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يكي از آرزوهاي هميشگي ناسيوناليسم كرد در ايران اتحاد احزاب اپوزسيون كرد بوده است، حتي اگر اين 
اما اختالفات قديمي و . صورتي مشترك بوده باشد امر بر سر محكوم ساختن يا ستايش از عملي منفرد به

وقتي آخرين پروژة بزرگ اتحاد احزاب . نيل به چنين هدفي شده استهاي هميشگي مانع از  رقابت
ك و حزب دموكرات .ك.ناپذير پ هاي آشتي به سبب رقابت» كنفرانس ملي كرد«كردستان ذيل عنوان 

كردستان عراق با شكست مواجه شد آخرين اميدها براي ديدن اين احزاب نيز در كنار هم موقتاً نقش بر 
رسمي ديرينه و مكرر در موسم انتخابات در ايران، احزاب كرد نيز جهت اعالم و  ه بهاما هنگامي ك. آب شد

تكرار مناسك وار و آييني مخالفت خود با شركت در انتخابات و دعوت مردم كرد به تحريم آن وارد صحنه 
دهد كه  امري كه خبر از شكل گيري ائتالفي مي. از سوي اين احزاب شديم» اي مشترك بيانيه«شدند، شاهد 

  .تنها دلمشغول صرف مسئله انتخابات نيست و خيال انديش روياهاي ديگري ست

احزاب مزبور ضمن رد آزادبودن اين انتخابات، ممنوعيت فعاليت احزاب مخالف در ايران، فقدان آزادي 
 تداوم تايراس در عاملي «انتخابات را » خود انساني و ملي حقوق ترين ابتدايي از كرد ملت«بيان و محروميت 

اعالم كردند و خطاب به مردم كرد درخواست كردند كه با » اسالمي جمهوري ديكتاتور و مستبد حاكميت
 و انساني حقوق كه رژيمي مقابل در اتحاد و اراده از روشن پيامي نمايشي انتخابات اين در مشاركت عدم«

استقبال از اين فراخوان را به معناي كه  سرانجام اين» .برسانيد جهان گوش به كند مي نقض را شما مشروع
  .خواندند» اتحاد صفوف كردن نيرومندتر«فعاالن و جريانات سياسي در » آزاديخواهانة وظيفة«عمل به 

هاي منشعب و مختلف  شك به اندازة واكاوي كنارهم قرارگرفتن شاخه بررسي ادعاهاي بيانية مزبور بي
تواند روشن سازد كه اين ائتالف  كهف برگشته خبات ميكومله و سازمان مذهبي تازه از خواب اصحاب 

هاي بيانيه آغاز كنيم،  اما شايد بهتر آن باشد كه با ناگفته. هايي در خود دارد شده چه پيام سرانجام حاصل
غير از تكرار كلياتي توخالي دربارة نظام سياسي در . هاي ناگفته آرميده است جايي كه دريايي از سخن

اي است به وضعيت خاص االن جهان، منطقه و اوضاع سياسي در ايران،  نيه فاقد هرگونه اشارهايران، اين بيا
زمان همواره  صورتي بي توان اين بيانيه را به نحوي كه اگر بنا را فعالً بر تداوم نظام سياسي كنوني بدانيم مي به

زيرا موضع سياسي . به خود نداددر موسم انتخابات مجدداً كپي كرد و زحمت برگزاري جلساتي تازه را نيز 
نه از بطن تحليلي انضمامي از اوضاع ايران و جهان كه از كلياتي ابتدايي و بديهي از » دعوت به تحريم فعال«

نه ناشي از » سكوت«شود اگر اين  اما چه مي. نظم سياسي حاكم بر چهار دهة اخير ايران استنتاج شده است
آن باشد؟ چرا » مسكوت گذاشتن«از اكنون، بلكه ناشي از تالش براي  باوري به تحليلي خاص و انضمامي بي

كند كه اين ائتالف ميمون و مبارك چرا درست االن شكل گرفته و چگونه سرانجام  اي نمي بيانيه هيچ اشاره
هاي  هاي مختلف از خير نزاع هاي تاريخي و سياسي بالكل فراموش شده است؟ چرا كومله همة عداوت

اند تا بديهياتي اظهر من الشمس را به مردم كرد يادآوري كنند؟ چرا  گذشته هسته كنندفرسايشي و خ
بندي  جان و درگذشته به نام خبات به جمع اين ائتالف احضار شده است؟ چه ارتباطي ميان صف سازماني بي

حمايت شدن احزاب كرد وجود دارد؟ آيا حزب كمونيست ايران با  اي و جهاني با هماهنگ سياسي منطقه
اي غير از  ك در سوريه تا ايستادن در كنار احزاب زحمتكشان و دموكرات نشانه.ك.تمام قد از نيروهاي پ

نزديكي با وابستگان امريكا از خود ارسال كرده است؟ صفوف كدام اتحاد با ايستادن حزب كمونيست ايران 
از امريكا و دعوت دولت وقت  راستي كرد بلكه جرياناتي كه در اخذ كمك در كنار نه فقط احزاب دست

  شود؟ صورت علني ابايي ندارد محكم مي امريكا به

زند ــ بماند كه آيا اصوالً تواني براي هر كاري دارد ــ و عدم  كه خبات در راه آزاديخواهي گام مي اين
ز ازاي سياسي معين كنشي است آزاديخواهانه ني شركت در انتخابات به شكلي سلبي و بدون هيچ مابه
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هاي بيانيه نه  اما شايد مهمترين بخش گفته. تعاريفي است بديع و جالب از سياست انقالبي نزد احزاب كرد
گوش «جايي است كه خواستار ارسال پيامي روشن و قاطع خطاب به  در تكرار مكررات هميشگي بلكه آن

وشي براي شنيدن پيام برآمده از اگر در نظر داشته باشيم كه تنها جهانياني كه احتماالً گ. شود مي» جهانيان
طلبي كه ادارة  ميزان پايين مشاركت كردهاي ايران دارند كسي نيست مگر اياالت متحده، نيروي جنگ

توان تا حدودي به رمزگشايي از  اي جمهوري اسالمي، مي سياسي اين كشور را به دست گرفته و رقباي منطقه
دادن وزن سياسي اين احزاب به  ة مشترك شايد در نشاناين پرداخت كه هدف از اين اتحاد ملي و بياني

دهند كه هيچ مطالبه و  ها و لزوم اتحادهايي مي دستهايي است كه بر فراز ايشان حكم به چنين ائتالف
  .اي تاكنون موفق به انجام آن نشده است گرايانه خواست ملي

كه  اگرچه حزب كمونيست ايران ديرزماني است كه نشان داده به چه طريق مهلكي درافتاده است اما اين
جا تسريع شده باشد كه دبيركل سازمان كردستان اين حزب مسئوليت نمادين  ميزان چنين زوالي تا بدان

ت ضدمردمي ايشان از سخنگويي اين ائتالف را ايفا كند و دست در دست جرياناتي بگذارد كه خواست و غاي
تر است خبر از ضرورت تغيير عنوان سي و پنج ساله اي دارد كه هيچ گاه محتوايش به گرد  آفتاب واضح

اما . پاي  نامش نرسيد،ايفاي نقش جناح چپ ناسيوناليسم كرد نيازمند تطابق نام و اين محتواي راستين است
سيوناليسم كرد در فاسدترين شكل حيات انگلي و پذيرند كه نا دريغا كه زماني اينان چنين نقشي را مي

گذارد مگر اسمي از  دوراني كه براي جناح چپ آن نيز ماتركي بر جا نمي. برد وابستگي خويش به سر مي
ارتباط  هايي بي اي فرعي و نعل وارونه براي سازمان گرا كه آن نيز با تقسيمات متعدد به حاشيه سازماني چپ

با اين اوصاف، بيانية اخير را صرفا مي توان گام آخر در اتحاد . د بدل شده استكش كر هاي زحمت با توده
اي را بر هر سياست مستقل  دستي ديد كه اطاعت از فرمان اربابان جهاني و منطقه هاي وابسته و آلت سازمان
ي اربابان باشد نه اند كه وقتي كه پاي انتفاع از سفرة دالرها و دينارها اي مرجح دانسته و نشان داده و مردمي

گيرند كه با مردگان نيز در خواندن بيانية مشترك سرسپردگي  شان را به چيزي نمي هاي تنها جان پيشمرگه
  . صدا خواهند شد هم
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