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 Political  سياسی

  
  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ نومبر ٠٣
  

  ھای گزارشگران مصاحبه
   تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستانۀدربار

 مصاحبه با شروين رھا
   

  
  :گزارشگران 

 کرکوک طبق يک عمليات کوتاه و بدون مقاومت ،يک ماه پس از برگزاری رفراندوم استقالل در اقليم کردستان عراق

پرچم کردستان را که پيشمرگه ھای کرد در . در اختيار نيروھای ارتش عراق و شبه نظاميان حشدالشعبی قرار گرفت

رفت که پيشمرگه ھای کرد در  انتظار می. ورده بودند پائين کشيدند و پرچم عراق را باال بردندآزاز دراين شھر به اھت

بسياری معتقدند که خيانت شده است و رھبران کرد را مقصر . خرج دھند و اينطور نشده برابر اين نيروھا مقاومت ب

 در کار ئیئی بحران در کشور عراق شود؟ آيا دست ھاجاه غاز جنگی ديگر و جابآتواند سر آيا اين واقعه می. دانند می

  . نشستيممصاحبهن و صاحبنظران سياسی به ی کند؟ با فعاالئاست تا عراق را نيز سوريه 

  با او مصاحبه می کنيم. ن کارگری در تبعيد استشروين رھا از فعاال

  درود  به شما 

  .ه  با تشکر از سايت گزارشگران برای انجام مصاحب:شروين رھا 

   

ً برخی اصوال. ی دادأ اقليم کردستان چندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت قاطع به استقالل آن ر:گزارشگران

 سرنوشت برای تعييننان و مطابق با اصل حق آ دستيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم ًبرگزاری آن و احيانا
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ه ر کلی اما برگزاری اين رفراندوم را در شرايط بحرانی کنونی بطوه ئيد اين حق بأخلقھا دانستند و برخی نيز ضمن ت

  را چگونه ارزيابی کرديد؟ شما آن. قه مضر دانستندطلحاظ زمانی و مکانی در اين من

  :شروين رھا

ی أاين را نمی توان کتمان کرد که در ھمه پرسی کردستان عراق برای استقالل، اکثريت قاطع شرکت کنندگان در آن ر

که ھر گونه استقالل کردھا از دولت مرکزی ھمواره و به اشکال مختلف  دند واين در ھر چھار قسمت کردستان،مثبت دا

اما طرح رفراندم در کردستان عراق . مورد استقبال قرارگرفت  توسط رژيمھای حاکم  پايمال و سرکوب شده است،

 بايد ديد فراخوان به ھمه پرسی درچه شرايطی و با . نمی کند تعيينخودی خود چيزی را ه يعنی مراجعه به آراء مردم ب

  . گيرد چه اھداف معين سياسی صورت می

   

  : گزارشگران

 جمھوری اسالمی ،مثلث عراق. صفبندی ھای سياسی جديدتری در منطقه شکل گرفت) ھمه پرسی(در برابر اين پروژه 

 از سوی آنان انجام گرفت ئیکشيدند و تھديدھای برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان صف اردوخانو ترکيه 

 اين ھمه پرسی نه دستيابی به استقالل که ۀگويند فلسف  می برخی.  برای کردھا ايجاد شد  در اين ارتباطئیو محدوديت ھا

  ی بينيد؟مشما چگونه . گرفتن امتيازات بيشتر از دولت مرکزی عراق بوده است

  :شروين رھا

 رقابت ھای جھانی و نيز دولت ھای منطقه در ۀ بر دولت ھای با نفوذ سرمايه داری در عرصبا اتخاذ سياست ھای حاکم

 که نشان از افول ھر چه امريکاس سياست دولت أر مپ در، با عروج نيروی فراحزبی ترکمرنگ کردن ارتجاع داعش

 با مشارکت ئی ھر دولت و نيرو در پيشبرد نظام سرمايه داری جھانی دارد و با توجه به اين کهامريکابيشتر ھژمونی 

جمله در عروج و افول داعش که عملکرد کشورھای   اول سھم خود را تعقيب می کند ومنۀدر ھر پروژه ای در درج

که شکل گيری جغرافيای  منطقه ھمچون عربستان و ايران و ترکيه و نيز دولت اقليم را شاھد بوديم و با توجه به اين

 ثبات نرسيده است ، اينھا عواملی بودند که با طرح رفراندم درکردستان عراق نيزخود را سياسی منطقه به درجه ای از

بعد از به عقب راندن داعش در کرکوک که نيروی نظامی دولت اقليم کردستان در آن نقش . به اشکال مختلف نشان داد 

ز دولت مرکزی فراھم شد چرا که به جز  کرد فرصتی مناسب برای گرفتن امتياز بيشتر دولت اقليم کردستان اأفعالی ايف

 نفت خيز کرکوک ۀدورانی کوتاه دولت اقليم کردستان که امور کردستان عراق را اداره می کرد دسترسی به منطق

دھد که فراخوان ھمه پرسی استقالل که توسط بارزانی صورت گرفت  ال شما شواھد نشان میؤدر پاسخ به س. نداشت 

بحران سياسی دولت اقليم و . معه انگشت گذاشته بود، به چند دليل مشخص بوده است وبر احساسات مردم در جا

دست آمده در عقب راندن داعش در کرکوک ه اختالفات درونی احزاب در کردستان و به تبع آن استفاده از موقعيت ب

ا وجود شرکت اکثريت اين فراخوان وطرح استقالل ب. توسط نيروی نظامی کردستان و تحکيم دولت اقليم کردستان 

 زندگی آنھا ۀجامعه در آن به طور واقعی ربطی به منافع کارگران و زحمتکشان کردستان و يا ايجاد اندکی بھبود درنحو

  .ندارد

   

   :گزارشگران

با پيشروی . شد ل میو کنترًقسماشھر نفت خيز کرکوک از نقاط بسيار مھمی بود که توسط نيروی پيشمرگه ھا آزاد و 

پيشمرگه ھای کرد . ارتش عراق و نيروھای شبه نظامی شيعه اين شھر بدون مقاومت از سوی کردھا واگذار شدنظامی 
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را خيانت رھبری دانستند و رھبری ھم اين اقدام را نه عقب نشينی  برخی آن. دستور عقب نشينی از مواضع خود گرفتند

  ارزيابی شما چيست؟. جائی و برای پيشگيری از کشتار کردھا اعالم کرده بلکه جاب

  :شروين رھا

به داليل مختلف سياسی در کردستان عراق بعد از به عقب راندن داعش و نيز اھميت اقتصادی نفت کرکوک ، موقعيتی 

وجود آمد که فراخوان بارزانی را در چنين شرايطی می بايست ارزيابی ه برای سھم خواھی بخشی از بورژوازی کرد ب

 در تنش بين نيروھای اصلی آن يعنی حزب دکوکرات ًزی در کردستان يکدست نيست و اکثرااما گرايشات بورژوا. کرد

حزب دموکرات .  ميھنی کردستان و نيز گوران خود را به اشکال مختلف نشان داده است ۀکردستان عراق و اتحادي

نی و جالل طالبانی با  ميھۀکردستان عراق و بارزانی رابطه ای نزديک با حزب حاکم ترکيه داشته است و اتحادي

ھر چند اکثريت مردم کردستان در ھمه پرسی جواب مثبت دادند ولی در ھمان طرح . جمھوری اسالمی در ايران 

جو نمی  و رفراندم اختالف نيروھای سياسی حاکم در کردستان نيز خود را نشان داد و موقعيت واحدی را در آن جست

يم اسالمی ايران به کرکوک مقاومت ھای ژو شيعيان حشدالشعبی و حمايت ر نيروی نظامی دولت عراق ۀبا حمل .کردند

با .  آنھا نبوده استۀ مقاومتی در برنامًپراکنده ای صورت گرفت که به ھيچ يک از احزاب حاکم مربوط نبود و اساسا

دولت اقليم . اد استقرار دولت عراق و حاميانش در کرکوک شادی زودگذرشرکت در رفراندم جای خود را به نگرانی د

 ععقب نشينی کرد و اختالفات احزاب در کردستان باال گرفت تا حدی که گوران خواھان جايگزينی دولت اقليم با ًسريعا

  .دولتی ديگر است 

   

   :گزارشگران

زير کشيده اند و ه نيروھای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده اند و پرچم کردھای عراق را ب

نظر شما کرکوک آبستن بحران و درگيری ه يا بآبا توجه به ترکيب قومی موجود در اين شھر . رچم خود را باال برده اندپ

  . ھای جديد خواھد بود

  :شروين رھا

 کردستان عراق قرارگرفته است ولی در کنار کردھا عرب ھا ، ترکمن ھا و آشوری ھا در ۀھر چند کرکوک در منطق

 مورد ًارود، مسلم شمار میه ب) دليل استخراج نفته ب(ز آنجا که يکی از مناطق مھم اقتصادی آن سکونت دارند و ا

دامن زدن به اختالفات ملی و مذھبی ھميشه . توجه نيروھای مختلف نه تنھا در عراق بلکه در کل منطقه خواھد بود 

 مرکزی چه تمرکز خواھی دولت. د خواھد بوابزاری برای سرمايه داری بوده است و در منطقه و عراق نيز ھمين 

برای سرمايه داری در عراق و چه سھم خواھی بيشتر بورژوازی کرد بر سر مناطق نفتی کرکوک در دامن زدن و 

تشديد اختالفات بين کارگران و مردم زحمتکشی که ساليان در کنار ھم زيسته اند خود آبستن بحران و جنگ در آنجا 

فات احزاب در کردستان باال گرفته وبه احتمال زياد اوضاع سياسی کردستان و نيزحکومت به جز اين اختال. خواھند بود

  .اقليم در آن به شکل کنونی ادامه نخواھد يافت 

  

  :گزارشگران

 جالل طالبانی نيز در اين واقعه دخيل ۀشود که جمھوری اسالمی با نمايندگی قاسم سليمانی و ھمراھی خانواد گفته می

  ن چه بوده است؟جريا .بوده اند

  :شروين رھا 
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 ديگر ارتجاع مذھبی ۀتحت عنوان خالفت شام و عراق شاخ) سنی و سلفی(موازات رشد و گسترش ارتجاع داعش ه ب 

ازطرف جھموری اسالمی فعاليت داشته و سالھاست نام قاسم سليمانی در کردستان عراق و ) پيش تر از داعش(شيعه 

 ميھنی و ۀمرکز قدرت بارزانی و حزب دموکرات در اربيل و مرکز اتحادي. ی شده اند در کنار جالل طالبانی با ھم تداع

لشکر کشی نيروھای نظامی دولت عراق و حشد الشعبی و حمايت رژيم ايران به .  جالل طالبانی در سليمانيه بوده است 

ه دو بخش تقسيم شده است وجريان  ميھنی بۀگويا اتحادي.  ميھنی قرارگرفته است ۀکرکوک مورد حمايت بخشی از اتحادي

اظھارات .  خود داشته اند ۀحاکم در آن که جالل طالبانی سخنگوی آن بوده است ھمکاری با دولت عراق را در برنام

 ميھنی و ۀدر واقع اتحادي. جالل طالبانی ھم قبل از مرگ دال بر ھمکاری کردھا با دولت مرکزی در عراق بوده است 

 دوستانه ًود رژيم اسالمی ايران، قاسم سليمانی و ديگر نظاميان سپاه را باز کردند ورابطه ای کامالجالل طالبانی راه ور

اھميت طالبانی برای جمھوری اسالمی تا اين حد بود که وزير خارجه و سليمانی را بر سر مزارش . با ھم داشتند 

  .حاضر کنند

  

  :گزارشگران

  يل وعربستان دراين تحوالت چگونه است؟ واسرائامريکا مانندئینقش وجايگاه کشورھا

  :شروين رھا

 حاضر که از سال ۀبحران اقتصادی سرمايه داری دور.  به نکاتی اشاره کنمًال الزم است مقدمتاؤقبل از پاسخ به اين س

 يکی از بحرانھای درازه  خود را بروز داد و به سرعت جھان را فراگرفت  کماکان ادامه داشته و بامريکا در ٢٠٠٨

اگرچه شرايط انقالبی بر جھان حاکم نيست ولی اين بحران بی افقی سياست . مدت نظام سرمايه داری تبديل شده است 

انباشت سرمايه که با اتخاذ سياست ھای اقتصادی نئوليبرالی منافع اکثريت . ھای سرمايه داری را به نمايش گذاشته است 

ون درگير چنان بحرانی شده است که به جز جنگ وکشتار و تعرض  نابودی کشانيد اکنۀ زمين را به ورطۀجمعيت کر

 سوسياليسم تنھا گزينه ای ،در مقابل اين بربريت. به ھستی انسانھا راھی برای رھا شدن از بحران در آن موجود نيست 

 امريکاسياست راست افراطی در . ی را فرونشاند  کارگر بحران اجتماعۀاست که می تواند در صورت سازمانيابی طبق

 . به ارتجاعی ترين حکومت ھا در منطقه عرصه را برای زندگی اکثريت جامعه تنگتر خواھد کرد ءو اروپا و اتکا

درچند سال گذشته که موش داعش در منطقه دوانيده شد مقاومت کوبانی در مقابل آن نوری در تاريکی بود و بی جھت 

در ھمين (در جھان حمايت خود را به اشکال مختلف از آن نشان داد  ايش آزاديخواھانه به صورت اجتماعینبود که گر

جا تذکر اين نکته ضروری است که عملکرد ارتجاعی دولت اقليم و احزاب کردستان عراق در رابطه با استقامت 

ش در منطقه و گسترش آن توسط دولت ھای سازمانيابی داع). کانتونھای کوبانی در مقابل داعش نيز فراموش نمی شود

وضعيتی ايجاد شد که سرمايه داری بتواند در آن فرصتی برای رفع . سرمايه داری و ارتجاع منطقه ھدفی معين داشت 

ل مانع شده و وبحران داشته باشد وشکل گيری جنبش ھا و اعتراضات ضد سرمايه داری را تحت نام امنيت و کنتر

س سياست دولت أحضور سياسی ترمپ در ر. رت قوانين سخت تر برجوامع را اعمال کندبالطبع موجه شدن ضرو

 به سياست ھای ارتجاع مذھبی در منطقه در ھر حال نشان از ء قوی راست افراطی در اروپا ، اتکاۀ و نيز حلقامريکا

بت ھای سرمايه داری از در عين حال تشديد رقا. ناتوانی سرمايه و سياست ھای ليبرالی و سوسيال دموکرات دارد 

با اين تصوير و در جريان ھمه پرسی کردستان .  دو يا چند قطب خارج و ميدان وسيع تری پيدا کرده است ۀمحدود

.  و اروپا و اسرائيل و عربستان و حتی ايران و ترکيه موجود نبود امريکاعراق سياست يکدست و با ثباتی در ميان 

يا عربستان که يک پا . م اسالمی می نالد خود مکمل آن و با حضور آن تعريف می شود  از وجود رژيًاسرائيل که تلويحا
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 سياسی و اقتصادی با ۀترکيه نيز با وجود رابط. در رقابت با ايران دارد و از طرف ديگر حامی دولت عراق است 

  .بارزانی اولويت را به دولت متمرکز عراق می دھد 

 کردستان عراق و تعريف و تمجيد از بارزانی اولويت را به جای ۀگوناگون از منطق ۀ و اروپا با وجود استفادامريکا

عربستان بعد ازاشغال کرکوک توسط دولت عراق خواھان ھمکاری . رفراندم به ھمکاری وی با دولت عراق دادند 

  .بيشتر با آن شده است 

ه لمان از موقعيت کردستان عراق تاکنون باخصوص ه  بئی و دولت ھای اروپاامريکاحتی دولت اسرائيل که مثل دولت 

 نظامی تحت عنوان کمک در آموزش نظامی پيشمرگان کرد و غيره سودھای ۀخوبی استفاده کرده وحتی در زمين

 دارند که در چھارچوب ء اتکائیھنگفتی را پارو کرده اند ولی در چھارچوب منطقه و دولت عراق و بارزانی به نيرو

بين دولت ھا در ء وضع به نوعی و در توازن قوا .م خرج تر باشد واين نمی تواند بارزانی باشدمنافع عمومی سرمايه ک

  بر مبنای قواعد درونی اش نمی تواند ھيچ سياستی  ًسرمايه داری  اساسا. منطقه برای روسيه نيز بر ھمين منوال است 

ر  نيروی اصلی آن بارزانی و يا بورژوازی کرد را امثال استقالل کردستان عراق خارج از مسير خويش برتابد، حتی اگ

 قرار و مدار با دولت ھای منطقه نمی تواند محقق شود و اين تعيين عکس آن ھم استقالل کردستان عراق بدون هباشد وب

  . رعايت کننددرا دو طرف شرکت کننده در بازی می باي

  

   :گزارشگران

مک زيادی به حل بحران منطقه نمی کند و در اين ميان دولت آنچه مسلم است اين وضعيت جديد پس از ھمه پرسی ک

بينيد؟ آيا ظرفيت ھا و  چشم انداز را چگونه می. تواند از فضای ايجاد شده به بازسازی خود بپردازد اسالمی داعش می

  دھد؟  را میمذاکرهپارامترھای موجود احتمال سرانجامی بدون آغاز جنگ و کشتاری ديگر از طريق 

  :ھاشروين ر 

 عکس آن را تشديد ه وضعيت حاضر نه تنھا به بحران سرمايه داری و انعکاس آن در منطقه کمکی نمی کند بًمسلما 

  .خواھد کرد 

 آرايش قوايش موقعيت خود را به سابق برگرداند بعيد تغيير داعش بتواند با تجديد سازماندھی و ئیکه در چنين فضا اين

که طالبان کماکان در افغانستان موجود  ھمچنان  نمی کنند،الش الحال موجودش تکه داعش و نيروی فی نه اين. است 

القاعده و طالبانھا و نيز داعش با ھدف .  گذشته با انفجارھای پی در پی وجود خود را به روز کردۀاست و ھمين ھفت

 و اگر ھم به اقتضای نی از آنھا صورت گرفتي بھۀن سياسی و در پاسخ به شرايط خاصی شکل گرفتند و استفاديمع

شرايط و رفع کاربردشان اکنون از جلو صحنه سياسی کمرنگ شده اند، ولی ھمچنان بازيگرانی در منطقه خواھند 

بحران اقتصادی سرمايه داری در جھان . در منطقه جدا از چشم انداز اوضاع سياسی جھان نيست  اما چشم انداز. داشت 

چنانچه  سرمايه .  بدون جنگ و تشنج در منطقه قابل تصور نخواھد بود ًاسلمو منطقه سير فروکشی نخواھد داشت وم

 برای ئیداری به چنان ثباتی برسد که به مسير افول بحران نايل آيد و گرايشات موجود در آن به درجه ای از ھمگرا

اما رشد . آشکار می شود دور از جنگ ه  در منطقه نيز شواھد اين انسجام بًابازسازی رشد انباشت سرمايه برسند مسلم

نی بسيار باال از نيروی کار ارزان جوامع ي بھۀو امنيت برای سرمايه داری درخاموش کردن توقعات انسانی و استفاد

اما در قرن بيست و يک و .  در رقابت ھايشان برسند ئیخواھد بود تا آنگاه در درون خود به توافقاتی بر سر تشنج زدا

 از تمامی ظرفيت ھايش بھره جسته  است امکان پذير نيست وبيشتر می توان گفت مدتھاست در حالی که سرمايه داری

به عبارتی سرمايه داری به پايان خط رسيده است ولی بدين معنا نيست . ناقوس مرگ جاندادن اين نظام فرا رسيده است 
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. گيرد  مايه داری ھمچنان قربانی می گفت متاسفانه سرًو اينجاست که می توان قطعا. که سوسياليسم حی و حاضر است 

  .لذا منطقه در حال حاضر بدون جنگ قابل تصور نخواھد بود و کردستان عراق ھم بخشی از آن است

   :گزارشگران

   مطرح کنيدًچنانچه نکته يا پيامی داريد لطفا

  :شروين رھا 

ورد استقبال اکثريت مردم کردستان شد و  مءاگر فراخوان بارزانی تحت عنوان ھمه پرسی استقالل کردستان عراق ابتدا 

 حاکم بر اين تصور بود که استقالل يعنی حداقل رھا شدن از ديکتاتوری دولت عراق و به نوعی ديکتاتوری ھای ۀروحي

موازات فراخوان، نشان داد که فراخوان ه موجود در کشورھای ايران و ترکيه و سوريه، اما سير شواھد و مذاکرات ب

ی ھمگانی برای فشار به منظور سنگين أنی در کردستان نه به اتکای منافع اکثريت جامعه که استفاده از ررفراندم ھمگا

ويژه کرکوک ه به عقب راندن داعش در منطقه و ب. کردن سھم دولت اقليم کردستان در مقابل دولت مرکزی بوده است 

زب دموکرات را بر آن داشت تا تنور داغ است آن را  کردند بارزانی و حأکه نيروی نظامی دولت اقليم در آن سھمی ايف

 سالھای اخير چه در ۀبا موقعيت شکنند. بچسبند و ترازوی بورژوازی  ضعيف کرد از اين موقعيت را سنگين کنند 

اين فراخوان .. جامعه و ايجاد فقر و فالکت و فساد اجتماعی در آن و چه بحران سياسی در دولت اقليم و پارلمان و 

که می خواست موقعيت دولت اقليم در کردستان را قوی ) با شناخت از احساسات جامعه در استقالل خواھی(ی بود تالش

  .تر کند 

سير حوادث نشان داد که ) به استثنای روز رفراندم(درتقابل دو نيروی بغداد و اربيل چه قبل و چه بعد از رفراندم 

ز اعتماد به نفس برخوردار نيست و با اشغال کرکوک شکنندگی خود خواست بارزانی و دولت اقليم و بورژوازی کرد ا

 و نيز قرارھای فی مابين دولت ھای مختلف در سطح جھانی و نيز منطقه  متحدتوافقاتی در ملل. را بزودی نشان داد 

و تھديد دولت ھای ايران و ترکيه با فشار سياسی و نظامی . نوشته و نانوشته  جانب دولت مرکزی عراق را گرفت 

اقتصادی، و حمايت اسد از آنھا  در کنار دولت عراق فصل مشترک آنھا عليه طرح ھر گونه استقالل خواھی در 

ی خود را در ئ منافع منطقه ً و حتی اسرائيل به ظاھر کجدار و مريزعمالامريکا و ئیدولت ھای اروپا. کردستان بود

ا آن قرار دادند و نيز اختالف احزاب ناسيوناليست کرد بخشی حمايت از تمرکز در دولت عراق و ھماھنگی بارزانی ب

 و امريکان نکته نبايد ناديده گرفته شود که ترجيح دولت ھای يا.  به حمايت از دولت مرکزی عراق واداشت ًرا عمال

  .اسرائيل و اروپا ، روسيه و چين در منطقه وجود رژيمھای ارتجاع مذھبی است

را در کردستان که منافع بورژوازی کردستان را نمايندگی می کنند قادر به ھيج درجه ای احزاب ناسيوناليست و ملی گ

از استقالل خواھی نيستند وھمواره با فشار و مذاکره در رابطه با دولت ھای ديکتاتوری  سياست ھای خود را پيش برده 

م اسالمی و يا پ ک ک درترکيه با نمونه ھای تاريخی آن چه از جانب حزب دموکرات کردستان ايران با رژي. اند 

بعداز برداشتن رژيم .  ميھنی با رژيم صدام را شاھد بوده ايمۀ و حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادياردوخاندولت 

 تبديل شد و حزب دموکرات امريکا نيز کردستان عراق به جايگاھی برای اتخاذ سياست ھای دولت امريکاصدام توسط 

 چنان فاسد و فربه شدند که امريکارھای البا د.  بيش نبودند ی ميھنی در اين چھارچوب پادوۀاديکردستان عراق و اتح

فراخوان ھمه .  کردستان را در تنگنای معيشتی قرار دادند و فضای فاسدی را برای آنھا به ارمغان آوردندۀاکثريت جامع

اسی و اجتماعی است که مدتھاست دامنگير آنھا پرسی دولت اقليم و بارزانی در عين حال تالشی برای رفع بحران سي

  .شده است 
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که البته در کردستان عراق که چندين سال است ( رفع ستم ملی در کردستان ً سرنوشت و يا اصوالتعييناستقالل ، حق 

صادی  به منافع اقتءتنھا با اتکا)  کردستان مسلط است رفع ستم ملی بی معنا استۀکه حکومت اقليم کردستان بر جامع

ی به جدا شدن يا نشدن تابع منافع أر. اکثريت جامعه گره خورده است که آن ھم در شرايطی عادی متصور نخواھد بود 

جمله ستم ملی به عنوان ضرورتی  اکثريت جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان است که در آن رفع تمامی ستم ھا من

 ئی اجتماعی می تواند آن نيروۀدر کردستان عراق با ھر درجتشکل يابی کارگران و زحمتشکان . طبقاتی متحقق شود 

 .مين کندأ کردستان را تۀ زندگی برای آيندۀ طبقاتی ضد سرمايه داری و رفع ستم ملی مسير نحوۀباشد  که با افق مبارز

 به ء اخير ھم درسی برای اين امر تاريخی است که منافع اکثريت جامعه در کردستان عراق با اتکاۀبی شک تجرب

.  زندگی در آنجا باشدۀ نحوتعييننيروی اجتماعی خود يعنی اتحاد کارگران وزحمتکشان می تواند ضمانتی برای 

کردستان عراق سالھاست اين تجربه را از سر گذرانده است وچيزی که دولت اقليم را از اکثريت جامعه جدا کرده است 

  .مادی جامعه است تفاوت آشکار طبقاتی و تفاوت ميزان سھم در امکانات 

  با سپاس از شما رھا گرامی 
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