
  !انفعال  نه! انعطاف  نه
  ناصر ايرانپور

  

با حکومت اسـالمی بـر    اند هبود، آماد  در آن گفته  که) حدک(ای از سوی آقای خالد عزيزی، دبير کل حزب دمکرات کردستان  در روزهای اخير مصاحبه
حـزب    طح افکار عمومی کردستان برانگيخت، تـا جـايی کـه   بحثها و اعتراضاتی را در سد، نتفاهم برس  قانون اساسی جمهوری اسالمی به 19و  15اصول سر  

  مختص به اين موضع ارتباطی با آنها ندارد و صرفاً  ای اعالم دارد که ناگزير ديد، طی اطالعيهبخاطر تشابهت اسمی خود را ) حدکا(دمکرات کردستان ايران 
خود آقای خالـد   .را رد نمود آقای خالد عزيزی نيز طی بحثی اين موضع حدکاآقای حسن شرفی، معاون دبير کل  .منشقق از آنهاستحدک، يعنی بخش 

است " اگرها" فرضيات و تنها در مورد ویبحث   که اظهار داشتنمود و  يا تعديل را تدقيق های خود گفته" کردکانال"ای مجدد با  عزيزی هم طی مصاحبه
   .وجود ندارد امکان تحقق آنهاحکومت اسالمی ی  و تحت سلطه و در شرايط کنونی

  :اعتقاد راقم اين سطور  به

. ای در آن وجـود نـدارد   ی تـازه  است و نکتـه   قرار داشته حدکااخير سال  30اظهارات آقای خالد عزيزی بطور کامل در چهارچوب مواضع و ادبيات  .1

و   زاده حسـن   عبـداهللا  آقايـان  همچنـين  فکندی وو دکتر شـر  دکتر قاسملو يادان زنده اين موضع بارها و بارها از سوی شخصيتهای بارز اين حزب چون

را جهـت يـادآوری     قولهـای مربوطـه   توانيم نقل مايلند، می در حدکا  اگر دوستان. است  مناسبتهای مختلف تکرار شده  مصطفی هجری در مقاطع و به
  . رديف کنيمآنها 

خواهـان حـل   ) هـر دو بخـش آن  (حـزب دمکـرات     ايـن اسـت کـه     نـه  مگرنيست؛  زيادی اشکال و پلميکیاصولی  لحاظ  بهاز منظری در اين موضع  .2

حـال هـر اسـم و    (سـرنگونی حکومـت مرکـزی      نـه ای بـودنش   منطقه ی همثاب  بهخود را  ی هملی کرد در چهارچوب ايران است و رسالت اولي ی همسأل

کروبـی   ی هتوانست جبه میحتی اين پيام تحت شرايطی  است؟  داده قرار آنفق با حقوق ملی کرد در توا  دستيابی به  بلکه ،)باشد  داشته  هم که ماهيتی

عنـی  مباشد، بدين   توانست فوايدی را در برداشته می نيز بر اين دو بند در شرايط رکود جنبش  تکيه .ـ موسوی را تقويت و رقبای آنان را تضعيف کند

، يعنـی قـانون اساسـی    يشرژيم ارزشی حتی برای مهمترين سند خو"  ستدالل کهاين ا. رژيم را  تشکيل دهد  يکی از محورهای يورش بهقادر بود   که
 . کند می  و ايزوله حکومت اسالمی را بيشتر افشاء ،"گذارد است، نمی  شده  ايران بالمانع تشخيص داده" اقوام"تدريس زبانهای  در آن مثالً  که

خشـونت    بـا رژيـم، در شـرايطی کـه      لـذا طـرح مسـامحه   . وج و صعود آن روبرو هسـتيم با عر  با رکود و افول جنبش مردمی، که  اما در حال حاضر نه .3

جنبش مردمی ايران در حال اعـتال اسـت و   . است و زيانمند و غيرعينی و نابهنگام  است، اشتباه  ی آن خيابانهای ايران را غرق خون کرده گسيخته لجام

مـرگ بـر جمهـوری    "نيز شـعار   )ی رژيم اوليه  خاستگاه( هرهايی چون تهران و اصفهان و شيرازاکنون ديگر حتی مردم ش  تنها مردم کردستان، بلکه  نه

ايـن    آيـا در شـرايطی کـه   . اسـت   گرفتـه افتاده و در حـال تـدافعی قـرار      لرزه  شدت به  ديديم حکومت به  که  همانگونهبنابراين . دهند سر می" اسالمی

برای ديالوگ اشـتباه نيسـت؟ آيـا     حدکاست، طرح آمادگی   يران و افکار عمومی جهان قرار گرفتهحق زير آماج ضربات شديد مردم ا  حکومت به
  اند؟ نابودی حکومت جور و ستم بسته  کمر به  آنانی نيست که ی هاين شعار غيرواقعی حامل پيام اشتباهی برای هم

  آن قـادر نيسـت، تـن بـه     و ضـدکردی  شدت ضـددمکراتيک   جهت جوهر به  به  است که  اخير نشان داده ی هده  حکومت اسالمی ايران در عرض سه .4

، نددر پيروی از همين توهم چند بار بهای سنگينی پرداخت  که حدکبرای کنشگران   ويژه  اين ديگر بايد به. مطالبات دمکراتيک مردم کردستان بدهد
  ؟از بهر چيستتکرار اين توهمات پس . باشد  روشن شده

امـر   ،ايـن  و اسـت  ايـران  ی پهنـه  ريزی نظام فدرال در پايه  نيست، بلکه "خودمختاری برای کردستان" اکنون ديگر صرفاً حدکااستراتژی هر دو  بخش  .5

شـد، طـرح    م مـی خـت " خودمختـاری کردسـتان  "  هـا تنهـا بـه    اگـر خواسـته  . باشد می ی آن سرنگونی جمهوری اسالمی ايران و الزمهمردم ايران  ی همه

بشـدت   نظام سياسـی  در احزاب کردستان تغيير بنيادی ی هاما برنام. باشد  توانست موضوعيت داشته ی طرف کردی با دولت مرکزی زمانی می مذاکره
 تناقض نيست؟  رد نيز و هدف آيا ديالوگ با رژيم در اين شرايط و با اين برنامه. است  رفته  ايران را نشانه غيردمکراتيک، متراکم و متمرکز

و رويدادهای پس از آن و ارسال نيروی رزمی " انتخابات رياست جمهوری ايران"حول و حوش  حدکاين گفتار آقای عزيزی در تعارض با مواضع  .6

در ايـران گذشـت،     قبـال آنچـه   در  و مسؤوالنه  اين حزب مواضع بسيار فعاالنه  بوديم که اخير شاهد  در چند ماه ما اتفاقاً  که  چه .قرار داردنيز داخل   به

. تـوانيم بکنـيم   فشـارد، را نمـی   دبير کل آن، آقای مصطفی هجری، همچنان بر موضـع انفعـالی خـود پـا مـی       که حدکااين ادعا را اما در مورد . گرفت

هـای موجـود    هامـات و ناروشـنی  اب  بهاست،   در پی اظهارات آقای خالد عزيزی داده) شرفی آقای وهجری  يطرف آقا(آن حزب   هم که ای اطالعيه

 آنهـا از   هسـتند کـه  (!!) نيروهـای سياسـی داخـل     ينايـن کـدام     که اند اين عزيزان مشخص نکرده  نخست اينکه: لحاظاست، آن هم از چند   زدهدامن 

 خـود آنهـا   چـرا   انـد کـه   توضـيح نـداده    دوم اينکـه  .انـد  مانده  ، اما تاکنون برای مردم ناشناختهاند خواهان عدم انعطاف در قبال جمهوری اسالمی شده

 دنا کردهندست کم در کالم از دور اخير مبارزات مردم ايران دفاع  کنند ـ  جمهوری اسالمی رد می  ای را با و مصالحه" نرمی"چنين   ـ حال که  )حدکا(

  ابهـام برايشـان بوجـود آمـده      گويـا  که گرانشاناز پرسش  دست کم برای آن دستهدمکراتيک  سالم و فرهنگ سياسی  در چهارچوب چرا  سوم اينکهو 

و حـزب مسـتقلی     نمـوده کار و تالش " حزب دمکرات کردستان"آنها تحت عنوان   اند که  فرمودهو ن چيست" آن جمع"نام    اند که روشن ننموده است،

سال تمـام    پس از سپری شدن سه  هستند که" ناپذيری شساز"و  " آگاه"نيروهای سياسی   اين معترضين و منتقدين چه  معلوم نيست که در ضمن .هستند

 ! حدکا ندارد  بخش موسوم بهحدک حزب ديگری است و آقای خالد عزيزی ارتباطی با   اند که شدن حدکا هنوز خبردار نشده  از دوپاره

 سياسـت يـک  اتخـاذ   و  فعاالنـه  مشـارکت   حدکا، بلکه تنهـا  آور امو ابه  موضع منفعالنه  هو ن آقای خالد عزيزی زای و توهم منعطفانه سخنان  نه باور من  لذا به

 .باشد ايران ی مردم بپاخاسته های سود توده  تواند به در مبارزات اخير مردم برای برچيدن حکومت اسالمی ايران در کليت خود می  قاطعانه

  2010ی  سوم ژانويهآلمان، 


