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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١۶ اکتوبر ١۴
  

  حزب دمکرات کردستان ايران در خدمت کيست؟" رويکرد جديد"
 

که در جمع برخی از )  مصطفی ھجریجناح(چند ماه پس از پيام نوروزی رھبر حزب دمکرات کردستان ايران 

 امسال شاھد وقوع ]سرطان[را داد از تيرماه"  مسلحانهۀآغاز مبارز "ۀ قنديل وعدۀنيروھای مسلح اين حزب در منطق

بنا به .  چند درگيری مسلحانه در کردستان و آذربايجان غربی بين نيروھای اين حزب و جمھوری اسالمی بوده ايم

  چندين تن از پيشمرگان شنويه، سروآباد، سقز، بانه و مھاباديان اين درگيريھا  در مناطق اگزارشات منتشره، در جر

ين اين حزب و رھبر آن در پيام ھای خودخطاب به مسؤولدر ھمين حال . حزب و پاسداران مزدور رژيم کشته شده اند

 و توان خود را در کوھستانھا و صدا"کردستان مدعی شده اند که می خواھيم " جوانان"ويژه ه ب مردم کردستان و

م که زندگانی نوينی را به دور از ئيشھرھای کردستان برای ايجاد يک نيروی قدرتمند و سرنوشت ساز يکپارچه نما

آنھا ھمچنين در جريان مصاحبه ھا و يا اظھار نظر ھای ديگری از ." زيردستی و محروميت از حقوق برايمان رقم بزند

حزب دمکرات در مبارزه عليه جمھوری اسالمی و يا " رويکرد جديد "ۀمليات اخير به مثابدرگيری ھای نظامی  و ع

  . اين مبارزه نام برده اند"  نوينۀمرحل"

چرا که برای افکار . بخشی از يک واقعيت نھفته است" رويکرد جديد"ن حزب مزبور در مورد مسؤوال ۀدر اين گفت

 دنبال می کنند مواضع اخير حزب دمکرات و فعاليت ھای نظامی اين عمومی که تحوالت اخير و روندھای سياسی را

 يافته است،  امريکا پوشش خبری وسيعی نيز در بلندگوھای تبليغاتی بزرگی نظير بی بی سی و صدای ًجريان که اتفاقا

 نمايانگر يک رويکرد جديد در سياست ھای حزب دمکرات می باشد؛ سياستی که در تخالف آشکار با رويه و

اما بخش مھم تر واقعيت که رھبران حزب دمکرات به طور .  سال اخير قرار دارد٢٠سياستھای حزب دمکرات در 

در سياستھای حزب متبوعشان می " رويکرد جديد" اتخاذ اين داليلناشيانه ای در صدد پنھان کردن آن می باشند 

تگاه ھای تبليغاتی اقليم کردستان نيز پوشش  حزب دمکرات در تبليغات جنگی خود که به طور وسيعی توسط دس.باشد

می يابد می کوشد تا دليل اتخاذ اين سياست جديد را پاسخ خود به نيازھای مبارزاتی جنبش خلق کرد و ھمچنين اجابت 

ويژه جوانان آگاه و مبارز خلق کرد برای تشديد مبارزه عليه جمھوری اسالمی جلوه ه درخواست مردم کردستان و ب

دليل " اورشليم پست"لی به نام ئي اسراۀمصطفی ھجری، در مصاحبه با يک روزنامچنين چارچوبی ست که در .  دھد

اعالم "  کردۀمسألحل "برای " رژيم ايران"در " ھيچ انگيزه ای"حزبش را فقدان "  مسلحانهۀمبارز "ۀشروع دوبار
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 کرد ندارد، ۀمسألای برای حل  ھيچ انگيزه ميالدی، وقتی که ديديم رژيم ايران ٢٠١٥سال "وی می گويد در . می کند

  ."تصميم به اعزام نيروھای پيشمرگه به ايران گرفتيم

ماھيت  نخستين واکنشی که پاسخ فوق، به طور طبيعی برای افکار عمومی آزاديخواه ايجاد می کند اين است که مگر

 سال گذشته جز آن بوده که امروز ٢٠در "  کردمسأله"ضد خلقی جمھوری اسالمی و مواضع ارتجاعی آن در مقابل 

حل " انگيزه" سال پيش، اين رژيم ٢٠ ًی رخ داده که به رھبران حزب ثابت کرده که مثالتغييرھست؟ و امروز چه 

 سال اخير که حزب دمکرات فاقد ٢٠را داشته ولی اکنون ديگر فاقد چنان انگيزه ای ست؟  آيا در طول "  کردمسأله"

از خود نشان داده بود "  کردمسأله"برای حل" انگيزه ای"بوده، رژيم جمھوری اسالمی کمترين فعاليت نظامی در ايران 

 داده و اين حزب را واداشته است تا در شرايط مشخص کنونی به عمليات نظامی روی بياورد؟ آيا تغييرکه امروز آن را 

 در ھيچ مقطعی از حيات ًنون و اصوال سال گذشته يعنی از زمان توقف عمليات نظامی حزب دمکرات تا ک٢٠در طول 

 ساله جمھوری اسالمی، طبقه حاکم در ھيچ لحظه ای کوچکترين تمايل واقعی و يا به قول رھبر حزب مزبور ٣٨

نشان داده که رھبری اين حزب بتواند "  کردمسأله"، برای گام برداشتن در جھت حل واقعی و دمکراتيک "انگيزه ای"

   به آن نشان دھد؟ ءرت توقف يا ادامه مبارزه مسلحانه را با اتکاروی آن دست گذاشته و ضرو

 تمام خلقھای تحت ستم ً سال پيش تا کنون اين رژيم در انجام جنايات عليه خلق تحت ستم کرد و اصوال٢٠راستی از ه ب

ی حزب ی در سياست ھای سرکوبگرانه خود داده بود که توقف مبارزه مسلحانه به يک ضرورت براتغييرکمترين 

 سال غيبت مبارزه مسلحانه حزب دمکرات، جمھوری اسالمی به سياست ٢٠دمکرات کردستان تبديل گردد؟ آيا درطول 

خود چنين وحشی گری ھائی نشان  اعدام و شکنجه و زندان و ترور کمتر توسل می جست و تنھا امروز يک مرتبه از

 حيات سياه جمھوری ًم ايران خوب می دانند که اصوالاالت منفی ست و خلقھای تحت ستؤمی دھد؟ پاسخ تمام اين س

اسالمی به مثابه يک رژيم وابسته به امپرياليسم و ضد خلقی با اعمال سيستماتيک ستم ملی عليه خلقھای تحت ستم گره 

اين رژيم از اولين روزھای حکومتش بديھی ترين حقوق خلق ھای تحت ستم ترکمن و عرب و کرد و . خورده است

با قھر و سرکوب عريان لگد مال منافع سرمايه داران حاکم  نموده، نوروز خونين ترکمن صحرا و سنندج را به ترک را 

عليه خلق کرد را داده و خالصه آن که ايران را  ھر چه بيشتر به زندان بزرگی برای خلق " جھاد"وجود آورده، فرمان 

  .ھای تحت ستم تبديل کرده است

به خصوص ھيچ کس تجربه چند . ای رھبران کنونی حزب دموکرات را ثابت می کنند تمامی تجارب فوق عکس ادع

بار مذاکرات علنی و غير علنی رھبران حزب دموکرات با رژيم جمھوری اسالمی را فراموش نکرده است، مذاکراتی 

" ت مذاکرهأھي"که باعث شدند تا برخی از رھبران اين حزب در پشت ميز مذاکره به دست تروريستھای تشکيل دھنده 

ھمه اينھا اثبات گر اين واقعيت است که جمھوری اسالمی ھيچ گاه، در ھيچ مقطعی از عمر خود، ھيچ گونه . کشته شوند

 بايد ًاصوال.  ملی و رفع ستم ملی نداشته و نداردمسألهبرای حتی برداشتن کوچکترين گامی به منظور حل " انگيزه ای"

 حق مسألهکه نظام سرمايه داری وابسته بر جامعه ايران حاکم است با وجود ھر رژيمی دانست و تأکيد کرد که تا زمانی 

" حل "ھيچ گاه به شيوه دمکراتيک قابل "  کردمسأله" سرنوشت  و يا به زبان محدود رھبران حزب دمکرات تعيين

مرحله "و يا " ويکرد جديدر "ئیرغم ادعای حزب دمکرات کردستان در توجيه چراه ببنابراين، .  نبوده و نخواھد بود

عمليات نظامی اخير حزب دمکرات ھيچ ربطی به ادعای اين حزب مبارزه اين حزب، واقعيات نشان داده اند که " نوين

   .ندارد"  کردمسأله" حل"جمھوری اسالمی برای " انگيزه"مبنی بر روشن شدن عدم 

در " حکومت اقليم" و تشکيل امريکاعراق توسط ارتش ی پس از اشغال ئدنبال تحوالت منطقه ه بايد ديد که حزبی که ب

ی عليه جمھوری اسالمی نداشت، حزبی که در ضرورت ھا ھيچ گونه عمليات نظاميرغم تمام ه  سال گذشته ب٢٠طول 
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طول اين مدت بارھا در پاسخ به گرايش روزافزون جوانان کرد برای تشديد مبارزه مسلحانه عليه جمھوری اسالمی 

کرد عراقی را دليل توقف فعاليت ھای نظامی عليه رژيم ضد خلقی " برادران"و " منافع اقليم" دفاع از توجيه ضرورت

با اعمال زور سياسی و " برادران کرد" را که ھمين ئیجمھوری عنوان کرده بود، و باالخره حزبی که محدوديت ھا

، چه شده است که اکنون يکباره اعالم می کند که  پذيرفته و تاکنون توجيه می کرد،حتی تھديد تفنگ بر او تحميل کردند

کوھستانھا و شھرھای "در " ايجاد يک نيروی سرنوشت ساز"مرحله جديدی از مبارزه را شروع کرده و در پی 

ًرا برای مردم کردستان رقم بزند؟ بنابراين کامال قابل تعمق است که " زندگی نوينی"است که گويا قرار است " کردستان

 آشکاری در سياست ھای حزب دموکرات تغيير تازه ای در معادالت و تضادھای جاری پديدار شده که چنين چه فاکتور

 در اختيار اين جريان گذاشته شده و از آن مھمتر اجازه فعاليت ئیکردستان ايران ايجاد کرده است؟ چگونه چنين فضا

 سال  تمام ٢٠ت واقعی ست که اکنون بعد از ران داده است؟ اين کدام قدرينظامی را به حزب دمکرات کردستان ا

محدوديت ھای اعمال شده توسط تشکيالت موسوم به حکومت اقليم را برچيده و به پيشمرگان اين حزب اجازه می دھد 

از داخل خاک عراق و مناطق مرزی به داخل ايران رفته و تحرکات نظامی شان را از سر گيرند؟ نگاھی به صحنه 

ی نيست که آرايش سياسی منطقه و توازن ز صالحديد سياستھای امپرياليستي که اين فاکتور چيزی جسياسی نشان می دھد

ھمان .  کرده اندتعييننيروھای موجود را مطابق منافع قدرت ھای بزرگ جھانی درگير در منطقه شکل داده و 

  . خصوصی فعاالنه آن را پيش می برندسم در منطقه ھر يک با ايفای نقش بهياليم ھای وابسته به امپرياستھائی که رژيس

ندازيم تا معلوم شود که حزب نی و جنگ زده خاورميانه نگاھی بيتنھا کافی است به شرايط عمومی حاکم بر منطقه بحرا

دموکرات کردستان ايران در بطن چه شرايطی و به چه دليل امروز به اتخاذ سياست جديد و اقدام به مبارزه مسلحانه 

  !کرده است

ی غانستان در آتش جنگ ھای ارتجاعيخصوص عراق و سوريه و افه قعيت اين است که امروز کشورھای منطقه و ب وا

 توسط ًکه عمدتارا امپرياليستھا اين جنگھا .  بر پا شده می سوزندامريکاس آنھا دولت أکه توسط امپرياليستھا و در ر

 به بازاری بزرگ برای رونق دادن به ،برده می شونددارودسته ھای وابسته و بنيادگرای اسالمی نظير داعش پيش 

 از مناسب ترين زمينه ھا برای مقابله و تخفيف بحران يکیاقتصاد جنگی خود تبديل کرده اند، بازاری که گسترش آن 

ھای نظام سرمايه داری، سرکوب انقالب و توسعه سلطه امپرياليستی عليه کارگران و خلقھای تحت ستم  منطقه می 

 در پاسخ به اين نياز  امپرياليستی ست که ما از يک طرف به طور روز افزون شاھد تداوم و تشديد جنگ در .باشد

عراق و سوريه از طريق درگير ساختن دولتھا و نيروھای مسلح در اين جنگ ھا ھستيم و از طرف ديگر می بينيم که  

کان سرايت شعله ھای جنگ و بحران به ساير گسترش روزمره فضای جنگی و ناامنی در سطح خاورميانه، خطر و ام

  .کشور ھای منطقه، از جمله ايران را به يک امکان واقعی تبديل نموده است

جويانه با ماھيت ضد خلقی و ارتجاعی نيز بين رژيمھای  وابسته ت امپرياليستی فوق، تنشھای ماجرا در چارچوب سياس

 و ھر يک از اين رژيمھا  ه وجود آمده و ھر روز تشديد می گرددبه امپرياليسم جمھوری اسالمی ايران و عربستان ب

درست در چھار چوب اين . می کوشند در جھت ايجاد ناامنی و بی ثباتی در خاک ديگری دست به تالش ھائی بزنند

ه سياست امپرياليستی است که امروز دولت عربستان با برخی نيروھای اپوزيسيون از جمله مجاھدين و حزب دمکرات ب

طور آشکار و علنی ارتباط برقرار کرده و ما شاھد برخی از نمودھای اين ارتباطات از شرکت يکی از منفورترين 

در مراسم مجاھدين گرفته تا سفر حج نماينده حزب دموکرات به عربستان می ) ترکی الفيصل(سياستمداران عربستان 

 و امکان تحرک مسلحانه داده و بر بستر آن ءفضااين تالش ھا آن زمينه ای است که به حزب دموکرات . باشيم

محدوديت ھای پيشين بر امر تسليح و تحرکات نظامی حزب دمکرات کردستان ايران برداشته شده و اين حزب در 
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تماسھای دولت . چھارچوب سياست ھای امپرياليستی امکان عمليات نظامی در داخل خاک ايران را پيدا کرده است

روھای اپوزيسيون از جمله مجاھدين و حزب دمکرات نشان دھنده يکی از نتايج طبيعی تداوم عربستان با برخی ني

سياست امپرياليستی تشديد تنش بين رژيمھای مزدور منطقه و از اين طريق گسترش فضای جنگ و ناامنی عليه توده 

  .  ھای تحت ستم می باشد که سود آن نھايتا به جيب قدرتھای امپرياليستی می رود

مليات نظامی اخير حزب دمکرات در اين چارچوب قابل فھم است و نشان می دھد که اين عمليات نظامی نه به خاطر ع

به دور از زيردستی و "و " زندگانی نوين"جنبش خلق کرد و يا ساختن پاسخ حزب دمکرات به نيازھای مبارزاتی 

خ به سياستھای جنگ طلبانه امپرياليستی  توده ھای تحت ستم کردستان بلکه در پاسبرای" محروميت از حقوق

  .صورت می گيرد

 سرنوشت به موضوعی تعيين در واقع، نيازھای مبارزاتی خلق کرد و خواست عادالنه آنان برای برخورداری از حق 

چرا که رويکرد جديد اين حزب به مبارزه مسلحانه خالف . برای فريبکاری در نزد حزب دموکرات تبديل شده است

 سرنوشت خلقھای تحت ستم منطقه و برای تسھيل تعيين فريبکارانه اين حزب عليه انقالب اجتماعی و حق ادعاھای

بيھوده نيست که رھبر حزب دمکرات .  پيشرفت سياستھای امپرياليستی طراحی شده و به مرحله عمل در می آيندۀفزايند

نشان " واقعی عمليات نظامی حزب خود را ھدف" کنگره مليتھای فدرال"کردستان در بخشی از سخنرانی خويش در 

". ھای بين المللی نيست" سرمايه گذاری"برای " جزيره آرامش"می نامد که جمھوری اسالمی " دنيا"اين امر به " دادن

 ھم حاال و کرد کار بسيار و بود تبليغ صدد در برجام قرارداد امضای از بعد  ويژه به اسالمی جمھوری"وی می گويد 

 بکنند گذاری سرمايه و بيايند دنيا مختلف نقاط از تجارتی و صنعتی نفتی، اقتصادی، بزرگ ھای کمپانی  که  دکن می کار

  که داد نشان اسالمی جمھوری  به و داد نشان دنيا  به گرفت، پيش در دمکرات حزب  که  برنامه اين با و مدت اين در ...

 کار  به شروع آنجا در ھا گذاری سرمايه اين  که نيست آرامش  ۀجزير آن ايران اسالمی، جمھوری تبليغات رغم علی

   ."کنند

 هب و غرب در امپرياليستی منافع و سياستھا آن با انطباق در دمکرات حزب جديد رويکرد" که آنند بيانگر سخنان اين

 دامنه کشيدن و جاری ھای جنگ گسترش خواھانً قويا آن جای به و بوده مخالف "برجام" با که دارد قرار امريکا ويژه

  .باشند می منطقه ديگر کشورھای به آن

 مرحله" شروع با دمکرات حزب رھبری که ست امپرياليستی مردمی ضد ھای سياست ھمين پيشبرد موازات به درست

 ھم لئياسرا يعنی منطقه خلقی ضد رژيمھای ترين کثيف از يکی از کمک اخذ خواھان خويش "جديد رويکرد" و "نوين

 تحت ھای خلق تمام و فلسطين خلق عليه جناياتش و بوده خاورميانه در امپرياليسم چماق مثابه به که رژيمی .دشو می

  .است خاص و عام شھره منطقه ستم

 که دھد می پيام لئياسرا جنايتکار دولتمردان به لئياسرا "پست اورشليم" نشريه با خود مصاحبه در ھجری مصطفی 

کند و به نظر من اسرائيل بايد رژيم ايران را  هللا و حماس عليه اسرائيل می حمايت از حزبايران پول زيادی را صرف "

ھای مالی فراوانی از ايران  هللا و حماس کمک حزب. دشمن اصلی خود تلقی نموده و در جھت تضعيف آن تالش نمايد

، به ھمين دليل بايد اسرائيل از احزاب کنند و آنان نيز با ايران در جھت دشمنی با اسرائيل ھمکاری دارند دريافت می

ِآيا رژيم صھيونيست و جنايتکار اسرائيل بدون اطمينان از اين که ". اپوزيسيون ايران عليه رژيم ايران حمايت نمايد

بلکه در ) و در اين مورد مشخص خلق دالور کرد( نه به نفع توده ھای مردم " احزاب اپوزيسيون ايران" فعاليت

  است ھای امپرياليستی خواھد بود ھرگز حاضر به حمايت از آنھا می گردد؟جھت پيشبرد سي
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زندگانی نوين به دور از زيردستی و محروميت از  يک ايجاد" برای مسلحانه مبارزه و حرکت ادعای توان می چگونه

ی تحت ستم منطقه برای خلق کرد را نمود و در ھمان حال به بازی در بساط امپرياليسم و صھيونيسم عليه خلقھا" حقوق

ل چشم دوخت؟ بستن سرنوشت خود به ارابه کمک ھای امپرياليستی ئيمی نظير اسرايھای رژ" کمک"دست يازيد و به 

. برای ھيچ خلقی به ارمغان بياورد" محروميت و بی حقوقی"و فارغ از " زندگی نوين"ھيچ گاه نتوانسته و نمی تواند 

 اين خلق خود يکی از قربانيان بارز سلطه امپرياليسم و صھيونيسم بوده و تاريخ مبارزات خلق کرد نشان می دھد که

  . يک کردستان و يا ايران دمکراتيک و آزاد ھيچ گاه از طريق کمکھای امپرياليسم و صھيونيسم به وجود نخواھد آمد

حزب دمکرات " يدرويکرد جد "ئیبه نظر می رسد که واقعيات فوق تا ھمين جا برای شناخت داليل اصلی و نه ادعا

بررسی شرايط  فعلی منطقه و اوضاع عمومی و ماھيت . کردستان ايران و عمليات نظامی اخير اين حزب کافی باشد

نيروھای درگير در تحوالت منطقه نشان می دھد که آغاز مبارزه مسلحانه توسط حزب دمکرات کردستان و عمليات 

 با چراغ سبز و حمايت قدرتھای وابسته به امپرياليسم و در راستای سياست گسترش جنگ و ناامنی ًنظامی اخير اساسا

. امکان پذير شده که در خدمت برآوردن منافع بزرگترين کارتلھای جنگی امپرياليستی و دولتھای حامی آنھا قرار دارند

بارز کرد برای گسترش جنگ خلق عليه عمليات اخير حزب دمکرات کمترين ربطی به نيازھای واقعی جنبش خلق م

با توجه به چنين . دشمنان اصلی اش يعنی امپرياليسم و بورژوازی وابسته حاکم و رژيم آن يعنی جمھوری اسالمی ندارد

ل و درواقع سياستھای ئيواقعيتی است که رويکرد و سياست جديد حزب دمکرات برای بازی در بساط عربستان و اسرا

  .  عکس بايد افشاء و محکوم گرددهد شده و بئيأواند توسط ھيچ نيروی مردمی و آزاديخواھی تامپرياليستی نمی ت

 سياسی منطقه خاور ميانه را شکل می دھند و رويکرد جديد حزب دمکرات در ۀتوجه به تضادھای جاری که صحن

؛ و آن اين  تمام ايران است حاوی يک درس بزرگ مبارزاتی برای جوانان آگاه و تشنه مبارزه کردستان وئیچنين فضا

 را مورد حمايت خود ئیکه درست و به صالح توده ھای رنجديده کرد و ديگر مردم تحت ستم ايران نيست که سياستھا

  .قرار دھند که در جھت منافع دشمنان خونخوار مردم يعنی امپرياليستھا طرحريزی شده اند

 سلطه ما و شناخت ماھيت ديکتاتوری حاکم بر آن با اتکاء به مطالعه قانونمندی ھای جامعه تحتواقعيت اين است که 

تمام تجارب تاريخی موجود نشان می دھند که جمھوری اسالمی به مثابه رژيم حافظ نظام سرمايه داری وابسته جز از 

رزه از جمله در شرايط ايران، اشکال قھر آميز مبادر واقع . راه اعمال قھر انقالبی و مبارزه مسلحانه از بين نمی رود

اجتماعی نظام وابسته حاکم، ديکتاتوری عريان تشکيل -مبارزه مسلحانه به داليل متعدد و از جمله ساختار اقتصادی 

دھنده روبنای سياسی اين نظام و باالخره سنت ھا و تاريخ مبارزاتی توده ھا، ھمواره يک شکل مرسوم و رايج 

 که در ئیيتی می تواند به ھر نوع عمليات مسلحانه از سوی ھر نيرواما آيا چنين واقع. مبارزاتی بوده و می باشد

د ئيأچارچوب ھر سياستی به نام مخالفت با جمھوری اسالمی سالح بر می دارد، مشروعيت بخشد و آن را مورد ت

ال کليدی ست که يک موضع گيری صحيح را در مقابل به طور کلی ھر ؤپاسخ به اين س نيروھای مردمی قرار دھد؟

  . ونه مبارزه مسلحانه و به طور مشخص عمليات نظامی ماه ھای اخير حزب دمکرات را امکان پذير می سازدگ

واقعيت اين است که مبارزه مسلحانه به طور کلی يکی از اشکال متنوع مبارزه می باشد که می تواند توسط ھر طبقه و 

ھم اکنون ما با طيف وسيعی از . ستفاده شوديا نيروی اجتماعی از نيروھای درون صف خلق گرفته تا ضد خلق ا

در .  مواجه ھستيم که در ھمين منطقه خاور ميانه مشغول جنگ با دولتھا و رژيم ھای حاکم می باشندیجريانات مسلح

آنچه که بايد راھنمای نيروھای انقالبی در برخورد با اين شکل از مبارزه عليه طبقات حاکم قرار تحليل اين مبارزات، 

 در واقع ماھيت سياست .سياست ھا و اھدافی ست که جريانات نامبرده از توسل به مبارزه مسلحانه دنبال می کنندگيرد 

با توجه به چنين اصلی . حاکم بر سالح است که نشان می دھد نيروی مسلح در خدمت منافع کدام طبقه گام بر می دارد
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 به طور مثال دار و دسته ھای طالبان و داعش و امثالھم عليه ھيچ نيروی انقالبی و مبارزی نمی تواند مبارزه مسلحانه

 بزرگی ھم ًقسماد کند حتی اگر اين جريانات به مقتضای شرايط، نبردھای ئيأرژيمھای وابسته افغانستان و سوريه را ت

يروھا نه برای چرا که مبارزه مسلحانه اين ن. عليه رژيم ھای ضد مردمی سازمان دھند و ضرباتی ھم به آنان وارد کنند

ی انجام می گيرند که تای اھداف و برنامه ھای ضد خلقي توده ھا از چنگال فقر و استثمار  وسرکوب بلکه در راسئیرھا

 در خدمت دشمنان مردم يعنی امپرياليستھا و سرمايه داران غارتگر و ايادی شان و برای سرکوب انقالب توده ھا ًدقيقا

امعه تحت سلطه ما نيز که مبارزه مسلحانه به دليل ساختار نظام حاکم و ديکتاتوری در شرايط کنونی در ج. می باشند

د ئيأ قھر آميز يک ضرورت اجتناب ناپذير و سنت قوی مبارزاتی می باشد، آن مبارزه مسلحانه ای، مترقی، قابل تًشديدا

زمان دادن يک انقالب اجتماعی و پشتيبانی ست که در جھت بسيج توده ھای محروم و خلق ھای تحت ستم به منظور سا

در نتيجه مبارزه مسلحانه ای که در چارچوب سياستھای . عليه دشمنان مردم يعنی امپرياليسم و وابستگانش جريان يابد

امپرياليستی و در جھت تسھيل و پيشبرد آن سياستھا به راه بيفتد، حتی اگر ادعای سرنگونی رژيم ضد خلقی و منفور 

 توده ھای ستمديده از شرايط ذلت ئینھايت قادر به رھادر ا پشتيبانی امپرياليست ھا داشته باشد، جمھوری اسالمی را ب

  . بار زندگی شان نخواھد بود و چه بسا که زنجيرھای محکمتری را بر پای آنھا ببندد

ران به آغاز يبه اعتبار ھمين حقيقت مبارزاتی ست که می توان درک کرد چرا رويکرد جديد حزب دمکرات کردستان ا

عمليات نظامی عليه جمھوری اسالمی که با اجازه و حمايت وابستگان امپرياليستھا در منطقه و در چارچوب سياست 

ھای امپرياليستی صورت می گيرد بخشی از ايفای نقش در يک پروژه ضد مردمی است  که بايد يک صدا و قاطعانه 

  .  نظامی افشاء شوندمحکوم گشته و سياستھای ضد خلقی ورای اين تحرکات

در رابطه با تحوالت اخير بايد به يک واقعيت ديگر اشاره کرد و آن ھم به صف شدن طيفی از نيروھای مختلف از 

کردن خشونت و مبارزه " محکوم"جريانات وابسته به نظام حاکم گرفته تا نيروھای رفرميست و سازشکار در کارزار 

ت اخير و عمليات نظامی حزب دمکرات عليه جمھوری اسالمی فرصت تحوال. مسلحانه عليه جمھوری اسالمی ست

و " مضرات" راجع به ًجديدی در اختيار اين نيروھا گذارده تا با استناد به اين عمليات بار ديگر اصوال

به طور کلی دم بزنند و با حرفھای کھنه، به تعرضی تازه به مواضع مدافعان " خشونت"مبارزه مسلحانه و "خطرات"

کيد می شود، عبارت أترجيع بند نقدی که از سوی اکثريت اين نيروھا بر آن ت.  قالبی اين شکل از مبارزه دست يازندان

حکومت منجر شده " اقدامات سرکوبگرانه"رژيم و " فشار"و " تشديد خشونت"از اين است که مبارزه مسلحانه به 

، "ھر چه بيشتر"و صلح آميز " فعاليت مدنی"و " ی و سياسیئمبارزات توده "بر روی " فضا"و در نتيجه 

اين نيروھا . ختم خواھد شد" تشديد فضای امنيتی در منطقه"شده و يا به قول روزنامه حکومتی شرق به " بسته"

و صد " پيگيری مطالبات شان از طرق مختلف"و " دوری از خشونت"صد البته در رھنمودھای خود مردم را به 

  .عوت می کنندالبته بدون توسل به قھر د

تنھا توجه به خود شرايط زندگی کنونی مردم و واقعيات عينی حاکم بر مبارزات توده ھا و چگونگی برخورد طبقه حاکم 

ن مدنی و ملی در ايران تحت سلطه جمھوری اسالمی با کمترين مطالبات کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، فعاال

ن اين تفکر با ترويج اين گفتمان افرض و پيام پوچی که مدافع. ن تفکراتی ست و پوچ بودن چنيئینشان دھنده اوج رسوا

 حاکم عناصر ۀدر صدد القای آن ھستند عبارت از اين است که در رژيم جمھوری اسالمی و يا در ميان اقشاری از طبق

 ھای سرکوب شده و  عدم اعمال ھيچ گونه خشونتی از سوی تودهبه شرط مطلقی ھم وجود دارد که مکراتيک و مردميد

محروم، مطالبات آنھا و يا جنبش ھای مدنی مدافع حقوق آنھا را تحمل کرده و اجازه تداوم اين جنبش ھا و سازمان يافتن 

اين گفتمان بر آن است که در واقع جريان مبارزه مسلحانه و اعمال قھر چنين . ی در جامعه را می دھدئمبارزات توده 
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اما آنھا . به اصطالح جنبشی را که وزنه ای تلقی نمی شود! را زير فشار قرار می دھد را تنگ و اين جنبش ئیفضا

س آن قرار أ سرنگونی جمھوری اسالمی در رًکه طبيعتا( مدعی اند که مردم ما اگر خواھان رسيدن به مطالبات خود 

 مقابل رژيم جنايتکار حاکم را مسالمت آميز مبارزه در" طرق"دوری کرده و " خشونت"می باشند بايد از اعمال ) دارد

برای ھر انسان اندک آگاھی روشن است که چنين پيامی را نمی توان به جز با پاگذاردن بر روی حقايق غير . اتخاذ کنند

  . قابل انکار زندگی توده ھای تحت ستم و تف کردن بر روی حقيقت رواج داد

تاريخ . رژيم مدافع طبقه حاکم بر مردم و جامعه تحميل می کنند اجتماعی حاکم و – اشکال مبارزه را نظام اقتصادی ًاوال

ننگين و سياه حکومت جمھوری اسالمی نشان می دھد که در ھمه عرصه ھا اين رژيم سرکوبگر بوده که ھر گونه 

ده حقوق و مطالبات انسانی، صنفی ، سياسی و مبارزات غير قھر آميز توده ھا را با گلوله و شکنجه و اعدام پاسخ دا

البته آنھا که کارت دعوت به بزم دوری از اعمال خشونت صادر می کنند آن را صد البته برای طبقه حاکم نمی . است

 ھا برای دست برداشتن از سرکوب و خشونت حتی برای احمق ترين آنھا يک ئیچون دعوت اين نيروھا از باال. فرستند

 که برای آن درست کرده و ئینافع و مطالبات خويش با ابزارھاطبقه حاکم خوب می داند که بايد از م. امر محال است

در نتيجه روشن است که اين کارت . به ھر قيمتی دفاع کند.... در اختيار دارند يعنی ارتش و سپاه و وزارت اطالعات و 

آمده اند برای ن و ارسال شده که ھر از چندگاھی به خاطر آن که به جان ئيبرای توده ھای به جان آمده و تحت ستم تز

نان و آب و حق خويش مجبور می شوند به خشونت روی آورند چرا که ھر گونه درخواست آنھا از حکومت برای نان 

عکس مورد تعرض قھر آميز ه رو نمی شود و به  روبئیبا کمترين اعتنا... و آب و حقوق پرداخت نشده و آزادی و 

  . قرار می گيرد

ن نبوده و ان توسل به مبارزه قھر آميز و يا مسلحانه و خشونت بار از سوی مردم و مخالف، واقعيت اين است که ايً ثانيا

نيست که به رژيم جمھوری ماھيت ضد خلقی و سرکوبگر داده است بلکه درست دفاع از منافع سرمايه داران خارجی 

نقالب زدند ماھيت رژيم جمھوری و سرمايه داران داخلی در مقابل توده ھائی که عليه آنھا دست به ا) امپرياليستھا(

 دھه به طور سيستماتيک و بی وقفه به اعمال خشونت ۴ و باعث شده که اين رژيم در طول قريب به تعييناسالمی را 

 جمھوری اسالمی درست به خاطر ماھيت وابسته و ضد خلقی خود و به دليل ضرورت ًاصوال. عليه توده ھا دست بزند

 ای که نمايندگی آن را بر عھده گرفته بود از فردای پس از قيام به قلع و قمع مردم، شوراھای دفاع از نظام و منافع طبقه

اين رژيم . پرداخت... کارگری، تشکلھای صنفی و مدنی، جنبش ھای آزاديخواھانه ملی، سرکوب وحشيانه زنان و 

ر، شکنجه و اعدام و سرکوب خونين  از اعمال قھر ضد انقالبی، کشتائیدرست به دليل اين که قاطعانه، کمترين ابا

تمامی خواست ھا و مخالفت ھای مشروع و صلح آميز توده ھا با نظام سرمايه داری حاکم نداشت و ندارد، توسط 

امپرياليستھا به قدرت رسيد و از ھمان اولين روزھای به قدرت رسيدنش با استفاده از ارتش، کميته ھا، دار و دسته ھای 

پاه و باندھای ترور و باالخره تمامی زوايد ماشين جنگ و کشتار خود به سرکوب انقالب مردم و مختلف نظير بسيج وس

در نتيجه اعمال خشونت عريان، . سالخی آنھا پرداخت و بی ھيچ وقفه ای در سراسر ايران حمام خون به راه انداخت

بنابراين، مقاومت ھای مسلحانه و قھر .  ناپذير و ذاتی حاکميت جمھوری اسالمی در ايران بوده و می باشدئیجزء جدا

وجود نياورد و گسترش نداد بلکه آن را آشکار کرد و ه آميز توده ھا و سازمانھای سياسی خشونت ذاتی طبقه حاکم را ب

 نشان دادن اعمال قھر مردم و نيروھای مسؤولدر نتيجه ھر گونه تالش نيروھای سازشکار برای . به نمايش گذارد

" جنايات"و " خشونت"بی در مقابل اعمال قھر ضد انقالبی رژيم به عنوان عاملی برای توجيه دليل سياسی و انقال

  . و تطھير جالدان حاکم دستاوردی نخواھد داشتئیجمھوری اسالمی جز رسوا
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بست و  نسخه پيچی آنھا در تبليغ و ترويج بن " مبارزه مسلحانه"و " خشونت"امروز صدای آه و فغان نيروھای منتقد 

ت نمی کنند توضيح دھند که چرا أدر شرايطی دوباره بلند شده که ھيچ يک از اين نيروھا حتی جر" کار آرام سياسی"

 گذشته چرا يک - و حتی بيشتر در کل ايران– سالی که از توقف مبارزه مسلحانه در کردستان ٢٠در طول حداقل  

ن مدنی و اجتماعی کم نشده و رژيم ارگران، مردم و فعااللحظه از اعمال خشونت سيستماتيک جمھوری اسالمی عليه ک

ن سياسی و جوانان مبارز را اعدام کرده و يا به قتل رسانده بدون آن که در اکثريت اجمھوری اسالمی دسته دسته مخالف

 عرض اندام ئی در دوره شکوفاًبار داشته باشند؟ مثال" خشونت"موارد قربانيان حتی کمترين تماس و پيوندی با اقدامات 

ی ئاين نيروھا يعنی دوره اصالحات آيا کسی از قربانيان يکی از مخوف ترين جنايات حکومت يعنی قتل ھای زنجيره 

سربازان "کوچکترين اقدام مسلحانه و کمتر از آن قھر آميزی انجام داده بودند که به آن اشکال فجيع و سازمانيافته توسط 

  يدند؟تبه خون غلتکه پاره شده و " گمنام امام زمان

 سال اخير که مبارزه مسلحانه در کردستان و ايران به شکل سابق به ھيچ وجه وجود ٢٠  آيا در تمام طول حداقل 

فضای سياسی اجتماعی در ھيچ " گشايش"نداشته، جزئی ترين عنصر و نشانه ای از سوی طبقه حاکم برای تمايل به 

 جامعه پديدار شده که حال اين نيروھا بتوانند با اتکاء به آن ضرورت يک از عرصه ھای حيات اسارت بار توده ھا در

و نمايش جسد تکه پاره شده " شوانه قادری"خود را توجيه کنند؟ آيا قتل فجيع جوان مبارز مھابادی " کار آرام سياسی"

يف مزدوران رژيم در وی در خيابانھای شھر به دليل مبادرت وی به مبارزه مسلحانه عليه حکومت بود؟ آيا جنايت کث

ھنگام کشتن دختر مھابادی که برای فرار از مورد تجاوز قرار گرفتن توسط يک اطالعاتی خود را از طبقه باالی ھتلی 

به زمين پرتاب کرد و سپس سرکوب و قلع و قمع اعتراض مردم که برای دادخواھی به خيابان آمدند به دليل آن بود که 

 گرفته بودند؟ و باالخره آيا جنايت وحشيانه حکومت در شالق زدن کارگران معدن مردم عليه حکومت سالح به دست

  به خاطر آن بود که برای درخواست حقوق و نان شب خود اسلحه برداشته و يا به خشونت متوسل شده بودند؟ "  درهقآ"

د ماھيت سرکوبگر ئيأوشن در تن و نابينايان سياسی و سازشکاران ھستند که با وجود ھزاران سند و فاکت راتنھا مرتجع

 چاره ئیکه برای آزادی و رھارا ت می دھند تا مردم سرکوب شده و لگد مال شده ای أجمھوری اسالمی باز به خود جر

 وحشی گری ھا و خشونت سازمان يافته حکومت معرفی کنند مسؤول ،ای جز دفاع از حقوق خود با اعمال زور ندارند

 که حتی مردم ما دست بسته ھم خود را تسليم مطامع و منافع طبقه حاکم کنند از سرنيزه و يا مدعی شوند که در صورتی

  .  آنھا در امان خواھند بود

 در ھر جا که توده ھای انقالبی و ًعکس، واقعيات تاريخی در جامعه تحت سلطه ما نشان می دھند که اتفاقاه ب

ری خواست ھا و حقوق طبيعی شان خود را مسلح کرده و به سازمانھای مخالف مجبور شده و يا توانستند برای پی گي

مقابله قھر آميز با قھر عريان و ضد انقالبی طبقه حاکم بپردازند، نظير کردستان، دستاوردھای انقالبی آنھا عمر و بقای 

  . استبيشتری يافت و فضای مبارزاتی برای تمامی حرکات و جنبش ھای مدنی و صنفی نيز بيشتر و بيشتر حفظ شده 

کيد کرد که رسيدن به آزادی و دمکراسی تنھا در جريان يک مبارزه قھر آميز و مسلحانه انقالبی متحقق أدر پايان بايد ت

مشخصه اين مبارزه که نابودی قھر آميز جمھوری اسالمی گام اول آن را تشکيل می دھد طرح و حرکت در . خواھد شد

سی توده ھای ستمديده می باشد که ارتباطی الينفک با نابودی نظام جھت تحقق خواستھای اقتصادی، اجتماعی و سيا

ً عمليات نظامی اخير حزب دمکرات کردستان ايران نه تنھا چنين ھدفی را ندارد، بلکه اساسا. استثمارگرانه حاکم دارد

ردستان نه به در نتيجه حزب دمکرات ک. در چارچوب سياست ھای امپرياليستی اجازه  يافته و امکان پذير شده است

 که ئیخاطر شکل مبارزه ای که به آن دست يازيده بلکه درست به دليل محتوا و ماھيت ارتجاعی و ضد مردمی سياستھا

 .     از عمليات نظامی و مبارزه مسلحانه خود تعقيب می کند است که بايد محکوم و افشاء گردد


