
یواستراتژرانیاهی:بحرانچندالنیگوباکامرانمتوگفت

یاسالمیجمهوریستیونالیناس  

درودگر نیام  

 یروند ریسال اخ کیآغاز شده است. در واقع، انواع مختلف اعتراض در  رانیدر ا یمردم ریفراگ یها اعتراض  دور تازه

را در خود کشانده  رانیا یا هیحاش ییایمناطق جغراف یو حت ها شده رانده هیحاش به شتریگذشته، هرچه ب یو پس از د افتهیروزانه 

 یو از او درباره بحران کنون میرفت ایتانیدانشگاه ساسکس بر الملل نیاستاد روابط ب ن،یمت نرابطه به سراغ کامرا نیاست. در هم

 .میدیپرس رانیا

ً بر  یها . پژوهشپردازد یم انهیخاورم استیو س الملل نیب هیو نظر خیتار سیدر ساسکس به تدر نیمت کامران او عمدتا

به کتاب  توان یتمرکز دارد. و از آثارش م سمیونالیدولِت مدرن و ناس لیتشک الملل، نیب ی هینظر ،یستیمارکس یخیتار یشناس جامعه

 .، انتشارات روتلج( اشاره کرد۲۰۱۳) «یاجتماع رییو تغ الملل نی: روابط بیرانیا تهیمدرن یسیبازنو»

 .انجام شد یسیه انگلاست که اصل آن ب نیگو با مت و گفت یبرگردان فارس د،یخوان یدر ادامه م آنچه

در  یاریبس یها یزن و گمانه ها لیتحل د،یدان یطور که م آغاز کنم. همان رانیا تیدرباره وضع یکل یبا پرسش خواهم ی: مپرسش

: خورد یها مکرر به گوش م عبارت در بحث کیحل بحران طرح شده. اما  و راه تیدرباره ماه ونیسیاپوز یها گروه انیم

دانست. شما  یاسیبحران س کی یبرا یبند صورت یآن را نوع توان ی. که مدهستن« حکومت» هیعل کپارچهیاکنون « مردم»

ً یکرد و تلو فیحکومت تعر هیآن را در قالب مردم عل توان یم ایآ د؟یکن یچه فکر م رانیدر ا یدرباره بحران کنون  یتیاز جمع حا

مفهوم مردم متحد  ایوجود دارد، آ یاجتماع یاگر چنددستگ م؟یطرف زین یاجتماع یبا بحران ایآ ایسخن گفت؟  کپارچهیمعترض و 

 از بحران است؟ یدرون مردم بخش یها یبند میها و تقس ها و شکاف افتراق ایآ ست؟یخطا ن

 است: یاصل ندیحاصل تقاطع سه فرآ رانیا یکه بحران کنون کنم یپاسخ: من تصور م

 یاز ابتدا ندیفرآ نیاست. ا سمیبرالیاز نول برالیرلیشکل غ کی  ختهیگس لجام یساز ادهیکه حاصل پ یاقتصادـ  یبحران اجتماع  (۱)

را  برالیرلیغ سمیبرالینول نیتا کنون ادامه داشته است. ا یمختلف یها اسیها و مق آغاز شد و با سرعت یرفسنجان یجمهور استیر

را  رانیدر ا یاقتصاد اتیح یه جنبه یتمام بایروند تقر نینکرده است. ا دیکرده اما آن را تول دیتشد همتحد االتیا یها میتحر

( یشمس ۶۰) ۱۹۸۰ ی دهه یرا که دولت رفاه اقتدارگرا یعیبازتوز یها استیاز س یاریبس نیهمچن ندیفرآ نیکرده است. ا ییکاال

از روابط بازار و  رونیب یستیتالیرکاپیغ یو محافظت یتیحما یها حال انواع شبکه نیبرده است و در ع نیاز ب کرد، یم ادهیپ

 تیاکثر یطیشرا نینابود کرده است. چن بردند، یبه آنها پناه م یدر گذشته هنگام سخت یرانیا یمحور را که خانوارها اجتماع

 .سطح فقر فرو افکنده است نیتر نییرا به پا تیجمع

که دوران اصالحات سر برآوردند  یینوپا یمدن ی جامعه ینهادها یدارد. نابود یاجتماع ی همبسته کی یمادـ  یبحران اقتصاد نیا

موجود از  تیبا وضع یخوان از مخالف یفرد یو حت یمعنادار جمع یها یانواع تجل هیعل میرژ ی رانهیشگیسو، و جنگ پ کیاز 

 یو خستگ یردگموضوع به سرخو نیها رقم زده است. ا توده انیدر م یو سرگشتگ صالیاز است یریحس فراگ گر،ید یسو

 یا اشاره ،«یبرالیرلیغ سمیبرالینول» بیدر ترک «یبرالیرلیغ»است. صفت  دهیجامعه انجام دنیافراد فروپاش انیم یروانشناخت

خارج از  ی افتهی و سازمان یقانون الفتاز مخ یبار با هر شکل خشونت یبه طرز یاسالم یاست که جمهور تیوضع  نیاست به ا

راه  یا ختهیخودانگ یها به اعتراض م،یکه به آنها اشاره کرد ییها یسرخوردگ طیشرا نی. در ازدیست یم کشیدئولوژیا میپارادا

 .هستند کیاستراتژ یده و جهت یفاقد رهبر ت،یکه بنا به ماه برند یم

 تیبا وضع یاسالم یجمهور یعدالت و آزاد یها وعده نیاست. شکاف رو به گسترش ب میرژ تیدوم بحران مشروع ندیفرآ (۲)

روزانه از فساد گسترده مسئوالن  یها بحران به لطف گزارش نیاست. ا دهیانجام تیبه بحران مشروع رانیدر ا یزندگ یواقع

مختلف نخبگان حاکم بر سر  یتمام قشرها ییمند است که گو چنان نظام ساد. فدهیدر تمام سطوح به حد انفجار رس یحکومت

 نیب ینابرابر زیانگ . سطح شگفتاند دهیحالت ممکن به توافق رس نیتر عیدر سر یثروت عموم یها ذره نیاستخراج و تصاحب آخر

مذکور  تیبه وضع یمیعظ یاسیجامعه، بار س تیبا اکثر ساالر وانیدـ  یتیامنـ  ینظام یها دهیرس دوران به طبقه کوچک از تازه کی

 .است دهیبخش



ضدانقالب  یروزیدر عراق و افغانستان، پ کایآمر یها جنگ ی ناخواسته یامدهایاست. پ یخارج استیسوم بحران س ندیفرا ۳

 یجمهور ی چندگانه ینظام یها و مداخله میعظ کیژئوپولت یها یگذار هیتر، سرما و از همه مهم ،یپس از بهار عرب یاستبداد

 یگر یمقابله با جهاد یها که ظاهراً برا داخلهم نی. ادهیدر منطقه انجام رانیاست خارجه ایدر منطقه به بروز بحران در س یاسالم

به « جنبش سبز»بود که پس از سرکوب  یداخل تیمشروع میترم یبرا میرژ تر عیوس یاز استراتژ یانجام گرفت، بخش یسن

آگاهانه  غیبه تبل ت،یمشروع میپروژه ترم نیااز  یسپاه پاسداران به عنوان بخش ژهیو به ،یاسالم ی. جمهوردید بیشدت آس

که اغلب  یبه بار آورده. در دوران یمتناقض جیپروژه نتا نیدست زد. اما ا یعیشـ  یرانیا سمیونالیاز ناس طلبانه یبرتر یا نسخه

در خارج کشور حس  میرژ میعظ یگذار هیمردم نسبت به سرما ریفق تیاکثر کنند، یتقال م یاساس یازهایبرآوردن ن یبرا ها یرانیا

 .انزجار دارند

 ینوع یبرا یمعتبر ریاست که مس «یطلب اصالح»پروژه  یاسیکامل کارکرد س یفروپاش ،یمقطع بحران نیمهم ا امدیپ کی

به تنها  ها ابانیهستند و خ میطلبان جاافتاده در رژ دادن اعتمادشان به اصالح بود. مردم در حال از دست یحداقل شروِ یپ استیس

 .شوند یبدل م یعموم  یتیپلتفرم سردادن نارضا

و  یخط فارق اجتماع چیکه ه ستیمعنا ن نی. اما به ااند کپارچهیموجود  تیمردم در تقابل با وضع ،یعیبستر وس نیچن در

 یکپارچگی» ست،یدر کار ن یکیگفتار مخالف هژمون ای یاسیبرنامه س چیه یآنها وجود ندارد. وقت نیب یا یو فرهنگ کیدئولوژیا

 لیمتزلزل باشد. از دال یحال ناکارآمد و حت نیآشکار اما در ع اریبس تواند یت موجود، میشان با وضع مخالفت یعنیمردم،  «یسلب

و  یاسیمزمن س یبه چنددستگ زیو ن برالیچپ و ل ونیسیاپوز یها گروه بیدر تخر یاسالم یجمهور تیبه موفق دیبا دهیپد نیا

که  یاسالم یجمهور «یمل تیدولت امن»چپ اشاره کرد. گفتار و عمل  ونیسیاپوز ژهیبه و ون،یسیاپوز کیدئولوژیا ییگرا فرقه

را آرام  برالیچپ و ل ونیسیاز اپوز ییها بخش تواند یم یبستر نیدر چن افته،یتبلور  «رانیا شدن یا هیاز سور یریجلوگ» دهیدر ا

 .گفتار داشته باشند نیبه ا ییاعتنا گرید یمردم عاد رسد یو رام کند؛ هرچند به نظر نم

رانده شده  هیبه حاش تر شیکه پ یتیو جنس یو مذهب یمل یها تیاقل یسو، صداها نیسال گذشته به ا یها پرسش: از شورش️▪

 ،یاسیس ،یاست و هم اقتصاد یتیدارد: هم هو  هیآنها چندال یها حال، اعتراض نیبودند، در صف نخست اعتراضات هستند. با ا

 یتیهو هیکردن سو امکان غلبه ایآ ر،یاخ یها ها و بحران ماه روند گسترش اعتراض ه. با توجه بیو کارگر یطیمح ستیز ،یحقوق

 یاجتماع یها گروه نیدسته و مملوء از شکاف ب دسته رانیوجود دارد؟ اگر جامعه ا یلیها به هر دل اعتراض نیا یها هیسو گریبر د

 تر؟ عیوس ای کنند یم تر کیرا بار یاعاجتم یها شکاف یو مل ینید یها تیاقل یاعتراض یها متفاوت است، جنبش

طور که  . همانستین یجداشدن یاقتصادـ  یو اجتماع یاسیس یها هرگز از مسئله یو حقوق فرهنگ یجمع تیهو ی : مسئلهپاسخ

مثال، کشتار روزانه  ی. برا”دیدیسف د،یاگر ثروتمند هست د،یثروتمند د،یهست دیاگر سف“اشاره کرد:  شیها پ فرانتس فانون مدت

 نیعامالن ا یواقع یها تیاز ن تیواقع نیدارد. و ا ینید یو حت یتیقوم ،یاسیس ،یتصاداق یکرد ابعاد و معناها «یکولبرها»

 تیخواه اقل ها، تیاقل نیاند که ا نقاط همواره گفته گریو د رانیدر ا ”ها تیاقل“اصطالح  به یگرا چپ یروهایمستقل است. ن ها تیجنا

که در  کنندیسرکوب دوگانه را تجربه م ی(،  نوعانییسنت، بها ل)همچون اه ینید تیاقل ای)همچون کرد، عرب، ترک( باشند  یمل

 .یطبقات تیو موقع یجمع  تیارتباط است با مسئله هو

فراهم آورد و به  رانیدر ا «ها تیمسئله مل» یبرا یا شهیحل ر که راه کیو هژمون شروِ یپ یسرتاسر یگفتار مل کی ابیدر غ

خواهد  یانشقاق شیاز مرکز دارد گرا زیرو به گر شتریاحتماالً ب زین یبحران کنون کینامیقلب دهد، د نانیاطم یمل یها تیاقل

تر جلوه دهد و مردم را به خاطر  را محتمل یکینامید نیاست که چن نیهم ا میرژ یدفاع یها یاز استراتژ یکیداشت. درواقع، 

 انیکه در م رانیملت اـ  از دولت یادیبن مردد سازد. فهم تک میرژ یسرنگون یدر مبارزه برا ،یو جنگ داخل هیهراس از تجز

و  یبر برابر یمبتن دیخلق روابِط جد یبرا انهیگرا واقع یها مشترک است، اغلب امکان ونیسیاپوز یروهایاز ن یاریو بس میرژ

 .کند یرا مسدود م رانیدرون ا یزبانـ  یقوم یها تیجمع نیب کیدموکرات اتیح

 م،یریدر کردستان در نظر بگ ژهیرا به و رانیدر ا ها تیاصطالح اقل به انیدر م یاسیس یو سازمانده یمل یسطح توسعه آگاه اگر

 یبند است. مفصل گردانیرو رانیدر ا ها تیاز پرداختن به مسئله مل برد که میخواه یپ یا یونیسیگفتار اپوز یها تیآنگاه به محدود

سرانجام به خود خواهد  ندهیآ رمتمرکزیکه دولت غ یــ مستقل از شکل رانیاز دولت ا ییتمرکززدا یابر یاستراتژ کیروشن از 

داشته باشد.  یاساس یگاهیجا دیآن با ییایجغراف هیبدون تجز رانیدر ا کیاستحاله دموکرات یمدع یاسیگرفت ــ در هر برنامه س

 دیمرتبط و روشنگر است که با یا به طور خاص برنامه هی( در ترکپها )ه د  خلق کیحزب دموکرات یاسیجنبه، برنامه س نیاز ا

 .مدنظر قرار دهند یچپ، آن را به شکل درخور یها گروه ژهیبه و ران،یا ونیسیاپوز

به  شیپ یچند «رانیا خواهان یدموکراس یشورا»به نام  دیدر تبع یونیسیاپوز یها از گروه یدیکه ائتالف جد دیدان یپرسش: م️▪

 ییها یهمکار گرا یمل یونیسیاپوز یها در شورا وجود دارد و با گروه «ندهینما» کی رانیا یقوم یمل تیوجود آمده. از هر اقل



متحده و آلمان  االتیآنها در ا ریاخ یها است. نشست سمیآنها تمرکز بر فدرال یاسیبرنامه س یاصل یاه از جنبه یکی. دهند یانجام م

و  ینیچن نیا یها طور ائتالف طلب پرده برداشت. چه سلطنت ،یتیاقل گرا، یمتفاوت مل یها فیط نیب یبیغر یها از ائتالف

 ی( براسمیتمرکز بر شکل حکومت )فدرال گر،ید یو از سو افتیخواهند  مدوا ایآ ند؟یاند به وجود آ مشابه آنها توانسته یها ائتالف

 دیچه با یونیسیاپوز یروهایبالقوه از ن کیائتالف دموکرات کی یبرا یدیاست؟ نکات کل یکاف ویآلترنات یاسیدستور کار س کی

 دارد؟ یریگ امکان شکل ونیسیاپوز یروهایکدام ن نیائتالف ب نیباشند و ا

 ر،یبحران فراگ یها . در دورهستیآور ن اند، به نظرم شگفت به وجود آمده یظاهراً متناقض یها ائتالف نیکه چن تیواقع نی: اپاسخ

 یکه اغلب سرنگون یهدف ند؛یآ یهدف مشترک گرد م کیحول  یمتفاوت یها و گروه روهاین ک،یکالس یبحران انقالب ژهیبه و

 یطور که در مورد شورا توافق کنند، همان زین ندهیآ لینظم بد یعام برا یبر سر اصول دیدولت موجود است. آنها شا

آوردن توافق اغلب آسان است، اما به  دست به م،یبگو یکل یلیحال، اگر بخواهم خ نی. با امیشاهدش هست رانیا خواهان یدموکراس

 .شوند یظاهر م یاسیس یها مورد توافق، فرازوفرودها و اختالف یاسیدستور کار س یساز ادهیزمان پ دنیمحض فرارس

به  ییها ائتالف نیاست که چن نیا ی: مسئله اصلونیسیاپوز یروهایاز ن کیائتالف دموکرات کی لیتشک یبرا یدیاما نکات کل و

 شیپ یشوند و آن را مثل محمل یبند در خارج سرهم نکهینه ا رند؛ینشأت بگ یجار یمبارزه مردم کیاز دل  دیبا آل دهیشکل ا

 «کالیراد یدموکراس»و « متکثر تِ یمل» ،«یعدالت اجتماع»حال، به نظرم  نیرد کنند. با ا ای رندیبپذ ایند که ها بگذار توده یرو

اقتصاد  یِ غالباً رانت تی. با درنظرگرفتن ماهابدیتبلور  دیحول آنها با شرویچپ پ لیبد کیهستند که  گریکدیسه محور در ارتباط با 

نابرابر،  یاجتماعـ  یاسینظم س کی ی از ظهور دوباره تواند یاصل م هس نیا نیهمزمان و راست یساز ادهیتنها پ ران،یا یاسیس

راه  یفرهنگـ  یاجتماع یو تباه دیجد یاسیس یها به بحران ریظهور دوباره ناگز نیکند. وگرنه ا یریجلوگ ادیبن اقتدارگرا و تک

 .خواهد برد

رابطه در بحران  نیطور ا چه د؟ینیب یآن را چگونه م یخارج استیو س یاسالم یجمهور یداخل  استیس نیپرسش: رابطه ب️▪

 آورد؟ یرا فراهم م رانیدر ا یحکومت نظام کیامکان ظهور  یخارج استیگفتار س شدن تر ینظام اینقش دارد؟ آ یکنون

 کی غیتالش کرد با تبل میژوارد آورد. ر ستمیس یداخل تیبه مشروع یدیبار آن صدمه شد : جنبش سبز و سرکوب خشونتپاسخ

 یبرا یبستر رشد مناسب یاستراتژ نیکند. ا میصدمه را ترم نیدر داخل و خارج، ا تر یهرچه تهاجم یعیشـ  یرانیا سمیونالیناس

 یها . آدمکند یکار م یاستراتژ نیا دیرس یبه نظر م یمدت ی. و براافتیظهور داعش  ازپس  ژهیبه و ه،یدر عراق و سور اتیعمل

متحده تحت  االتینبود به آنچه در ا شباهت یکه ب یاتفاق رفتند؛یرا پذ میرژ «یمل تیدولت امن»گفتار  ون،یسیدر اپوز یحت یادیز

 .سپتامبر رخ داد ۱۱ها پس از  نئوکان یحکمران

 یا منطقه یها ییدر داخل، ماجراجو یاقتصادـ  یبحران اجتماع دیدولبه است. با تشد ریهمواره شمش یکردیرو نیحال، چن نیا با

که  بدل شد. همچنان ینیبه بار اضافه سنگ هیگرا و اقتدارگرا در عراق و سور در دفاع از دو حکومت فرقه میرژ ی نهیپرهز

 ”.به حال ما کن یرا رها کن، فکر هیسور“بود:  نیگذشته ا یدر د یسرتاسر یها عتراضا یدیکل یاز شعارها یکی م،یدان یم

دارد. نخبگان حاکم آلمان در اواخر قرن نوزدهم و  یطوالن یا سابقه یمسائل داخل یبرا یحل خارج راه یکه جستجو میفزایب دیبا

کارگر در  ی طبقه میبه خاطر رشد عظ «یاجتماع  مسئله»بودند.  شده ارویرو «یمسئله اجتماع»با به اصطالح  ستمیقرن ب لیاوا

ً به  یاسیس یندگینما یکارگر رو به رشد به دنبال نوع ی طبقه نیبرآورد. ا رشتابان آلمان س یساز یصنعت یپ بود که اساسا

در خارج کشور و  یحل نخبگان حاکم تجاوزگر . راهداد یم انیپا یصنعت یو بورژواز دار نیزم تیمشترک اشراف ییفرمانروا

 لیاز دال یکی ندیفرآ نی. اکنند یم ادی «یاجتماع سمیالیامپر»از آن با عنوان  یدانشگاه یها بود که در متن یارض یطلب توسعه

 نیبه نفع اسد، هم هیمداخله در جنگ سور یعنی ،یاسالم یجمهور «یاجتماع سمیالیامپر»بود. نوع خاص  یآغاز دو جنگ جهان

 .گرفته رانیاش را در داخل ا حاال دامن

سپاه پاسداران بر حکومت قابل بحث  افتنی شود، سلطه میبالقوه وخ یانفجار درون یتا حد نوع یکنون تیبستر و اگر موقع نیا در

 میاشاره کن دیبا نی. همچنستین یهیمن بد یبرا یاتفاق نیدادان چن امکان رخ ران،یا استیجامعه و س یدگیچیاست، اما با توجه به پ

سپاه بر حکومت  یدارد. تسلط نظام کیتراتژاس یها یگذار استیدر تمام موضوعات و س یا کننده نییتع قشحاال هم ن نیکه سپاه هم

 .بخشد یم یرسم یبدل شده است، صورت یاسیس یتیبه واقع شیشاپیتنها به آنچه پ

کردستان  یکنون تیکرد و سپاه پاسداران، موقع یها گروه نیب یریاز چند درگ ریاخ یها پرسش: با در نظر گرفتن گزارش️▪

احزاب کرد  نیب یکرد دارند؟ چه تفاوت ونیسیاپوز انیمبارزه م یدر استراتژ ریینشان از تغ ها یریدرگ نیا ایچگونه است؟ آ رانیا

مردم و در   توده انیدر م شان تیآنها بر حسب فعال یکنون تیبا وضع یاسالم یجمهور لیشکت لیو اوا ۱۳۵۷انقالب  انیدر جر

 وجود دارد؟ یاجتماع یسازمانده یراستا



خاص  یها کیو تاکت ها یبا استراتژ یمتعدد و متفاوت یها پرسش دشوار است، چرا که احزاب و سازمان نی: پاسخ به اپاسخ

دانش اندک و  ان،یگرا چپ انیدر م یحت ران،یدر ا یاریکه متأسفانه بس دیریدر نظر بگ یخودشان در کردستان وجود دارند. وقت

دانش و عالقه  نیپرسش دشوارتر هم خواهد بود. ا نی، پاسخ به اکردها دارند یاسیس خیو تار استینسبت به س یزیعالقه ناچ

است؛  رانیا یروشنفکر انیدر م یرانیا سمیونالیبه خاطر نفوذ ناس یتاحد زیو ن م،یسرکوب و سانسور به دست رژ لیاندک به دل

هم  گریعامل د کی. نگرند یاگر نه با خصومت ــ م ـبا سوءظن ـ ها تیبه هر جنبش مدافع حقوق اقل لیدل نیکه به هم یروشنفکران

وجود، تالش  نیاند. با ا انجام نداده شانیاسیو اشاعه اهداف و برنامه س غیتبل یبرا یکرد اقدامات کاف یاسیاست که احزاب س نیا

 .ارائه دهم رانیدر کردستان ا افتهی سازمان استیس یمختصر از دورنما اریبس یا خالصه کنم یم

و حق  رانیدر ا سمیالیبه دنبال استقرار سوس« حکاـ  کومله»به شکل خالصه،  ای ران،یا ستیــ سازمان کردستان حزب کمون کومله

 یستیکمون یها از جنبش یاریحال، آنها همچون بس نیاست. با ا رانیا یمل یها تیاقل گریکردها و د یسرنوشت برا نییتع

شاخه  کیحکا ـ  . کوملهدهند یم حیترج رانیطبقه کارگر ا یکپارچگیرا به نفع  یستیالیو سوس کپارچهی رانیا کیکه  ندیگو یم

 .مستقر در کردستان عراق دارد ینظام

از  ی( که انشعابرانیاـ  )کومله رانی)حدکا(، حزب دموکرات کردستان )حدک(، حزب کومله ا رانیدموکرات کردستان ا حزب

به دنبال  یاست، همگ رانیاـ  از کومله یزحمتکشان( که انشعابـ  )کومله رانیدستان اکشان کر ـ زحمت  حکا است، و کوملهـ  کومله

 .خود را دارند شمرگهیمسلح پ یروهایهستند و ن سمیفدرال

 سمیکنفدرال» یدارد و در پ یآزاد کردستان )پژاک( اشاره کرد که به پ ک ک وابستگ اتیبه حزب ح توان یم نیهمچن

ر ک(  ی« )مدافع شرق کردستان یها واحد» زیپژاک ن ی)روژآوا( است. شاخه نظام هیکردستان سور وهیبه ش «کیدموکرات

 .شود یخوانده م

 ی اظهارنظر واحد درباره کی توان یدر انجام آن متفاوت است. پس نم شان ییمسلحانه و توانا ی ها به مبارزه گروه نیا کردیرو

 لیزحمتکشان تماـ  و کومله رانیاـ  گفت که حدکا، حدک، کومله توان یم یومعم اریبس یکرد. در سطح شان یکنون یاستراتژ

 نی. اآورند یفراهم م یکنون یا و منطقه یالملل نیب کیژئوپولت یها دارند که اختالف یا یاسیس یها به تمرکز بر فرصت یشتریب

 ی دهنده نشان کنند، یرد م ونیسیاپوز یروهاین یو برخ میرژ زیرا ن یادار سمیفدرال یآنها برا یِ ستیمالینیمطالبه م یکه حت تیواقع

 رو دارند. شیپ یمل یها تیاقل یجمع تیحقوق و هو یریگیپ یابر رانیدر ا یمل یها تیاقل یاسیس یروهایاست که ن یچالش

دو  نیو ا داند یدر کردستان متعهد م یمل بخش ییرها سیو پراکس رانیکارگرمحور در سرتاسر ا سیحکا خود را به پراکسـ  کومله

مستقر در کردستان عراق  یرهبر یها ها و ارگان از رسانه خواهد ی. شاخه مسلح آن مکند یم فیتعر گریکدیرا وابسته به 

حزب  یحکا ستون فقرات سازمانـ  کند. کومله تیحما رانیداخل ا یو جنبش مردم انتر از آن از کارگر محافظت کند و مهم

به پناهگاه  ۱۹۸۰دهه  انهی. حکا در مدهد یخود قرار م استیرا خطاب س رانیه آشکارا سرتاسر ا)حکا( بود ک رانیا ستیکمون

حکا کردستان ـ  . آن زمان، کوملهختندیگر یم رانیا هیدر بق میبدل شد که از سرکوب رژ رانیا کالیراد ستیمارکس یها گروه یاصل

 .را بر خود دارد «رانیانقالب ا یصدا»حکا هنوز نام ـ  کومله یوی. راددانست یم رانیسنگر انقالب ا نیرا آخر

ً به حق مشروع دفاع از خود  پژاک  یدموکراس یآن در پ یاسیحال، برنامه س نیباور دارد. با ا« دولت» هیعل« جامعه»اساسا

مذاکره جهت  یبرا کیاستراتژ «راه ی نقشه» کی راً یاست. پژاک اخ یو اقتصاد تعاون یتیجنس ی(، برابرمیمستق ایمحور ) اجتماع

پژاک از انتشار  تین دینخواهد کرد. هرچند شا یینقشه راه اعتنا نیاما احتماالً به ا می. رژدمنتشر کر رانیدر ا کیگذار دموکرات

و  کیدموکرات یا شهیر یاما به شکل کپارچهی رانیا کیخارج از کردستان با وعده  تر عیوس یمردم تیراه، جذب حما ی نقشه نیا

 هیفرودستان ه د پ در ترک استیو س هیروژآوا در سور یکانتون ستمیس تیکار بر محبوب نیا یبود. آنها برا رمتمرکزیغ

کردن  معطوف یبرا یکارزار روابط عموم ینوع دیشا زین وانیمقر سپاه در مر کیآنها به  ری. حمله اخکنند یم یگذار هیسرما

 .نقشه راه بوده باشد نیها به ا توجه

کنترل منطقه را در  گرید میرژ یاگر زمان ایــ  ندهیآ یها ها و سال ماه یط یاسیس یها احزاب و پروژه نیاز ا کیکدام  نکهیا

 زانیم دنیفهم یبرا یروش معتبر یکنون طیگشوده است. در شرا یپرسش شود، یم کیدست نداشته باشد ــ در کردستان هژمون

 .ندارد جودمردم و انیها در م گروه نیا تیمحبوب

 یاسیتا س کیدئولوژیا شتریب ییبه معنا« جبهه»داد. من از واژه  صیرا تشخ گریکدیاز  زیدو جبهه متما یبه طور کل توان یم اما

ً م ی جبهه کی. کنم یاستفاده م وجود دارد که از حدکا،  ییاروپا یدموکراس الیاز سوس یا هیما با ته انهیچپ م ای رو انهیعموما

حکا و پژاک )و ـ  که متشکل از کومله زین کالیجبهه چپ راد کی. و شود یم لیتشک زحمتکشانـ  ملهو کو رانیاـ  حدک، کومله

اتحاد »است که از « شرق کردستان )روژهالت( کیجامعه آزاد و دموکرات»است. کودار خالصه «( کودار»آن  ریسازمان فراگ

 .است شده یالگوبردار هی، وابسته به پ ک ک در ترک(KCK) «ناجتماعات کردستا



آنها  نیرابطه ب تیو ماه کیدئولوژیدو جبهه ا نیا نیبه توازن قدرت ب یبه طور کل رانیدر کردستان ا استیس شرانیپ یروین

 .نجامدین ای نجامدیب یاسیس یها جبهه لیهم به تشک دیدارد که شا یبستگ

 به نقل از رادیو زمانه

 


