
 اگر قرار باشد طرفی شرط تعیین کند این احزاب کردستانی هستند

 کامران متین

و" سرنگونی"بخشی از اپوزیسیون ایرانی برتفکیک برنامه ها و شعارهای سیاسی معطوف به   

ا تاکید میکند با این استدالل که در این مرحله از انقالب بحث بر سر ماهیت سیستم.ج" جایگزینی"  

.سیاسی آینده تفرقه انگیز است و باید تنها بر سر اتحاد برای سرنگونی تاکید و ائتالف کرد

ملت متمرکز و تکینی-اسم رمز بازتولید همان دولت. ا.این رویکرد به استراتژی مبارزاتی علیه ج  

یا سازمان دادن سلسله مراتبی مولفه های/است که اساسش بر مردساالری و انکار، آسیمیالسیون و  

.فرهنگی، زبانی و ملی در جغرافیای ایران استوار است

ا اصرار میورزند تا با.بانیان این رویکرد بر حزب زدایی از روند تشکیل ائتالف سیاسی علیه ج  

بسیج توان سیاسی و تشکیالتی احزاب کردستانی خود را آلترناتیو فراگیر به غرب معرفی کنند(سو)  

دموکراتیک مردم کردستان را به-و قدرت سیاسی را قبضه کنند بدون آنکه کمترین مطالبات ملی  

مطالباتی که مبارزه برای آنها بخشی از فلسفه وجودی تمام احزاب سیاسی; رسمیت بشناسند  

عدم موضعگیری صریح برخی از احزاب کردستانی علیه این ترفند تعجب برانگیز. کردستانی است  

.و تاسف آورست

 مضحکست که کسانی که نمیتوانند حتی یک اعتصاب یا حرکت اعتراضی چند صد نفره را در ایران

 سازمان دهند برای احزابی شرط تعیین میکنند که دهها سال سابقه مبارزه دارند، فراخوانهایشان

ا جان.چندین بار تمامی کردستان را به اعتصاب کشانده، هزاران نفر از اعضایشان در مبارزه با ج  

ا هستند. سال است که یکی از مهمترین چالشهای سیاسی و منطقه ای برای ج۴۳و , باخته اند . 

 اگر قرار باشد طرفی شرط تعیین کند این احزاب کردستانی هستند که باید شرکتشان در هر گونه

 ائتالف سیاسی را مشروط به پذیرش اصولی کثیرالملله بودن ایران و لزوم نامتمرکز بودن سیستم

.سیاسی آینده از سوی طرف مقابل کنند



تکرار این اشتباه در. ا انجامید. به کابوس ج۵۷عدم توجه به ماهیت نظام سیاسی جایگزین در انقالب   

  هم شعار سلبی و هم شعار ایجابیآزادی_زندگی_زن#. انقالب جاری هم فاجعه بار خواهد بود

.انقالب جاریست

آزادی_زندگی_زن_انقالب#زنده باد  !

 ار فیسبوک نویسنده

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZUN2MVwIj-ZFongrv7dhYa36Axs_OCZc4cqmngwGp5pFGAdcJ1pZPhcmVfHl730LWhP2Mo3M0FQcQWAxNQB57C0u0mCyYZVST5yYn86e6mh-ZXYr1WlShuKUHWYFbq4QzUGdBovjgpGGqqVnBggMEQRCtTDA6VM_lYYowadur0JdQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZUN2MVwIj-ZFongrv7dhYa36Axs_OCZc4cqmngwGp5pFGAdcJ1pZPhcmVfHl730LWhP2Mo3M0FQcQWAxNQB57C0u0mCyYZVST5yYn86e6mh-ZXYr1WlShuKUHWYFbq4QzUGdBovjgpGGqqVnBggMEQRCtTDA6VM_lYYowadur0JdQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZUN2MVwIj-ZFongrv7dhYa36Axs_OCZc4cqmngwGp5pFGAdcJ1pZPhcmVfHl730LWhP2Mo3M0FQcQWAxNQB57C0u0mCyYZVST5yYn86e6mh-ZXYr1WlShuKUHWYFbq4QzUGdBovjgpGGqqVnBggMEQRCtTDA6VM_lYYowadur0JdQ&__tn__=*NK-R

