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  ھا برای سلطه قدرت کانون ستیز، انهیخاورم
  ی مالحظاتی در باره به ھمراه

  ات کردستان ایرانحزب دموکر دیجد استیس

  

  

  ھا برای سلطه قدرت کانون ستیز، انهیخاورم

  .نیست میسر ،ھایش با دوران گذشته در تفاوت ،امروزبررسی اوضاع خاورمیانه بدون شناخت از وضعیت عمومی جھاِن 

زرگ جھانی ھای ب منازع قدرت مطلق و بدون ھژمونی افولبیستم، با   ھشتاِد سده  ابرقدرت شوروی در دھه با فروپاشی
، دورانی از طلبانه برتریای با اھدافی  ھای جدیِد جھانی و منطقه و با برآمدن قدرت) ایاالت متحده آمریکا، اروپای غربی و ژاپن(

  .یافته استناپذیر، پایان   ای بازگشت تاریخ جھان، به گونه

رو به رو ) ١٩۵۵(دوم و کنفرانس باندونگ تا جنگ جھانی  ١٩ی  ما دیگر با جھاِن استعماری و نواستعمارِی سده ،امروزه

ھر دو در که ، "سه جھان"تقسیم دنیا به  ی دوم سده بیست و یا با ابرقدرتِی نیمه  ما دیگر با جھاِن دو ،امروزه. نیستیم
، رو به رو بود "جھان سوم"به نام    ی این مرکز به نام امپریالیسم و پیرامونی زیر سلطه" مرکزی"وجود  مبتنی برتحلیل نھایی 

  .نیستیم

بیستم یعنی آمریکا، روسیه و اروپای غربی، ھژمونی مطلق خود را بر   قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی سده امروزه، سه
ھا،  ملت -  ھایی جدید در مناطق مختلف جھان، به صورت دولت این در حالی است که قدرت. دھند یا می  جھان از دست داده

برای دفاع از موجودیت و منافع اقتصادی از یکسو : شوند وارد صحنه می ،جنگ با ھمحتا ر تعارض و در تضاد و رقابت با ھم، د

 ھای دھهنام برد که در  توان میاز جمله چین را در این میان، . ی نفوذ خود برای حفظ و گسترش منطقهاز سوی دیگر خود و 
بزرگ ترین  چه بسا بهرود که به بزرگترین قدرت اقتصادی و  ی، محزبی و دیکتاتوری تک داری سیستم سرمایهآینده، با تلفیق 

  . جھان تبدیل شود گرِ  قدرت نظامی و مداخله

ھای جنوبی  ھای شرقی دریای مدیترانه و از خلیج عدن تا کرانه امروز، از ایران تا کرانه بزرگ ی در این میان، خاورمیانه

ی ھا ھا و جنگ داخلی و خارجی قدرت ھا، درگیری کانون تضادھا، تعارض ھا، به ملت   -  دولت تقابلدریای سیاه، به میدان 

  .برای سلطه بر منطقه تبدیل شده است ای و جھانی منطقه

 ----------------------------------------------  

، تنھا ی فلسطین اشغالی و جنگ اعراب و اسرائیل بر سر آن، به طور عمده ی دوم سده گذشته، اگر مسأله در نیمه
ای وسیع  ھا در این خطه از جھان دامنه دادند، امروزه تضادھا و درگیری تضاد و نزاع اصلی در منطقه را تشکیل می میدان

  .دنگیر تری را در بر می یافته، نیروھایی به مراتب گسترده

که  شان ترکمش ھای بنا بر ویژگی ھر دسته،. کنیم اصلی تقسیم می چھار دستهبه  ما ھای موجود در منطقه را قدرت
ھا وجود  رقابت و  ، تضادھاھا و در بین دسته در درون ھر دسته. شود می و متمایز ی دیگر تفکیک ، از دستهنام خواھیم برد

 ،ھا و در بین دسته ھا در درون ھر دسته اتحادھا و ائتالف. کند عملتواند  مینیز بخشی با بخشی دیگر  حتا ستیز ،دارند

  .  گردند خوش تغییر و تحول می دست ،منافعبنا بر شرایط و  .اند و موقتی ناپایدار
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: ماھوی دارند و اینان دو خصلت اصلی مشترک. دھند ای تشکیل می بزرگ منطقه ھای ملت -  را دولت دسته اول -١

اق، عربستان ھایی چون ایران، عر این دسته، از شرق تا غرب منطقه، قدرت. طلبی در خارج دیکتاتوری در داخل و ھژمونی
  .گیرد می سعودی، ترکیه، سوریه، اسرائیل و مصر را در بر

در . ھاست حاکم بر آن ھای ھای این دسته مشترک است، خصلت دیکتاتوری و ضد دموکراتیک نظام آن چه که نزد قدرت 

ھای  دارای تمایز و ویژگیالبته  ،نسبت به شھروندان فلسطینی و عرب آپارتاید، مبتنی بر اسرائیل اشغالگر این رابطه، دولت
) ساالرانه دین(ھای تئوکراتیک  نظام سنخھا، از  ای از این نظام پاره. شویم نمیدر این جا تاریخی خود است که وارد بحثِ آن 

ای دیگر،چون عراق کنونی، دیکتاتوری  در پاره. چون جمھوری اسالمی ایران، رژیم پادشاھی عربستان سعودی :ھستند

کودتای  کار و اسالمی این کشور علیه  رھبر حزب حاکم محافظه این بار موفقِ  ویژه با کودتایِ  در ترکیه، به. تشیعی برقرار اس
در سوریه . شود رود که برقرار  می ضد کرد،  - سنی -مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی ،اوت گذشته، دیکتاتوری فردی ١۵نافرجام 

، رو به رو ھستیم که ریشه در تاریخ سیسی دیکتاتوری یکتاتوری اسد ونظامی، د -و مصر اما با استبداد از نوع فردی 

  .دارند ،و ناصریسم سم، بعثیی دوم سده بیست در نیمه دیکتاتوری ھای ناسونالیستی عربی

با ھم  ستیزدر یا  و در برابر ھمآن ھا را گاه  ،سازد ی این دسته را از ھم متمایز می ھای دربرگیرنده اما آن چه که قدرت

  ِطلبانه ، خصلت ھژمونیپذیرند تغییرھمواره ناپایدار و  که نظامی -ھای سیاسی در اتحادھا و ائتالف دھد و گاه قرار می
خود بر  ی ای در پی حفظ بقای خود از طریق گسترش نفوذ و سلطه ھای منطقه ھر یک از این قدرت. ھاست ای آن منطقه

  .توان جمھوری اسالمی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل را نام برد میویژه امروزه،  از این میان، به. منطقه ھستند

امروزه تمام  ایرانی خواھی ی این برتری گستره. اند طلب بوده ونیھای استبدادی، از دیر باز، ھمواره ھزم در ایران، دولت
کسب سالح اتمی به قصد سیادت بر طلبی،  هبرای این توسع. از خلیج فارس و عراق تا جنوب لبنان: گیرد منطقه را در بر می

 با وجود، ای سالح ھستهدست رسی به نھایی ھدف . ی استراتزیکی ایران قرار داشته است منطقه، ھمواره در برنامه

ی استراتزیکی  ، از برنامهبرجامدادن به  با تن ،المللی ی بین ایران در برابر مخالفت جامعه امروز نشینی حاکمان پس
   .نشده استخارج  به طور کلی ران ایرانمدا دولت

آمدن   با به روی صحنه. بر منطقه استخود ھژمونی اعمال عربستان سعودی نیز، از یمن تا عراق و سوریه، به دنبال 
، نزاع تاریخی دو قدرت داعشو مشارکت در جنگ علیه  ای قرار داد ھستهامضای ، جمھوری اسالمی در پی مذاکرات با غرب

دینی بر  -برتری سیاسی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیکی کسب ، ایران و عربستان، برای منطقه و اسالمی بزرگ نفتی
دست به دو دیکتاتوری تئوکراتیک، یکی شیعی و دیگری سنی، ، در این میان. جدید شده است ی ا مرحلهوارد  خاورمیانه

و دیگری در حمایت از  ...، عراق، لبنانربستان، یمنیکی در حمایت از گروه ھای شیعی، در ع: زنند می "جنگ مذھبی"
   ...ھای سنی در ایران، عراق گروه

طلبانه خود را آشکارا اعالم  ای چون ترکیه، اسرائیل، سوریه و مصر، ھر یک نیز مقاصد سیادت دیگر قدرت ھای منطقه

ھا، ائتالف  بارز ترین آن. گیرند می شکلطلب بین این قدرت ھای مختلف سیادت ائتالف ھا و اتحاد ھا  ،بیندر این . کنند می

این کشور و مداخله نظامی ایران در ) با پشتیانی روسیه و چین( اسد بشارنظامی جمھوری اسالمی و رژیم  -سیاسی 
  .است

 ھستند، خواھان خودمختاری ھای تحت ستمی که ال نضج گرفتن و ملیتھای در ح ملت -را دولتدسته دوم  -٢

اقلیم کردستان عراق تشکیل ودگردان فلسطین و حکومت اصلی را دولت خ قدرتدر این دسته، دو  .دھند تشکیل می
  .دھند می

 یسیاسی و قھرآمیز ی  شان، مبارزه ھا پس از جنگ جھانی دوم با تشکیل دولت اشغالگر اسرائیل در سرزمن فلسطینی

اقتدارگرا و  طلب، انحصار دو گروه. متحد نیستند ،امروزه ویژه هب ،اینان اما. کنند آغاز می خودمستقل  ملت -ایجاد دولت برای را 

متحدین نیز ھر دو . اند را بین خود تقسیم کرده سرزمین خودگردانقدرت، ثروت و ی  ھمهآغشته به فساد، الفتح و حماس، 
الفتح از پشتیانی مالی و و ایران، حزب االه لبنان و سوریه برخوردار است مالی و نظامی  حماس از پشتیانی: خود را دارند

  .ھای غربی و قدرت مصر، عربستاننظامی 

دموکرات کردستان و اتحادیه میھنی، و اقتدارگرا، حزب  طلب رانحصا سنتیدو حزب  نیز،در اقلیم کردستان عراق 

 ی مطلق آن دو حزب سلطه کهگذارند  ی وجود می ھای کرد دیگری نیز پا به عرصه ھا و سازمان اما گروه. کنند روایی می فرمان
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دیگر  چون ھم، روی به سوی ایجاد دولتی مستقل استرانژیکی پیش ی در کردستان عراق، برنامه. زنند میرا بر ھم  تاریخی

، کشور ایران رچھادر شرایطی که . ھای این اقلیم قرار دارد ی بخش به تقریب ھمه در دستور کارِ  ھا در منطقه، ملت –دولت 
ھای بزرگ کردنشین ھستند، در شرایطی که مبارزات نیروھای کردی در این  دارای سرزمین ترکیه و سوریه عراق،

در ترکیه و سوریه، برای کسب ) ک ک پ(، حزب کارگران کردستان و عراق ھا، چون احزاب کردی در ایران سرزمین
گیری یک دولت مستقل کردی  شکلد، فرایند احتمالی ندارو تاریخی  ای دراز سابقه خود، خودمختاری یا حق تعیین سرنوشت

کرد  مردمھا و  ویژه میان این قدرت کشور نامبرده، تضاد ھا و تعارضات در منطقه به چھاردر سال ھای آینده، در مرزھای 

  . را تشدید خواھد کرد این کشورھاساکن 

. دھند می  چین تشکیلھای بزرگ جھانی و به طور مشخص آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و  را قدرتدسته سوم  - ٣

انگلیس، فرانسه، آمریکا و  توان به راستی تاریخ مداخالت استعماری و نواستعماریِ  ی بیستم را می تاریخ خاورمیانه در سده
 در ایران ١٣٣٢مرداد  ٢٨چون کودتای  مختلف، از جمله کودتاھای نظامی یدر اشکالاین مداخالت  .دانست روسیه در منطقه

 ھای جھانی قدرتحفظ منافع  ، به طور عمده،ھا ھدف آن .پذیرند صورت می دیکتاتوریھای  رژیماز  ھمه جانبهھای  حمایتیا و 
  .در منطقه است نفتی ھا و ذخائر سرشار سلطه بر میدانو 

تاتوری ھای دیک از دولتدر خاورمیانه  ھموارهاما شان به پایان رسیده است،  ِدوران قدرقدرتیامروزه اینان، به رغم این که 
از (ترکیه کا با یروسیه با سوریه، آمر: بندند می پیمان ھای نظامی .کنند می پشتیبانی سیاسی و نظامیدینی یا غیر دینی 
توسط آمریکا و  دو جنگ عراق  :زنند مینظامی  مستقیممداخالت تجاوز و  دست به .عراق و عربستان، )طریق سازمان ناتو

 نیزبلکه نیروھای دموکرات ضد اسد را  ندادهھدف قرار مورد را  داعشدر سوریه که تنھا ، دخالت نظامی روسیه ھم پیمانانش
   .کند میبمباران 

چون در عراق، سوریه و دیگر نقاط جھان  جھادگرایی با رشدامروزه  سپس وایران ابتدا در  ،بنیادگرایی اسالمی پیدایشبا 
دست به کشتار  کشورھای غربی تااز خاورمیانه که  جھادیسمی ،هغیر و آفریقاجنوب آسیا، افغانستان، پاکستان، مغرب، 

منطقه و در نتیجه تشدید ھر ھای بزرگ در  قدرت نظامی ھر چه بیشتر گری مداخلهمساعد برای  ی، شرایطزند جمعی می
     .فراھم شده است ھا تقابلچه بیشتر تضادھا و 

پیدایش ، رشد و گسترش بنیادگرایی  ی که بهی روند امهاددر . دھد را جھادیسم اسالمی تشکیل می چھارمدسته  - ۴

آن  ۵٧ بھمن جمھوری اسالمی در ایران با انقالب، روندی که استقرار انجامد می ی بیستم از آغاز سده اسالمی در خاورمیانه 
ایدئولوژیکی زمان با فروپاشی دو بدیل سیاسی و  ، و ھمدھد را تشکیل می اش  ھای مھم و تعیین کننده سکانسیکی از 

، بربریتی در کشورھای موسوم به از سوی دیگر و ناسیونالیسم عربیسو  از یک» سوسیالیسم واقعاً موجود«جھانی یعنی 
 " آلترناتیوی در برابر تھاجم غرب "چون ... و از این دست )جھادیسم(جھادگرایی بنیادگرایی اسالمی، اسالمی زیر نام 

  .نامید ،اسالمی فاشیسمای فاشیسم،  آن را گونه توان میبه راستی گیرد که  می شکل

حسین و سپس  ھای بزرگ به عراق و برافتادن رژیم دیکتاتوری صدام نظامی قدرت ی جھادگرایان اسالمی، در پی حمله

 ھایی پیشینِ  گیری از نمونه اسد و آغاز جنگ داخلی در این کشور، با درس  بشاربا قیام مردم سوریه علیه رژیم دیکتاتوری 
ھای سنی نشیِن  ھم سنخ خود چون القاعده، با سازماندھی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود، با تسلط بر سرزمین

ھای مرکزی، موفق به  مرزِ عراق و سوریه و در بستر مساعد نارضایتی عمومی مردم سنی مذھب عراق از حکومت ھم

با بسیج  امروز ، البتهداعشاین وضعیت مساعد برای  .شود می و غیره نفتیمالی، نظامی، ایجاد دولتی کامل با منابع 
  .رود که رو به پایان رود می از ھر سو، نظامی جھانی علیه او

گرچه، ایاالت . ھا نیست ھای بنیادگرای اسالمی در جھان، عامل ساختگی غرب یا دیگر قدرت ، چون دیگر فرقهداعش

گیری بنیادگرایان القاعده شرکت  از افغانستان، در شکل شوروی متحده آمریکا، از طریق سازمان سیا، برای بیرون راندن
اما ھر پدیدار اجتماعی ریشه در . ی خود دست به چنین اقداماتی خواھد زد طلبانه کند و در آینده نیز بنا بر منافع سیادت می

روپاشی یا افول دو رژیم پایه در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادِی ناشی از ف داعش. محیطی دارد که از آن می روید
با مماشات در شرایط کشور عراقی دارد که حاکمیت شیعی آن امروز،  ریشه. در منطقه دارد ، صدام و اسد،دیکتاتورِی بعثی

ای  ریشه در اوضاع جنگ داخلی در سوریه. دھد بخش سنی مذھب کشور را تحت سلطه، سرکوب و تبعیض قرار میغرب، 
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با  -ویژه علیه نیروھای دموکرات جامعه  مخالفان و کشتار جمعی، به بمباراِن حتا شمیاییِ دارد که دیکتاتوری اسد با 

 ی دموکراتاز یکسو نیروھا -پشتیبانی سیاسی و نظامی جمھوری اسالمی ایران، روسیه و چین چون متحدان اصلی خود 
، از ھای بنیادگرای اسالمی به دامان گروهھایی از مردم و مبارزان این سرزمین را  کند و از سوی دیگر بخش میسرکوب را 

دھد و از این وضعیت برای مشروعیت بخشیدن به موجودیت خود در مقابل خطر تروریسم بھره  سوق می ،داعشجمله 
 .جوید می

ای است که  ھای تاکتیکی گوناگون و پیجیده در منطقه محصول تضادھا، صف بندی ھا و بازی داعشرشد و گسترش 

االه لبنان، حماس و اسرائیل از  ف آن چون عراق، سوریه، ترکیه، ایران، عربستان سعودی، امارات، حزبھای مختل قدرت
از سوی دیگر در رقابت با ھم برای دفاع از منافع ... ھای جھانی چون آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس یکسو و قدرت

توان اشاره کرد به کمک ھای  از جمله می. گیرند برابر ھم قرار می استراتژیکی خود و یا برای احراز سرکردگی، در کنار یا در
طلبی جمھوری اسالمی ایران  در مقابله با سیادت داعشمستقیم یا غیر مستقیم عربستان سعودی و اقمارش در خلیج به 

آزادی خواھانه خلق ترکیه با داعشیان در مقابله با رشد جنبش دموکراتیک و  رژیمدستی آشکار و نھان  در منطقه، به ھم

  . گری سیاسی و نظامی ایران در سوریه در پشتیبانی کاملش از قصاب مردم این کشور کرد در ترکیه و سوریه و یا به دخالت

، "نژاد"رواست که در آن به جای  فاشیسمی مذھبی و جھان. گرایی ارتجاعی با نقابی مذھبی است جھادگرایی، افراط
فروشی  سازی دینی و قومی، مردساالری، خشونت و کشتار جمعی، برده نه فاشیسم، پاکدر این گو. نشیند می" کافر"

  . دھند ، جوھر و ذات سیستم را تشکیل میخالفت به نام... ، کشتار جمعی و قتل عامزنان

این . ھای بزرگ است افروزی قدرت ی بنیادگرایی اسالمی، در ھمه جا، گواھی انکارناپذیر بر شکست جنگ توسعه

. دھند برند بلکه گسترش می ھا، از طریق جنگ و تجاوز به مناطق مختلف جھان، بنیادگرایی را نه تنھا از میان نمی قدرت

ای در  تواند بدیلی یا راه چاره اش، نمی ویژه در شکل فعال مایشأ کنونی جھانی امروزی، بهداری  سرمایهگرانه  نظم ستم
عدالتی، نابرابری،  دھنده بی ، کارگزار و سازمانگر زیرا که خود سلطه. و بنیادگرایی اسالمی باشد مقابله با جھادگرایی

% ١٠در نظم جھانی کنونی، . استثمار، انباشت ثروت نزد اقلیتی کوچک و توسعه فقر نزد اکثریتی عظیم در جھان است
 این نظِم خشن و. ر تصاحب خود دارندابع را دھمین من% ۴۶جمعیت جھانی % ١منابع در جھان و % ٨۶جمعیت کره زمین 

ی آن در  ھای گذشته ویژه در زمانی که چون امروز با بحران بزرگ ساختاری و اقتصادی مواجه شود، چون نمونه نابرابرانه، به

  .شود مذھبی، می ، زمینه ساز فاشیسم از ھر نوع آن، چه مذھبی یا غیرآفریدندبیستم که فاجعه  ی سده

  

-------- -----------------------------------  

مبارزه برای . ای و جھانی شده است ھای منطقه ھا میان قدرت خاورمیانه امروزه تبدیل به کانون تضادھا و درگیری
 جھادگراییبربریت ساالری، از  ھا، از دین ملت  - ای مبرا از دیکتاتوری دولت و دموکراتیک، خاورمیانه آزادای ِدگر،  خاورمیانه

برای . نیست ،ھای بزرگ اقتصای، مالی و نظامی گری قدرت سلطه توحشِ اسالمی، جدا از مبارزه برای جھانی ِدگر، مبرا از 
تر از آن در جھان،  و فرا) از جمله در ایران(در ھم سرشته، نیروھای دموکرات و الئیک در خاورمیانه  ھای بربریتبا این   مقابله

، شان در گوناگونی ھای اجتماعی راه با جنبش ھم، کنندبا ھم فکر و عمل  سویی و ھم بستگی در ھم که موظفند
اساسی، برای آزادی، دموکراسی و تغییرات  در جھت کنند، میکننده را ایفا   ھایی که ھمواره نقش اصلی و تعیین جنبش

   .تالش و مبارزه نمایندھا  رھایی از سلطه
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  حزب دموکرات کردستان ایران دیجد استیس

ھر جا این ( دموکرات کردستان ایران حزبدبیر کل  ،ھجری  مصطفیآقای  ی مصاحبه بررسی و نقدبه  نوشته تنھااین 

، ١٣٩۵مرداد  ١۴مصاحبه، به تاریخ . پردازد میئد، نگار کرد مقیم سو آسو صالح، روزنامه آقای با) خواھیم خواند حزبعنوان را 

  .است  تکذیب نشدهحزب  سویاز آن مضمون  انتشار یافته و ھای مجازی رسانهبرخی در 

 

ھای کردستان  از اردوگاه ،آنھای  ، از جمله پیشمرگهکردستان ایران کراتوحزب دمبخشی از بدنه ) ١٣٩۴( ٢٠١۵بھار در 

 دخالتو  )پ ک ک( ھایی با حزب کارگران کردستان این عملیات به درگیری. شوند میمنتقل  ایران عراق به مناطق مرزی

که ھمانا انجام " دوباره برخاستن"یا  »راسان«به نام  حزب سیاست جدیداین  .شود منجر می اقلیم کردستان حکومت
) سال پیش ۴حدود (این سازمان از کنگره پانزدھم  ،حزب مسئوالنبه گفته  ،است در کردستان ایرانعملیات مسلحانه 

ھایی به داخل خاک کردستان  ، از سال گذشته تیمھا ھمان ی بنا به گفته. و از سال پیش به اجرا درآمده استمطرح شده 

ھایی در اشنویه، سروآباد، سقز، بانه و مھاباد در  این اعزام نیرو به درگیری. اند ایران اعزام شده و با مردم در تماس بوده
  .ه استھای اخیر انجامید ماه

این  کند طرح می راستیبه نگار نیز  و روزنامهشود  ترین پرسشی که در رابطه با این سیاست جدید حزب مطرح می اصلی
داده است که حزب به مبارزه مسلحانه روی  رخیا حتی جھانی  و ای که چه تغییراتی در سطح داخلی و منطقهاست 

 ؟ به عبارت دیگر چرا در این برھه از زمان؟آورد می

  : دنشمار را می اخلیابتدا چھار عامل د. ندنک را ذکر می داخلی و خارجی آقای ھجری چند عامل

گونه  به مردم القا شده بود که گویا پس از برجام وضعیت اقتصادی و میزان بیکاری در جامعه بھتر خواھد شد، ولی این -١

  .نشد و چه بسا در مواردی نیز بدتر شد

  .دحاصل بو بی نیز ه تا حدودی باز شودفضای خشن امنیتی و بست انتظار این که  -٢
  .در کردستان ایران ب شدید مردم کرد و وضعیت اسفناک اقتصادیخشونت و سرکو -٣

  ".تر و آمادگی آنھا برای کمک به نیروی پیشمرگه ای جدی کرات برای اجرای برنامهوخواست مردم از حزب دم" -۴

ی،  وضعیت بد تر شدن  وضعیت اقتصادی و میزان بیکار - ٣تا  ١ھای  برده در بند از عوامل اقتصادی و سیاسی نام ھیچ یک
توانند  نمی - ، خشونت و سرکوب شدید مردم کردبسته فضای خشن امنیتیدر کردستان ایران،  اقتصادی اسفناک

  .دنزمانی باش برھهدر این در ایران مسلحانه  عملی دست زدن به  کننده توجیه

ژه در مورد اقشار زحمتکش و وی بیکاری، فقر و تنگدستی بهرشد ، ی و معیشتی مردماقتصاد بار اوضاع نابسامان و اسف

جمھوری اسالمی وجود داشته و  سلطهھای  ھمواره در درازای سال... ھایی از کشور ایران چون در کردستان در بخش
 چونگراید، نه  اگر اوضاع اقتصادی ایران ھر چه بیشتر رو به وخامت می .اند شدت پیدا کردهنیز ھایی  ھمواره با فراز و نشیب

ھای اقتصادی دولت روحانی و فرا تر از آن حاکمیت استبداد، دیکتاتوری و فقدان  بلکه به دلیل سیاست برجامآمِد  پی
گاه  ھیچوانگھی . در امور خود است ریزی و سیاست گیری معنای مشارکت آزاد مردم و زحمتکشان در تصمیم دموکراسی به

آوردن به اشکال قھرآمیز مقاومت و مبارزه  مردمان برای رویی  و یا حتا به طور عمده، برانگیزنده به تنھایی ،اقتصادی عامل
نقاط ایران و از جمله  ی توان به خشونت و سرکوب شدید مردم در ھمه در ھمین راستا نیز می. نبوده استاجتماعی 

فضای  تشدیددر این مورد نیز، . که ھمواره در این سی و ھشت سال گذشته ادامه داشته است کردستان اشاره کرد

از آن  بتوان که نبوده استدوره از حاکمیت اسالمی ویژگی این ، و منطقه کردستان اختناق، خشونت و سرکوب در ایران
  .کرد پیدا امروز مسلحانه اقدام برتوجیھی 

اند  مردم کردستان از حزب خواستهکه گوید  می ایشان. ی آقای ھجری از سنخ دیگری است اما عامل چھارِم مورد اشاره
  .که به نیروھای پیشمرگه کمک رسانند اند نمودهدر پیش گیرد و اعالم آمادگی  یامه جدی ترکه برن

از جمله  و در کلیت آن ی ایران ی سطح اعتراضات و مبارزات کنونی در جامعه ، در بارهھای میدانی بررسیھا و  ی داده ھمه

ویژه در میان  ای مردم در مقیاسی گسترده، از جمله و بهھ ھا و مخالفت که به رغم نارضایتی دارند، حکایت از آن در کردستان
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، به طور کلی ذھنیت ایران ھای از جامعه مدنی در نقاط مختلف کشور از جمله در کردستان کارگران و زحمتکشان و بخش

ارتقای  گسترش و، رشد قرار ندارند که بتوان از یا ھای اجتماعی در ایران کنونی در مرحله مبارزاتی اجتماعی و جنبش
اند که  این که مردم کردستان از حزب خواسته. مقاومت و مبارزه سخن گفتباالتری از  و درجه به سطح شان اشکال مبارزاتی

اعالم آمادگی  مردم که این ، واستمسلحانه  عملھمان توسل به  در این جامنظور  البدبرنامه جدی تری را دنبال کند، که 
روند کمی و . کنیم توانیم از ھم اکنون قضاوت آن نمیی  ای است که ما در باره ، گفتهرسانندک کم ھا پیشمرگهاند که به  کرده

ی فوق تا چه اندازه  نشان خواھد داد که گفتهدر آینده کردستان ایران منطقه کیفی مبارزات مردم در ایران و از جمله در 

  .متوھم یذھنیت ترجمان و تا چه اندازه است گری مردم در ایران مداخله  واقعیتترجمان 

، اجتماعی بیان کنیم  در مورد شکل قھرآمیز مبارزهتوانیم  می ،از دیدگاه خود ،در این جا تنھاما  آن چه کهاما در این میان، 

نشان داده است، در مراحلی از رشد و گسترش خود، در  نیز ھای اجتماعی مردم، و این را تاریخ ھمواره این است که جنبش
 ١٧٨٩ژوییه  ١۴که در  مسلح چون پاریسیانِ . توانند دست به قیام و انقالب زنند خودآگاھی سیاسی، می رفت یشپاز  فازی

سالح نقد  :ی معروف چه، بنا بر آن گفته. آورندسالح قھر و به  روی ،زدندآن  کوبیدنو در ھم زندان باستیل دست به تسخیر 

تواند و باید تبدیل به  نقد، خود نیز، می: کند  اضافه میاما  .گردد) الحنقد از طریق س(نخواھد توانست جایگزین نقد سالح 
  )مارکس(. شودنفی آفریننده  ی تئوریکِ  به لحظه مبدلاسلحه، یعنی 

در برابر قھر  که  -مردم  جایبه " پیشتاز"ی ھا و نه گروه – اند ی مردمیھا این جنبش، فوقاز دیدگاه  در نتیجه، پس
 ی مبارزهاین این شکل قھرآمیز مبارزه مردمی،  .زنند مینظام حاکم  براندازی جھتاع از خود به قھر دفدست دولتی 

 - که مردمِ  ،نھایِی مبارزه ی  شیوهشکل و این  ،برند پیش میبه آگاھانه  ،به دست خود و برای خود ،مردم خودِ که  ای  جسورانه
مسلحانه  عمل«با  و سنخیتی قرابت کمتر، آورند روی می ، بداناگزیرن ،مبارزتشان باالرویِ  فراینددر  میدان، -در -حاضر -فاعلِ 

  .دارد و غیره» کانونی«ھای  از نوع چریکی و یا با تئوری »مردمجدا از 

   :دننک ذکر مینیز  رادو عامل خارجی سیاست جدید حزب  توضیح در و ی مصاحبه در ادامه، آقای ھجری

ای به دست جمھوری اسالمی برسد،  ھا سرمایه ند که اگر پس از لغو تحریمکشورھای غربی نیز به این نتیجه رسید” -١

ھای تروریستی منطقه و دخالت در امور داخلی کشورھا از آن  ھا و دولت نه برای خدمت به مردم بلکه برای کمک به گروه

  .“کند استفاده می
ھای  منطقه در برابر تھدیدھا و دخالتای موجب شده است تا کشورھای متخاصم رژیم در  امضای توافقنامه ھسته -٢

  .ھای رژیم را داشته باشند تر برنامه خنثی نمودن توطئه جمھوری اسالمی ایران متحد شوند و به صورت جدی

در شرایطی که روزانه  و امروزه، پس از برجام. باشند می کنونی  دور از واقعیت شوند که به صادر می، احکامی این جادر 

و  کاران ، پیمانراه با ده ھا و صدھا رؤسای صنایع، کارفرمایان کشورھای غربی، ھممختلف ھای  ھیئت ورودشاھد 
 در گذاری سرمایهاین که تا چه حد موفق به صرف نظر از ( ھستیمگذاری  برای سرمایه به ایران بزرگ و کوچک دارانِ  سرمایه

توان گفت  ، چگونه می)دار کالن سرمایهو  ، فاسدی دینیدولت پاسداران و دست در ،ورشکسته یاقتصاد کشوری شوند با

ای به دست جمھوری اسالمی برسد، برای کمک  ند که اگر سرمایها هبه این نتیجه رسید] ماتأکید از [ کشورھای غربی” : که
سخن  "کشورھای غربی"؟ از کدامین "ستھای تروریستی منطقه و دخالت در امور داخلی کشورھا ھا و دولت به گروه

غربی، ژاپنی، چینی و داری  ھای سرمایه دولتواقعیت کنونی این است که ؟ اند رسیده "ای نتیجه"که به چنین  رود می

برجام قرارداد  ،ترامپخواھان آمریکا به رھبری دونالد  چون بخشی از جمھوری محافلبرخی اسرائیل و امروز، به جز  ...روسی
کشور در این   و سرمایه گذاری جمھوری اسالمیبا  اقتصادی و سیاسی بطروا روی توسعه به اند و را به فال نیک گرفته

  .اند کرده ، بازناپایدارو  تخیلیھر چند  ،ھایی حساب

ھای جمھوری  کشورھای متخاصم رژیم در منطقه در برابر تھدیدھا و دخالت: "شود گفته میھم چنین، آن جا که 
شود که این  معلوم نمی، "دارندھای رژیم را  نامه خنثی نمودن توطئهتر بر شوند و به صورت جدی میاسالمی ایران متحد 

 ؟...اسرائیل است؟ و یامنظور عربستان سعودی است؟ آیا چیست؟  شان مخالفت و ماھیت کدام کشورھای منطقه ھستند
ھای  ژیمردر خدمت به حفظ  و ظلبی ھژمونیاز روی منطقه، ھمگی ھای  در بخش پیشین گفتیم که ماھیت تقابل قدرت

این دو جمھوری اسالمی نه از روی مخالفت  اسرائیل با یاعربستان سعودی  ی مقابله به عنوان نمونه، .خود است  دیکتاتوری
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سان  نیز به ھمان ھا قدرتکه خود این زیرا  - در امور دیگر کشورھاست گری دخالتو  ظلبی برتری اصل با به طور کلی قدرت

    . خاورمیانه است بر منطقه به جای دیگریبه قصد حاکم کردن سیادت بلکه  - گرند خالتو د طلب ھژمونیاگر نه بیشتر 

  .و کمک گرفتن از خارج می پردازد حزب بین المللی پشتیبانانروزنامه نگار سپس به پرسش مھم دیگری در رابطه با 

به این مفھوم . ن بسیار مھم استشود، وجود حامی و پشتیبا صحبت می ...زمانی که از مبارزه مسلحانه: او می پرسد
کرات چنین نیروی پشتیبانی وآیا حزب دم. که دولت یا یک نیروی خارجی از این مبارزه حمایت لجستیکی و مالی به عمل آورد

ھای سران جمھوری اسالمی در زمینه کمک برخی از کشورھای منطقه، از جمله عربستان و اسرائیل، از  دارد؟ آیا صحبت
 صحت دارد؟کرات وحزب دم

  :ندنک سه نکته مطرح میھجری ضمن رد ادعاھای جمھوری اسالمی مبنی بر دریافت کمک از کشورھای دیگر آقای 

  .رسد المللی دارد که در صورت ثبات و تداوم به آن می ای نیاز به پشتیبانی بین ھر مبارزه آزادیخواھانه -١

  . خواھد به این میزان از اثرگذاری برسد ای قدم برداشته و می حزب در راستای افزایش تأثیر خود در معادالت منطقه -٢

کند که در ازای آن منافع و دستاوردھای بخش ھای دیگر کردستان به خطر  ای استقبال نمی گاه از رابطه حزب ھیچ -٣
  .بیافتد و یا روند دمکراسی خواھی در ایران و منطقه دچار مشکل شود

گیری برخور دار نیست، اما  و صراحت در موضع از شفافیتبه رغم این که وق، ھای ف از پاسخ داده شده به پرسش

حزب دموکرات کردستان ایران، با حفظ استقالل تشکیالتی، مالی و سیاسی خود،  بنابراین که چنین استنباط کنیمتوانیم  می
 گیری کمک ھر گونه. کند را رد می ...آمریکا  چون عربستان سعودی، اسرائیل، دولت گر ھای سلطه کاری با قدرت ھر گونه ھم

" خواھی با روند دموکراسی"رابطه با سلطه گرانی است که  اھا ھمان رابطه با این قدرتبه راستی،  ،چه .کند میرا رد  آناناز 
  .در ایران منافات دارد

 .تبیین کرد از کالمی عام خارج کرد و به صورت مشخص را نیز باید" المللی بین پشتیبانی"در ھمین راستا، 

نیروھای مترقی و پشتیبانی  به معنای .ست ھا دولتو نه  کشورھا مردمانبه معنای پشتیبانی " المللی بین پشتیبانی"

 ،به یقین ست و نه، و احزاب مترقی کشورھاجامعه مدنی، سندیکاھا ھمبستگی به معنای  .ست  این کشورھا دموکراتیک
  . اند بار  ه اسارتکه ھموار گر سلطه ھای قدرت" پشتیبانی"

معنای شرکت و مشارکت در  ید بهشک، آن را نبا بی. کردتبیین  بایدنیز را " ای در معادالت منطقه گذاریتأثیر "چنین،  ھم
   .دانست گری سلطهبرای  ھای منطقه دیکتاتوریو  ی جھانیھا معامالت قدرت

 ---------------------------------------------  

 تاریخیو  درازای  ایران، با تجربه مترقی از با سابقه ترین احزاب سیاسی یکیچون  ،ردستان ایرانحزب دموکرات ک

از  ،ایراندرازای تاریخ ھا و احزاب سیاسی در  سازمان خواھیِ  خواھی و دموکراسی آزادی تبیین درکه  داند می، خوب قدر  گران
 و استقالل به خارج عدم وابستگی ھمانا ناپذیر، در نزد مردم ایران، گذشتکننده و  تعیین ھای مالکیکی از مشروطه تا کنون، 

 مردم ایران الیزالبه نیروی  ،از ھر لحاظ تام و تمام، اتکأ ،ی خارجی استھا ھا و احزاب از قدرت ھا و دولت سازمانکامل 

  .است


