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  شباھنگ راد

  ٢٠١۶ اگست ٠٩
  

 !ُدر پاسخ به ضرورت ھا، يا ھمراھی با دولت ھا و نقشه ھای امپرياليستی؟

  )ُپيرامون موضع اخير حزب دمکرات کردستان ايران(

  

دليل سياست ه ً، اخيرا و طی اطالعيه ھای اعالم نموده است که ب)جناح مصطفی ھجری(ُدمکرات کردستان ايران حزب 

را جايگزين مبارزۀ " تعرضی"، مبارزۀ مسلحانۀ »برجام«ويژه بعد از ه ھای غير مردمی رژيم جمھوری اسالمی و ب

  !!نموده است" دفاعی"مسلحانۀ 

ِصرف نظر از توضيح جايگاه مبار زۀ مسلحانه و آنھم در تقابل با رژيم ھای ھار و سرکوبگری ھمچون رژيم جمھوری ِ

ی باعث ئشويم که چه عوامل و يا پارامترھا روی اين موضوع اساسی و کليدی متمرکز - ً فعال - اسالمی، الزم است، تا 

ُگرديده است تا اين حزب بومی و کردستانی، مبارزۀ مسلحانه را در دستور کار خود قرا تفاوت ھا، نقاط غير ! ر دھد؟ِ

، با کدامين سياست ھا ھمگون شده است؟ به -  اين روزھا - اشتراک و يا در حقيقت اشتراکی منافع حزب دمکرات 

وره ای، از تضمين و باوری به جمھوری اسالمی از چه زمان و يا دعبارتی ساده تر و روشن تر، از منظر حدکا، رژيم 

  !ُويژه خلق رزمندۀ کرد، سر باز زده است؟ه اختن حقوق کارگران و زحمت کشان و برسميت شنه دمکراسی و يا در ب

ِاول نگاه مردم و ب. بر اين اساس در دو گستره، می توان به بررسی اين موضوع پرداخت ُويژه نگاه خلق رزمندۀ کرد، ه ّ ِ
ُنسبت به ماھيت رژيم جمھوری اسالمی، و دوم، توضيح و يا نگاه حزب دمکرات کر ِ ِدستان ايران، پيرامون بيالن کار ّ

  .  می باشد-  و آنھم با تأخير سی ساله -"  تعرضیۀمبارزۀ مسلحان"ًنزديک به چھار دھۀ سران حکومت و متعاقبا انتخاب 

 خيابانی، کارگری، اجتماعی،   و اعتراض  و ھمچنين از وجود ھزاران اعتصاب ِدر درجۀ نخست از اسناد تلنبار شده

ويژه توده ھای ستمديده، ه عی می توان به اين نظر دست دريافت، که اکثريت مطلق مردم ايران و بدانشجوئی و جم

ًطرح شعار سرنگونی جمھوری اسالمی از جانب مردم و متعاقبا . مخالف زمامداری سران رژيم بوده و می باشند ِ
رکمن صحرا در برابر ارگان ھای ُدرگيری ھای روزمره و دائمی، رو در روئی مسلحانۀ خلق ھای ستمديدۀ کرد و ت

ًحافظ بقای امپرياليستی، نشان از آن دارد که، مردم اصال و ابدا، دل خوشی از سران رژيم نداشته و ندارند دليل آن به . ً

پايمال نمودن بديھی ترين حقوق بديھی انسان ھا بر می گردد؛ دليل آن به زور افسار گسيختۀ حافظان سرکوبگر سرمايه 

ُد؛ دليل آن به فقدان آزادی ھای اوليه و به کشت و کشتار کمونيست ھا، مبارزبر می گرد ن و قربانيان نظام ان، مخالفاُ

اين نظام بر سر کار مانده است، به اين دليل که سياست زور را انتخاب . ھای امپرياليستی، در درون جامعه بر می گردد
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ن و تفسيری به غير يبيت. است که قدرت مداران بين المللی حامی آن نموده است؛ بر سر کار باقی مانده است، به اين دليل

 نظام جمھوری اسالمی و ھمچنين به انحراف -وره ھای متفاوت  د-نادرست از از اينھا، به معنای تقسيم بندی ھای 

ُشت و کشتار ُبند، ک، ھم معنی و متوالی با بگير و بِوره و زمان اين نظامحقيقت ھر ددر . کشاندن افکار عمومی ست

کارنامۀ اين نظام، مملو از غارت و چپاول . محروم ترين اقشار جامعه و تخريب ھر چه بيشتر خانه و کاشانۀشان است

» برجام«به بيانی می توان گفت که ماھيت و عملکرد پيشا و پسا . اموال عمومی و سرکوب جنبش ھای اعتراضی ست

" خوانش"ً طبعا،  و است-  بوده و - دردمند، يکنواخت سته ھای توده ھایسران نظام و آنھم در مقابل بديھی ترين خوا

  . کارکرد يکنواخت سران حکومت را، گونه گونه به تصوير کشيم،مانند مصطفی ھجریه نابجائی ست، تا ب

جائی دولت ھای به اصطالح ه رغم جاب رغم طرح شعارھای فريبنده، و علی اين نظام در اين چندين دھه و علی

 پرداخته است؛ "بحق"غارت کرد و سرکوب خيزش ھای اعتراضی در دگی، اصالح طلبی، تدبير و اميد و غيره، سازن

ورۀ تمامی د. يون ھا تودۀ رنجبر گردد اجتماعی را به قالب آويخت، تا مانع رشد و آگاھی ميل- جنبش ھای روشنفکری 

، در حقيقت اين نظام نبوده و نيست، که به استبوده اين نظام، برابر با تعرض به مطالبات محروم ترين اقشار جامعه 

ُسياست دو و يا چندگانه، روی آورده است، بلکه سازمان ھا و يا احزابی ھمچون حزب دمکرات کردستان ايران اند، که  ِ
ن با اين توصيف و بدون کمترين ترديدی، بايد حساب جامعه و مردم، نسبت به کارکرد سرا. مستحيل و دگرگون شده اند

  .ِنظام را، با حساب سازمان ھا و احزاب به اصطالح مدافع جنبش ھای اعتراضی مجزا ساخت

تری دست "تازه"ِموازات آن، سازمان ھا و احزاب مدافع مردمی ھم به سياست ه کرده است و ب" تغيير"در ثانی، دنيا 

ا و دار و دسته ھای مسلح و ارتجاعی  نيروھهھمراه حضور و تعرضات گستردۀ سرمايه داران بين المللی ب! يافته اند

شان به منطقۀ سرشار از منابع طبيعی، و آوارگی ميليونی توده ھای ستمديده از خانه و کاشانۀشان، باعث گرديده است 

ستر چنين اوضاع بدر . ِتا نگاه تغيير از باال، به خواست و به رويۀ به اصطالح سازمان ھا و احزاب مردمی تبديل گردد

، يأس، نااميدی و بی افقی، سايۀ بس عظيمی بر فضای جوامع -ُ و خالف دھه ھای دور و گذشته -سف باری تلخ و تأ

فقدان سازمان ھای انقالبی و کمونيستی از يک سو، و قدرقدرتی نظام ھای امپرياليستی از سوی . متفاوت انداخته است

 بی دليل ھم نيست که کعبۀ آمال و  وساخته استخاورميانه را دگرگون ويژه چھرۀ منطقۀ ه ديگر، سيمای جھان و ب

رائيل آرزوی اين سازمان و يا آن سازمان، اين حزب و يا آن حزب، امپرياليست ھا و دولت ھای وابسته ای ھمچون اس

ُی که در کشت و کشتار محرومان، زبانزد عام و خاص اندئتبديل گرديده اند؛ دولت ھا مانند ه چگونه می توان ب. ُ

ری در چنين اوضاع و احوال سياسی، منافع طبقاتی دولت اسرائيل را متضاد از منافع جمھوری اسالمی در مصطفی ھج

عنوان دوست مردم و خلق ھای ستمديدۀ ايران معرفی نمود؟ ه  را بیِمنطقه توضيح داد و چنين دولت جانی و سرکوبگر

: تحت عنوان» اورشليم پست«و در مصاحبه با چگونه می توان اين دو دولت را، از دو قماش متفاوت از ھم دانست 

اما اکثريت کشورھا از :"... کيد ورزيد کهأبر اين نکته ت" ،..رژيم ايران دشمن مشترک حزب دمکرات و اسرائيل است"

کند و به نظر من  هللا و حماس عليه اسرائيل می رف حمايت از حزبايران پول زيادی را ص.... کنند  اسرائيل حمايت می

هللا و حماس  حزب. اسرائيل بايد رژيم ايران را دشمن اصلی خود تلقی نموده و در جھت تضعيف آن تالش نمايد

رند، به کنند و آنان نيز با ايران در جھت دشمنی با اسرائيل ھمکاری دا ھای مالی فراوانی از ايران دريافت می کمک

  ".ھمين دليل بايد اسرائيل از احزاب اپوزيسيون ايران عليه رژيم ايران حمايت نمايد

ن مصائب و مشکالت سياسی، اقتصادی و اجتماعی منطقۀ خاورميانه و بدبختی ن و عامالاًعجبا و اين روزھا، آمر

ی که حيات شان، با ئ؛ دولت ھا!ود شان پاک و منزه جلوه داده می شميليون ھا تودۀ فلسطينی، تطھير و چھرۀ کريه

ی که با دم و دستگاه ھای مخوف ئُفلسطينی گره خورده است؛ دولت ھاِتوھين و تحقير، سرکوب کودکان، زنان و مردان 
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شان، جان ھزاران کمونيست، مبارز و مخالف منطقه را گرفته اند و با شتابی صد چندان، در پی به خاک و خون 

حزب دمکرات مصطفی ھجری مجاز است، تا در . ان و قربانيان نظام ھای امپرياليستی اندکشاندن کارگران، زحمت کش

ّچنين بلبشو بازاری، انتخاب سياسی خود را نمايد، اما مجاز نيست تا از جانب مردم ايران، و ھمچنين از جانب ميليون 
 به عنوان دولت مظلوم و يا متضاد از نظام عنوان يار و ياور انسان و انسانيت وه ھا تودۀ فلسطينی، دولت اسرائيل را ب

ی را از آن خود نمی ئخاورميانه، نه تنھا چنين دولت ھامردم ايران و منطقۀ . جمھوری اسالمی به بيرون معرفی نمايد

روشن است . حساب می آورنددانند بلکه آنھا را، ھمرديف با سرکوبگران بين المللی و بانيان اوضاع ناھنجار کنونی به 

، روشنفکران و آگاھان ُکه اين دست انتخاب و ارزيابی ھا، در انطباق با منافع توده ھای دربند ايران و خلق ستمديدۀ کرد

  . ً کامال، ھمسو و در خدمت با نقشه ھا و سياست ھای امپرياليستی و دولت ھای وابسته بدانان می باشد وسياسی نيست

ی ، دست به دامان دولت ھای جاني"ُمنافع کرد" در اوج ناتوانی و به بھانۀ تحقق -ن روزھا و  اي-مصطفی ھجری 

ھمچون دولت اسرائيل شده است و می خواھد با ھمکاری و ھمياری جانيان بشريت و سرکوبگران فلسطينی، به 

ی، و ھمچنين ئقدرت توده ُمعضالت و مشکالت جامعۀ ايران پاسخ مثبت دھد، طلب و درخواستی که جز، ناباوری به 

  . باوری عميق، به تغيير از باال نيست

سفانه مدت ھاست که سازمان ھا و احزاب، برای دست يابی به قدرت سياسی، برشانه ھای، بانيان اوضاع کنونی أمت

ايشات اين دست گر. آويزان شده اند و پی در پی، در اتنظار اعطای دمکراسی از جانب قدرت مداران بين المللی اند

را ھم نبايد و نمی ) مصطفی ھجری(ُ شفيت نمودن سياسی حزب دمکرات کردستان ايران ًعمومی شده است و طبعا

 ُجھان سرمايه داری و قدرت مداران بين المللی غرق در بحران اند و علی. بايست، خارج از چنين پھنه ای توضيح داد

منظور روان تر شدن ه قه، در فکر يار و يارکشی تازه تر، بژی و تضمين منفعت درازمدت در منطيرغم باور به سترات

رغم تبيين و تعيين سياست درازمدت، جھان و منطقۀ خاورميانه، شاھد  علی. سياست ھای جنگ طلبانۀ امپرياليستی اند

ز گسترش جنگ ھای خانمانسومنظور ه جائی دولت ھا، دستجات و نيروھای مسلح به تغيير و تحوالت، ناثابتی و جاب

، نقش جاده صاف کنان سياست ھای دستجات و احزاب پيداست که، ھر يک از اين دولت ھا، جريانات و يا  واست

، "مبارزۀ مسلحانۀ تعرضی"ُبنابراين انتخاب حزب دمکرات کردستان به انجام . امپرياليستی را در منطقه ايفاء می نمايند

به عبارتی دقيق تر در . ُامعه و حقوق ديرينۀ خلق کرد نيستُجدی و ھمچنين در خدمت به پاسخگوئی معضالت عديدۀ ج

ھمسوئی با دولت ھای ھار و خشنی ھمچون عربستان، ترکيه، اسرائيل و در ھمراھی نقشه ھا و بازی ھای انتخابی 

فت و ُبايد دانست و آگاه بود که جنبش ھای انقالبی، پاسخ شايستۀ خود را از درون جنبش خواھند يا. امپرياليست ھاست

  . کمترين ھمسوئی و نزديکی با نقشه ھا و راھکارھای جانيان بشريت ندارند

ًبه ديگر سخن و کامال پيداست، که فضای ايران  دليل فقدان سازمان ھای کمونيستی و ه ، ب- ُويژه منطقۀ کردستان ه  و ب- ُ

ِانقالبی سالم، آمادۀ جنگ و ويرانی از نوع عراق، ليبي  در اين ميان، ناباوران منافع مردمی به  و، سوريه و غيره استاِ

به بھانۀ . فزايندمنطقۀ خاورميانه بيصف شده اند، تا با فرمان و با حمايت امپرياليست ھا، بر آتش جنگ ھای تخريبی 

تری از کارکرد سران " تازه"متفاوت و يا " خوانش"، »برجام«تغيير رويۀ رژيم جمھوری اسالمی و آنھم بعد از 

تری دست يافته است، " تازه"ِکه اين نظام نبوده و نيست که تغيير و يا به سياست  در حالی!! می دھندحکومت ارائه 

ِبلکه احزابی ھمچون حزب دمکرات کردستان ايران اند، که زير و رو شده اند و مسيری، خالف مسير خلق رزمندۀ  ُ

ُکردستان را انتخاب نموده اند؛ اين حزب دمکرات کردستان مصطفی ھجر ُی ست که در پی کسب قدرت سياسی کردی ُ ِ
ُاز نوع دولت کردستان عراق   از جانب امپريالست ھا می باشد؛ می خواھد به بھانۀ مبارزه و سرنگونی رژيم -  و آنھم -ِ
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وله ھای ميليون ھا يغمن تر، و ب، جامعۀ ناامن را ناا"مبارزۀ مسلحانۀ تعرضی"جمھوری اسالمی، و آنھم تحت عنوان 

  . استیيت و جمع بندؤکه پيشاپيش ثمرۀ آن، قابل ر" مبارزۀ مسلحانه تعرضی" مخروبه تر کند؛ انسان را

خواۀ سرمايه داران بين المللی و دولت ھای وابسته بدانان، خواست مردم ايران و تودۀ بنابراين دامن زدن به تنش دل

ِرزمندۀ کردستان ايران نبوده و نيست  آن و دار و دسته ھای رنگارنگ شان خواھد چرا که سود آن، به جيب بانيان. ُ

اين دست تنش ھا، . اين جنِگ جامعه، کارگران، زحمت کشان و ھمچنين جنگِ خلق ھای ستمديدۀ ايران نيست. رفت

ِل بھتر جنبش ھای اعتراضی راديکال و پس زدن جناح ھای رقيب و، کنتر" بزرگۀخاورميان"ادامه و پيگيری سياست 
  .معه ستاز امکانات عمومی جا

 ترديدی نيست که جان مردم از دست دولتمردان ھار و سرکوبگری ھمچون دولتمردان جمھوری اسالمی به لب شان 

 سران  وُاز بيخ و بن فاسد استرژيم جمھوری اسالمی . رسيده است و با تمام وجود، خواھان سرنگونی فوری آنانند

 روزانۀ آن، مترادف با تلف شدن بيش از اين دوام  وندارندند نظام ھم کمترين نزديکی با منافع ميليون ھا تودۀ درب

، توسط امپرياليست ھا بر سر کار گمارده شده است تا مانع ناحقه اين نظام ب. کارگران، زحمت کشان و کودکان است

ی ر سرنگونبی دليل ھم نبود که از ھمان آغاز، توده ھای ستمديدۀ ايران، ھمصدا، شعا. رشد طبيعی جامعۀ انسانی گردد

ُ با برپائی تظاھرات و کمپين ھای متفاوت و ھمچنين با بر گرفتن سالح در کردستان و  وو نابودی نظام را سر داده اند

  .ترکمن صحرا، به جان نيروھای سرکوبگر نظام افتادند

 و يا تازه ای ، کشف خارق العاده)جناح ھجری(ُ بنابراين و به جرأت می توان گفت که حزب دمکرات کردستان ايران 

چرا که بنابه شواھد و اسناد ثبت شدۀ مبارزاتی، مردم ايران در اين چھار دھه و بی وقفه، در مقابل . نکرده است

ه در حقيقت اين نظام چھار دھه ماند، به اين دليل که سالح را ب. سردمداران رژيم جمھوری اسالمی ايستادگی نموده اند

کمترين عکس العملی، از جانب با ود انتخاب نموده است؛ به اين دليل بردوام ماند که  حاکميت خوسيلۀ دوامعنوان يگانه 

آری، ماندگاری نظام، در کار بست سالح از يکسو و در بی . ن کارگران و زحمت کشان رو در رو نگرديدامدافع

 رژيم جمھوری هارزه عليدقيق مب" مديريت"ھه ای، بن شان نھفته می باشد و بدون کمترين شک و شاباوری عملی مدافع

ِاسالمی، نه در معامله با جناح ھای وابسته به سرمايه، بل در انتخاب سياست مستقل و فارغ از سياست ھای ديکتۀ شدۀ 
  ويستدريغا، سازھای نواخته شده، ھمگون با سازھای مردمی ن. امپرياليست ھا و دولت ھای وابسته بدانان می باشد

را گسترده و گسترده تر می نمايند، تا  کشوری نموده اند و روز به روز ، شعله ھای آنامپرياليست ھا جنگ را فرا

جائی دولت ھا، دستجات و ه بر اين مبنا، نياز به جاب. ورطۀ عمل در آورنده گام به سياست ھای ارتجاعی خود را گام ب

ردستان ايران دارند تا نقشه ھای شوم ُيا نياز به بازی دادن سازمان ھا و يا احزاب تازه تری ھمچون حزب دمکرات ک

  .خود را پی گيرند

ِن حقيقی توده ھای دربند، امری بحق و تمام اکه، ناباوری نيست که انتخاب مبارزۀ مسلحانه از جانب مدافع خالصه اين

ون ھا تودۀ اين روش از مبارزه را سرمايه داران وابسته و ھمچنين قانونمندی ھای حاکم بر جامعه، به ميلي. کننده است

ُدربند تحميل نموده و به اثبات رسيده است که، زمانی می توان، سخن از آزادی و رھائی توده ھا به ميان آورد که در 

برابر درندگی سران نظام جمھوری اسالمی، پرچم سازمان رزمنده، مسلح و مستقل را علم نمود؛ به اثبات رسيده است 

ی باور داشت؛ به اثبات رسيده ئرستی ھدايت و مديريت نمود، که به قدرت توده که زمانی می توان اين امر خطير را بد

ُاست که زمانی می توان امر انقالب را به پيش برد که خارج از داد و ستدھای امپرياليستی، و مھمتر از آن با اتکاء به 

زندگی بھتر برای کارگران و ُی، جنگ انقالبی را انتخاب و به پيش برد؛ سياست و جنگی که نويدبخش ئقدرت توده 

ُزحمت کشان است؛ سياست و جنگی که ضامن رھائی خلق رزمندۀ کرد از يکسو، و تخريب زندگانی و تاج و تخت 
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که حزب است  راه و سياستی  خالفجانيان بشريت و تمامی دار و دسته ھای رنگارنگ شان از سوی ديگر می باشد

نه ای ديگر انتخاب نموده و قصد و مقصودش، بر آن است تا در ھمسوئی به گو) جناح ھجری(دمکرات کردستان ايران 

  !!ُبا سياست ھای دولت اسرائيل و ديگر بانيان اوضاع کنونی، خلق کرد را از زير ستم امپرياليستی و ملی رھا سازد

  ٢٠١۶ اگست ٨

  ١٣٩۵] اسد[ مرداد١٨

  

  

 

 

 

 


