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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جون ١٠
  

 گذشت؟ آيا راه سفر به واشنگتن، از قنديل می
  )امريکاپيرامون سفر مصطفی ھجری به (

  

يران، در ارتباط با اھداف سفر سياسی طوالنی و به مدت سه ماھه مصطفی ھجری دبيرکل حزب دموکرات کردستان ا 

 و ديدار با امريکاھجری پيرامون سفر خود به . ، توضيحاتی به خبرگزاری دويچهوله ارائه نمودە استامريکاخود به 

 ئیفق نھاتوا«:  اعالم کردە استامريکاچنين دفتر چندين سناتور   و ھمامريکائیگذار  چندين نھاد و مرکز سياست

ھای ی با ايران و سرنوشت کردھا از جمله مسائلی بودند که اين حزب با مقامئ ھستهھای بزرگ بر سر مذاکرات  قدرت

  ». در ميان گذاشته استامريکائی

ھای حزب دمکرات کردستان ايران در مرزھای کردستان ايران و  وله گفته است که حضور پيشمرگه ھجری، به دويچه

ھای  واکنشامريکائیھای  يروی پيشمرگه به داخل کردستان ايران از سوی حزب دمکرات، در ميان مقامتصميم اعزام ن

  .متفاوتی را برانگيخته است

ھا موافق اين حرکت بودند اما  بعضی.  متفاوت بودامريکاھای واکنش مقام«: مصطفی ھجری در اين ارتباط گفته است

ھا ھم نيست، چون امريکائیولی به نفع . ن اقدام در شرايط کنونی به نفع ما نيست گفتند که ايامريکائیھای  برخی از مقام

: البته ناگفته نماند که آقای ھجری گفته است» . بدھدئیی ايران نتيجه نھائمذاکرات ھسته جونھا منتظرند در ماه  آن

 !؟». نبوده استامريکاوقت وابسته به  حزب دمکرات کردستان ايران ھيچ«

 نيروھای حزب دموکرات کردستان ايران برای رفتن به مرزھای ايران، وارد منطقه تحت ء است که ابتداال اينؤس

ھا  ای در رسانه سابقه ای به طور بی داد که اين درگيری دو سه دقيقه ک در حومه قنديل شدند، درگيری رخ .ک.کنترل پ

ھای  گرديد و از واکنش مقام والنی واشنتگن دولت اقليم کردستان عراق برجسته گرديد و سپس ھجری راھی سفر ط

  !گويد؟ شدن پيشمرگان حزبش به مرزھای ايران، سخن می  به نزديکامريکائی

 ]جوزا[ خرداد٣شنبه   صبح روز يک ک و حزب دمکرات کردستان ايران که.ک.درگيری روی داده ميان نيروھای پ

  ليم کردستان عراق نزديک مرزھای ايران، روی داد وواقع در خاک اق» کيلهشين«، در منطقه ٢٠١۵ مه ٢۴ - ١٣٩۴

  . شدن يک عضو حزب دمکرات و زخمی شدن چند عضو ديگر اين حزب شد  موجب کشته

جان » قادر کريمی«انه يک پيشمرگ حزب دموکرات ايران به نام متأسفای،  در اين درگيری مسلحانه دو سه دقيقه

ک، به سه .ک.چنين نيروھای پزشکی پ ھم. ک خاتمه يافت.ک.ی پاما اين درگيری با دخالت سريع رھبر. باخت
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 ھاھای اوليه داند و انتقال آن  و جمال اسماعيلی کمک زاده  پيرانشھری، حکمت نبی ھای کريم خراپه پيشمرگ زخمی به نام

  .را به شھر اربيل تسريع نمودند

ای ديگر، حزب   ک با انتشار بيانيه .ک .، پمابين اين دو گروه ھای فی به گزارش کوردپاريز، با شدت گرفتن تنش

ل کشته و زخمی شدن اعضای اين گروه معرفی کرده و آن را متھم به ورا مسؤ) حدکا( دموکرات کردستان ايران

  .ھمکاری با ترکيه و حزب دمکرات کردستان عراق عليه خود کرده است

 و طراحی شده خوانده که با ھمکاری ترکيه و نتعييای از پيش   ک حضور اعضای حدکا در منطقه را برنامه .ک .پ

ک در موقعيت حساس کنونی دانسته که ارتباط . ک .ھا عملی شده و ھدف از آن ھم مشغول کردن پ  بارزانیۀخانواد

 .ھا دارد مستقيمی با انتخابات آتی ترکيه و نامزدی حزب دموکراتيک خلق

ک در . ک .اند تا از اين طريق به موقعيت کنونی پ خود قرار داده دست  ک گفته ترکيه و پارتی، حدکا را بازيچه. ک .پ

  ! ترکيه ضربه وارد کنند

ک با حضور  .ک .گفتنی است پ. اند ک را به ھمکاری با سپاه پاسداران متھم کرده .ک .در مقابل حدکا و پارتی ھم پ

گر بر موضوع ضد پارتی خود اصرار  درخواستی پارلمان اقليم کردستان مبنی بر حل موضوع، بارديجلسۀنيافتن در 

  .چنان ادامه دارد کرد و تنش ھم

ھای خود را به طور ويژه و پيگير به اين  ھای اقليم کردستان عراق، با اھداف معينی بخشی از برنامه اما برخی رسانه

برخی  پوشش خبری اين درگيری در   نحوهتر کنند به طوری که دھند تا وضعيت را مشنج درگيری اختصاص می

  .  است  دنبال داشته ھای بسياری را به ھای اقليم کردستان عراق، واکنش رسانه

ک و حزب .ک. ميان پ  پوشش خبری درگيری روی داده برخی نمايندگان پارلمان اقليم کردستان با انتقاد شديد از نحوه

ن درگيری، وجود اھداف سياسی را سازی اي   و برجستهئینما ھا در بزرگ دمکرات کردستان ايران و تالش برخی رسانه

  .ای دانستند گيری رسانه دليل اين موضع

در مجلس عراق در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ) گوران( تغييرمحمود رضا امين يکی از نمايندگان جنبش 

زير اقليم و وابسته به نيچروان بارزانی، نخست و( چه طی شب گذشته در کانال تلويزيونی روداو آن«: فيس بوک نوشت

ک و حزب .ک.در مورد نحوه پوشش خبری درگيری و اختالفات ميان پ) معاون دبير کل حزب دمکرات کردستان

  ».شک و ترديدھای من نسبت به اين شبکه شد  بروز دمکرات کردستان ايران مشاھده کردم، موجب

درگيری سعی دارد در انتخابات پارلمانی سازی اين  وی با اشاره به اين که کانال تلويزيونی روداو از طريق برجسته

ک .ک.که به عنوان حزب اصلی کردھای ترکيه و نزديک به پ) HDP( ھا پيش رو در ترکيه، به حزب دمکراتيک خلق

حتا اگر کسی دارای اندک بينش و آگاھی سياسی در مورد «: در اين انتخابات شرکت کرده، ضربه وارد کند، افزود

 HDP با ھدف ضربه زدن به جايگاه مسألهکند که روداو در حال سوءاستفاده از اين  ی درک میھا باشد، به آسان رسانه

  ».شود  برگزار میجون ٧در انتخابات پارلمانی ترکيه است که در تاريخ 

نه مسؤوالای را برای درگيری روی داده در کيله شين و عملکرد غير  کرد که بدون اين که ھيچ توجيه و بھانهتأکيدوی 

 است،   شده  برای ویئی، موجب بروز ترديدھامسأله طرف اين واقعه داشته باشد، نحوه ايفای نقش روداو در اين دو

چرا که بايد مشخص شود چرا روداو از قبل خود را برای اتفاقی که ھنوز روی نداده بود، آماده کرده و در جھت منافع 

  . است مشخص گرفتهئیچه طرفی تصميم به بردن آن به سمت و سو

 در پارلمان اقليم کردستان، ضمن اين که درگيری تغيير ديگر شيرکو محمد امين يکی ديگر از نمايندگان جنبش ئیاز سو

ای که   کرد که ھر رسانهتأکيداين چنينی را تنھا در جھت منافع دشمنان دانسته، بدون اشاره مستقيم به رسانه خاص، 
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زی اين واقعه و سمت و سو دادن ھدفمند به آن تالش کند، دشمن کردھا سا مستقيم و يا غيرمستقيم در جھت برجسته

  .محسوب شده و بايد توقيف شود

 که به ئیھا وی از پارلمان اقليم کردستان و به ويژه کميسيون امور فرھنگ و ارتباطات درخواست کرد که تمامی رسانه

کنند، توقيف  منافع دولت حاکم در ترکيه تالش می در جھت ً و ديگر مسائل پيشين علنامسألهصورتی جھت دار در اين 

ھا آب به آسياب دشمن ريخته و عاملی  ھا نيز مسدود گردد؛ چرا که به گفته وی، اين قبيل رسانه شده و منابع مالی آن

  .پارچگی کردھا ھستند برای تھديد وحدت و يک

ھای درگير  ، طرف٢٠١۵ مه ٢٧-  ١٣٩۴ ]جوزا[ خرداد۶اما سرانجام در پيگيری اين واقعه، عصر روز چھارشنبه 

 پس از .ديداری را در شھر اربيل با حضور و نظارت کريم سنجاری وزير امور داخلی اقليم کردستان برگزار کردند

ين و مسؤول با حضور   اطالعاتی در خصوص جزئيات اين ديدار که گونه  ھيچ اين ديدار کريم سنجاری، بدون ارائه

 و   نتايج مثبت بوده  که  ذکر اين نکته ک و حزب دمکرات کردستان ايران برگزار شد، تنھا به.ک.پ  رتبه نمايندگان عالی

 زودی نيز ديدار ديگری را برگزار  اند و به  اعالم کرده مذاکرهطرفين آمادگی خود را برای حل مشکالت از طريق 

  . کردءکنند، اکتفا می

ھای طرفين در مورد مسائل مورد اختالف و نيز داليل و ره مذاکوی از اظھار نظر در خصوص محتوا و نتايج 

  .اختالفات و تنش به وجود آمده، خودداری کرد

س اقليم کردستان از دولت اقليم کردستان عراق، برای رفع تنش ئيکريم سنجاری پس از درخواست مسعود بارزانی ر

) پارتی( اعضای حزب دمکرات کرستان  ازتی متشکلأ ھمراھی ھي ک و حزب دمکرات کردستان ايران، به.ک.ميان پ

ھا در اربيل   را برای ديدار آن  و زمينه  را انجام داده  جداگانهئیبا ھر دو طرف درگير، ديدارھا) يکيتی( و اتحاديه ميھنی

  .فراھم کرده بود

ست که حزب چه که روشن است اين ا اما آن. ھای پشت پرده اين درگيری روشن نيست به اين ترتيب، ھنوز واقعيت

 کردستان عراق و ايران نداشته اکنون به یگونه عملياتی در مرزھا دموکرات کردستان ايران که حدود دو دھه است ھيچ

ک و پژاک .ک.ل پوھای قنديل و اطراف آن در کنتر  کوهۀبه عالوه منطق. چه داليلی اقدام به چنين کاری کرده است

. ای نيز بين پژاک و نيروھای حکومت اسالمی روی داده است ای پراکندهھ ھای اخير درگيری ھا و ماه است و در سال

شدن به مرزھای  ای که بسيار حساس است چرا حزب دموکرات برای نزديک  مھم اين است که در چنين منطقهسؤال

  ک انتخاب کرده بود؟.ک.ھم بدون ھماھنگی با پ ايران فقط اين منطقه را آن

 با نمايندگان ئی و ديدارھاامريکای دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران، به مصطفی ھجرسفردر چنين شرايطی، 

.  برانگيز است سؤالھای اخير پيشمرگان حزب دموکرات کردستان ايران،   و واکنش آن نسبت به فعاليتامريکاکنگره 

يه قنديل و درگيری ای بين حضور پيشمرگان حزب دموکرات کردستان ايران در حاش  اين است که آيا رابطهسؤاليک 

  گذشت؟ ، وجود دارد؟ آيا راه سفر به واشنگتن، از قنديل میامريکاک و سفر رھبر اين حزب به .ک.با پ

کند و سريعا خود   در شرايط حساس و مشتنج رھبر ھر دولتی و حزبی ھر جا ھم باشد سفر خود را نيمه رھا میًاصوال

  .مسايل و رخدادھا نظارت داشته باشد بر روند ًرساند تا مستقيما را به سر کارش می

، مصطفی ھجری دبيرکل حزب دمکرات ١٣٩۴شنبه سيزدھم خرداد  سايت کوردستان ميديا، روز سه به گزارش وب

، از امريکاجداگانه خود با چندين عضو کنگره  وی در ديدارھای .  پذيرفته شدامريکاکردستان ايران، از سوی کنگره 

  .تنھا نگذاشته و پشتيبان ملت کرد باشند»  کرد ايران را در مبارزه عليه رژيم اسالمیملت« درخواست کرد، امريکا

و دفتر کنگره » داينا روراباکر«، »براد شرمن«، »استيو کينک«، با امريکادبيرکل حزب دموکرات کردستان در کنگره 

  .ديدار کرد» تام مارينو«
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 نسبت به امريکاھای اياالت متحده  ی باعث شکست سياستا مسأله مشھود است که چه ًکامال«: مصطفی ھجری، گفت

می نيز منجر و اتمسألهھای رژيم ايران در منطقه، توافق با ايران در  عراق شده است، و اين چيزی نيست به جز دخالت

  ».تر شدن دخالت ايران و دامنه دارتر شدن نقش مخرب اين حکومت در منطقه خواھد شد به طوالنی

با توجه به تجربه و شناختی «: چنين از مواضع سياسی غرب نسبت به رژيم ايران انتقاد کرد و گفت مصطفی ھجری، ھم

 تغيير و تنھا راه رسيدن به ثبات منطقه، تغييرکه ما از رژيم ايران داريم، نشان از اين دارد که رژيم ايران غير قابل 

  ».رژيم ايران است

تر به  اگر دقيق«: لت ايران در منطقه به وجود آورده است، افزودھجری، با اشاره به فرصتی که داعش جھت دخا

ھا بنگريم، متوجه خواھيم شد که داعش با منافع رژيم ايران ھيچ اختالف عميقی   آشوبئیمشکالت و جھت جغرافيا

 ».ندارد

ھا و به   ضد سنیه دموگرافی عراق بتغييرھای داعش نه تنھا در حال  در حال حاضر فعاليت«: چنين عنوان کرد وی ھم

 »...ھای اين کشور است نفع شيعه

، سفر و ديدار مصطفی ھجری دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران به امريکابنا به ھمين گزارش، اعضای کنگره 

ھای   را مھم تلقی کرده و اظھار داشتند که اين ديدار فرصتی است برای اين که از نزديک به خواستامريکاکشور 

  .ان گوش فرا دھندھای اير مليت

کردھا «:  شناخته شده، ادعا کردامريکا، ضمن اشاره به اين که ملت کرد در منطقه دوست مورد اعتماد »استيف کينگ«

در حال حاضر نياز به ھمکاری و کمک مستقيم ما دارد و ما بر اين باور ھستيم، کردھا جھت دفاع در برابر داعش به 

 ».پشتيبانی نياز دازند

، اعتراض خود را نسبت به توافق گروه امريکاھای  از اعضای کنگره و از دمکرات» براد شرمن«اين ديدار،در ادامه 

تواند اندکی سودمند باشد، اما در دراز  اگرچه در کوتاه مدت اين چنين توافقاتی می«:  با ايران عنوان کرد و گفت١+۵

  ».مدت فقط موجب ضرر و زيان است

 متوجه خواھد شد که ايران امريکاً اگر اين توافقات صورت پذيرد، کوتاه مدت است و نھايتا«: چنين گفت براد شرمن، ھم

اتی چشم خواھند تغييرھای ديگر جھت ايجاد   تمام دنيا به کردھا و مليتً در رفتارھای خود نيست و مجدداتغييرقادر به 

  ».دوخت

يلی خوشحال ھستيم که ملت کرد برای آزادی خود تالش  کرد، ما ختأکيد» داينا روراباکر« کنگره یيکی ديگر از اعضا

 اعالم امريکائیمن ھمانند يک «: ھا و ھمکاری با کردھا انتقاد کرد، گفت کنند و ضمن اين که از ضعيف بودن کمک می

  ».باشد پشتيبانی کند  ضد ستم در جنگ میهھا بايد از ھر کسی که ب امريکائیکنم که  می

خواھان بوده و اين بار نيز حزب دمکرات کردستان ايران را  ه و از ھمه لحاظ پشتيبان آزادی، ھموارًشخصا«: وی افزود

  ».ھا پشتيبانی خواھم کرد تنھا نخواھم گذاشت و از آن

  .آميز توصيف کرد دبيرکل حزب دمکرات کردستان در پايان، اين ديدارھا را موفقيت

شنبه  ری دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران روز پنجسايت کردستان ميديا، مصطفی ھج چنين به گزارش وب ھم

گذاری  که از مراکز تحقيقاتی و سياست» ھاينريس بيل«و » آتالنتيک کانسل« از دو مرکز ١٣٩۴چھاردھم خرداد ماه 

  .ين اين مراکز مورد استقبال واقع شدمسؤولباشند ديدار و از سوی   میامريکا

 را در کشورھای مختلف پيش امريکامله پوشش فرھنگی اھداف حاکميت ھای مختلف، از ج اين دو مرکز با پوشش

  .کنند ھا و اقشار مختلف سياسی، اجتماعی و فرھنگی ارتباط بر قرار می برند و با گروه می
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جان مک کين کسی است که با . است» جان مک کين«بخش جالب ديدارھای ھجری، ديدارش از دفتر سناتور جنجالی 

ھای  چنين ديداری با فاشيست او ھم. ھا منتشر شده است  داشته و تصاوير آن نيز در رسانهئیسران داعش ديدارھا

 با ئیھای اخير ديدارھا به عالوه اين سناتور، در سال. ھای يادگاری گرفته است ھا ھم عکس اوکراين داشته و با آن

ھا نيز طرفدار حمله  ران بوده و قبل از اينطلب اپوزيسيون ايرانی داشته و طرفدار حمله به اي گرايشات راست و سلطنت

خواه، به شدت طرفدار جنگ و  در يک کالم اين سناتور جمھوری. نظامی به افغانستان؛ عراق، ليبی و سوريه بوده است

  .ھای تروريستی اسالمی و فاشيستی است خشونت و گروه

، مصطفی ھجری، از دفتر جان ١٣٩۴د ماه سايت کوردستان ميديا، روز چھارشنبه مورخه سيزدھم خردا به گزارش وب

  . ديدار کردامريکاخواه  مک کين سناتور جمھوری

ترين   خطرات بزرگ ايران را برای چندمين بار مطرح و از آن به عنوان بزرگ مسألهدر اين ديدار، مصطفی ھجری 

 سد رژيم اسالمی، مستلزم از ميان برداشتن«: مانع برای رسيدن به آشتی و دمکراسی در منطقه نام برد و افزود

 ». برای يک حزب عملی نخواھد شدئیھا و به تنھا ھمکاری ھمه طرف

ھای وابسته به آن در منطقه، اعالم  دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران، ضمن اشاره به نقش مخرب رژيم و گروه

آورد،  ای به دست می  ھستهست که جھان از نقش مخرب ايران و سودھای که ايران در انجام توافق ضروری«: کرد

 ».مطلع و ھشيار باشند که ملت ايران ھيچ سودی از اين توافقات را به دست نخواھند آورد

ملت کرد به طور کل و به ويژه حزب دمکرات کردستان ايران، «: دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران، اعالم کرد

  ». اين مبارزه به ھمکاری ھمه جانبه احتياج داردئیه نھا مواجه با رژيم ايران را دارند، اما برای نتيجئیتوانا

بر اساس ھمين گزارش، مصطفی ھجری، دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران مصطفی ھجری در ديدار از دفتر 

تنھا راه رسيدن به آرامش و «:  وضعيت فعلی عراق گفت  نمايندگی اين دفتر دربارهسؤالجان مک کين در جواب 

اين رژيم نشان داده که به ھيچ . ثبات آشتی در اين منطقه، از بين رفتن و سقوط رژيم اسالمی ايران استآسايش عراق و 

نشينی رژيم  ھا بر سر ميز مذاکره به معنی عقب ھای خود نبوده و حضور آن  در رفتار و سياستتغييرطريقی حاضر به 

  ».ای نيست يابی به سالح ھسته ايران از دست

جان «سناتور . ھای سناتور جان مک کين تعمق کنيم يتمسؤولھا و سابقه و  تر درباره سياست بيشست که کمی  ضروری

 ٢٠٠٨ھای رياست جمھوری  خواھان در رقابت ، عضو کميسيون روابط خارجی مجلس سنا و نامزد جمھوری»مک کين

  . جان مک کين شخصيت پرنفوذی است.بود که رقابت را به باراک اوباما باخت

التحصيل شد و در سمت    فارغامريکا اياالت متحده ئی از آکادمی دريا١٩۵٨در سال  (John McCain) کينجان مک 

  . فعاليت خود را آغاز کردامريکا ئیھای تھاجمی نيروی دريا خلبان جنگنده

در . رد جان سالم به در ب١٩۶٧سوزی در ناو يو اس اس فارست در سال  مک کين در زمان جنگ ويتنام، از حادثه آتش

جان مک کين سپس به اسارت . مورد اصابت قرار گرفت و او به شدت مجروح شد ھمين سال، جنگنده مک کين نيز

 . ھای ويتنام شمالی درآمد و قريب به پنج و سال و شش ماه را به عنوان زندانی جنگی در اسارت به سر برد نيرو

 به نمايندگی از ايالت آريزونا به ١٩٨٢شد و در سال  بازنشسته امريکا ئی، از نيروی دريا١٩٨١مک کين در سال 

 به ١٩٨۶مک کين پس از دو دوره عضويت در مجلس نمايندگان، در سال .  درآمدامريکاعضويت مجلس نمايندگان 

  . انتخاب شدامريکاعنوان نماينده سنای 

، مک ١٩٨٠طی دھه . يده شد نيز به عنوان سناتور ايالت آريزونا برگز٢٠٠۴ و ١٩٩٨، ١٩٩٢ھای  مک کين در سال

، از جمله خود او را امريکائی  ھای که گريبان پنج نفر از سناتور) موسوم به جنجال کيتينگ فايو(کين از اتھام فساد مالی

 .گرفته بود، مبرا شد
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خواه برای کسب مقام کانديدای   در انتخابات داخلی حزب جمھوری٢٠٠٠مک کين، اما در اولين حضور خود در سال 

 . در برابر جورج بوش شکست خوردامريکا اين حزب در انتخابات رياست جمھوری ئیھان

 شد و توانست با  خواھان  جمھوریئی، وارد گود رقابت برای کسب کانديداتوری نھا٢٠٠٧با اين حال او دوباره در سال 

 شرکت در انتخابات رياست خواھان برای ھای نمايندگی مورد نياز، خود را به عنوان کانديدای جمھوری کسب ھيات

 . معرفی کندامريکا ٢٠٠٨جمھوری 

ن، در يك تر و غيره تصاويری منتشر شده است كه در آن سناتور جان مكيبوك و تو ھای اجتماعی فيس گاهيبسياری از پا

» ادیابوبكر البغد«ن جلسه يكی از افراد حاضر در ايشود  ای با مخالفان سوری در حال گفتگوست كه گفته می جلسه

  .است» داعش«ستی يس گروه ترورئير

اند كه ابوبكر بغدادی  ر نوشتهين تصويھای اجتماعی درباره ا كاربران شبكه«: باره نوشت نيالف در ايگاه عربستانی ايپا

ن ياز زبان سناتور مك ك» شرح احكام شرع«دن يداعش، در حال شن» نيرالمؤمنيام«قبل از معرفی خودش به عنوان 

 !است

ه در حال يه با تركي، در مرز سور)هيدر اوج جنگ داخلی در سور(٢٠١٣ در ماه مه ئیكاير سناتور آمري تصونيدر ا

 .ھاست ان آنيز در ميرسد ابوبكر بغدادی ن دار با جمعی از مخالفان مسلح حکومت سوريه است كه به نظر میيد

ت از يل داعش و حمايش، به تشكي خاطرات خوكا در كتابير خارجه اسبق آمرينتون، وزيالری كليشااين ذکر است که ھ

  .كا اشاره كرده استيآن توسط دولت آمر

ھا به اين خيال  بسياری از اقدامات آن«: ، جان مک کين با انتقاد از مواضع دولت اوباما گفت»ھيل«به گزارش پايگاه 

بطه جديد در سراسر خاورميانه ، ما به نوعی از را)با ايران(ای خام مرتبط است به اين معجزه که با توافق ھسته

  ».برسيم

 کشتی ايرانی ٩خواه با اشاره به مواضع ايران در قبال ايران و به طور خصوص ادعای اعزام  سناتور ارشد جمھوری

 ».اين موضوع متحدان عرب سنی ما را بسيار ترساند و صراحتا بگويم من را ھم به شدت ترساند«:  گفت به يمن،

مضحک است  کمپين خودشان را متوقف کردند، ) ھا ايرانی(ھا برای ما بحث و استدالل کنيم که آن«: کين افزود مک جان 

 ».ای حاصل خواھد شد ايران پس از توافق ھسته- امريکاو بخشی از اين توھم است که بر مبنای آن يک ائتالف و اتحاد 

يروزی در انتخابات رياست جمھوری ايران سناتور جان مکين که در جنگ ويتنام نيز حضور داشت گفته بود بعد از پ

هللا و بشار اسد شروط  است که قطع حمايت از حماس حزب جديدترين اظھار نظر خود گفته را بمباران خواھد کرد در

 .ی برقراری رابطه با ايران است براامريکا

توانست باعث ايجاد  اس گفت که اگر از معترضان ايرانی حمايت شده بود، می.بی.کين در گفتگو با شبکه سی جان مک

  . کرد که اين فرصت از دست رفته استتأکيدکين  مک. اتی در دولت ايران بشودتغيير

رانی از به ھم خوردن تالش برای برقراری رابطه با ايران کين معتقد است که کوتاھی دولت اوباما به خاطر نگ مک

 .بوده است

ھا در آن زمان  حمايت کنيم و آن) معترضان به نتيجه انتخابات( ھا توانستيم از آن ما می«: خواه افزود اين سناتور جمھوری

 ».شان را ساقط کنند توانستند حکومت می

يابی اين کشور به  ای ايران و ممانعت از دست ھای ھسته طلبی  بايد برای مقابله با جاهامريکا« دارد که تأکيد مک کين،

  ».ای به مخالفان مسلح حکومت سوريه سالح بفرستد سالح ھسته
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و در گفتگو با راديو ارتش  لئياسرا ، مک کين که در جريان سفر به»ھاآرتص«لی ئي روزنامه اسرا به گزارش

اسرائيل، با اشاره به اين موضوع از سياست دولت اوباما در تعلل ورزيدن در ارسال سالح به مخالفان سوريه به دليل 

 . به شدت انتقاد کردامريکاھا به دست گروه ھای اسالمی تندرو مخالف  نگرانی از افتادن اين سالح

ھا به دست افرادی که نبايد، بيفتد، اما در   حتی ممکن است بخشی از سالحاين نگرانی وجود دارد و«: مک کين گفت

ای انگيزه بيشتری خواھد  صورت پيروزی بشار اسد در جنگ داخلی، ايران برای پيمودن مسير ساخت سالح ھسته

 ».داشت

از ممنوع بر فراز  در بحران سوريه، اعمال منطقه پروامريکاھا پيش به دنبال دخالت نظامی  جان مک کين، از مدت

او بارھا اعالم کرده . ھای سنگين برای استفاده مخالفان مسلح حکومت سوريه است مناطقی از سوريه و ارسال سالح

 سال اخير ٢۵ترين ضربه به موقعيت و منافع حکومت جمھوری اسالمی ايران در  سرنگونی حکومت سوريه بزرگ

 .خواھد بود

ا شورشيان مستقر در سوريه نيز ديدار داشت، بارھا به دولت اوباما گفته بود که کين که ب با آغاز بحران سوريه، مک

اين استدالل را برای کمک به » اس بی سی«وی در گفتگو با شبکه خبری .  بايد به شورشيان سوری کمک کندامريکا

ای تبديل  يک جنگ منطقهمخالفان دولت اسد آورد که تنھا در صورت کمک ما به مخالفان اسد است که بحران سوريه به 

رفتن اسد، ھم به سود « :گويد کين در ھمان زمان، آينده سوريه را بدون بشار اسد نيز تصور کرده و می مک. شود نمی

چنين  او ھم ».کند هللا را قطع می زند و روابط اين کشور با حزب ست و ھم به ايران ضربه میامريکامنافع استراتژيک 

  .رقراری دموکراسی در سوريه کمک به مخالفان بشار اسد ضرورت داردمدعی شده بود که برای ب

، پس از ديدار با مخالفان سرھنگ قذافی در شھر بنغازی، خواھان حمايت نظامی و ٢٠١١ اپريلجان مک کين، در 

ی اياالت خواه کميته نيروھای مسلح مجلس سنا ترين عضو جمھوری  مک کين که بلندپايه.ھا شده است مالی گسترده از آن

 در بنغازی، مرکز اصلی مخالفان به شدت مورد استقبال ١٣٩٠ ارديبھشت ٢ -  ٢٠١١ اپريل ٢٢متحده است روز جمعه 

  .قرار گرفت

ای خواھان اين شد که کشورھای ديگر از جمله اياالت متحده، شورای ملی انتقالی ليبی که در بنغازی عليه  او طی بيانيه

 ھستند ئی فرانسه و قطر از معدود کشورھا. به عنوان دولت مشروع به رسميت بشناسندمعمر قذافی تشکيل شده است را

 .اند که اين اقدام را انجام داده

دولت باراک اوباما با مخالفان رھبر ليبی در ارتباط است ولی از به رسميت شناختن شورای مذکور به عنوان حکومت 

 .مشروع ليبی خودداری کرده است

 . به مخالفان کمک کند ولی اين کمک شامل تسليحات نمی شوددالر ميليون ٢۵دارد که دولت اوباما قصد 

 ھای ئیھا بخشی از دارا چنين خواھان اين شد که دولت ، ھم٢٠٠٨سناتور مک کين، رقيب انتخاباتی اوباما در سال 

 .مسدود شده حکومت ليبی را در اختيار مخالفان قرار دھند

چنين اين   مک کين، ھم.اش را مسدود کرد ھای رھبر ليبی و خانواده ئی از دارادالريليارد  م٣۴ تاکنون بيش از امريکا

اند را  ھای افراطی از جمله القاعده وابسته کنند به گروه نظر که افرادی که برای سرنگون کردن حکومت ليبی تالش می

 .رد کرد

اند که  پرستی ھای وطن ئیھا ليبيا برعکس آن. عده نيستندھا القا ام، آن من با اين مبارزان شجاع مالقات کرده«: او گفت

 ».ھا کمک کنيم ما بايد به آن. خواھند کشورشان را آزاد کنند می

به نيروھای قذافی شد و گفت که جنگ در ) ناتو(  نيروھای پيمان آتالنتيک شمالیئیچنين خواھان تشديد حمالت ھوا او ھم

 .آميز ليبی به سوی دموکراسی تمام شود ی و آغاز گذار فراگير و مسالمتليبی بايد با خاتمه يافتن حکومت قذاف
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اند که به موجب آن  ، مدتی پيش قراردادی امضاء کردهامريکاکاران نظامی  پيمان» بوئينگ«و » ريتون«ھای  شرکت

 امريکا اقدامات عنوان رسمی( »عمليات اراده درونی«ھای پيشرفته تسليحاتی را خواھند ساخت که قرار است در  سيستم

  .استفاده شود) عليه داعش ھم در عراق و ھم در سوريه

کند تا صحنه را برای نامزد بعدی حزب دموکرات  مانده خود در قدرت تمام تالشش را می دولت اوباما طی زمان باقی

ش خواھند کرد خواھان در ھمين مدت تال از سوی ديگر، جمھوری.  آماده کند٢٠١۶ جمھوری سال  در انتخابات رياست

 را امريکاکند تا روابط  کنگره تالش می. ھای اوباما در تضاد است پياده کنند ھای خود را که عمدتا با سياست تا سياست

با متحدين قديمی مانند مصر، ترکيه، و کشورھای عربی خليج فارس تقويت کند و اگر بتواند حتی وارد يک درگيری 

 .نظامی علنی با دولت سوريه شود

، کمپين تبليغاتی خود را بر ارتباط با حکومت اسالمی ايران و پايان دادن به جنگ عراق متمرکز ٢٠٠٨باما در سال او

بخش بزرگی از اين کار نيازمند استفاده از سياست خارجی برای ايجاد صورتی ظاھری از موفقيت و برقراری . کرد

با اين حال، تا به امروز، سناتورھای . ر سوريه استدوباره تعادل ژئوپلتيک در خاورميانه و به خصوص اخيرا د

داران انتقاد از واکنش اوباما به  پرچم »ليندزی گراھام« و» باب کورکر« ،»کين جان مک« خواه، از جمله جمھوری

  .اند بحران سوريه بوده

ک  ک رگيری بين پگردد محل د ک برمی.ک.جا که به درگيری پيشمرگان حزب دموکرات کردستان ايران و پ اما تا آن

ھای قنديل  کوھستان. و حزب دمکرات منطقه کيله شين و خنيره در اطراف کوھستان قنديل در نزديکی اشنويه است

گاه  ای صعب العبور است که بين مرزھای ايران، عراق و ترکيه قرار گرفته و حکومت اسالمی ايران، ھيچ منطقه

، برخی ١٩٨٠جا بودند و از سال  ھای کرد عراقی آن صدام حسين پيشمرگدر دوران . نتوانسته اين منطقه را کنترل کند

 .از احزاب کرد ايرانی از جمله حزب دمکرات ايران ھم در قنديل برای مدت کوتاھی پايگاه داشت

 کيلومتر از آن مرز ٨۴ کيلومتر داری مرز مشترک ھستند که حدود ١٣٣۶دو کشور ايران و عراق در مسافتی حدود 

ھای آذربايجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ايالم و  به ترتيب استان. و مابقی زمينی است) اروندرود( یمشترک آب

به طور کلی مرز مشترک دو کشور از شمال اشنويه تا . خوزستان در اين خط ممتد و طوالنی با عراق ھم مرز ھستند

 کيلومتر مرز مشترک کردستان ٢٢٠، حدود  ھم چنين به طور مخشص. معبر و گذرگاه است٩مھران و دھلران دارای 

  .ايران با عراق است

نامه امضاء کردند  ، در اربيل مرکز اقليم کردستان عراق، يک توافق١٣٩۴ ارديبھشت ٣ايران و عراق روز چھارشنبه 

چنين مقابله با تحرکات احتمالی  تر مرزھای طوالنی دو کشور و ھم که براساس آن دو کشور برای کنترل دقيق

  .دھند ھای خود را گسترش می تروريستی و نيز جلوگيری از تخلفات قانونی ھمکاری

 و سرتيپ عبدالکريم مصطفی فرماندھان مرزبانی ئینامه را سردار قاسم رضا ھای عراقی، اين توافق به گزارش رسانه

 مشترک مطبوعاتی در نامه در يک کنفرانس عبدالکريم مصطفی پس از امضای اين توافق. اند دو کشور امضاء کرده

دھد که تمامی امور و تحوالت اعم از نظامی و مرزی با ھماھنگی و  اين توافقنامه اجازه می«: اربيل به خبرنگاران گفت

ھای تروريستی عليه دو  نامه بر ايستادگی در برابر ھرگونه فعاليت او افزود اين توافق» .ھمکاری دو طرف پيگيری شود

  .کند  میتأکيدکشور 

: ھای متقابل از طريق امور اطالعاتی و نظامی برای حل مشکالت را يادآور شد و گفت  مقام عراقی، ارايه کمکاين

نامه از ھرگونه استفاده از خاک عراق عليه ايران چه از طريق داعش يا ھر گروه تروريستی  براساس اين توافق«

  ».ديگری جلوگيری خواھيم کرد
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با توجه به مرزھای طوالنی «: نامه را مھم توصيف کرد و گفت  مشترک اين توافق نيز در اين کنفرانسئیسردار رضا

نامه گفت که با ھماھنگی و  او با ابراز خشنودی از امضای اين توافق» .ھای کامل داريم دو کشور، نياز به ھماھنگی

  .کنيم ھای دشمنان را خنثی می کمک دو کشور، توطئه

ھاست که عليه حکومت اسالمی مبارزه مسلحانه نکرده، بلکه بارھا با سران  ا سالحزب دمکرات کردستان ايران، نه تنھ

حتا در يکی از مذاکرات که در اتريش بين نمايندگان حکومت اسالمی و . حکومت اسالمی مذاکره نيز کرده است

سالمی، به ھای حکومت ا عبدالرحمان قاسملو دبيرکل وقت حزب دموکرات کردستان عراق در جريان بود تروريست

 در وين، در مذاکره با ١٩٨٩قاسملو در سيزده ژوئيه . ای قاسملو و ھمراھانش را به قتل رساندند شکل وحشيانه

دولت وقت اتريش چشم خود را . ، ترور شد...نمايندگان حکومت اسالمی مصطفوی و بزرگيان، جعفری صحرا رودی و

ھا ھم به راحتی به  تروريست. با حکومت اسالمی به خطر نيافتداش  بر اين ترور بست تا منافع اقتصادی و ديپلماتيک

  .قرارگاه اصلی تروريستی خود در تھران برگشتند

  . چنين حزب دموکرات کردستان ايران، از اوايل دھه نود گزينه مسلحانه را کنار گذاشته است ھم

ايرانی در اين منطقه اجازه عمليات نظامی حکومت اقليم کردستان عراق، رابطه نزديکی با ايران دارد و به احزاب کرد 

سال گذشته اکثريت احزاب مسلح کرد راست ايرانی، برای جنگ با داعش اعالم . دھد عليه ايران از خاک خود را نمی

  .ھايشان بازگرداند آمادگی کردند اما زير فشار حکومت اسالمی ايران، حکومت اقليم مجبور شد آنان را به پايگاه

ھای ايجاد شده در کردستان عراق، احزاب کرد ايرانی مجاز نسيتند وارد مرزھا ايران شوند و دست به  ديتبه دليل محدو

ھای قنديل مستقر است  ک دارد و در کوه .ک. که رابطه بسيار نزديکی با پ» پژاک«در حالی که . مبارزه مسلحانه بزنند

اکنون . وذ خود را در مناطق کردنشين ايران گسترش دھدبه دليل عمليات مسلحانه و اخيرا جنگ با داعش، توانسته نف

ک و پژاک و حزب اتحاد دموکراتيک کردستان سوريه،  .ک .بسياری از جوانان کرد و حتا غيرکرد ايرانی، در صف پ

  .جنگند در عراق و سوريه و ايران عليه داعش و حکومت اسالمی می

ھای خود  گيری دارد اين است که برخی احزاب چپ ايرانی در موضعجا اھميت   مھم در اينمسأله به يک تأکيدبه عالوه 

ک را محکوم .ک.ک، يا يک طرفه پ.ک.درباره درگيری پيشمرگان حزب دموکرات کردستان ايران و گريالھای پ

ھا و  اند که آن ھم آزادی رفت و آمد سازمان ھا به يک موضع مھمی اشاره کرده اما آن. کردند و يا ھر دو طرف را

 اين سؤالاما . من ھم با اين نظر موافقم. زاب مخالف حکومت اسالمی در مرزھای کردستان عراق و ايران استاح

به عالوه چرا حزب . ای، ھماھنگی امری بديھی و ضروری است است که در چنين منطقه حساس و ميليتاريزه شده

ک انتخاب کرده بود؟ در حالی که .ک.گی با پالعبور را آن ھم بدون ھماھن دموکرات کردستان ايران، اين منطقه صعب

  !توان از آن مرزھا رفت و آمد کرد صدھا کيلومتر مرز بين کردستان عراق و ايران وجود دارد که به راحتی می

اکنون حکومت اسالمی ايران، بسياری از نيروھای امنيتی، ارتش، بسيج و سپاه پاسداران را که مجھز به سالح  ھم

شود  ناطق مرزی کردنشين مستقر کرده است و تنھا جريانی که در اين منطقه با اين نيروھا درگير میسنگين ھستند در م

 .پژاک است

گيری که در کنگره چھارم   در رای٢٠١۴در اوايل سال .  شدتأسيس، ٢٠٠٣ اپريل ۴در ) پژاک( حزب حيات آزادی

 جای رھبری واحد، سيستم رھبری مشترک و به» رحمان حاجی احمدی« ساله ١٠پژاک برگزار شد به جای رھبری 

  .در پژاک ايجاد شد

 و سئواال گفتگو اين در .بود فارسی سی.بی.بی برنامه مھمان ،١٣٩٠ مرداد  ۴- ٢٠١١ جوالی ٢۶ در ھجری، مصطفی

  ...« :جمله از گرد می بدل و رد مھمی جواب
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 حاال .ايد گذاشته کنار ايران اسالمی جمھوری در را مسلحانه مبارزه که است مدتی شما حاال ھجری، آقای .خوب بسيار

  کنيد؟ می کار چه چيست؟ شما حزبی فعاليت کنيد، نمی مسلحانه مبارزه که

از طرف ديگر ما يک مبارزه ... ترين بخش فعاليت ما سازماندھی در داخل کردستان است، به صورت مخفيانه االن مھم

 ...داريم) ای رسانه( ئیميديا

 برديد می پيش از را مبارزه اين که ساليانی که کنيد می فکر يعنی ايد، گذاشته کنار شما که مسلحانه مبارزه اين حاال

 سياسی مبارزه که است بھتر دليل ھمين به است بوده عبث و دھد نمی ای نتيجه روش اين که رسيديد نتيجه اين به درواقع

 که اند گذاشته فشار زير کمی را شما عراق کردستان رد حاکم احزاب طرف از احيانا است ممکن مثال که اين يا کرد،

 بکنيد؟ قطع را مبارزه اين

ای که ما پيش برديم عبث نبوده است بلکه در ارتقاء آگاھی مردم و جذب آنھا به  نه، از اين نظر که مبارزه مسلحانه

ات آن تا تأثير مفيد بوده است و اين خيلی. صفوف مبارزه عليه جمھوری اسالمی ايران بسيار ھم مفيد و موثر بوده است

کنم که بھتر است  منتھی برای يک حزب سياسی، مثل حزب دمکرات کردستان ايران، فکر می. به حال ھم وجود دارد

بعد از پيش بردن اين مبارزات مسلحانه طی چند سالی، ما . که خودش را در چارچوب يک نوع مبارزه محصور نکند

ای و ھم از نظر وضعيتی که در ايران وجود دارد و   در موقعيت فعلی، ھم از نظر منطقهبه اين نتيجه رسيديم که فعال

 .گذار ھستندتأثيرتر  المللی، مبارزات مدنی و دمکراتيک بيش چنين از نظر بين ھم

 برگرديد؟ مسلحانه مبارزه به مقاطعی در است ممکن که است اين منظورتان ،»فعال« دئيگو می شما

بينی کرد، بايستی در ھر وضعيت مشخص، تصميم و برنامه مشخص را که  شود پيش ياسی را نمیببينيد، وضعيت س

ما تا آن جا که مبارزه دمکراتيک که عرض کردم چه در داخل کردستان و چه در خارج . مناسب وضع باشد ارائه کرد

 .گذار باشد، به ھمين روش ادامه خواھيم دادتأثيرتر  پذير باشد و حتی بيش امکان

 به کومله حزب ھم شدند منشعب شما حزب از که افرادی ھم و شما حزب ھم ھجری، آقای حاضر حال در االن، شما

 عين در و اند گذاشته کنار را مسلحانه مبارزه ھا اين ھمه زنند، می را حرف يک تقريبا ھا اين ھمه مھتدی، آقای رھبری

 يک و بشويد پارچه يک و شويد متحد توانيد نمی شما که ھست ماش بين اختالفی چه .کنند می صحبت فدراليسم از ھم حال

 بشويد؟ حزب

راستش اين بحث، بحثی است که چند سالی است ميان ھمه ما احزاب سياسی کردستان وجود دارد و ما در اين مورد 

اين است که مردم ايم، و واقعيت  حل مختلفی را برای رسيدن به اين ھدف دنبال کردهھای ايم و راه  خيلی صحبت کرده

ولی خوب، خود اين انشعابات يک مقدار . خواھند ھای سياسی می کردستان ھم يک نوعی اين را از ما و از ھمه سازمان

و اين ھدف دم دست ما . از نظر سياسی مشکالتی به وجود آورده است که رسيدن به اين ھدف را عقب انداخته است

 .کنيم ھست و ما از آن صحبت می

 زمينه اين در کنيد، می صحبت ھمديگر با وقت ھيچ کومله حزب با شما مثال يعنی است؟ انشعاب اين فقط آن لدلي يعنی

 داريد؟ مذاکراتی

 ...بله، ما با ھمه احزاب سياسی کردستان رابطه دوستانه داريم

... 

 کنيد؟ می صحبت ھم پژاک با شما

 .ايم نه، ما تاکنون با پژاک صحبتی نکرده

 است ممکن البته ھا آن و .ھستند معتقد مسلحانه مبارزه شيوه به کماکان ھا آن منتھی ھستند، کرد گروه يک ھم ھا آن چرا؟

 است؟ درست .ھستند استقالل نوعی به خواستار ھا آن باشد، متفاوت شما با کمی يک شان اھداف و مرام
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اين دليل است که از نظر ما پژاک يک حزب سياسی ايم به  ھا مذاکره نکرده اين که ما با آن. ھا زياد ثابت نيست اھداف آن

اين . شود ک تنظيم می.ک.و ھمه چيزش، حتی برنامه کارش در پ» ک.ک.پ«ای است از  مستقل نيست، پژاک شاخه

ھا وارد اين چنين  به ھمين جھت ھنوز با آن. شناسيم ای از پ ک ک می است که ما پژاک را به عنوان يک شاخه

 .ايم مذاکراتی نشده

 که است اين رانی سخن اين در شما کالم لپ و ھجری، آقای کرديد، رانی سخن امريکا کنگره در اخيرا شما .خوب بسيار

 خواھيد می خواھيد، می امريکا از چيزی چه .بکنيد سرنگون را رژيم اين و بکنيد کمک ما به دئيبيا دئيگو می امريکا به

 بکنند؟ شما برای کاری چه

 ...اند ای نداده خواھند چه کار بکنند و ھيچ وعده ند میا ھا نگفته فعال آن

 بکنند؟ کار چه که خواھيد می ھا امريکائی از شما نه،

 درخواست کمک ئی و اروپاامريکاھای به اصطالح  ما؟ ما برای به زانو درآوردن جمھوری اسالمی ايران از حکومت

ھا و  ئی به وجود بياورند که ما بتوانيم برای اروپائیاھای تبليغاتی، و اين که فض ھای سياسی، کمک کنيم، کمک می

 به وجود آمد، اين خودش يکی از امريکا که در کنگره ئیھمين گردھما. ھا برنامه خودمان را توضيح بدھيم امريکائی

 افراد  ھستند، کسانی حتی از بينامريکاچون ھنوز ھم کسانی در اروپا و . ھاست ھاست، يکی از اين خواسته اين برنامه

ی ندارند، يا اين که خواست خودمختاری و خواست تأثيرھا ھستند و بقيه  کنند که در ايران فقط فارس سياسی، که فکر می

ما . ھا ھم شايد زياد آشنا نباشد، از نظر يک ايرانی فدراليسم که از طرف ھموطنان فارس مطرح نشده است برای آن

 .ح دھيمھا توضي خواھيم اين مسائل را برای آن می

 شما ھميشه و است نشده گرفته ھا اين جلوی وقت ھيچ يعنی .است آسان خيلی ھجری، آقای ھا، اين دادن توضيح ولی

 .بکنيد مطرح ھا امريکائی جمله از مختلف، کشورھای رھبرھای مختلف، کشورھای با را تان مسائل اين که توانيد می

 برای و اصالحات برای راھی ھيچ رژيم سرنگونی جز که کنيد می اين از صحبت کنگره رانی سخن اين در شما ولی

 شما انگار کنيد می تداعی طوری يک يعنی .ايد شده کمک خواستار شما و ندارد وجود ايران در دمکراتيک اتتغيير

 ونسرنگ را اسالمی جمھوری حکومت دئيبيا و کرديد عراق در که طور ھمان بکنيد لشکرکشی دئيگو می امريکا به داريد

 .کنيد

ببينيد، ما حاال در منطقه شاھد ھستيم که مردم تعدادی از کشورھای منطقه با .  تنھا لشکرکشی نيستمسألهنه، 

کنند، به مردم کمک  اند ولی کمک می اين کشورھای غربی لشکرکشی نکرده. کنند ھای مرکزی مبارزه می حکومت

ھا مسائل خيلی  اين. ھای مرکزی تاب بياورند ی شديد حکومتھا کنند، به مردم مبارز، که بتوانند درمقابل سرکوب می

کسی رحم  دانيم که کشور ايران و حکومت جمھوری اسالمی در سرکوب مردم به ھيچ ما به ويژه می. مھمی است

به ھمين جھت ما خواستار اين ھستيم که در مبارزه عليه جمھوری . کند کند، حتی به افراد خودش ھم رحم نمی نمی

 .خواه ايران در فروپاشی رژيم کمک بکنند ھای سياسی دمکرات و به مردم مبارز و آزادی  به سازماناسالمی

...« 

  

 و امريکا، چنين نتيجه گرفت که سفر اخير و طوالنی ھجری به مصاحبهتوان از جوھر اين  به اين ترتيب، به سادگی می

ه حزب دموکرات کردستان ايران جلب کند تا در معادالت ھا ب ديدارھايش با مقامات اين کشور، اين است که اعتماد آن

ھای مادی و    به حزب دموکرات کردستان ايران، کمکامريکاسياسی اين حزب را نيز مدنظر داشته باشند و ھم حاکميت 

  !معنوی برساند
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 طوری که حتا حاضر ھا را قبول ندارد به گردد ھجری آن ک و پژاک برمی.ک.جا که به پ  تا آنمذاکرهبه عالوه در اين 

  .ھا مذاکره کند نيست با آن

چون حزب دموکرات کردستان ايران از تاريخ و وقايعی  معلوم نيست که گرايشات راست و ناسيوناليست ايران ھم

 و سوريه، کی درس خواھند گرفت؟ اين کشورھا، نه تنھا توسط ادھنده و ھولناکی که در عراق و افغانستان و ليبي تکان

س أداری غرب و در ر ھای پيشرفته سرمايه  توسط دولتًھا، بلکه دقيقا ستبد و ديکتاتور و اپوزيسيون راست آنحاکمان م

مردم اين کشورھا، به معنای واقعی در جھنم سوزانی . اند  ھم به اين ھمه فالکت و مصيبت دچار شدهامريکاھم حاکميت 

اما با . شود بلعد و سير ھم نمی سالح را در کام خود می گناه و بی ھای بی  انسانئیکنند که ھر لحظه مانند ھيوال زندگی می

چنان چشم اميد خود  ھا و احزاب ديگر ناسيوناليست کرد و غيرکرد، ھم فکرانش در سازمان اين وجود، آقای ھجری و ھم

، افغانستان و غيره به قدرت ، عراقاھا را مانند اپوزيسيون ليبي اند که با حمله نظامی به ايران، آن را به کاخ سفيد دوخته

شان فرق  رو، برای از اين.  استئیھا، جوھر سياست به معنی به قدرت رسيدن به ھر بھا برسانند؟ البته برای ھجری

مھم آن . ھای بزرگ منطقه و جھان ھا را حکومت اسالمی و يا جناحی از آن به بازی بگيرد و يا قدرت کند که آن نمی

  !ی و مقامی و اسمی در کنار و ميان حاکمان داشته باشنداست که اين جريانات پست

ھای جھان و  ھای دولت اش، جامعه ايران نيازی به کمک و حمايت اما خالف آقای ھجری و ديگر دوستان ناسيوناليستی

 ئیورھاھايشان را وادار کنند که در امور داخلی کشورھای ديگر، به ويژه کش بايد مردم اين کشورھا دولت. منطقه ندارد

ھا ارتجاعی و تروريستی از موضع  ھا در جريان است دخالت نکنند و به گروه که تحوالت سياسی و انقالبی در آن

  .داری خود ياری نرسانند طبقاتی سرمايه

کنم   میتأکيدک نوشته بودم باز ھم .ک.ام درباره درگيری حزب دموکرات ايران و پ طور که در مطلب قبلی نھايتا ھمان

 به نفع اپوزيسيون نبوده و اغلب به نفع حکومت اسالمی و حکومت ترکيه و يا دولت اقليم ئیھا ن درگيریکه چني

ترديد دارای کمبودھا و  به عالوه ھمه جرياناتی که درگير مبارزه سياسی و مسلحانه ھستند بی. شود کردستان تمام می

تر از ھمه، ھر حزب و  اما مھم. زاب را مورد نقد قرار دادتوان اشکاالت اين اح اما می. ھا و اشکاالتی ھم ھستند نقصان

ھای غربی و   و ديگر دولتامريکاھای  ھای خود را با اھداف و سياست سازمان و شخصيتی که اھداف و سياست

کند و مستقيم و غيرمستقيم طرفدار حمله نظامی به ايران و يا کشور ديگری است قابل  ای ھماھنگ کرده و يا می منطقه

و در عين حال بر سرنگونی کليت حکومت جھل و جنايت . قد نيستند و چنين سياستی بايد صريحا و شديدا محکوم گرددن

سياسی و خود مردم آزاده ايران و در پيشاپيش ھمه جنگ   - ھای اجتماعی و ترور و اعدام اسالمی، مستقيما به دست جنبش

  ! ورزيدتأکيدکارگری متحد و متشکل و آگاه 
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