فاکاری شاان خاطار 

 آنرا گوش د کرده اند. 
امروز عالوه بر این، افا ایاش تاسااصاماا  باا 
آمریکا، تشدید این تاسااصاماا  و ناگارانای از 
جناگای نااخاواساتاه عالایاه ایاران و آگااه باودن 
طرفین این ماجرا به اینکه در صاور  وقاوع 
چنین اتفاقی، دامنه و کاناتار  آن از دسات دو 
طرف خارگ خاواهاد شاد، باه ایان ماعاضاال  
اضافه شده است. باعاالوه  تاحاریاماهاای وسایاع 
علیه ایران علیرغم اینکه فشار اصلی آن روی 
طبقه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه سرشکان 
شده است، مشکال  جدی برای سرمایه و کال 
بورژوازی ایران و زاکاوماتاش باوجاود آورده 

 است. 
مدتها قبل از شروع اعتراضا   توده ای علایاه 
جمهوری اسالمی، از ان ناسیوناالایا ات کارد 
که سالها بود تالششان برای توافق با جمهاوری 
اسالمی بی نتیجه مانده و وساطت از ان زاکم 
در کردستان عراق و عناصر معلو  الحالی در 
محافل کردی به جایی نرسید، ناچارا باه کاماپ 
مااسااالاافااان جاامااهااوری اسااالماای و در ران آن 
امریکا روی آوردند. انتسان ترامپ در امریکا 
ی  بار دیگر امیدی در د  آنها برای مقابله باا 
جمهوری اسالمی و رژیم چینج و ازتما  زمله 
به ایران و امید بکارگیری آنهاا را زناده کارد. 
این ازا ان در دوره هاای ماساتالاف و باا در 
خواست محافل امپریالی تی و رقبای منطقه ای 

و  "اتحادهاا"ایران سعی کردند با تشکیل انواع 
توان و قدر  خود را به این دولاتاهاا  "ائتالفها"

و برای پیشبرد سیااسات آناهاا در کاردساتاان و 
علیه جمهوری اسالمای نشاان دهاناد. "کاناگاره 
ملی کرد" و پ  از آن اتحاد از ان کردستانی 

مارکا  هاماکااری" "و سرانجا  شاکال گایاری 
، "راساان" کنونی همه نتیجه این سیاست اسات.

جنگ نیابتی، ز ن دمکرا  و تالشهاای باقایاه 
در این م یر، بسشی از این سیاست بود که باه 
جایی نرسید و ج  تلفا  سنگین و بای ابارویای 

 برای این ز ن، نتیجه ای زاصل نشد.
در کل این دوره و با افا ایاش اعاتاراضاا  در 
ایران، جمهوری اسالمی نگران از اف ایش این 
اعاتااراضااا  و در ایاان اماتااداد، نااگااران آیاانااده 
کردستاان باود. ناگاران از ایاناکاه باا افا ایاش 
تحرکا  اعتراضی و پیاوساتان تاوده ای مارد  
کااردسااتااان بااه ایاان تااحاارکااا ، م اایاار و ساایاار 
اعتراضا  در کردستاان باه یا  جادا  جادی 
تبدیل شود و پای اسلحه به میدان آیاد و یاکاباار 
دیگر کردستان به وزناه ای جادی در ماباارزه 
رادیااکااا  و انااقااالباای ماارد  عاالاایااه جاامااهااوری 
اسالمی تبدیل شود. جمهوری اسالمی هم ماان 
خطر ایاناکاه در چانایان اوضااعای  جاریااناا  

بااه اباا ار  "ماارکاا  هاامااکاااری"مااتااشااکاال در 
موشادوانای اسارائایال، عارب اتاان و دولاتاهاای 
متساصم باا ایاران در کاردساتاان شاوناد و باه 
کااماا  آنااهااا وارد ماایاادان شااونااد، را مشاااهااده 
میکرد. تساصما  اخیر دولت تراماپ، خاروگ 
امریکا از برجا  و شاات و شااناه کشایادن ایان 
دوره و کشاامااکااش بااا جاامااهااوری اسااالماای از 
سوریه تا خلیج و...، و سرانجا  فضای جاناگای 
این دوره در خلیاج، نااسایاوناالایا اتاهاای مارکا  
هاامااکاااری  را اماایاادوار کاارد و هشااداری بااه 

 جمهوری اسالمی بود.
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اما سیاست رسمی دولت ترامپ و اعال  چندیان 
باره اینکه میسواهد با همین زاکمیت باه تاوافاق 
برسد، اعال  ایناکاه قصاد جاناگ نادارد، رژیام 
چینجی در کار نی ت و... ، ایان جاریااناا  را 
ی  بار دیگر سارخاورده و ناا امایاد کارد. اماا 
نگرانی جمهوری اسالمی جای خود باقای باود. 
جمهوری اسالمی باا عالام باه ایاناکاه درگایاری 
نظامی اماریاکاا باا ایاران ناه باه شاکال جاناگ 
رودرو که در قابل جنگهای ماوضاعای، جاناگ 
نیابتی در منطقه ای از ایران تا ضربه زدن باه 
باندهای واب ته به ایران در منطقه پیش خاواهاد 
رفت، و با علم به سیاست، ظرفیت و اماکااناا  
از ان کردی در تبدیال شادن باه ابا ار چانایان 
جنگهایی، مهاار کاردن ایان طایاف از ازا ان 
کردی و ...، را در دستاور خاود قارار داد. از 
طاارفاای بااا کشاایاادن بااسااشاای از ناایااروهااای 
زشدالشعبی به مرزهای کردستان قدر  مقابالاه 
خود را به این از ان و رقبای خود نشان داد و 
هم مان سیاست مهاکره، وقت خاریادن، خاناثای 
کردن این نیروها  باا وعاده اماتایاازاتای را در 

 پیش گرفت. 
 

همچناکاه کاه اشااره کارد  ایان جاریااناا  هار 
زمانی جمهاوری اساالمای خاواساتاه بااشاد، باه 
شرط قبو  آنها در جوار خود و دادن سهمی باه 
آنها در کردستان، آماده توافاق باوده اناد. ایاناهاا 
آماده ترین، سربراه ترین بسش اپوزی یون کرد 
برای پهیرش از جانب جمهوری اسالمی و هار 
دولات مارتااجااعای در مانااطاقااه باوده و ه اتاانااد. 
جمهوری اسالمی اگر زمانی بساواهاد نایارویای 
را برای مقابله با اعتراضا  توده ای در مایاان 
اپوزی یون خود به کم  بگیرد، این جاریااناا  

، کام تاوقاعاتاریان و "کارد"در میان اپوزی یون 
آماده ترین ه تند. آنها در عایان زاا  ظارفایات 
باالیی در ضدیت با آزادیسواهی و فضای چاپ 
جامعه، با اعتراض ضد سارماایاه داری طاباقاه 
کارگر  و با کمونیا اتاهاا را دارناد و ایانارا باه 

 کرا  اثبا  کرده اند.
امااروز یاا  فاااکااتااور جاادی مااهاکااره بااا ایاان 
جریانا  برای جمهوری اسالمی کاوتااه کاردن 
دست امریکاا و ساایار دولاتاهاای ماتاسااصام از 
کشیدن جنگ نیابتی به کردستان با اتکا باه ایان 
جریانا  خصوصا در دوره ای است که به هار 
دلیل جاناگای باه او تاحامایال شاود.  ماهاکاره و 
سردواندن از ان کردی تشنه امتیاز و قادر ، 
برای جمهوری اسالمای ابا اری بارای خاناثای 
کاردن آناان و از سار گاهراناادن خااطار جانااگ 
نیابتی است. هم مان مقابله با اعتراضا  تاوده 
ای در کردستان با کم  همین جریانا  قومی، 
استفاده از آنان علیه مرد  آزادیسواه، سایااساتای 
است که سران جمهوری اسالمی با باازی دادن 

 این جریانا  دنبا  میکنند. 
 

اینکه در این م یر چقدر پایاش خاواهاناد رفات، 
اینکه آیا ایران اماتایاازاتای را باه ایان نایاروهاا 
خواهد داد یانه، م تقیما به وضعیت جاماهاوری 
اسالمی و دامنه رشد اعاتاراضاا  تاوده ای در 
ایران و به طبع آن در کردستان برمیگاردد. در 

زا  زاضر بازی دادن به این جریانا  و بحاث 
مهاکره و وقت خاریادن عاالوه بار بای آباروتار 
کردن این جریانا ، راهی برای خاناثای کاردن 
اعتراضا  مارد  و در عایان زاا  امان ناگااه 
داشتن مرزهای کردساتاان در شارایاط تاحامایال 

 درگیری نظامی امریکا با ایران است.
واقعیت این است که جمهوری اساالمای باه بان 
ب اات و وضااع ناااب ااامااان و اسااتاایااصااا  ایاان 
جریانا  آگاه است. نا امنای کاردساتاان عاراق، 
بی نتیجه ماندن جنگ نیابتی عارب اتاان تاوساط 
این جریانا  در ایران، در دستور نبودن رژیام 
چایاناج از جااناب تااراماپ و تارن و ناگاراناای 
کشورهای عربی و مشسصا عرب تان از وقوع 
جنگ به عنوان دولتی که ناسیونالی تاهاای کارد 
به آن متکی بودند، همکااری نا دیا  اتاحاادیاه 
میهنی با جمهوری اسالمی و ناقاش جاماهاوری 
اسالمی در عراق و کردساتاان عاراق، هاماگای 
فاکتورهایی اند که این جریانا  را ساردرگام و 
بی آینده کرده است. جمهوری اسالمی با تاوجاه 
به موقعیت خود، فشار جاناباش اعاتاراضای در 
ایران، تحریام و فضاای جاناگای و ماعاضاال  
اقتصادی و سیاسی گریبااناگایار آن، ماهاکاره و 
نف  طرح آن را، م اتاقال از آیاناده آن، راهای 
برای خنثی کردن این جریااناا  و زاتای بارای 
مقابله باا تاحارکاا  اعاتاراضای در کاردساتاان 

 میداند.
این زقایق و آگاهی ناسیونالی تهای کرد باه آن، 
ترن از اینکه مهاکره تنها یا  تااکاتایا  دوره 
ای با اهداف معین از جانب جمهوری اساالمای 
باشد و فردا زیر همه توافقاا  با ناد، تارن از 
بی آبرویی بیشتر خود در میان مرد  کردستان، 
تجاربایاا  تالاخ ماهاکارا  قابالای باا جاماهاوری 
اسالمی و لاطامااتای کاه زا ن دماکارا  وقات 
خورده است، و انعکان منفای ماهاکاره در ایان 
اوضاع و در دوره ای که جمهوری اسالمی از 
جانب مرد  آزادیسواه ایاران باه چاالاش کشایاده 
شده، همگی از فاکتورهایی است که مانع تاائایاد 
علنی و رسمی مهاکرا  و توافقا  ازتاماالای و 
مسفی نگاه داتشن م الالاه از طارف نایاروهاای 

 ناسیونالی ت کرد شده است. 
 

عمر ایلسانی زاده که در زا  زاضرم الاولایات 
ماااارکاااا  هاااامااااکاااااری "ای  رهاااابااااری دوره

را بر عهده دارد، در  "کردستان ایران از ان 
 ٦در روز  "روداو"مصازبه ای با تلویا یاون 

 ...." :ژوئیه در سلیمانی تاکید میکند و میگویاد
شایاعااتای در ماورد ماهاکاره ماا باا جاماهاوری 
اسالمی پسش شده است. این شاایاعاا  واقاعایات 
ناادارد، تااا کاانااون هاانااوز مااهاکااره ماایااان مااا و 
جمهوری اسالمی بر سر م لالاه کارد صاور  

 "نگرفته است.
دو روز بعد از ایان مااجارا ایالاساانای زاده در 
مصازبه با رادیو آلمان و در جوان ایان ساوا  

هاا در چاه ساطاحای صاور   این مالقاا "که، 
از طرف جمهوری اساالمای " :میگوید "گرفته؟

نمایندگانی در سطاح بااال و از طارف ازا ان 
کرد هم نمایندگانی در ساطاح رهاباری در ایان 

 ."اند دیدارها شرکت کرده
 "مارکا  هاماکااری"اطالعا  قطاره چاکاانای 

چهار جریان ناسیوناالایا ات کارد، آناهام گاوشاه 
های کوچکی از زقایقی که بساشاا عالانای شاده، 
بیان آگاه بودن آنها به قبح کار خود، اگااه باودن 
از نفر  به زق مارد  آزادیاساواه کاردساتاان و 
مرد  آزادیسواه ایران از معامله و باناد و ب ات 
به اسم مرد  کردساتاان تاوساط جاریااناا  فاوق 
است. جریاناتی که در کل این دوران چه تاالش 
آنها برای توافاق باا ایاران و چاه پاروژه هاای 
قومی و فدرالی تی آنها، چه سار خام کاردنشاان 
در مقابل دولتهای مرتجاع ماناطاقاه و چاه امایاد 
ب تن به بمباران ایران و تحریمهاای اقاتاصاادی 
دولت ترامپ، هاماگای عالایاه ماناافاع کاارگاران 
کردستان، اقشاار ززاماتاکاش جااماعاه و مارد  

 آزادیسواه در کل ایران بوده است.
 

 عواقب و عوارض این واقعه
دامنه تاوافاق و عاد  تاوافاق ایان جاریااناا  باا 
جمهوری اساالمای هاناوز ماعالاو  نایا ات. ایان 
جریانا  تحت فشار افشا شدن نشا ات شاان باا 
نمایندگان جمهوری اسالمای، از سار اجاباار و 
غیر م تقیم اعال  کرده اناد کاه چانایان اتافااقای 
افتاده است. عمر ایالاساانای زاده باه ناماایانادگای 

آناهاا، هاناوز  "مرک  همکااری"چهار جریان و 
میگوید این مهاکره نی ت و تنها مقادماا  اولایاه 
اساات. هاانااوز روشاان ناایاا اات تااوقااع ایاانااهااا از 
جمهوری اسالمی چه بوده و جمهوری اسالمای 
از اینها چه خواسته  است. هنوزدرجه توافاق و 
عد  توافق  از جانب طرفیان ایان مااجارا بایاان 

 نشده است. 
 

با این وصف در اوضاع کنونی و در شرایاطای 
که مرد  ایران دیماه را از سر گهرانده اناد، در 
اوضاعی که جامعه رسما نسواستان جاماهاوری 
اسالمی را اعال  و م تقیم کل زااکامایات را باا 
همه جناح و دساتاه هاای آن باه چاالاش کشایاده 
است، بی تردید مهاکره و توافق این جریانا  با 
جمهوری اسالمی در هار ساطاحای، پادیاده ای 
منفی و علیه مرد  آزادیسواه ایران است. وجود 
دو شااخاه زا ن دماکارا  در ایان مااجارا باه 
عنوان ی  جریان اصلی ناسیونالی ت کارد در 
اپوزی یون ایران، میا ان تااثایارا  مانافای ایان 
اتفاق را اف ایش میدهد. اگر توافقی زاصل شاده 
باشد، بی تردید توقع جمهوری اسالمای از ایان 
جریانا  در کردستان تابادیال آناهاا باه عصاای 
خود در مقابله با مرد  ماعاتارض اسات. تابادیال 
این نیروها به اب ار مقابله با مرد  معترض در 
کردستان بساشای از ایان پاروساه اسات و ایان 
لااطاامااه ای جاادی بااه اپااوزی اایااون جاامااهااوری 
اسالمی، خواهد زد.  این امر میتواند مناجار باه 
ایجاد تفرقه در میان مارد  کاردساتاان، باه جادا 
کردن و لطمه زدن باه هاما ارناوشاتای ماباارزه 
طاابااقااه کااارگاار در ایااران و تضااعاایااف آن، بااه 
من وی کردن مبارزه مرد  آزادیسواه کردستاان 
شود. و بای تاردیاد شارایاط ماباارزه ماا و کال 
اپوزی ون جمهوری اساالمای و خصاوصاا ماا 
کمونی تها و طبقه کارگر و صف آزادیاساواهای 
در مقابل جمهوری اسالمی ساسات تار خاواهاد 

 شد.
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ایاان ماااجاارا امااا یاا  بااار دیااگاار نااامااربااوطاای 
ناسیونالی تها را به خواسات و ماطاالاباه مارد  
آزادیسواه کردستان نشان میدهد. ایان اتافااق تاا 

و  "زق کارد"هم اکنون این واقعیت که ادعای 
رفع ستمگری ملی بر مرد  کردستان از جانب 
این جریانا ، صرفا چتاری فاریاباناده و مارد  
پ ند برای سهیم شدن در ثرو  و اماکااناا  و 
قدر  آن جامعه است، را در ماقاابال هاماگاان 
قرار داده است. یکاباار دیاگار ماعالاو  شاد کاه 
ادعای ناسیونالی تهای کرد زتی در تحقق رفاع 
ستم گری ملی و تالش برای پایان باه آن پاو  
است. نشان داد ناسیونالی تهای کرد از م الالاه 
کرد تنها به عناوان م اتاما اکای جاهات ک اب 
امتیاز برای خود سواستفاده میکنند. این زقایاق 
نشان میدهد که زل م لله کرد در کردساتاان و 
رفع ستمگری ملی بر دوش جنبش کارگاری و 
کمونی تی ایران است و ناسیوناالایا اهاای کارد 
در این میدان نه تنها نقش مثبتی نادارناد بالاکاه 

 عوامل بازدارند در این م یر اند.
 

بارای  "مارکا  هاماکااری"هم ماان باا تاالش 
بازگشت به دامن جمهوری اسالمی، هاما ماان 
با آمدن جمهوری اسالمی پای مایا  ماهاکاره و 
نش ت با این جریانا ، کنگاره مشااهایار کارد 
توسط جاماهاوری اساالمای در سانانادگ اناجاا  
گرفته است. این ماجرا نه اتافااقای اسات و ناه 
نامربوط به پدیاده ماهاکاره. م اتاقال از ایاناکاه 
جمهوری اسالمی تالش کرده است با یک اری 
اقداما  فرهنگی ناز ، با اتکاا باه باساشای از 
هااناارمااناادان، شااعاارا، شااسااصاایااتااهااای ماارتااجااع، 
عناصر و افراد تاریساا ماتاحاد خاود در مایاان 
ناسیونالی تهای کرد و باساشای از باورژوازی 
کرد که تاریسا منافع خاود را در چاهاارچاون 
جمهوری اسالمی، دنبا  کارده اسات، کاناگاره 
مشاهیر و مهاکره با مرک  همکاری، دو اقادا  
مکمل هم در دوره ای اسات کاه باه آن نایااز 
دارد. از نظر جمهوری اسالمی هار دوی ایان 
اقداما  در جوان به نیاز جاماهاوری اساالمای 
در کنتر  فضای اعتاراضای مارد  آزادیاساواه 
در کردستان و شکل دادن به سپری در ماقاابال 
آن با اتکا به هواخواهان قدیم خود و ماتاحادیان 

 جدید  دراپوزی یون ناسیونالی ت کرد است.
 جریانا  ناسیونالی م کرد "خیانت"
 

انعکان تا کنون دیاپالامااسای ساری جاریااناا  
، در جااماعاه "مارکا  هاماکااری"متشکال در 

کردستان موجی از نفر  از این جاریااناا  را 
به همراه داشته است. ایان نافار  واقاعای، باه 
زق و قابل فهم است. جامعه کاردساتاان قاطاعاا 
این جریانا  را باا هار لاطامااتای کاه در ایان 
م اایاار بااه ناایااروهااای اپااوزی اایااون و ماارد  
معترض در مقابل جمهوری اسالمای، با ناناد، 
پ  می ند. بعضیها میگاویاناد نااسایاوناالایا اتاهاا 
خیانت کرده اند، ساازشاکاار ه اتاناد و... ایان 
ادعاها واقاعایات نادارد و بایاان تاوهام باه ایان 
جریانا  است. از ان ناسیونالی ت کرد هایاچ 
زمانی بسشی از جنبش عادالاتاساواهااناه طاباقاه 
کارگر و محرومان جامعه نبوده اند که اماروز 

به آن پشت کرده باشند. آنها همواره در صاف 
مقابل و علیه کارگر و عدالتسواهی او چاه در 
اپااوزی اایااون و چااه در آیاانااده در پااوزی اایااون 
ای تاده و خواهند ای تاد. می ان نفر  ایناهاا از 
کااارگاار و اماایااا  باارابااری طاالاابااانااه آن، از 
عاادالااتااسااواهاای و باارابااری طاالااباای آن، هاایااچ 
دستکمی از زاکمین جمهوری اسالمی ناداشاتاه 
است. مسالفت آنها با جمهوری اسالمی و زتی 
تالش آنهاا در دوره هاایای بارای سارناگاونای 
جمهوری اسالمی، دلیل بر قرار گارفاتان آناهاا 
در صف آزادیسواهان جامعه و جنبش براباری 
طلبانه برای رفاه و آزادی و عدالت اجتماعای، 
برای زقوق برابار زن و تاامایان آزادی هاای 
سیاسی و... نی ت. این از ان و هاماه شااخاه 
های مستلف ناسیونالی ت از ناسیوناالایا اتاهاای 
کرد تا ناسیونالی ت های فارن، ترک، عرن، 
بلو  و...، همگی بسشهایای از باورژوازی و 
ضد کارگراند. ک ی که فکر میکند اینها باه ماا 
و به طبقه کارگر ایاران و یاا باه کاارگاران و 
اقشار ززمتکش در کردستان خیانت کرده اند، 
پشت کرده اناد، بادوا پاهیارفاتاه اسات کاه آناهاا 
بااسااشاای از ایاان طاابااقااه و جاا ئاای از جااناابااش 
آزادیسواهانه آن بوده اند که امروز به آن پشت 
کاارده انااد. سااازش و عااد  سااازش آنااهااا بااا 
جمهوری اسالمی، جنگ و صلح آناهاا باا هام، 
سر سوزنی به کارگر و صف آزادیسواهای آن 
جامعه مربوط نی ت. آنها هامایاشاه در ماقاابال 
عدالتسواهی کارگری در تما  تاریخ خاود چاه 
در اپوزی یون و چه در پوزی یاون ای اتااده و 

 در آینده هم خواهند ای تاد.
 کومه له و این مهاکرا 

 
اینجا قصد وارد شدن به مواضع کاوماه لاه در 
ایاان خصااوص را ناادار  .امااا اشاااره هاارچاانااد 
کوتاهی به نکاتی الز  است. در تما  مبازثاا  
کومه له از زبان ابراهیام عالایا اده باه عاناوان 
دبیر او  این جریان، ی  نگرانی عمیق ماوگ 
می ند و آن، نگرانی از فاصله افاتاادن و تاناهاا 
ماندن کومالاه عالایا اده و تارن وی از قاطاع 
رابطه دیرینه و دوستانه با این جریانا  اسات. 
در اینکه توافق و در زقیقت ت الایام شادن ایان 
جریانا  به جمهوری اسالمی، اتفاقی منافای و 
به زیان اپوزی یون جاماهاوری اساالمای اسات 
تردید نی ت. اما این درجه از وفاداری ابراهیم 
علی اه به این جریاناا  و ایان درجاه از اان 
یکی بودن با آنها که با کلاماا  صاداقات او باا 
آنها از جانب شسص علی اده بیان میشود و باه 
کرا  اعال  نگرانی میکند که میان او و آناهاا 
فاصله می افتد ، برای هر کارگار و ان اان باا 
شعوری که سرسوزنی به زقیقت و به عادالات 
و برابری پایبند باشد، سوا  برانگایا  و نشاان 
دهنده عمق ناسیونالی م نهفته در خود کومه لاه 
علی اده است. ابراهیم علی اده در مصازاباه باا 
تاالااویاا یااون روداو، ضااماان باایااان ایاانااکااه نااهاااد 
نروژی بر سر مهاکره با جمهوری اسالمی از 
ی  سا  و نیم قبال دو باار باا آناهاا هام نشات 
داشته است، در مورد ادامه مهاکرا  با مارکا  
همکاری، اشاره میکند که روناد ماهاکارا  تاا 
کنون به نفع جمهوری اسالمی تما  شده اسات. 

او بیان میکند که جریان او انتقادا  خود را به 
مرک  هم کاری گفته است. اماا یا  کالاماه از 
مضمون این انتقادا  و مضماون و جا ئایااتای 
که مایاداناد را بایاان نامایاکاناد. بااالخاره مارد  
کردستان و کارگران و آزادیاساواهاان جااماعاه 
زق دارند از دبیر او  کومه لاه باپارساناد او و 
جریانش در ایان مااجارا کاناار آناهاا یاا کاناار 

ای ااتاااده اساات. ابااراهاایاام  "ماارکاا  هاامااکاااری"
علی اده به جای روشنگاری از ایان مااجارا و 
تالش برای باز کردن چشم و گاوش کاارگاران 
و ماارد  آزادیااسااواه باار ماااهاایاات جااریااانااا  
ناسیونالی ت، در تاالش اثاباا  خالاوص نایات 
 خود به آنها و اثبا  برادری خود با آنها است.

او در مصازبه با بسش کاردی رادیاو آماریاکاا 
از دالیال خاود بارای  یاکایدر همین زمایاناه، 

نماندن با مرک  همکاری کاهایای ماورد اشااره 
را، رابطه و دوستی جاریااناا  ایان مارکا  باا 
اپااوزی اایااون راساات ایااراناای بااا گاارایشااا  
شونی تی است. اما سالها ن دیکی و هاماکااری 
با ناسیونالی تهای کرد، با جاریااناا  قاومای و 
فدرالی تی، با انواع محافل ضد کارگر و ضاد 
کاامااوناایاا اات و فاارقااه هااای قااوماای در ماایااان 
ناسیونالی اتاهاای کارد، را بای عایاب و ایاراد 

 میداند.
 

 به عنوان خاتمه
همچنانکه اشاره کردیم افق نااسایاوناالایا اتاهاای 
کرد تاریسا توافق با جمهوری اسالمی و مورد 
قبو  واقع شدن بوده  اسات و در ایان زمایاناه 

و تالش را پشات  "رشاد "همگی تاریسی از 
سردارند. اتفاقا  اخیر قطعاا پادیاده ای مانافای 
علیه مرد  آزادیسواه و نهایتا به نفع جاماهاوری 
اسالمی تما  خواهد شد. لها افشای ماهیات ایان 
جریانا ، افشای زدوبندهای آنها با جاماهاوری 
اسااالماای، کاانااار زدن و زدودن تااوهاامااا  
ناااساایااونااالاایاا ااتاای در شهاان کااارگااران و اقشااار 
ززمتکش جامعه کردستان ی  وظیفه جدی ما 
کمونی ها است. نقاد سایااسات و پاراتایا  ایان 
جریانا  و باز کردن چشم کارگر و ززمتکش 
آن جامعه بر این زقایق بسشی جادی از جادا  

 ما برای جامعه ای آزاد و برابر است. 
بی تردید جامعه کردستان دسات رد باه سایاناه 
این جریانا  خاواهاد زد. چاهال ساا  گاهشاتاه 
کااارگااران کااردسااتااان، زن و جااوان و اقشااار 
ززمتکش این جامعاه در ماباارزه خاود بارای 
آزادی، رفااه، بارای پاایاان دادن باه هار ناوع 
تبعیض ملی، برای زقوق زن و کاودک و در 
دفاع از زقوق زرمت خود، ه ینه ای با ر  
پرداخته است. ت لیم ناسیونالیا اتاهاای کارد باه 
جمهوری اسالمی و ک ب چند مقاا  از جااناب 

، تبدیال آناهاا باه "زق کرد"این زاکمیت به نا  
مجریان جمهوری اسالمی در کردساتاان و در 
مقابل ک ب امتیازتی، آناهاا را بایاش از پایاش 

 من وی خواهد کرد.
 

 ٩۱۱٢جوالی  ۹

 
       *** 
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 راباید جدی گرفت!“ پ ک ک”خطر 

 محمد فتاحی

 1ادامه از ص
  

استراتژی این سازمان در آینده کردستان 
 ایران

پ ک ک که خود ی  جریان سیاسی در  
کردستان ترکیه است، این  سالهاست که در 
هر سه کشور دیگر  دارای اقلیت های منت ب 
به کرد)عراق و سوریه و ایران( دارای 
از ان سیاسی هم خط و تماما واب ته به خود 
است. عثمان اوجالن از رهبران پیشین این 
سازمان در مصازبه هایش توضیح  میدهد که 
بعداز تشکیل وازدهای پ ک ک در 
کشورهای مستلف، م لولین آنها توسط 
رهبری پ ک ک به کنگره های این از ان 

 پیشنهاد و توسط کنگره آنها انتسان شدند. 
استراتژی پ ک ک در کشورهای دارای 
شعبه، جا افتادن این از ان در سی تم های 
زاکم فعلی است. مسالفت پژاک)پ ک ک( با 
سرنگونی جمهوری اسالمی و اعال  رسمی و 
علنی آن، پیشبرد این استراتژی در ایران 

 است.
چنین سیاستی ضمن اینکه با اهداف خود این 
سازمان در ترکیه هم یک ان است، به آن 
کم  میکند تا زمایت دولت های زاکم بر 
ایران و عراق و سوریه را پشت خود داشته 
باشد. هر سه کشور هال  شیعه با معضل 
م لله کرد و نتیجتا با اپوزی یونی رنگارنگ 
طرف اند که میتوانند از ظرفیت پ ک ک 
برای مقابله با آنها استفاده کنند. ه ینه چنین 
ماموریتی تامین سطحی از زمایت از طرف 
این دو  برای پ ک ک در مقابل ترکیه است. 
چنین اتفاقی ادامه زندگی پ ک ک در منطقه 

 را تامین میکند.
 

نیاز حیاتی جمهوری اسالمی به پ ک ک در 
 این دوره

جمهوری اسالمی در بحرانی ترین دوره 
زیا  سیاسی خود به سر می برد. فشار همه 
جانبه امریکا و موگ اعتراض و تنفر و مطالبه 
در درون جامعه، ترکیبی از مساطرا  برای 
این رژیم اند. در چنین شرایطی، با تیییر 
بیشتر شرایط به ضرر زاکمین، چه وقوع 
شرایط انقالبی و چه وقوع جنگ با قدر  
های منطقه ای، امکان از دست رفتن کنتر  
زاکمین بر کردستان ی  ازتما  واقعی است. 
بعالوه از ان  متعدد م لح ناسیونالی ت 
محلی به سرعت برق میتوانند اب ار جنگ 
نیابتی دیگران شوند. در چنین شرایطی ز ن 
پ ک ک میتواند دقیقا مانند سوریه مورد 
استفاده قرار گرفته و اداره کردستان به آن 
سپرده شود. در چنین موقعیتی، چه در مقابل 
موگ انقالبی و چه در مقابل اپوزی یون چپ و 
راست، میتواند به عنوان ی  نیروی 

 سرکوبگر زافظ نظا  عمل کند.
 تفاوت در کیس سوریه؛

اگر ایران امروز ی  جامعه سیاسی و با 

زضور جنبش های متعدد شکل گرفته و مدرن 
امروزی ت، جامعه سوریه زیر ت لط تاریسی 
خانواده اسد، تقریبا ی  برهو  سیاسی بود. 
اگر جامعه ایران انقالن دیده و تجارن 
فراوانی از تحوال  مهم در بطن خود دارد، 
در سوریه به جا مانده از امپراتوری عثمانی 
از این خبرها نبوده است. و اگر امروز جنبش 
های سیاسی و اجتماعی مدرن با مطالبا  
روشن در ایران زضور زنده دارند، در 
سوریه چنین چی ی نبود. بعالوه در سوریه 
ی  سناریوی سیاه شکل گرفته با زضور 
نیروهای متعدد هار و جانی از هر طرف بود. 
در چنین شرایطی، تحویل گرفتن منطقه 
کردنشین سوریه توسط پ ک ک و تامین 
امنیت آن، مثبت ترین نقشی بود که ی  
نیروی بورژوایی میتوان ت تقبل کند. به همین 
دلیل نقش پ ک ک در آنجا، که دفاع از وضع 
موجود بود، در مقای ه با جهنم بقیه مناطق، 
نقشی ب یار م لوالنه و مثبت به زا  جامعه 
بود. به هیمن دلیل مورد زمایت جهانی قرار 

 گرفت.
چنین نقشی در کردستان ایران، اوال قبل از 
هرچی  در مقابل مردمی است که در چهل 
سا  گرششته برای زاکیمن گردن کج نکرده و 
ت لیم نشده اند. در ثانی اینجا جنبش های 
سیاسی با افق های روشن طبقاتی شکل گرفته 
اند که نیروهایی برای ممانعت از سناریوی 
سیاه زتی در شرایط جنگی میتوانند باشند. 
ضمن اینکه کی  ایران از نظر خود جمهوری 
اسالمی هم ی  کی ی است که همراه ی  
جنبش از پائین سرنگونی طلبانه و با مطالبا  
روشن سیاسی اجتماعی است. به زبان دیگر، 
رژیم اسالمی پ ک ک را برای مقابله با 
مردمی میسواهد که قصد سرنگونی اش را 
دارند. به این دلیل ساده که هیچ قدر  نظامی 
و سیاسی خارجی موجودیت این رژیم را 
تهدید نکرده است. از این زاویه نقش پ ک 
ک در ایران و در چنین دوره ای، نقش ی  
نیروی م دور را خواهد داشت که برای زفظ 
رژیم سیاسی در مقابل مرد  و جنبش های 

 سیاسی می جنگد و خون می ی د.
سوا  اینجا این است که در چنین شرایطی 
رژیم اسالمی چنین ماموریتی را به خود 
از ان ناسیونالی ت کرد که در زا  زاضر 
در کمپ غرن اند، نمیدهد؟ مگر نه این است 
که آنها هم چنین ظرفیت هایی میتوانند از خود 
نشان دهند. پاسخ روشن است؛ اینها اوال 
نیروهای انتگره تر در جامعه ایران اند و خود 
را با شرایط میتوانند منطبق کنند. میتوانند 
همراه ی  جنبش سرنگونی باشند و به شرکت 
خود در زاکمیت بعدی بیشتر مطملن شوند تا 
در سی تم فعال اسالمی. از طرف دیگر، این 
از ان به اندازه پ ک ک مورد اتکا و اعتماد 
نی تند. به این دلیل ساده که سالهای زیادی 
است که پ ک ک در کنار بلوک جمهوری 

اسالمی زضور دارد و در سوریه هم با هم 
شری  و همکار بوده اند. ثاینا پ ک ک در 
مقای ه با بقیه از قدر  نظامی بیشتری 
برخوردار است و در پیشبرد نقش خود، 
یکدست تر و ایدئولوژی  تر و راسخ تر عمل 
میکند. ثالثا به دلیل "خارجی" بودن آن، امکان 
دست بردن به خونری ی علیه مرد  برای آن 
بیشتر است. رابعا تجربه پ ک ک در اسلحه 
کشیدن به روی مرد  و بمب گهاری و ترور 

 دیگران ب یار بیشتر است. 
 

 ظرفیت های پ ک ک برای چنین نقشی؛
پ ک ک برای سالهای متمادی در دوران 
جنگ سرد، در سوریه، در قبا  زمایت دولت 
آن کشور، آرامش در کردستان آن کشور را 
تامین کرده است. قضیه از نظر دولت آن 
کشور این اندازه اهمیت داشته که  جوانان کرد 
سوری درون صفوف پ ک ک را از 
سربازی معاف میکرده است. این در زالی 
بوده که بسش قابل توجه مردمان کردزبان آن 
کشور نه شناسنامه داشته اند و نه به عنوان 
شهروند به رسمیت شناخته شده بوده اند و 
ظاهرا نه اعتراضی هم به این بی زقوقی 
شکل گرفته بوده است. در دوره سناریوی 
سیاه سوریه هم، با تحویل مناطق کردنشین 
توسط پ ک ک، تما  از ان و گروههای 
سیاسی موجود و هوادار غرن، منجمله بلوک 
از ان ناسیونالی ت کرد هوادار م عود 
بارزانی و غرن، توسط پ ک ک سرکون و 

 پاک ازی شدند.
 

ظرفیت های دیگر پ ک ک را باید در ترکیه 
 دید؛ بمب گذاری، ترور و کشتار؛

برای سالیان سا ، سطل های زباله شهرداری 
یکی از اهداف بمبگهاری پ ک ک در 
خیابانهای شهرها بودند و تعداد زیادی از 
کارگران شهرداری ها که در این عملیا  ها 
کشته شدند. کدخداهای روستا ی  هدف دیگر 
ترور پ ک ک در مناطق روستایی کردستان 
آن کشور بودند، به اتها  رابط روستا و 
مقاما  اداری، که نقشی معاد  کدخداهای 
سابق و دهبان های امروزی در ایران، که 
خطایی مرتکب نشده بوده اند. معلین روستا 
نی  تا دوره ای هدف ترور پ ک ک بودند، به 
این اتها  ساده که به زبان ترکی تدری  می 

 کرده اند. 
 

برای سالها، سربازان اسیر ارتش ترکیه را از 
طریق دار اعدا  میکرده اند. م لولین و 
اعضای سابق این سازمان در توضیح شان 
برای این م لله عنوان میکنند که استفاده از 
گلوله انقالن برای کشتن ی  سرباز بی 
ارزش خیانت به انقالن است، در زالیکه با 
ی  طنان میشود دارشان زد و به آسانی جان 

 شان را گرفت!
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تصویر چنین جنایتی،آنطوریکه بعضی از 
اینها از تجربه شسصی خود میگویند، برای 
ک ی که بویی از ان انیت برده باشد، به 

 راستی غیرقابل تحمل است. 
برای سالهای طوالنی تر، زنان و مردان 
عاشق در صفوف خودشان را به اتها  رابطه 
عشقی، رسما و علنا اعدا  میکرده و برای 
درن عبر  به دیگران، جنازه شان را تا 

 مد  ها در معرض دید بقیه میگهاشتند.
ترور و یا اعدا  اعضای سابق به اتها  ترک 
سازمان، صفحه دیگری از جنایا  این 
سازمان در زق ک انی است که گناهی نداشته 

 اند.
و باالخره ترور مسالفین! نیرویی که در  

مقابل خودی هایش چنین هار و بی رزم عمل 
میکند، در مقابل مسالف سیاسی چطور ظاهر 
میشود؟ در این زمینه، اینها دست امثا  مال 
مصطفی بارزانی و نوشیروان مصطفی رهبر 
سابق جنبش تیییر در کردستان عراق را از 

 پشت ب ته اند.
عملی کردن این درجه از جنایت در سایه ی  
آموزش ایدئولوژی  فشرده ممکن است که 
محور آن نوشته های مقدن رهبر آپو یا 
عبدهللا اوجاالن است. فرد در این سی تم 
آموزشی طوری آموزش پیدا میکند که ن بت 
به ن دی  ترین ع ی ان، در دفاع از انقالن
)شورش(، به اندازه کافی بیرزم و بی از ان 
تربیت میشود. سن کمتر آموزشی برای چنین 
دوره هایی، برای پ ک ک ممکن تر است. به 
همین دلیل تا مقطع اعتراض وسیع سالهای 
آخر دهه نود از طرف خانواده ها، پ ک ک 
رسما مشیو  کودک ربایی در کردستان 
عراق بود. به همین خاطر ز ن کمونی ت 
کارگری عراق در این مورد کمپینی اعال  
کرد و یکی دو دور با م لولین پ ک ک در 
سلیمانیه مهاکره انجا  گرفت. این م لله زدود 

 بود. ٩۱۱۱یا  ٩۱۱۱تا  ٢۹سالهای 
 

 موانع سر راه پ ک ک
برای انجا  چنین ماموریتی در کردستان 
ایران، پ ک ک با موانع متعدد روبروست؛ 
بلوغ سیاسی جامعه ایران با ترکیه غیرقابل 
مقای ه است. تجارن تاریسی مرد  در ایران، 
تحوال  تاریسی گهشته، نقش جنبش های 
سیاسی و اساسا کمونی م در باال بردن توقع 
سیاسی در کردستان ایران، عاد  مرد  به 
داشتن از ابی در جامعه با معیارهای معین، 
و سطح مبارزه ای که همین امروز طی 
میکنند، میدان را برای ایفای نقش جریانی 
مانند پ ک ک بشد  سست میکند. پ ک ک 
در عمر سیاسی خود در فعالیت در ایران، 

یکبار در سنندگ بمبگهاری کرد و بعداز آن از 
ترن آبرو و اعتبار آنرا ترک کرد. ی  بار 
هم جنازه دو عاشق را در تاب تان  سا  نود و 
هفت میالدی بر سر راه مرد  مناطق مرزی 
برای عبر  گهاشته بودند که همه جا موجب 
شده بود از جنایت پ ک ک بگویند. این راه 
را هم دیگر ترک کردند. ترور اخیرشان در 
منطقه مریوان و اعدا  شنیع یکی از اعضای 
سابق به اتها  ترک صفوف شان، شاید آخرین 
موردی باشد که چنین جنایتکارانه و بیرزم 

 ظاهر میشوند...
نکته جالب توجه خودداری این سازمان از 
قبو  رسمی این ترورها و کشتارهاست، که 
بطور اتوماتی  موجبا  رعب و وزشت 
بیشتری را در جامعه فراهم میکند. از آنجایی 
که رقبای سیاسی این سازمان با توسل به 
ترور و تهدید جا را برای آن خالی کرده اند، 
عمال افشاگری های م تند ب یار کمی از کل 
این جنایا  در دست است و برای دسترسی به 
اخبار م تند، تنها جان به در برده های این 
ترورها ه تند که شمارشان کم است. مثال 
عثمان اوجاالن برادر عبدهللا اوجاالن و عضو 
سابق رهبری این سازمان، بعداز خنثی شدن 
ترور خود، در مصازبه مورد اشاره در همین 
مطلب، در مورد آن صحبت کرده و گفته که 
روزی که ی  گروه م لح پ ک ک برای 
ترور او آمده بودند، او اتفاقی در سفر بوده و 
به همین دلیل نجا  یافته است. بقیه ترورها یا 
موفق بوده و ک ی نی ت از آن بگوید، یا 

 ازتماال ک انی اند که ناشنان مانده اند.
دلیل دیگر کمبود سند در این باره، سکو   

بقیه سازمان ها و دستجا  ناسیونالی ت کرد 
است که به خاطر منافع جنبشی در مقابل آن 
سکو  میکنند. نمونه اخیر در مریوان برای 
همه ما ثابت کرد که بقیه جریانا  
ناسیونالی ت در مقابل تروری م پ ک ک 
رسما سکو  کرده و در غیبت کمونی ت ها، 
دسته جمعی بر آن سرپوش میگهارند. بقیه 
اطالعا  مربوط به ترورهای این سازمان که 
در همین نوشته آمده است، نتیجه مصازبه 
شسصی نگارنده همین مطلب در سا  نود و 
هفت در سلیمانیه، با تعداد شش نفر از 
م لولین و گریالهای سابق این سازمان است 
که توان ته بودند در فرصتی فرار کرده و در 
آن شهر برای مد  چند ماهی در درون 
صفوف ز ن کمونی ت کارگری عراق پناه 

 بگیرند.
 

 به عنوان اختتامیه؛
خالصه و در ی  کال ؛ پ ک ک مسوف 
ترین جریان سیاسی در تاریخ ناسیونالی م کرد 
است که به دلیل نقش و قدر  منطقه ای آن، 

نمی تواند مایه نگرانی کمونی ت ها و توده 
کارگر و ززمتکش، بویژه در ایران، نباشد. 
کل فعالیت نیروهای واب ته به این جریان، در 
همه کشورها، تابعی از و در خدمت به اهداف 
معین این جریان در ترکیه است. در همین 
دوره بعداز تظاهرا  های دیماه ی  سا  و 
نیم قبل شهرهای ایران، بارها رهبران آنها 
گفته و تهکر داده اند که سرنگونی جمهوری 
اسالمی و یا مبارزه م لحانه علیه آن به نفع 
"ترک" است. لها قبله نمای آنها بویژه در 
ایران و عراق تابعی از رابطه آنها با دولت 

 ترکیه است. 
این یعنی نیرو و نقش اینها در آینده ایران، در  

خدمت دفاع خونین از جمهوری اسالمی و در 
مقابل هرگونه خطری ت که متوجه داعش 
شیعه در ایران است. سازمان مجاهدین خلق 
برای دفاع از صدا  در زمله به کردستان 
عراق و کشتار مرد  شرکت م تقیم داشتند. 
توجیه آنها برای ساده لوزان صفوف شان، 
استفاده جمهوری اسالمی از این منطقه برای 
زمله به مجاهدین بود. رهبری پ ک ک که 
امروز در مورد اهمیت بقای جمهوری 
اسالمی هشدار میدهد، روز خود، با چنگ و 
دندان همان نقشی را در ایران و در مقابل 
اپوزی یون و مرد  و بویژه کمونی ت ها ایفا 
خواهد کرد که مجاهد در خدمت صدا  ز ین 

 به پیش برد.
 

سکو  اپوزی یون ناسیونالی م کرد ایرانی در 
مقابل ترور اخیر پ ک ک در مریوان، به ما 
میگوید که اینها در مقابل جنایا  و نقش 
مسرن همدیگر، تا آنجایی که به مرد  مربوط 
میشود، سکو  کرده و به خاطر امنیت و 
آسایش مرد  در مقابل هم قرار نمیگیرند. 
اختالف همین امروز دو بلوک ناسیونالی م 
کرد، یکی پشت امریکا و متحدین آن، و 
دیگری پشت هال  شیعه در منطقه، نه به دلیل 
منافع سیاسی مرد  در این کشورها، که به 
دلیل تعلق شان به همین بلوک های متفاو  
است. این یعنی وظیفه افشا و ایجاد سنگر در 
مقابل نقش ضدانقالبی امروز و فردای پ ک 
ک، اساسا بر دوش کمونی ت ها و مردمان 
آزادیسواه و برابری طلبی است که در زضور 
و ایفای نقش جریانی مانند پ ک ک در آینده 

 کردستان ایران، نفعی ندارند.
 
 

*** 
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 !در كردستان ایران چه خبر است
“              "گفتگوی نشریه  نینا با مظفر محمدی                            

م اله مهاكره از ان محمد راستی: 
ناسیونالی ت كردستان ایران با جمهوری 
اسالمی و درعین زا  زمله نظامی سپاه به 
مقر های از ان دمكرا  كردستان ایران، بار 
دیگر كردستان ایران، موقعیت سیاسی، 
نظامی، اجتماعی و طبقاتی آن را در خود و 
در رابطه با سراسر ایران، مرك  توجه تحلیل 
گران قرار داده است. به نقد و بررسی و د  
نگرانی ها، أمیدها و هران هایی در میان 
از ان و جنش های سیاسی شكل داده است. 
اگر بسواهیم تصویر ابژكتیو و واقع بینانه ای 
از سیمای امروز كردستان ایران، با از ان و 
جنبش ها و تاثیرا  تاریسی اش بدهیم، این 

 تصویر از نظر شما چگونه است.  

اصلی ترین مؤلفه ها، روند ها، شان  ها و 
مساطرا  از زاویه منافع جنبش آزادی و 
برابری، زنیش طبقه كارگر و محرومان 

 جامعه، كدا  ها ه تند.

سوا  شما در واقع وجوه مظفر محمدی: 
مستلفی را در بر میگیرد. من زداقل سعی می 
کنم به دو وجه اصلی آن بپرداز . یکی اینکه 
در کردستان واقعا چه خبراست ، تصویرما از 
سیمای امروز کردستان چی ت؟ و دو  از د  
این تصویر و شرایط چه فرصت ها و یا به 
قو  شما شان  ها و یا مساطراتی از زاویه 
 منفعت کارگران و ززمتکشان  بیرون می آید.

الز  است اشاره کنم که من در مصازبه قبلی 
با رادیو نینا به "مهاکره از ان و کنگره 
مشاهیر کرد" و بطور کلی نقشه جمهوری 
اسالمی در کردستان پرداخته ا . در اینجا به 
زوایای دیگر این تحو  در پاسخ سواال  شما 

 می پرداز . 

وقتی از تحوال  کردستان ایران صحبت می 
کنیم  به دو واقعیت عینی می رسیم. یکی 
تیییر و تحوال  درون صفوف از ان و 
جریانا  ملی و قومی و مههبی و رابطه شان 
با جمهوری اسالمی مثل همین مهاکرا  اخیر 
و یا زمال  نظامی که ظاهرا متناقض می 
نماید و دیگری تحوال  درون جامعه، رابطه 
مرد  با دولت و از ان  ومبارزا  و 
جدالهای طبقاتی  است. در زقیقت این دومی 
است که سرنوشت معامال  و بند و ب ت های 
از باال و تاثیرا  سیاست و  عملکرد امروز 
از ان ناسیونالی م برجامعه ی کردستان را 

 تعیین می کند. 

اتفاقاتی که امروز در رابطه از ان 
ناسیونالی ت کرد با دولت جمهوری  اسالمی 
می افتد با اتفاقا  پیشین هم از لحاظ  موقعیت 
 این از ان و هم شرایط جامعه، تفاو  دارد. 

ما همیشه گفتیم و صحت آن بارها  ثابت شده 
این است که زیا  ناسیونالی م کرد اوال در 
شکاف دولت ها ممکن شده است و دوما 
استراتژی ناسیونالی م جنگ برای مهاکره 
است. این ادعای ما نی ت، زکمی است که در 

تاریخ ثبت شده است. چهار دهه جنگ و 
تساصم ناسیونالی م کرد با جمهوری اسالمی 
همیشه پدیده ی مهاکره و سازش و توافق را 

 در خود داشته است. 

ز ن دمکرا  کردستان ایران "زدکا" به 
خمینی لبی  گفت. در زالیکه مرد  کردستان 
در رفراندو  جمهوری اسالمی شرکت نکرده 
و به آن رای ندادند. این ز ن از شرکت خود 
در جنبش مقاومت مرد  کردستان علیه 
جمهوری اسالمی، شرکتی که به این ز ن 
تحمیل شده بود، برای رفتن پشت می  مهاکره 
و امیتاز گرفتن از جمهوری اسالمی استفاده 
کرد. اما تالشهای مکرر رهبری این ز ن در 
مهاکره با جمهوری اسالمی، شک ت خورد و 
باالترین مقا  های رهبری این ز ن در این 
راه خود را فدا کردند. در نتیجه مهاکره و 
توافق با جمهوری اسالمی به هر قیمت در 
کنار جنگ، استراتژی الیتییر این ز ن و 
جریان اصلی ناسیونالی م کرد در کردستان 

 بوده است. 

همه ی شعبا  ناسیونالی م کرد شامل از ان 
دمکرا  و پژاک و ززمتکشان، از د  ی  
تاریخ و جدا  طبقاتی و فکری و سیاسی 
بوجود امده اند و منافع طبقه ای را نمایندگی 
می کنند و برای تامین منافع طبقه خود وارد 
جدالهای سیاسی و فکری و نظامی میشوند. 
بطور نمونه زمانی منفعت ز ن دمکرا  
دراین است که "راسان" را اعال  کند و جنگ 
نیابتی را ن دی  ترین راه برای امتیاز گیری 
و سهیم شدن ز ن و طبقه اش در قدر  می 
داند. این تاکتی  موفق نشد بالفاصله به طرف 
جمهوری اسالمی بر میگردد و امهاکره را 
ن دی  تر راه برای امتیازگیری می بیند. این 
جدا  ها ست که اوگ وزضیض ناسیونالی م 

 کرد را  توضیح می دهد. 

مهاکرا  امروز از ان ناسیونالی ت و قومی 
ویژگیهایی دارد که قبال وجود نداشت. این 

 ویژگیها عبارتند از:

این که دولت امریکا صرازتا اعال  کرده یکی 
است که با جمهوری اسالمی سر جنگ ندارد. 
در نتیجه تیییر رژیم در دستور نی ت و این 
آن پاکی بر دست کل اپوزی یون ایرانی و 
کرد که به تیییر از باال و به کم  تحریم 
وجنگ امریکا چشم دوخته و انتظار می 
کشیدند، ریسته است. افق اپوزی یون 
بورژوایی ایران و کردستان برای تیییر رژیم 
توسط امریکا و متحدینش و آلترناتیوسازیهای 
که در سالهای اخیر تالشهای زیادی برایش 
انجا  شد و امریکا برای متحد کردن 
اپوزی یون پولهای زیادی خرگ کرد، به کلی 

 کور شد.

 ویژگی اتحاد بسشی از از ان قومی  دومین

بویژه ز ن اصلی ناسیونالی م کرد "زدکا"  
 در تشکلی به نا  "مرک  همکاری از ان 

 

کردستانی" است. بعالوه وزن و فشار همین 
مرک ، جناح چپ ناسیونالی م یعنی کومله 
"سازمان کردستان ز ن کمونی ت " را هم 
در امر پهیرش مهاکره با جمهوری اسالمی با 
خود همراه کرده است. اگر این همراهی در 
نیمه راه متوقف شده تیییری در ماهیت م اله 
نمی دهد. چرا که ابراهیم علی اده، رهبر 
کومله، مدا  بر اهمیت مهاکره با هر دشمنی 
تاکید دارد و دوما از برادران متحد دیروز 
خود گلگی می کند که عجله کرده و می 
بای ت اجماع همه ی از ان را که منظور 

 خود و پژاک است را فراهم می کردند. 

دلیل این که چرا پژاک، جریان دیگر 
ناسیونالی م کرد، در این اتحاد شری  نی ت، 
روشن است. اوال پژاک جریانی کامال واب ته 
به پ ک ک، متحد جمهوری اسالمی، است . 
دوما خود پژاک خیلی پیش تر از این ها با 
ایجاد سازمانی کارتونی به نا  کودار پالتفر  
همراهی با جمهوری اسالمی را اعال  کرده 
است. بنابراین زضور یا عد  زضور پژاک 
هم  تیییری در این اوضاع نداده و نمی دهد. 
به این معنا کل ناسیونالی م کرد برای مهاکره 
و توافق با جمهوری اسالمی  ولو در جبهه 

این اجماع عمال  های مستلف  با هم متحدند و
این به اصطالح اجماع و  انجا  شده است.

توافق کل از ان چپ و راست ناسیونالی م 
کرد برای مهاکره و توافق و هم ی تی با 
جمهوری اسالمی تحو  جدیدی است که  در 
چند دهه زیا  جمهوری اسالمی وجود نداشته 

 است. 

بر هیچک  پوشیده نی ت که  تفاو  مهاکره 
 -۸۹در شرایط امروز با مهاکره در سالهای 

مطلقا قابل مقای ه نی ت.  در آن زمان  ۸٢
ی  جنبش توده ای گ ترده و م لح وجود 
داشت . جمهوری اسالمی قوا  وثبا  نیافته 
بود.  این فرصتی به از ان سیاسی 
بسصوص چپ می داد  تا از طریق مهاکره 
هم عقب نشینی هایی به جمهوری اسالمی 
تحمیل کند و کردد. مهاکر بر سر اداره شهر 
توسط شوراهای مردمی و ازادی های سیاسی 
و بیرون رفتن نیروهای نظامی رژیم از 
شهرها بود. نه بر سر مواد خودگرانی 
مشترک و زبونانه و ت لیم طلبانه ای که  
امروز روی می  از ان کردی  قرار گرفته 

 است.

شما به زمله جمهوری اسالمی  به مقرا  
مرزی از ان دمکرا  اشاره داشتید. این 
ظاهرا تناقض به نظر می آید. اما در واقع 
اهمیتی ندارد. جمهوری اسالمی اعال  کرده 
است که این زمله را به تالفی کشته شدن سه 
نفر از نظامیانش در پیرانشهر انجا  داده 

 است. 
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درگیری پیرانشهر را ظاهرا پژاک به نا  
قالبی "عقان های کردستان" بعهده گرفت. 
دلیل این درگیری پژاک درست هنگا  مهاکره 
جناح "مرک  همکاری" با جمهوری اسالمی، 
نوعی اعتراض و شاید اخال  در پروسه 
مهاکره است. چرا که پژاک خود را صازب 
عرصه همکاری با جمهوری اسالمی میداند و 
ورود رقبایش به این بازی را به ضرر خود 
ارزیابی می کند. اما این اقدا  پژاک تیییری 
در توازن قوای جدید و پروسه ای که میان 
از ان ناسیونالی ت و جمهوری اسالمی 
شروع شده است ، ندارد. همانطور که قبال هم 

مهاکره دو روی ی  سکه -اشاره کرد  جنگ
سیاست از ان کردی است. این نوع درگیری 
ها هم فشارهایی است برای دست باال پیدا 

 کردن پشت می مهاکره. 

از جانب دیگر، دلیل این که چرا جمهوری 
اسالمی در این شرایط به این از ان روی 
آورده و درخواست مهاکره کرده است کامال 
روشن است. اگر از ان ناسیونالی ت تصور 
کنند که جمهوری اسالمی از سر ضعف به 
آنها روی خوش نشان داده دچار اشتباه فازشی 
می شوند. از ان ناسیونالی ت از چنان قدر  
سیاسی و اجتماعی و نظامی برخوردارنی تند 
که جمهوری اسالمی را ترسانده باشند که 
کردستان را علیه اش بشورانند. "زدکا" با 
اعال  "راسان"، جنگی نیابتی را در خدمت 
عرب تان شروع کرد و به سرعت شک ت 
خورد. مقرا  مرک ی شان در عمق خاک 
کردستان عراق امنیت ندارد. توپ باران مقر 
مرک ی ز ن دمکرا  کردستان "زدک" 
تلفا  زیادی در بر داشت. زضور قاسم 
سلیمانی و سپاه قدن در منطقه اتحادیه میهنی 
بطور کلی امنیت اپوزی یون کرد را در خاک 
عراق بسطر انداخته است. پایگاه های اخیر 
از ان دمکرا  و ززمتکشان در ن دیکی 
مرزهای کردستان ایران هم مدا  زیر ضرن 
گلوله بارانهای سپاه پاسداران قرار گرفته اند. 
در نتیجه  یکی از اهداف مهاکره در کنار 
فشارهای سیاسی و نظامی، سردواندن از ان 
کردی و وعده امتیاز دادن برای خنثی کردن 
آنها است. جمهوری اسالمی کردستان را امن 
می خواهد و خنثی کردن از ان ناسیونالی ت 

 به این هدف کم  می کند.

اما فاکتور اساسی در این اوضاع، توازن 
قوای طبقه کارگر و مرد  با جمهوری اسالمی 
بویژه از بعد ازخی ش دیماه و اعتصابا  
ب ر  کارگری و معلمان و بازنش تگان و 
جنبش برابری زن ومرد است که کامال تیییر 
کرده است. این  مهمترین دلیلی است که 
جمهوری اسالمی را وادار می کند از ان 
اپوزی یون کرد را خنثی کرده، بی خاصیت 
کند و زتی برای ساکت نگه داشتن بسشی از 
مرد  کردستان آنها را به خدمت بگیرد و به 
این وسیله همب تگی مبارزاتی کارگران و 
ززمتکشان کردستان با جنبش سراسری طبقه 
کارگر ومحرومان ایران را هم خدشه دار کند. 

جدا کردن مبارزه در کردستان، تبدیل از ان 
کردی به ژاندار  خود برای مقابله با نیروهای 
چپ و کارگر، اهداف دیگر جمهوری اسالمی 

  است.

به این اعتبار، مهاکره و توافق ازتمالی از ان 
ناسیونالی ت کرد با جمهوری اسالمی عمال 
علیه مبارزا  آزادیسواهانه و برابری طلبانه 
ی کارگران و مرد  محرو  و ستمدیده  
کردستان و جنبش سراسری کارگران و 
محرومان و  اقدامی ضد کارگری و ضد 
انقالبی است. در نتیجه به قو  شما نقد و 
بررسی و د  نگرانی های میان از ان و 
جنش های سیاسی، واقعی است. و این عطف 
توجه باید به نیرویی مادی، متحد و متشکل 
علیه هرگونه مهاکره و پیوستن ناسیونالی ت 

 های کرد به جمهوری اسالمی تبدیل شود. 

در رابطه با بسش دو  سوالتان که این روند 
بکجا می انجامد و چه فرصت ها یا 

 مساطراتی در پیش است.

ببینید. این از ان در صور  توافق در 
مهاکره با جمهوری اسالمی، هرچند از نظر 

بعنوان فاتحان ی  جنگ یا است، اما من بعید 
قیا  توده ای به شهرهای کردستان بر نمی 
گردند. این ها بعنوان بازندگان ی  استراتژی 
و افق شک ت خورده بر میگردند. ما نمی 
گوییم اما مرد  به این ها خواهند گفت 
"جاش". این تعبیر و اسمی است که خود این 
از ان و سنت ناسیونالی م کرد تا دیروز 
 روی همکاران جمهوری اسالمی می گهاشتند. 

ز ن دمکرا  کردستان ایران که تا دیروز 
"راسان" یا قیا  م لحانه را علیه جمهوری 
اسالمی راه می انداخت و از مبارزه "کرد با 
شرف" علیه رژیم زرف می زد امروز در 
مقابل نفر  عمومی از قرارگرفتن در کنار 
جمهوری اسالمی چگونه می تواند "شرف" 
خود را توجیه کند و چه قبایی می تواند برای 
آن بدوزد؟ جریانا  دیگر به نا  ززمتکشان و 
غیره عددی نی تند و در زاشیه ز ن اصلی 

نان  رسیدن بهناسیونالی ت کرد )زدکا( برای 
 و نوایی قرار گرفته اند. 

در نتیجه، این ها زاکمان کردستان نسواهند 
شد. دولت اقلیم کردستان ایران درست نسواهد 
شد. از ان دولت اقلیم کردستان عراق بعنوان 
قهرمانانی که چندین سا  با صدا  جنگیده 
بودند به میمنت جنگ خلیج و سقوط صدا ، 

سایه  بمب افکنها و چکمه پوشهای زیر 
بدون هیچ  جنگ و رقیبی  به   امریکایی،

 قدر  و منابع ثرو  در کردستان دست یافتند.  

در اینجا اتفاق دیگری می افتد. مرد  کردستان 
ایران بازگشت هجری و مهتدی و دیگران را 
جشن نمی گیرند و آنها را بر شانه های خود 
وارد شهرها نمی کنند. مراجعت آنها موجب 
ع ای هوادارانشان در کردستان خواهد شد و 
ابراز تنفر عمومی از از ابی که خون 
فرزندانشان را مفت به جمهوری اسالمی 
فروختند. اما کار به ع ا و تنفر ختم نمی شود. 

زمانی که کردستان آزاد  ۸۹در بهار سا  

بود، قاسملو، رهبری آن زمان ز ن 
دمکرا ، با نیرویی صد نفره برای تصرف 
سنندگ به این شهر لشکر کشی کرد. اما ده ها 
ه ار نفر مرد  سنندگ در میدان اقبا  جمع 
شدند و قبل از اینکه لب به سسن بگشاید، با 
شعارهای "مر  بر سازشکار" او را روانه 
کردند. این تازه زمانی بود که مرد  ماهیت 
ناسیونالی م کرد را کامال نشناخته و دولت 
اقلیم کردستان را هم ندیده بودند. زمانی بود 
که طبقه کارگر، چپ و کمونی تها هنوز وارد 
تقابلی رودرروی طبقاتی با بورژوازی کرد و 
از ان آن، چه در مراک  کار و تولید و چه 

 در سطح نظامی، نشده بودند.

امروز در شرایط استیصا  این ز ن و 
همراهانش می خواهند به کردستان بروند و به 
عنوان ن سه ی کردی جمهوری اسالمی وارد 
عمل شوند. جمهوری اسالمی این از ان را 
برای سرکون مرد  کردستان اجیر نمی کند. 
برای سرکون به آنها نیازی ندارد و نیروی 
ایدئولوژی  و م لح خود را دارد. میسواهد 
این از ان را فلج و بی خاصیت کند و در 
میان مرد  بی آبرو و هوادارن و واب تگانشان 

 را ناامید کند. 

ن سه ی کردی جمهوری اسالمی در کردستان 
جوان نمی دهد. جمهوری اسالمی قبال این 
کار را کرده ولی موثر واقع نشده است. 
فراک یون کردهای مجل ، شعبه ی زبان 
"کوردی" در دانشگاه کردستان، رادیو 
تلوی یون "کوردی"، ن سه ی کردهای 
اصالح طلب در کردستان، سازمان پیشمرگان 
م لمان کرد، سازمان اما  جمعه های سنی 
و ...، همه و همه تالشهایی است که جمهوری 
اسالمی کرده تا مبارزا  آزادیسواهانه و 
میلیتانتی م ضد جمهوری اسالمی در کردستان 
را مهار کند. کودار پژاک هم هیچ نیرویی را 
در کردستان به این پروژه ی همکاری با 
جمهوری اسالمی ب یج نکرد و مرده به دنیا 

 آمد.

اما ز ن دمکرا  کردستان ایران بدالیل 
تاریسی و چهاردهه تبلیغ کردایتی پایه ی 
اجتماعی دارد و نیروی مادر جنبش ملی و 
قومی در کردستان است. جنبش ناسیونالی م 
کرد هنوز در کردستان زمینه و پایه اجتماعی 
دارد. هر نوع توافق این از ان با جمهوری 
اسالمی، ادغا  این ز ن در جمهوری 
اسالمی و نقش ورژن کردی جمهوری 
اسالمی این ز ن، قطبی شدن کاشبی را در 
جامعه کردستان  موجب می شود. بسشی از 
نیروی مرد  را از مبارزه علیه جمهوری 
اسالمی ولو از زاویه ملی گرایی صرف، از 
سر قانع شدن به چند فرماندار و رئی  پاسگاه 
کرد یا آموزش به زبان کردی، باز می دارد. 
این قطبی شدن بعد از جمهوری اسالمی هم 
اتفاق می افتاد اما آن زمان ما ه تیم و 
ناسیونالی م کرد. ولی ناسیونالی م کرد در 
کنار جمهوری اسالمی ی  مساطره و ضرر 
زودرن در مقابل جنبش آزادیسواهی و 

 برابری طلبی و چپ  در کردستان است. 
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اتحاد از ان ناسیونالی ت بویژه ز ن 
دمکرا  کردستان ایران که نیروی اصلی 
ناسیونالی م کرد است، مایه خوشحالی ما 
نی ت. ما و مرد  کردستان به مضرا  این 
سیاست ضد مردمی آگاهیم و باید در مقابل آن 

 بای تیم.

بنظر شما برای آنچه كه شما محمد راستی:  
میسواهید در كردستان ایران تقویت شود و 

 پیش برود، چه باید كرد؟ 

ببینید. این نیروها همانی  مظفر محمدی:
ه تند که بارها در موردشان صحبت کردیم و 
زضورشان در کردستان را نه بعنوان 
نیروهای مترقی، متمدن و پایبند و وفادار به 
منفعت کارگران و ززمتکشان و زتی وفادار 
به رفع ستم ملی نامیدیم. اسناد و مدارک 
زیادی در این زمینه داریم. بحث تا کنونی ما 
پروپاگاند و اعال  موضع یا مسالفت بین دو 
جریان سیاسی نبوده است. بحث ما بر سر 
ناسیونالی م کرد چه در کردستان ایران و چه 
منطقه در ارتباط با جامعه و زقوق و ازادیها 
و منافع طبقاتی کارگران و توده های محرو  
و ستمدیده کردستان است. در نتیجه اتفاقی که 
افتاده است از نظر ما قابل پیشبینی بود. اما 
این اتفاق  قابل صرفنظر کردن نی ت و نمی 
توان ب ادگی ازکنار آن گهشت. چرا 
همانطوریکه گفتم  مساطرا  و تبعا  آن 
دامن مرد  کردستان و زتی جنبش سراسری 

 علیه جمهوری اسالمی را می گیرد. 

بگهارید کمی پایه ای تر به این م اله 
بپردازیم. ما اکنون در کردستان با دو پدیده 

 روبرو ه تیم . 

این است که ما انکار نمی توانیم بکنیم  یکی
که ناسیونالی م کرد به زکم تاریخ و تبلییا  و 
سنت و الگوهای دولت اقلیم و گریالی "پ ک 
ک" و کوبانی و غیره توهم زیادی را در میان 
مرد  بوجود آورده  و "کردایتی" را به  
فرهنگ و افتساری  کاشن در میان  بسشی از 
مرد  کردستان تبدیل کرده است. در د  خود 
ناسیونالی م، فدرالی م و قو  پرستی و اشاعه 
نفر  قومی امثا  ززمتکشانی ها ، شعبا  
مههبی چون سازمان مههبی "خبا "  و سنی 

 گری و غیره بوجود آمده است.

دو جناح ناسیونالی م واب ته به دو اردوگاه 
متساصم یکی  از ان متحد در "مرک  
همکاری از ان کردستانی"  در اردوگاه 
امریکا و عرب تان و بارزانی و دیگری پ ک 
ک و پژاک در کمپ جمهوری اسالمی در 

 مقابل هم قرار گرفته اند. 

، کومله علی اده، کردجناح چپ ناسیونالی م 
هم در این میان در نوسان بوده است. زمانی با 
نیروهای "مرک  همکاری" برای ایجاد ی  
جبهه شرکت داشت و سپ  به کنگره ملی کرد 
و کمیته دیپلماسی آن که توسط "پ ک ک" 

 گردانده می شود، پیوست.  

این شرایط می تواند چه در زیا  جمهوری 

اسالمی و چه بعد از آن برای کردستان فاجعه 
بار باشد. می تواند کردستان را به مرک  
تساصما  و جنگهای نیابتی عمیقی تبدیل کند. 
می تواند تفرقه و تشتت در صفوف مرد  
محرو  ایجاد نماید. وضعیتی که در نهایت می 
تواند به جنگ داخلی در کردستان بینجامد. 
نیروهای ناسیونالی ت کرد ظرفیت ارتجاعی 
خود را در تبدیل کردستان به محمل زل و 
فصل کشمکش قدرتهای ارتجاعی منطقه ای و 
جهانی نشان داده اند. تالشی که قطعا با 
مقاومت طبقه کارگر و ما کمونی تها روبرو 
خواهد شد. ما به این مساطرا  واقفیم و بارها 
و بارها به مرد  کردستان هشدار دادیم و 
تالش کرده و می کنیم که نگهاریم توازن قوای 
جنبش ازادیسواهی و برابری طلبی در 
کردستان به نفع ناسیونالی م کرد تیییر کند. 
تالش کرده ایم مرد  ازادیسواه را برای مقابله 
عملی با این مساطرا  و باال بردن قدر  
دفاع از خود در مقابل هر نیروی ارتجاعی، 

 آماده کنیم.

این است که ما در این تالش و  پدیده دوم
مبارزه به ی  نیروی مادی و عینی واقعی 
متکی ه تیم که این هم تاریخ و فرهنگ و 

 سیاست و افق و سنت خود را دارد.

اتکای ما یکی در بعد طبقاتی و اجتماعی 
این واقعیت را باید شناخت که  در  .    است

طو  چهار دهه گهشته مناسبا  تولید سرمایه 
دارى در کردستان بشد  گ ترش پیدا کرده، 
کار م دى بعنوان شکل غالب و م لط اشتیا  
تثبیت شده است. شهرها رشد غو  آسا کرده 
اند. روابط سنتى و عقب مانده، مناسبا  
عشیرتى و عقب مانده در روستاها به نفع 
اقتصاد بازار و خرید و فروش نیروى کار 
س ت و مضمحل شده است.  کردستان امروز 
جامعه اى  شهرى  و تق یم شده  به کارگر و 
سرمایه دار است. طبقه کارگر م د بگیر به 
مراتب از نظر کمى عظیم  است و در نوع 
اشتیا  طبقه کارگر نی  از نظر کیفى تفاو  

 هاى زیادى مشهود است

بموازا  این تحو  اقتصادى، قطب بندى 
سیاسى متفاوتى شکل گرفته است. زضور 
طبقه کارگر در عرصه سیاسى برج ته شده 
است. طبقه کارگر و اعتراض کارگرى جاى 
مهمى در صحنه سیاسى یافته است، چه در 
شکل اعتراضا  م تقیم کارگرى  و چه در 
شکل مبارزه ز بى. یعنى چه در آنجا که 
کارگر را به عنوان ی  قشر تولید کننده در 
قلمرو اقتصاد و تولید میبینیم و چه آنجا که در 
جنبش هاى ز بى و گرایشا  سیاسى 
اجتماعى. این قطب بندى جدید امروز دیگر 
بر همه ک  عیان شده است. عروگ  کمونی م  
در برابر ناسیونالی م ز ن دمکرا ، روند 
تضعیف این ز ن مادر ناسیونالی م و قدر  
گیرى کمونی م  بعنوان ی  نیروى سیاسى 
رهبر در جامعه کردستان، ی  بعد از این 
تحو  است. در سوى دیگر اعتراضا  
کارگرى در بسش هاى مستلف و او  ماه مه 
ها و هشت مارن ها و اعتراض به بی زقوقی 

کودک و تسریب محیط زی ت و غیره را 
داریم که فضاى سیاسى کردستان را بشد  

 تحت تاثیر خود قرار داده اند...

این روند باعث شده  از ابى که در 
چهارچون سنتى و قدیمى م اله کرد 
موجودیت یافته و فعالیت میکرده اند، دچار 
بحران و بن ب ت شوند. م اله ملى تحت 
الشعاع مطالبا  جارى کارگرى از یک و و 
آرمان سوسیالی م از سوى دیگر قرار گرفته 
است. انقالبى گرى نوینى که موقعیت و 
مطالبا  کارگر در کردستان را منعک  
میکند شکل گرفته است که جاى مبارزه جویى 
ملى صرف را گرفته است. از ابى نظیر 
ز ن دموکرا  که این مبارزه جوئى محدود 
و ملى را نمایندگى میکنند دچار ضعف و 
تشتت شده اند، و از سوى دیگر جریان چپ و 
کمونی ت  که با این انقالبى گرى نوین طبقاتى 

  تداعى میشود قدر  میگیرد.

کارگر کرد امروزى سوسیالی م را ب یار به 
خود ن دی  ز  میکند. کمونی م براى او به 
موضوعی مربوط به زندگی و معیشت و 
آزادی اش تبدیل شده است. نقد کمونی م در 
کردستان از سرمایه دارى بعنوان درونمایه 
نقد کارگر از اوضاع خودش پهیرفته شده 
است. این به معنى ی  پتان یل عظیم براى 
پیشروی ما و کارگران و ززمتکشان 

چی ی که باید تقویت شود  کردستان است.
زقانیت آرمان ها و اعتقادا  کمونی تی ما در 
صفوف کارگران و ززمتکشان و بسش اگاه  
در کردستان است. طبقه کارگر در کردستان 
امروز مبارزه خود را بسشی از مبارزه طبقه 
کارگر در ایران و برای انقالن کارگری 
میبیند. از این زوایه ناسیونالی م کرد در طبقه 
کارگر در کردستان بسصوص در ن ل جوان 

 و شهری آن بی ریشه است.

این را از ان ناسیونالی ت کرد هم می فهمند 
و در معادالتشان قرار دارد. این ها طبقا  را 
انکار نمی کنند اما در چهارچون م اله ملی 
شان همه را در قالب "خلق کرد" می گنجانند. 
خلق کرد برای کارگر و ززمتکش و زن 
تحت ستم مردساالری و مههب در کردستان، 
موضوع قابل فهمی نی ت. مثل این است به 
کولبرهای کردستان بگویید شما و سرمایه 
داران کرد، همگی "خلق کرد" ه تید و منافع 
مشترک دارید. کارگر و کولبر مریوانی 
تفاو  طبقاتی خود را با ازمد زمه نجار 
سرمایه دار ب ر  و شری  سپاه و یا فالن 
قاچاقچی دارو و شمش طال در مقابل چشمان 
خود می بیند. امروز در کردستان زتی بر سر 
م اله ملی و م اله ای به نا  "م اله کرد" 
نمیتوان این دو طبقه در کنار هم  و در 
مجموعه ی همه باهم "خلق کرد" قرار داد. 
این دستاورد جنبش کمونی تی و کارگری در 
کردستان است. این ی  پتان یل عظیم 
اجتماعی است که می تواند در مقابل تحو  
جدید مهاکره و توافقا  ناسیونالی م کرد بای تد 

 و پته شان را روی آن بیندازد.
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دومین اتکای ما به سنت و فرهنگ و افق و 
سیاست کمونی تی و چپ در میان کارگران و 
ززمتکشان و جوانان و زنان برابری طلب در 
 کردستان است. که این هم تاریخ خود را دارد. 

زمانی کردستان بعنوان مرک  مقاومت علیه 
جمهوری اسالمی و مرک  عروگ چپ و 
کمونی م به پایگاه و قبله گاه چپ ایران تبدیل 
شد. همه به کردستان روی آوردند. این 
کمونی م، جنگ ده ساله مقاومت در برابر 
جمهوری اسالمی را با شعار "زنده باد  
سوسیالی م" سازمان داده است. جنگ تحمیلی 
ناسیونالی م کرد )زدکا( را تجربه کرده است. 
بسش عظیمی از جامعه کردستان خود را با 
کمونی م تداعی می کنند. کارگران و 
کمونی ت ها با اموزش مانیف ت و کمونی م 
بار آمده اند. او  مه ها و هشت مارن های 
کمونی تی و سوسیالی تی داشته است. جشن 
های کودکان و دفاع از زقوق و زرمت برابر 
کودکان را سازمان داده است. رهبران 
کارگری از د  مبارزه و اعتصابا  کارگری 
عروگ کرده اند. رهبران جنبش برابری زن و 
مرد را پرورانده است.  کوهی تفکر و 
آگاهگری علیه قومگرایی و ناسیونالی م و 
سنی گری و سلفی گری در جامعه جاری 
کرده است. زکومت کارگری و شوراهای 
مردمی را به گوش جامعه خوانده است. 
کمونی م امروز در کردستان آبدیده، مجرن و 

 سردو گر  چشیده است.

این پتان یل امروز وجود دارد، صیقل یافته و 
در بین کمونی ت های کردستان امروز 
صحبت از این است که از ان تحت نا  
کمونی م  مثل کومله )سازمان کردستان ز ن 
کمونی ت ایران(  و شعبا  منشعب از آن به 
سنت کمونی م و کارگر تعلق ندارند. این را 
کارگران پیشرو، زنان و مردن ازادیسواه 
تشسیص داده و به همین دلیل از آن فاصله 
گرفته اند. امروز  پتان یل چپ و کمونی م 
بلحاظ  سیاسی و پراتی  از چپ فرقه ای و 
غیر اجتماعی و غیر کارگری فاصله گرفته و 

 تقویت و تحکیم شده است.  

این دو جنبش و سنت و افق در تحوال  
کردستان که امروز نمونه ی دیگرش مهاکره 
ی از ان کردی با جمهوری اسالمی است، 
در جدا  با هم قرار گرفته اند. ما در این جدا  
باید مدا  توازن قوای جنبش خود را در مقابل 
ناسیونالی م وسیاست ها و معامال  و بند 

 وب ت وتوطله هایش تقویت کنیم. 

وظیفه مرد  آزادیسواه و محمد راستی:  
برابری طلب، جنبش كارگری در كردستان و 
در ایران، و همه جنبش های مترقی، چه 

 میتواند باشد. أولویت ها كدا  است

اتفاقی که افتاده، هنوز ته آن مظفر محمدی: 
معلو  نی ت. نف  طرح مهاکره جمهوری 
اسالمی با از ان "مرک  همکاری"، موفقیتی 
برای جمهوری اسالمی در جهت خنثی کردن 
این از ان است. این که چقدر آن ها را سر 

می دواند و به بازی می گیرد، آیا آنها را می 
پهیرد که نقش ن سه ی کردی رژیم در 
کردستان را به آنها بدهد یا این که بعد از 
مدتی دست خالی بر میگردند، هنوز معلو  
نی ت. اما تا زاال این مهاکرا  مقدماتی هم از 
جانب ما و هم صفوف جریانا  و شسصیتهای 
چپ و کمونی ت کردستان و ایران مورد نقد و 
تعرض جدی قرار گرفته است. نف  این 
م لله تا کنون مایه شرم اری از ان متحد 
در "مرک  همکاری از ان کردستانی" شده 
است. اما هنوز این درجه از مبارزه ما ممکن 
است نتواند ز ن دمکرا  را از این سیاست 
باز دارد. م اله تعیین کننده ی این تحو ، 
جدالهای طبقاتی و اجتماعی و سیاسی در 

 جامعه کردستان است. 

در کردستان مهاکره از ان کردی با 
جمهوری اسالمی تا کنون با ش  و تردید و 
ناباوری مواجه شده است. کردستان ایران تا 
کنون این تجربه را نداشته است. برخالف 
کردستان ترکیه، عراق و سوریه، در 
کردستان قدر  و نفوش چپ و کمونی م همیشه 
مانعی در مقابل از ان کردی بوده است. در 
کردستان عراق این امر بارها هم از جانب 
ز ن بارزانی و هم اتحادیه میهنی اتفاق افتاده 
و به امری معمو  تبدیل شده بود. شکی نی ت 
این اتفاق برای مرد  کردستان زتی برای پایه 
اجتماعی ز ن دمکرا  در وهله او  شوکی 
ایجاد کرده است. برای مردمی که تا کنون 
همکاران جمهوری اسالمی را در اصطالح 
خود "خائن" و "جاش" نامیده اند قبو  این که 
این نقش را اکنون ز ن دمکرا  و 
همکارانش برعهده میگیرد، سنگین است. کپی 
کردی جمهوری اسالمی یا جمهوری اسالمی 
اما به کردی در کردستان قابل قبو  نی ت. 
رژیم هم نمی خواهد آن ها را جانشین زاکمیت 
خود کند، می داند که مرد  ی  روزه از 
دستشان در می آورند. جمهوری اسالمی مرد  
را می بیند. خطر تقابل مرد  با این از ان، 
قدر  سازماندهی سریع و فوری مرد  در 
مقابل مساطرا ، نفوش و قدر  چپ و طبقه 
کارگر در مقابل این نیروها را تشسیص داده 
و تجربه خلع سالح نیروهای خود توسط مرد  
سازمان یافته را دارد. اما از ان کردی، از 
سر بی افقی و استیصا  مطلقشان، فقط خود 
را نگاه می کنند و مرد  را نمی بینند و این کل 
معادالتشان را بهم میری د. این از ان اگر 
بسواهند روی مرد  دست بلند کنند، مرد  
میری ند روی سرشان و خلع سالزشان 
میکنند. اینها زتی ژاندارمهای خوبی برای 
رژیم نی تند. این را جمهوری اسالمی می 

 فهمد. اما از ان کردی نه.

زمانی مهاکره و توافق از ان با جمهوری 
اسالمی برای بسشی از مرد  کردستان قابل 
قبو  بود که این اقدا  دستاورد مادی و سیاسی 
عملی برایشان داشته و تیییری در زندگیشان 
اتفاق بیفتد. برای مثا  سرکوبهای جمهوری 
اسالمی خاتمه یافته، آزادیهای سیاسی برقرار 
شود، زندانیان سیاسی ازاد شوند، قوانین 

سرکوبگرانه و  تبعیض جن ی کنار گهاشته 
شوند، بیکاران در کردستان بجای کولبری و 
تحمل فقر و فالکت، معیشت شان تامین شود و 

 غیره...

اما از شرایطی که از زبان عمر ایلسانی اده 
بعنوان نماینده و سسنگوی مرک  همکاری 
بیان شده است بر می آید که از این تیییرا  
خبری نی ت. عمر ایلسانی اده می گوید شرایط 
شان قبو  م اله کرد از جانب جمهوری 
اسالمی، مهاکره علنی و زضور ناظری در 

 جریان مهاکره است. 

برای همه عیان است که منظور از قبو  
م اله کرد به معنای پهیرفته شدن از ان 
"مرک  همکاری" توسط جمهوری اسالمی 
است. یعنی همان نقش ن سه کردی جمهوری 
اسالمی در کردستان. باز بنا به قو  عمر 
ایلسانی اده تا کنون و طی ی  سا  و  نیم 
گهشته مهاکرا  مسفی داشته اند و این هم 
نشان می دهد که مهاکره علنی پو  است و 
جمهوری اسالمی نمی پهیرد پشت دوربین ها 
در کنار هجری ومهتدی و بقیه عک  بگیرد. 
بعالوه هر امتیازی به مرد  کردستان موگ 
ملی گرایی در مناطق دیگر ایران را دامن می 
زند و ناسیونالی تهای ترک و بلو  و عرن 
سر راست می کند وخواهند گفت چرا کردها؟ 
پ  عرن ها و بلو  ها و ترک ها و غیره چه 
می شود؟ مگر ی  با  و دو هواست؟ 
جمهوری اسالمی مطلقا زیر بار هیچ امتیاز 
دهی به مرد  کردستان  نمی رود. پهیرفتن 
از ان کردی برای  جمهوری اسالمی ج  
ت لیم آنها به رژیم و تبدیل شدن به مهره های 

 ناچی ی در خدمت قوانین نظا  نی ت!

پیشتر گفتم که جمهوری اسالمی برای 
سرکون مبارزا  واعتراضا  مرد  
کردستان نیازمند این از ان نی ت. و خون 
می داند که اگر کنتر  زتی گوشه از کردستان 
را دست آنها بدهد و از انها بسواهد مبارزه 
واعتراض مرد  را سرکون کنند، مرد  
ز ابشان را کف دستشان میگهارند و کنتر  
را از دستشان خارگ می سازند. در نتیجه  
امتیازی به این از ان نمی دهد. پهیرفتن این 
از ان به معنای شری  کردنشان در قدر  
نی ت. اما ممکن است به منابعی از پو  و 
ثرو  و اجر  دست پیدا کنند. جمهوری 
اسالمی نمی خواهد پهیرفته شدن این از ان 
به معنای امتیازی برای مرد  کردستان تداعی 
شود. جمهوری اسالمی می داند که هر امتیاز 
کوچکی به مرد  در زمینه اقتصادی و 
آزادیهای سیاسی، دریچه ای باز می کند که 

 برای رژیم قابل کنتر  و ب ته شدن نی ت. 

جریان اصالزا  که بسشی از خود نظا  و 
متعهد به زفظ نظا  و جمهوری اسالمی تر 
است، نتوان ته امتیازی بگیرد. چرا که اینجا 
هم باز همان مشکل مرد  را دارند. کوچ  
ترین امتیاز، کنتر  اوضاع را از دستشان 

 خارگ می کند. 
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با باز شدن دریچه ای از ی  شره آزادی و 
تعدیل فضای امنیتی و سرکون، طبقه کارگر 
و محرومان جامعه، بیشتر و بیشتر می 

 خواهند و متوقف نمی شوند.

جمهوری اسالمی مرد  را نگاه می کند و بر 
اسان آن عمل می کند. اما از ان کردی این 
را نمی فهمند یا می فهمند و خود را فریب می 
دهند. اگر کارگران وززمتکشان کردستان و 
مبارزه ازادیسواهانه و رفاه طلبانه، می 
توان ت با جمهوری اسالمی کنار بیاید، می 
تواند با از ان کردی همکار جدیدش هم کنار 

 بیاید. اما این اتفاق نمی افتد.  

مرد   نمی پهیرند و خواهند پرسید که آیا 
زضور از ان کردی در کنار جمهوری 
اسالمی تیییری در فقر و فالکت و بهبود 
سطح معیشت و ایجاد فضای آزاد در کردستان 
می دهد؟ به ما چه می رسد؟ اگر نه، چرا باید 
آنها را پهیرفت؟  تبدیل شدن از ان کردی به 
ن سه دیگر اصالح طلبان و پیشمرگان 
م لمان کرد در خدمت جمهوری اسالمی چه 

 نفعی عاید ما خواهد کرد؟ 

این کشمکش کنونی و اتی ما و مرد  کردستان 
در مقابل تحو  جدید است. اگر ما نتوانیم این 
سیاست ضدمردمی از ان کردی را خنثی 
کنیم و از معامال  و بند وب ت با جمهوری 
اسالمی پشیمانشان کنیم، اما می توانیم در 
کردستان، مساطرا  و آسیب های انها را 
تسفیف داده و از ایجاد شکاف و تفرقه در 
صفوف مرد  و کشاندن بسشی از مرد  ناآگاه 
کردستان به خدمت جمهوری اسالمی، 

 جلوگیری کنیم.    

این وظیفه ز ن ما و کمونی ت های کردستان 
وفعالین کارگری و سیاسی و مدنی و همه ی 

 آزادیسواهان است.

ما از همه ی نیروها ی مترقی و آزادیسواه 
می خواهیم که مبارزه ی جدی و محکمی علیه 
مهاکره و توافق از ان ناسیونالی ت با 
جمهوری اسالمی و خنثی کردن توطله ی 
رژیم علیه مرد  کردستان را در اولویت 
مبارزه خود قرار دهند. ما باید این توطله  را 

  در نطفه خفه کنیم.

در این رابطه، کمونی م ملی و ناسیونالی م 
چپ که کومله )سازمان کردستان ز ن 
کمونی ت ایران ( آن را نمایندگی می کند، 
نقش مسربی در مشروعیت بسشیدن به 
ناسیونالی م و ایجاد توهم در صفوف مرد  
داشته است. بدون شکر این م اله ارزیابی ما 

 ناقص خواهد بود. 

من در اینجا به بازگویی تاریخ کومله وز ن 
کمونی ت ایران نمی پرداز . این تاریخ هم  
ورژن واقعی و اصل از جانب زکمت و 
ز ن ما و هم ورژن تقلبی و تحریف شده از 
جانب ابراهیم علی اده را به جامعه ارائه کرده 
است. این را هر ان ان آگاهی می تواند برود 

 بسواند و قضاو  کند. 

اما راست روی امروز کومله به رهبری 
ابراهیم علی اده که ما بارها و در نوشته ها و 
اسناد مستلف به آن پرداختیم از اتحاد و 
همگرایی با از ان ناسیونالی ت گهشته و تا 
انجا پیش رفته است  که در ی  جبهه ی وازد 

 به مهاکره با جمهوری اسالمی بنشیند. 

کومله علی اده در برابر "راسان" و جنگ 
نیابتی زدکا سکو  کرد. با "خه با "، ی  
سازمان مههبی سنی، بیانیه مشترک داد و 
امروز اعال  کرده است که با هر دشمنی 
زاضر به مهاکره است. این کومله اکنون به 
نقطه ضعف و مانع طبقه کارگر و مرد  
آزادیسواه در مبارزه خود برای آزادی، 
برابری و رفاه و در تقابل آنها با ناسیونالی م 

 کرد، تبدیل شده است. 

پوپولی م علی اده در کنار ناسیونالی م، خط 
مشی کومله را تشکیل داده است. اما نه 
پوپولی م شان  دارد و نه ناسیونالی م کرد در 
کردستان ایران ستم ملی را رفع می کند. 
ناسیونالی می که می رود تا ورژن کردی 

 جمهوری اسالمی در کردستان شود.

علی اده با راست روی )تحت عنوان واقع 
بینی(، با همگرایی با ناسیونالی م ) زیر پرچم 
"وزد  طلبی توده ها"( ، با دیپلماسی بجای 
نقد سیاسی فعا  )تحت عنوان هوشمندی و 
زبان نر ( می خواهد با باد زدن کردایتی به 
تشکیال  خود و توده های وزد  طلب، 
روزیه بدهد! نه با کمونی م و تقویت صف 
کارگر و ززمتکش م تقل از ملی گرایی و 

 قو  پرستی و مههب در کردستان.

اگر کومله کمونی ت میماند، سازمانی در 
جبهه کارگر و ززمتکش و زن و جوان 
کردستان بود. وقتی می بینیم نی ت و نمی 
خواهد باشد و به طبقه خود پشت کرده و به 
بورژوازی کرد پیوسته است، دیگر برای 
کارگر آگاه در کردستان و کارگر ایرانی، 
توجیهی برای تعلق خاطرش به این جریان 
وجود ندارد. دیگر نا  کومله نمی تواند برای 
ک ی اعتبار بسرد. ولو خود را سازمان 
کردستان ز ن کمونی ت ایران بسواند. اسمی 
که  بی م ما شده  است.  کمونی م ما در این 
چرخش به راست کومله ضرر کرده است. ما 
وقتی دادمان بلند شد که نکنید و سر سیاست و 
موضع کمونی تی باقی بمانید و سنت کومله 
کمونی ت قدیم و ز ن کمونی ت ایران که 
برای دفاع از کمونی م و کارگر در کردستان 
درست شد را پاسداری کنید، انها به زرف ما 
گوش ندادند و ما را رقیب خود و زتی دشمن 
خود قلمداد کردند. رهبری کومه له در میان 
کمونی ت ماندن و خالف جریان ناسیونالی م 
کرد شنا کردن و پیوستن به جبهه 
ناسیونالی تهای کرد، دومی را انتسان کرد. 
در میان سازمان خود تبلیغ کردند که ما یعنی 
منتقدینشان، میسواهند کومله منحل شود یا 
چشم دیدن  کومله ی بقو  خودشان 
"اجتماعی" را نداریم. ما صندلی را از زیر 
پای کومله را نکشیدیم. خودش زیر پای 

خودش را خالی کرده است. ما میسواستیم 
کومله کمونی ت بماند. ما با کومله کمونی ت 
رقابت نداشتیم. اکنون هم  ما فشارمان را 
میگهاریم نه از سر رقابت بلکه از سر 
مساطراتی که برای کمونی م و جامعه دارد. 
ما این مضرا  را امروز بطور عینی در 
شهر و روستاهای کردستان می بینیم. می بینیم 
که  دوستداران کومله ی جدید از کمونی ت ها 

 دور شده و با پژاک زشر و نشر دارند. 

با ناسیونالی م  ن دیکیکومله بوی قدر  در 
کرد واز ان دمکرا  و پژاک را کشیده 
است. اما این سرنوشت، کومله را به 
موجودیتی بی خاصیت مانند ز ن شیوعی 
کردستان عراق در کنار ز ن اصلی 
ناسیونالی م کرد "زدکا"  دچار می کند. ما 
کماکان فشارمان را میگهاریم، نه از سر 
رقابت بلکه از سر مساطراتی که برای 
کمونی م و  کارگر و ززمتکش در کردستان 
دارد. ما اجازه نمی دهیم علی اده و یارانش 
آزادیسواهی و برابری طلبی مرد  کردستان 

 را به ناسیونالی م کرد بفروشد. 

کومله علی اده بر کشتی طوفان زده 
ناسیونالی م کرد سرمایه گهاری می کند. و این 
ج  ورشک تی چی ی با خود نمی آورد. آیا 
کومله می تواند این ورشک تگی سیاسی خود 
را به جامعه ای که کمونی م و کارگردر آن 
دست باال دارد  تحمیل کند؟ ایا اسلحه و پو  
ناسیونالی م کرد می تواند نیروی عظیم 
اجتماعی کارگر و ززمتکش و زن و جوان 
کردستان را به زانو در بیاورد؟ اگر علی اده 
مثل ما و کارگران و کمونی ت های کردستان 
به جامعه نگاه می کرد به این نتیجه ی زیانبار 
نمی رسید. راست روی علی اده تاثیر 
زیانباری در کردستان دارد. تاثیر مسربی که 
انرژی و کار سیاسی و فکری امروز ما را 
طلبیده است. اگر این اتفاق نمی افتاد و کومله 
کمونی ت می ماند، بدون ش  برای ما مثبت 
بود و به پیشروی سریع تر ما کم  می کرد. 
پیوستن ی  جریان که به نا  کمونی م و ز ن 
کمونی ت  کار میکند، به جبهه ناسیونالی م 
کرد، به اعتبار کمونی م لطمه می زند و به 

امتیاز، باگ و مشروعیت می  کردناسیونالی م 
دهد. خنثی کردن این مضرا  هم بر عهده ما 
افتاده است. از ان دیگر چپ در کردستان که 
وارد ائتالفی با کومله علی اده شدند، با وجود 
این مضرا  هنوز هم پشت درن این سازمان 

 دنباله رو و بی افق به انتظار نش ته اند.

 

ز ن زكمتی ت مشسصا در محمد راستی :
أین شرایط چه كار ویژه ای در دستور كار 

 دارد و برای تحقق آن برنامه اش چی است؟

در مورد این شرایط در جوان مظفر محمدی: 
سوا  قبلیتان گفتم که چه کار ویژه ای باید در 
دستور ما قرار بگیرد و بدوا و اساسا باید در 
مقابل این پروژه ی ضدمردمی و ضد انقالبی 

 سدی ب ت. 
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من فکر میکنم در صور  مقابله جدی و 
پیگیر سیاسی و هماهنگ از ان و جریانا  
مترقی و کارگران و مرد  آزادیسواه کردستان 
ازتما  شک ت این پروژه کم نی ت. اگر چه 
شسصا در مورد پهیرفته شدن این از ان از 
جانب جمهوری اسالمی ش  دار  و اساسا ان 
ها را سر می دواند و خنثی و بی خاصیت می 
کند. جمهوری اسالمی تنها به ی  شرط انها 
را می پهیرد و آن ت لیم کامل است. سپردن 
کردستان دست این از ان و پرداخت م د به 
نیروهای م لح شان با همان نا  "پیشمرگان" 
غیر ممکن است. جمهوری اسالمی نیروی 
نظامی کم نیاورده تا این ها را هم اضافه کند. 
با وجود این صرف طرح م اله مهاکره و بند 
و ب ت و معامله از باالی سر مرد  و به نا  
زق مرد  کردستان سیاستی به شد  م ورانه، 
شنیع و غیر قابل قبو  است.  فشار ما و بویژه 
مرد  از پائین به جمهوری اسالمی هم نشان 
میدهد که هر توافقی اتفاقا کردستان را به 
صحنه جدالی جدی علیه این از ان و 
جمهوری اسالمی تیدبل میکند. اگر جمهوری 
اسالمی فکر میکند خنثی کردن این از ان 
خنثی کردن کردستان است اشتباه کرده. ما 

 نمیگهاریم!

اما برنامه ی ز ن ما به این محدود نمی شود. 
وظایف ما مقطعی و دنباله رو وقایع نی ت. ما 
ی  امر پایه ای و همیشگی و پایدار داریم که 
موفقیت در آن می تواند کمونی م و کارگر و 
جنبش ازادیسواهی و برابری طلبی در 
کردستان را در مقابل مساطرا  اینچنینی هم 
تضمین کند. اسان مبارزه ما علیه جمهوی 
اسالمی است. شکی نی ت ناسیونالی ت ها 
اگر با جمهوری اسالمی بروند کار ما را 
سست تر می کنند. ولی در اسان برنامه و 
وظایف ما تیییری ایجاد نمی کند. در نتیجه 
خون است در  اینجا بار دیگر به رئون 
برنامه و وظایف ز ن و کمونی م در 

 کردستن بپردازیم.

م اله ملى در کردستان ی  امر واقعى است 
و از ان سیاسى ناسیونالی ت  در کردستان 
را زو  خود فعا  کرد. ناسیونالی م کرد تالش 
کرده است این م اله را به صدر م ائل 
جامعه کردستان ببرد و به افق مبارزاتى و 
مطالبا  کل جامعه تبدیل کند. براى 
بورژوازى کرد از نظر برنامه اى م اله ملى 
کل پالتفرمش است و از نظر سیاسى امکانى 
براى ادامه چ  و چانه زدن و امتیاز گرفتن 
از دولت مرک ى. اما برای ما و ززمتکشان، 
کردستان سنگرى براى  فعالیت گ ترده 
سیاسى است که رفع ستم ملى تنها ی  ج ء 
آن است. کمونی ت ها و کارگران کردستان 
اکنون بیشتر از هر زمانی به این واقعیت 
تاریسی آگاه شده اند که در زمانه ما مبارزه 
ملى فاقد هرگونه پایه واقعى در مناسبا  و 
زیربناى اقتصادى جامعه است. عصر ما 

 مدتهاست که عصر انقالن کارگرى است.

م اله ملی نه می تواند موجب تکامل بیشتر 
سرمایه داری شود و نه اساسا شیوه دیگری از 
اداره جامعه و زاکمیت کارگران و مرد  را 
مد نظر دارد. این ی  درد واقعى است که  
باید با رفع ستم ملى پاسخ بگیرد، زا  چه با 
وزد  ملت هاى مستلف با زقوق و امکانا  
برابر در ی  چهارچون کشورى وسیع و چه 
با استقال  و ک ب زق زاکمیت ملت 

  .فرودست

بعنوان ی  تصویر کلی باید بگویم که، امر 
ز ن زکمتی ت )خط رسمی( سازماندهى 
ی  مبارزه هماهنگ اقتصادى، سیاسى و 
اجتماعی است. شهرها کانون اصلى فعالیت ما 
ه تند. طبقه کارگر موضوع کار اصلى و 
م تقیم فعالیت ماست. سازمان ما در شهرها و 
بویژه در میان کارگران ستون فقرا  ز ن ما 
در کردستان را تشکیل می دهد. تشکل هاى 
توده اى و ز بى کارگرى اب ارها و اهر  
هاى اصلى فعالیت ما را تشکیل می دهند. 
مبارزه م لحانه امروز دردستور کار ما 
نی ت اما پتان یل نظامی ز ن و سازماندهی 
قدر  دفاع از خود مرد  ی  عرصه با 
اهمیت کار ما است. ز ن ما ، رهبری آن و 
تبلییا  و ترویج  و سازماندهی های ما باید 

 این اهداف را متحقق کنند. 

زکمتی ت ها در کردستان در قامت رهبران، 
صازب نظران و آژیتاتورهاى شورا و اتحادیه 
و مبارزه اقتصادى  و مبارزه ی آزادیسواهانه 
و برابری طلبانه مرد  کردستان ظاهر می 
شوند. بعنوان رهبر کل اعتراض مردمى در 

  کردستان.

ما کارگران کمونی ت و همه آزادیسواهانی که 
مشیو  تبلیغ و ترویج و سازماندهی و تثبیت 
شعار آزادی، برابری، زکومت کارگری 
ه تند را متعلق به جنبش کمونی تی و 
کارگری خود می دانیم. این جنبشی فراگیر 
است. ستون فقرا  این جنبش زکمتی ت های 
خط رسمی ه تند که زو  خود زوزه ها و 
محافل و جمع ها و صازبان پروژه های 

 اجتماعی و سیاسی را سازمان می دهند. 

رهبران واقعی کارگری تالش می کنند تشکل 
های کارگری موجود را از زیر پر و با  
رهبران غیر کارگری و واب ته به خانه 
کارگر و اداره کار رژیم بیرون بیاورند و به 
تشکل های م تقل و واقعی کارگری و متکی 
به مجامع عمومی تبدیل کنند. موگ عظیم 
بیکاری در کردستان زمینه ایجاد ی  جنبش 
بیکاران قدرتمند در کردستان علیه بیکاری و 
فقر و فالکت و تباه شدن خانواده های 
ززمتکشان را فراهم کرده است. شکل گیرى 
تشکل هاى توده اى کارگرى، اتحادیه ها، 
شوراها و غیره، و اف ایش نرت اعتراضا  
کارگرى که م تقیما توسط کمونی ت ها 
فراخوان داده و رهبرى میشوند، اولویت دیگر 
کار و برنامه ما و کارگران آگاه کردستان 

 است.

ما کمونی ت های داخل و خارگ کردستان را 

به پیوستن به این صف فرا میسوانیم. بعنوان 
کمونی ت هایی  که به سرنوشت سوسیالی م و 
انقالن کارگرى میاندیشند و انتسان سیاسى 

 خود را می کنند. 

جامعه کردستان امروز بیش از هر زمانی 
قطبی شده است. ناسیونالی م کرد در اوگ بی 
افقی ت لیم جمهوری اسالمی شده و انتسان 
خود را کرده است. این قطب شک ت خورده 
دیگر هیچ منفعتی از مرد  کردستان را زتی 
در بعد ستم ملی نمایندگی نمی کند. کمونی م 
ملی، ناسیونالی م چپ و پوپولی م هم به 
دریوزگی و کرنش در مقابل ناسیونالی م 
 راست ابرو باخته افتاده و هیچ شان ی ندارد. 

امروز در کردستان ما با ن لی از کمونی تها، 
کارگران و مبارزین آزادیسواه و ان اندوستی 
روبرو ه تیم که  توانائى پاسسگوئى به 
نیازهاى مبارزه سیاسی و اجتماعی و 
ای تادگی در مقابل استبداد جمهوری اسالمی 
و دفاع از ازادی و م د و معیشت و نان سفره 

  مرد  را دارند.

زنان برابری طلب تجارن ارزنده ی 
سازماندهی هشت مارن ها و جامعه ی 
زمایت زنان و مبارزه علیه مردساالری 
ناسیونالی م کرد و تبعیض جن ی را دارند. 
پتان یل عظیمی در میان زنان و دختران 
جوان وجود دارد که ی  عرصه مهم کار 

 کمونی تی و اجتماعی ما در کردستان است.

جوانان کردستان ظرفیت باالیی از میلیتانت 
بودن را دارند. اگر تا کنون بسشی از این 
جوانان شیفته ی "میلیتانتی م" از ان م لح 
کوه و اردوگاه ها بودند االن این افق کاشن 
کور شده است. دیگر هیچ جوانی زاضر 
نی ت بساطر نفر  از جمهوری اسالمی و 
فشار اقتصادی وبیکاری و فقر و فالکت و 
کولبری به این از ان پناه ببرد. جوانان 
کردستان در دانشگاه ها و در میان فارغ 
التحصیالن بیکار فرزندان خانواده های 
کارگران و ززمتکشان  وج و قابل توجهی از 
جنبش کمونی تی، کارگری و ازادیسواهانه و 
برابری طلبانه در کردستان ه تند که می 
تواند فضای کردستان را بر رژیم تنگ کند و 

 ی  موگ مبارزاتی وسیع را دامن ب ند.

محال  شهرها کانون فعل و انفعاال  سیاسی 
و اجتماعی، دید و بازدیدها، همفکری و 
هم رنوشتی کارگران و ززمتکشان زن و 
مرد و پیر وجوان ه تند. اشاعه فرهنگ و 
اخالقیا  کارگری، کمونی تی، ان اندوستانه و 
ازادیسواهانه و همب تگی و هم رنوشتی 
مبارزاتی، بسشی از این فعل و انفعاال  
ه تند. محال  شهرهای کردستان می تواند 
سنگر و مرک ی برای مبارزه ازادیسواهانه 
علیه استبداد و ارتجاع و خرافا  و دفاع از 
زرمت ان ان، برابری زن و مرد، زرمت 
کودک و... باشد. فعالین و رهبران و ان انهای 

 پسته و محبون کم نی تند. 
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زمانی که بنکه های محال  شهرها بویژه در 
سنندگ ، مدافع آزادی و اب ار دخالت مرد  در 
کنتر  محال  شهرها بودند. جوانان اداره 
کننده ی بنکه ها بسشا اکنون سرداران جبهه 
ی چپ و صازبان این تجربه اند. مبارزین 
کمونی ت م لحی که موجی از فرماندهان و 
رهبران اجتماعی را تشکیل می دهند. ما و 
کمونی م ما صازب این تجارن و داده ها 
است.  ما روی این سرمایه میگهاریم و جلو 
میرویم.  برای مرد  ازادی نفی جمهوری 
اسالمی است . مرد  برابری و سوسیالی م را 
دوست دارند. ازادی و  امنیت و رفاه می 
خواهند. کمونی ت ها را نمیشود دستکم 
گرفت. ما میتوانیم مقاومت کنیم . این نیرو و 

 پتان یل را میتوانیم بحرکت در بیاوریم.

سا  اخیر برای کمونی ت  ۴۱مازصل تاریخ 
هایی که  میسواهند  کارگران را سازمان 
بدهند، تشکیال  مسفى و توده اى ز بى و 
کارگرى درست کنند، اتحادیه و شورا 
ب ازند، به جنبش اعتراضى و به قیا  و 
مبارزه قهرآمی  علیه زمهورى اسالمى دامن 
ب نند و این ارزیابی و دورنما را در مقابل 
خود دارند، به آنها خواهد گفت که اکنون 

 اوضاع بشد   مناسب تر است.

میتوان ی  سازمان عظیم کمونی تى کامال 
متکى بر کارگران و ززمتکشان و انقالبیون 
کردستان ایجاد کرد. رژیم را میتوان ب رعت 
در ی  منگنه جدى سیاسى قرار داد. این 
کامال می ر است، نارضایتى چنان عمیق و 
تجربه اعتراضى توده ززمتکشان چنان غنى 
است که زمینه هاى ی  جنبش اعتراضى 
قدرتمند وجود دارد. اوضاع سیاسى و 
اقتصاددی ناب امان رژیم سرمایه داری 
جمهوری اسالمى، جنبش سراسری طبقه 
کارگر و خی ش محرومان ایران زمینه 

دیر یا   عمومى این امر را فراهم ساخته است.
زود فشاراعتراض توده اى در کردستان، 
تشکل ها و شسصیت هاى مبارزه در ابعاد 
گ ترده را به جلو خواهد راند و بورژوازى 
زاکم و بورژوازی کرد و از ان ورشک ته 
اش  را به تنگنا رانده و پشتش را به دیوار 

 خواهد کوبید.

ز ن زکمتی ت )خط رسمی( و بویژه 
رهبرى آن اکنون مرجع و سسنگوى ی  
آلترناتیو فراگیر اجتماعى و نماینده تیییرا  
روشن و ملمون در زندگى توده ززمتکشان 
است. هیچ کارگر آگاه و کمونی تی خود را 

بی نیاز از افق و سیاست و تاکتی  های این 
ز ن نمی بیند. سیاستها و راه زل هایی که 
جنبش کارگران، زنان، جوانان و ززمتکشان 
وآزادیسواهان کردستان در اعتراضا  
کارگری و توده ای مثل نان شب به آن 
نیازمندند. ما در این راه پیش رفته ایم اما 
هنوز کافی نی ت. بویژه مساطرا  دوره 
اخیر، تهدیدا  جنگی، تحریم ها و فشار فقر 
و فالکت که ی  جنبه اش تحمیل استیصا  به 
جامعه است، ت لیم شدن ناسیونالی ت های 
کرد به جمهوری اسالمی و ایجاد تشتت و 
تساصم در صفوف مرد  ... همگی کار 
کمونی م ما و اعتراضا  کارگری و توده ای 
در کردستان را سست تر کرده است. ما 
بهمراه کمونی تها، کارگران آگاه و 
ززمتکشان و فعالین و رهبران آزادیسواه و 
برابری طلب کردستان باید بتوانیم در ی  
فعالیت گ ترده، هاهنگ و همه جانبه ، در 
دفاع از ازادی و معیشت و امنیت و رفاه و 
مقابله با توطله های رژیم و بند و ب ت و 
معامال  از ان ناسیونای ت کرد، پیشروی 
کرده و بر مساطرا  ناشی از تحوال  جدید 

 در سراسر ایران و کردستان  فائق آییم.  

*** 
 

 ترور !  

      "استیصال یک باند شبه فاشیستی"

خرداد، پژاک ی  عضو  96روز چهار شنیه 
م لح سابق خود به نا  سامان دانشور را در 

 روستای گوی ه کویره مریوان ترور کرد.
ما در همان لحظا  او  از این جنایت مطلع 
شدیم. اما برای دستیابی به زقایق و شواهد 
عینی تا کنون صبر کردیم. اکنون اطالعا  
موثقی داریم که این ترور توسط  تفنگچی های 
پژآک انجا  شده است. افراد م لح پژاک  ن د 
مرد  منطقه به این جنایت اعتراف و دلیلش را 
ترک صفوف پژاک توسط  سامان دانشور 
شکر کرده اند. )اسامی اعتراف کننده ها و 

 شاهدین موجود است(
سامان بیش از ده سا  عضو م لح و یکی از 
فرماندهان نظامی پژاک بوده و ی  سا  و نیم 

 اخیر ن د خانواده خود برگشته بود. 
دو دلیل اساسی این قصاو  و بیرزمی 

 وجنایت را توضیح می دهد:
یکی این است، پژاک می خواهد به جامعه 
اعال  کند که برای کشتن مسالفین خود دست 
به هر جنایتی می زند. آنها میسواهند بگویند 
که به افراد صفوف خود رزم نمی کنند تا چه 

 رسد به مسالفین خود در میان مرد  عادی.
دو  پژاک از فرط  استیصا  و برای مرعون 
کردن افراد صفوف خود، جنایت می کند و 
می خواهد بگوید که هر ک ی در باتالق پ ک 
ک و پژاک بیفتد، بیرون آمدن غیر ممکن 
است و ترک  این جریان فوق ارتجاعی و شبه 

 فاشی تی مجازا  مر  دارد.
وارد شدن و خارگ شدن از ی  جریان 
سیاسی جدی و متعارف امری عادی و 

برسمیت شناخته شده است. اما موجودیت پ 
ک ک و پژاک  با این سنت سیاسی بیگانه 
است و زور و تهدید و ترور عامل مهمی در 

 نگه داشتن افراد صفوفشان است. 
آیا مرد  کردستان ایران این جنایا  را می 

 پهیرند؟ جوان مطلقا منفی است
 

کردستان ایران با کردستان عراق، سوریه و 
ترکیه متفاو  است. ناسیونالی م کرد در 
منطقه پرونده سیاهی دارد. اما شرایط متفاو  
ایران و کردستان، هیچ وقت با تحرکا  شبه 
فاشی تی و ترور و ارعان روی خوش نشان 
نداده است. پ ک ک و پژاک نمی توانند 
کردستان ایران را جوالنگاه سنت سیاه ترور 
و جنایت و ارعان خود کنند. همین دلیل 

 استیصا  باند پ ک ک و پژاک است. 
همه شاهدند که دو سه گروه م لح پژاک علنا 
در روستاهای مریوان گشت می زنند بدون 
اینکه جمهوری اسالمی مانعشان شوند. پ ک 
ک تاریسا و تا امروز متحد جمهوری اسالمی 
است. با وجود فعالیت آزادانه ی پژاک این باند 
مرتجع و دست نشانده، نتوان ته است، در 
میان مرد  آگاه کردستان مقبولیت پیدا کند. 
شکی نی ت ترور و ارعان هم نمی تواند، پ 
ک ک و پژاک را به جامعه کردستان تحمیل 

 کند.
مرد  کردستان و بویژه ززمتکشان و 
ازادیسواهان مریوان، نباید در مقابل این جر  
و جنایا  سکو  کنند. باید ریشه ی این انگلها 
را در میان خود بسشکانند. ک انی که به این 

جریان شبه فاشی تی روی خوش نشان می 
دهند و یا زمایت می کنند، باید شر  کنند. دا  
گهاری این باند برای جوانان ناآگاه و مایون 
را باید خنثی کرد. هر فرد تفنگچی یا سمپا  
این جریان فوق ارتجاعی سرنوشتی بهتر از 
سامان دانشور ها ندارند. این جریان ضد 
زندگی، ضد ان انیت و ضد هر نوع 
آزادیسواهی و زرمت و انتسان و اراده ان ان 

 است. 
اگر پ ک ک و پژاک بتواند با تهدید خانواده 
سامان،  جرا  اعتراض به قاتلین فرزندشان 
را از آنها بگیرد و ساکتشان کند، اما، مرد  
کردستان این جنایت را نمی بسشند و افشا و 

 رسوا می کنند.
از ان و جریانا  سیاسی کردستان که نفعی 
در ترور و ارعان ندارند باید در مقابل این 
جر  وجنایا  بای تند. باید ب اط باندهای 
ارتجاعی، تروری ت و مههبی را از کردستان 

 برچید. 
ما و همه ی کمونی ت ها و آزادیسواهان و 
برابری طلبان جامعه، مصممیم، نگهاریم 
جامعه به سم جریانا  شبه فاشی تی آلوده 
شود. استیصا  جریان فوق ارتجاعی پژآک 
نشان از قدر  جنبشی انقالبی و زضور 
کارگران و کمونی ت ها و ازادیسواهانی دارد 
که در کردستان ایران زرف او  را می زنند. 
ما موظفیم جامعه را از زضور این انگل های 

 جنایتکار پاک کنیم!
 دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط رسمی(

 (9119) ژوئن  91پنجم تیر ماه 

محمد فتاحی 
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خرداد، یکی از اعضای سابق پ  ٩٢روز 
و پژاک به نا  سامان دانشور، ساکن  ک ک

روستای گوی ه کویره در منطقه مریوان، بر 
سر کار در م رعه همراه اعضای خانواده، 
توسط ی  گروه م لح همین ز ن اعدا  
شد. به گفته اطرافیان و واب تگان، نامبرده 

سا  در صفوف پ ک ک  ۱٩به مد  
فعالیت کرده و در دوران پایانی، یکی از 
فرماندهان نظامی بوده است. مادر سامان که 
به فاصله چند صد متری با او مشیو  کار 
بوده است، به محض شنیدن صدای رگبار 
گلوله، فریاد می ند که سامان    را کشتند. 
علت از ان فوری مادر، خوف دائمی از 
ترور فرزند، به دلیل وجود این سنت در 
صفوف پ ک ک و اطالع خانواده از این 
م لله از طریق سامان و اطرافیان بوده 

 است.
این سنت از داده های پ ک ک، و تاریخ آن  

مملو از چنین جنایاتی اسب. کشتار معلمین 
روستاها به اتها  تدری  به زبان ترکی، 
کشتار کدخداهای ده به اتها  مامور دولت، 
کشتار عاشقان در صفوف خود به اتها  
عشق ورزیدن به جن  مسالف، کشتار 
اعضای سابق به اتها  خیانت و به دلیل ترک 
صفوف آن، کشتار مسالفین سیاسی، همه در 
کارنامه این سازمان مسوف تاریسی دارند. 
به اینها بمب گهاری در سطل های آشیا  
شهری و کشتن کارگران شهرداری از این 
طریق، با عنوان جنگ با ترکیه را اضافه 
کنید. با همه اینها، اما این واقعه اولین جنایت 
این جریان در این شکل، علنی و در روز 
روشن، در کردستان ایران است. پ ک ک 
تا این لحظه جرئت عملی کردن تروری م 
نوع خود در ترکیه را در کردستان ایران 

نداشته است. به یمن زضور کمونی ت ها در 
این جامعه، و توقع ب یار باالتر سیاسی مرد  
در مقای ه با کردستان ترکیه، زضور پ ک 
ک در کردستان ایران، ناچارن ی  ن سه 
پاستوری ه از این جریان است. به همین 
دلیل، در طو  تما  سالهای گهشته، علیرغم 
ترک تعداد قابل توجهی از افراد م لح آن، 
برای ممانعت از این امر به ترور علنی و 
 رسمی و در روز روشن روی نیاورده است.

تیم م لح  این جریان در منطقه مریوان، که  
علنا و بدون مشکل مشیو  مانور و نمایش 
سیاسی نظامی است، در توضیحا  اولیه 
شان برای مردمی که علت ترور را جویا 
شده اند، گفته اند که فرد ترور شده مرتکب 
هیچ خطای ویژه ای نشده، ج  اینکه صف 
ز ن شان را ترک کرده و از این طریق به 
جنبش شان خیانت کرده و طبق سیاست این 

 ز ن، جر  فرد خائن عدا  است.
سوا  این است که امروز چه شده که اینها 
در روز روشن، جلو چشم اعضای خانواده 
یکی از فرماندهان سابق خویش را اعدا  
میکنند و بر اعدا  عنصر "خائن" تاکید 

 دارند؟
پاسخ روشن است! تحلیل اینها تبدیل جنگ  

اقتصادی و روزی و سیاسی امروز امریکا 
علیه ایران به ی  جنگ نظامی ممکن می 
بیند. فکر میکنند در چنین زالتی، ک یستن 
جامعه و شرایطی شبیه سوریه، به آنها همان 
شان  را میدهد که در سوریه داد؛ یعنی 
جمهوری اسالمی مناطق کردنشین ایران را 
در اختیار آنها میگهارد تا ضمن اداره آن، از 
آن در مقابل مسالفین جمهوری اسالمی دفاع 
کنند. پ ک ک برای این رسالت با دو مانع 
روبروست. پ ک ک برای انجا  این رسالت 

با سه  مانع روبروست؛ اعضای ایرانی در 
صفوف خود، نیروهای متعدد اپوزسیون از 
چپ تا راست و بالخره مردمانی که همراه 
خوان و خیا  این سازمان نی تند. ترور 
علنی از اعضای سابق صفوف خود پیا  
رونی است به همه ک انی که در صفوف 
خود این سازمان خیا   مسالفت و "خیانت" 
به م یر سیاسی این سازمان دارند. دارد به 
صفوف خود هشدار از قبل میدهد. به چپ تا 
راست در از ان اپوزی یون در کردستان 
هم هشدار میدهد که مسالفت با تصمیم و 
پروژه پ ک ک با  ترور پاسخ میگیرد. 
نیرویی که فرماندهان و اعضای سابق خود 
را این چنین ساده و وزشیانه ترور میکند، 
اولین تاثیرش در جامعه ارعان و ایجاد 

 فضای رعب و وزشت است.
پ ک ک به فکر عقب زدن جامعه کردستان 
ایران تا سطح برهو  کردستان سوریه در 
 روزهای او  شروع بحران این کشور است. 
جالب نی ت؟ ناسیونالی م کرد بلوک 
عرب تان و ترامپ، برای تامین خیر و 
برکت "کردایتی"، در کنار متحدین سابق 
داعش ای تاده اند و بلوک ناسیونالی ت کرد 
متحدین پ ک ک هم در کنار داعش های 
شیعه به فکر تامین نان و راه انداختن 

 بی نی  خویش اند. 
کمونی م در کردستان ایران، اولین تجربه 
پشیمان کردن ناسیونالی م کرد در توطله اش 
علیه کمونی م و آزادیسواهی را در کوله 
پشتی دارد.ما کمونی ت های این دوره، همه 
صازبان پروژه های این چنینی را مطملن 
می کنیم که یکی از پروژه های ما پشیمان 

 کردن مجدد آنهاست.
*** 

ا ن  ی 
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