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 پيشگفتار
 فواد عبداللهي

 

ه، .  ھاست“ کنترا” کنگره ملي کرد، کنگره  ه سوري ه ب کنگره آنھايي است که در رويدادھاي بين المللي امروز و در پس عقب نشيني آمريکا و غرب در حمل

اسه شدن .  “ آمريکا از عمليات خود  عقب نشسته است و کردھا موقعيت شان بخطر افتاده” فغان سر داده اند که  کنگره آنھايي است که بيش از دو دھه ھم ک

د و  ن ول الجشان با سياست نظم نوين جھاني آمريکا، تکيه زدن به آن و در باد آن خوابيدن، امروز ميروند که موقعيت اين عقب نشيني را توجيه کن ا پ رم ب

ابيشتر و آش بھتر، اينبار بعنوان نمايندگان وزارت خارجه آمريکا، به پيشواز مستقيم جمھوري اسالمي، دولت مالکي و دولت ترکيه جھت حفظ  ن ع شان م ف

ن .  در آن منطقه پا در ھوا و بي ثبات بروند ي اين کنگره ترور زنان است، کنگره قاتلين کمونيست ھا و فعالين کارگري است، کنگره پادوھاي آمريکا و خادم

ه .  اينھا در واقع بايد بسازند تا بمانند.  رژيم ايران است که پاي تروريسم اسالمي را علنا به خيابان ھاي سليمانيه باز کرده است ت ذاش م گ اسم اين پروژه را ھ

ان !  “ کنگره ملي کرد” اند  ر کردن زب دعي چپ و درازت اسي م روي سي ي دن ھر ن سناريويي که در حقيقت چيزي نيست جز خلع سالح و به حاشيه ران

 . ناسيوناليسم و ملي گرايي بر سر کارگر

 

اگر تا ديروز قياده .  لحظه موعود براى ايفاى چنين نقشى که آقاي بارزاني و لشکر پشت سرش بعد از سالھا دوباره انتظارش را کشيده است دارد فرا ميرسد

ه "  جاش" موقت کنار رژيم ايران به جنگ با کمونيست ھا مشغول بود و در کردستان ايران ھم ارز  ادي ح ھا قرار ميگرفت؛ اگر تا ديروز، اين مزدورھاي ات

دي ي م ع د از غسل ت ع را ب ر ميھني بودند که در خيابان ھاي سليمانيه به شکار کمونيست ھا و فعالين شوراھاي کارگري مشغول بودند، امروز و ظاھ قي ت

د“  نماينده مردم کردستان” ي است که مشروعيت اش را بعنوان “ دولت کرد” خواھانه و حقوق بشرانه اين خود  ن ن آن .  از دولت ھاي منطقه طلب مي ک اي

ن و طرف .   مجوزي است که ناسيوناليسم کرد به دنبال شکست سياست نظم نوين آمريکا در اين دوره از حاکمين منطقه ميخواھد ي ف منافع سياسى آنھا، موتل

زىھاى داد و ستد سياسى شان، اھدافشان، برنامه شان، روش حکومت شان، برخوردشان به طبقه کارگر، جنگ و آشتى روز و شب شان، و نسخه غم انگ  ي

منتشر  ھانکه براى جامعه فرداى کردستان مى پيچند، ھمه و ھمه تاريخا معلوم و معرفه است و با عکس و تفصيالت در روزنامه ھا و رسانه ھاى معتبر ج

 .نيسترد شده و کارگر کرد و ھر انسان آزاديخواه که به رھائى مردم زحمتکش کردستان ميانديشد مجاز به داشتن کوچک ترين توھم و ترديدى در اين مو

 

رد:   مجموعه اي که پيش رو داريد، سلسله مقاالتي است در ھمين زمينه ورھاي ... .  پيامدھاي برگزاري ارتجاع کنگره ملي ک ت اک ان، ف دگ ن ويس از جانب ن

ان ن سازم ي اي ر موثر در تشکيل اين کنگره از زواياي مختلف تحليل شده و ھمچنين به علل شرکت کومه له در اين کنگره و توجيھات ناسيوناليست ه پ ت داخ

ه امروز در .  شده است رد ک ي ک ل بھترين محک تعلق جنبشي اين جريان به بستر ارتجاع ناسيوناليستي را بايد زير سايه پر محبت و پدرانه احزاب سنتي م

ان .  کردستان عراق در حاکميت اند، جستجو کرد ردست اسى ک امروز ھر کمونيست و آزاديخواھي که به اپورتونيسم آشکار سياسى اين جريان در صحنه سي

ات  ي” عراق و حمايت از کنگره ارتجاعي فوق اعتراض کند، حضرات خود را به نفھمى مي زنند و در عوض با لفت و لعاب درباره محسن ي “  آشت ات ق طب

فعلي “   دولت” آدم ھايى که اسم خودشان را سوسياليست گذاشته اند و بسيار صريح و روشن و از تريبون ھاى مختلف، ناسيوناليسم کرد و .  داد سخن ميدھند

 . آن در کردستان عراق را صاحب اختيار سرنوشت مردم کرد و صاحبان مشروع قدرت در کردستان مينامند

 

چه !  ؟دھدچه چيزى اين وارونگى و اين موقعيت غير قابل ھضم در روابط سياسى و عملى کومه له امروز با دولتھا و نيروھاى سياسى منطقه را توضيح مي

اسى “  آشتي” منفعت و مصلحتي، دوستى و سازش و سکوت و  ايت سي ى حم در قبال دولتھا و نيروھاى ارتجاعى منطقه، و در مورد ناسيوناليست کرد حت

ار !  علنى از آنھا، اعمال امروز اين جريان را توجيه مي کند؟ ن رد، ک م ک ت س ي ال ون ي اس جاع ن تقصير ما نيست که کومه له امروزى را کنار بستر رسمي ارت

ارگري و .  بورژوازي، عليه کارگر و کمونيسم پيدا کرده ايم تقصير ما نيست که اينھا با پيوستن چندباره شان به جنبش ناسيوناليستي کرد، روبروى فعالين ک

ن .  کمونيست ھا در کردستان عراق و نه در کنار آنھا سر در آورده اند گره و اي ن ن ک کردي “  دولت” اينکه کومه له امروز سياست حمايتگرانه خود از اي

ن  مواپسگرا را با چه فرمول ھايى براى خود توجيه ميکند و به اعضايش ميخوراند براى جنبش آزاديخواھي و برابري طلبي در کردستان کوچکتري ى اھ ت ي

 . جنبشي شان قضاوت ميکنند -کارگران و کمونيست ھا، گروھھاى سياسى را نه بر حسب اسمشان بلکه برحسب تعلق سياسي . ندارد

 

 ٢٠١٣سپتامبر  ١٧
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ارزه  -حزب کمونيست کارگري  ب کردھاي دولت م ل حکمتيست براي رفع کامل ھر نوع ستم ملي و ھر نوع تبعيض برحسب مليت در قوانين کشور و عم

حکمتيست ھويت ملي، عرق ملي و ناسيوناليسم را افکار و تمايالتي بسيار عقب مانده، مخرب، و مغاير با اصالت انسان   -حزب کمونيست کارگري .  ميکند

ه مخالف است ان اطع ردم ق راي م ي ب ل حزب .  و آزادي و برابري انسان ھا ميداند و با ھر نوع تقسيم بندي ملي ساکنين کشور و ھر نوع تعريف ھويت م

ساوي   -کمونيست کارگري  ت حکمتيست خواھان برقراري نظامي است که در آن کليه ساکنين کشور مستقل از مليت يا احساس تعلق ملي خويش، اعضاي م

ارگري .  الحقوق جامعه باشند و ھيچ نوع تبعيضي چه مثبت و چه منفي در قبال مردم منتسب به مليت ھاي خاص معمول داشته نشود يست ک ون م  -حزب ک

 .  حکمتيست تالش براي جايگزين کردن ھويت طبقاتي و انساني عام و جھاني کارگران بجاي ھويت ملي را يک وظيفه حياتي خود ميداند

   

ساوي   -بعنوان يک اصل عمومي، حزب کمونيست کارگري  ت دان آزاد و م رون وان شھ ن ع حکمتيست خواھان زندگي مردم منتسب به مليت ھاي مختلف ب

د ن ک ي ن حال در .  الحقوق در چھارچوب ھاي کشوري بزرگتر است که سازمانيابي صف ھاي قدرتمند کارگري را در عرصه مبارزه طبقاتي تسھيل م ا اي ب

ت مشقمواردي که پيشينه ستم ملي و تخاصمات ميان مردم منتسب به مليت ھاي مختلف ھمزيستي ميان آنھا را در چھارچوب ھاي کشوري موجود دشوار و 

ردم را،  -بار ساخته باشد، حزب کمونيست کارگري  حکمتيست حق جدايي ملل تحت ستم و تشکيل دولت مستقل از طريق مراجعه مستقيم به آراء خود آن م

 .  به رسميت ميشناسد

  

 مساله کرد

  

اري خت  نظر به سابقه طوالني ستم ملي بر مردم کرد در ھمه کشورھاي منطقه و سرکوب خونين خواست ھاي حق طلبانه و جنبش ھاي اعتراضي و خودم

ل دولت   -طلبانه در کردستان ايران در رژيم ھاي سلطنتي و اسالمي، حزب کمونيست کارگري  حکمتيست بعنوان يک اصل، حق جدايي از ايران و تشکي

ري  ي وگ ن از مستقل از طريق يک پروسه انتخاب آزاد و عمومي را براي مردم کردستان به رسميت ميشناسد و ھر نوع اقدام قھرآميز و نظامي براي جل اي

دم آزاد   -حزب کمونيست کارگري .  انتخاب آزادانه را قويا محکوم ميکند ران حکمتيست خواھان حل فوري مساله کرد در ايران از طريق برگزاري يک رف

ن يک .  در مناطق کردنشين غرب ايران ، زير نظارت مراجع رسمي بين المللي است ي اين رفراندم بايد با خروج نيروھاي نظامي دولت مرکزي و تضم

 .  دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب سياسي در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در رفراندم، انجام شود

   

ران و   -حزب کمونيست کارگري  ارگ ري ک ن مسي ي حکمتيست در ھر مقطع تنھا در صورتي به جدايي کردستان راي موافق ميدھد که قويا محتمل باشد چن

د ساخت رخوردار خواھ ري ب من ت موضع .  زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدني پيشرو تر و موقعيت اقتصادي و مناسبات اجتماعي برابرتر و اي

ردم   -رسمي حزب کمونيست کارگري  ارگر و م ه ک ق حکمتيست در ھر مقطع بر مبناي يک بررسي مشخص از موقعيت موجود و مصالح و منافع کل طب

 .  کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين خواھد شد

   

ه   -حزب کمونيست کارگري  حکمتيست طرح ھاي مختلف خودمختاري کردستان را که از جانب نيروھاي خودمختاري طلب در کردستان ارائه ميشود را ن

رد در يک چھ ر ک وب ارچفقط گامي به پيش در امر حل مساله ملي کرد تلقي نميکند، بلکه آنھا را نسخه اي براي دائمي کردن ھويت ھاي ملي کرد و غي

 .  کشوري واحد، ابدي کردن و قانونيت بخشيدن به جدايي ھاي ملي و زمينه اي براي تداوم تخاصمات و کشمکش ھاي ملي در آينده ارزيابي ميکند

   

ا   -حزب کمونيست کارگري  ان و صرف ردست حکمتيست ھر نوع ترتيباتي در مورد آينده سياسي کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومي خود مردم ک

 .بر مبناي تصميمات دولت مرکزي و يا توافقات از باال ميان دولت و احزاب محلي به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعيت و غيرقانوني ميداند

 

 فصل پنجم   - ٢بخش  -يک دنياي بھتر 

 از برنامه حزب حكمتيست

 رفع ستم ملي
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 مقدمه

ه را  ،ترکيه ،، نمايندگان اکثر احزاب و جريانات سياسی در کردستان عراق"رئيس اقليم کردستان عراق"، مسعود بارزانی، ٢٠١٣در ژوئيه  ايران و سوري

 .با ھمه ملت ھا و دولت ھای منطقه، اعالم کرد" صلح و آشتی"بارزانی ھدف از اين کنگره را، امر تعھد به . ، جمع کرد"کنگره ملی کرد"برای تدارک 

 . پشت اين ادعا و تبليغات عامه پسند، روايت متفاوت و واقعيات مھمی نھفته است، که اين بيانيه در خطوط کلی آنھا را بيان ميکند

  

 ھدف از تشکيل کنگره ملی کرد، چيست؟

ا "کنگره ملی کرد"طرح اخير  ک ري ، تماما بر متن تغيير سياست  دولت امريکا در منطقه صورت ميگيرد، و در راستای انطباق با سياست امروز دولت آم

 . در منطقه است

 .منشا تغيير سياست دولت امريکا، عقب نشينی امروز غرب و امريکا و متحدين منطقه ای آنھا،  در  سوريه است

ی امروز .  پروژه امريکا و غرب در مقابل دولت سوريه و متحدين جھانی و منطقه آن، عمال عقيم ماند ت وق ی م ن ای " اين واقعيت، منشا يک عقب نشي ي دن

 .در خاورميانه است" محورشر"، در مقابل "آزاد

ه  ، وتقالی دول امريکا و ترکيه و ناتو، و ساير متحدين محلی شان چون عربستان سعودی و قطر، برای سرکار آوردن يک حاکميت متحد غرب در سوري

د ان م م ي ق د .  از اين طريق منزوی کردن جمھوری اسالمی و حزب هللا در منطقه، و در پرتو آن کوتاه کردن دست روسيه و چين، عمال ع دي ط ج ن شراي اي

اسی، احزاب .  تغييری در سياست دول غربی در قبال  جريانات سياسی، و در قبال دول منطقه را، در دستور غرب گذاشته است ي ات س ان يکی از اين جري

 .ناسيوناليست کرد در چھار جغرافيای مھم در منطقه است

رای "  به خط کردن" در منطقه، و در اين راستا "  مسئله کرد"استفاده از  ه، ب طق ن ه دولت ھای م رام " احزاب ناسيوناليست کرد، به منظور اعمال فشار ب

 . در مقابل دولت امريکا و دول غرب، صورت ميگيرد" شدن

وک شرق ل اشی ب روپ مپ ، کدنباله روی قدم به قدم احزاب و سازمانھای ناسيوناليست کرد منطقه از امريکا و سياست ھای آن، در طول دھه ھای بعداز ف

بورژوازی کرد تاريخا نشان داده است که تنھا به اين ترتيب شانس . احزاب ناسيوناليست کرد را به نقطه قابل اعتماد و اتکايی برای امريکا تبديل کرده است

 .به قدرت رسيدن دارد

طه   –ميتواند شرايط شکل دادن به قدرت ملی "  کنگره ملی کرد" پس از تجربه شکل گيری دولت قومی اسرائيل در منطقه،  ق قومی ديگری، کردی، را در ن

 .  قدرتی که جای پای محکمی برای پيشبرد سياست ھای ميليتاريستی دولت آمريکا و دول غربی، در منطقه باشد. ديگری در خاورميانه، فراھم کند

  

 چرا مسعود بارزانی در راس اين حرکت است؟

وازات .  رگه معينی از  ناسيوناليسم کرد در منطقه است"  امتحان پس داده" بارزانی و حزب او، سنتا متحد  ه م ج و ب ي ل حزب و دولت آن، در دل جنگ خ

ار .  بارزانی و حزب آن ھمواره  پادوی سياست ھای دولت آمريکا در عراق و منطقه بوده است. بمباران بغداد، شانس و امکان به قدرت رسيدن يافت ت ساخ

ران، در .  سياسی و امنيتی حکومت آن، توسط دول آمريکا و ھم پبمانھای آن در منطقه، شکل گرفته است اه اي ان ش م ي در مقطع حاکميت صدام حسين، ھم پ

. گلوگاه زيست اين جريان، سياست ھای امپرياليستی و ميليتاريستی غرب در منطقه، است.  راستای سياست ھای بورژوا امپرياليستی آمريکا در منطقه، بود

اد .  در جنگ با نيروھای پ ک ک در سالھای دھه نود ميالدی در خدمت، ترکيه، متحد امريکا بود ج رای اي در سازماندھی نيروھای متخاصم بشار اسد، ب

رد.  سناريوی سياه در سوريه، شرکت مستقيم داشت ا ک ف قش اي ه، ن ي رک ه خط کردن .  در کمک به کنار آمدن پ ک ک با دولت ت ر در ب ای اخي ھ ال در س

ژه ای "  بعد از سوريه نوبت ايران است"در ايران که با شعار " رژيم چينج"ناسيوناليسم کرد ايران، برای اتحاد با اپوزيسيون طرفدار  به ميدان آمد، نقش وي

تھديدھای گاه و بيگاه او در مقابل مالکی، .  در دوره قبل عامل فشار دولت آمريکا به دولت مالکی بود، برای دوری از جمھوری اسالمی ايران.   داشته است

ه دولت " آرزوی کردستان مستقل" و به اھتزاز درآوردن پرچم کردستان مستقل بر ساختمان پارلمان اربيل، و طرخ  ، ھمه و ھمه در راستای اعمال فشار ب

قالی .  ايفا شده است"  مسئله کرد" نقشی که ھمواره با استفاده از برگه .  مالکی برای تغيير جھت به سمت دولت آمريکا بود م ت ھ اطع م ق ا م ھ ن خ، ت اري اين ت

 .امپرياليستی امريکا و متحدين نزديک آن، را نشان ميدھد  -جريان بارزانی، در اجرای سياست ھای بورژوا 

است"  پسا سوريه ای" و امروز در دوره  ار، .  و با چرخش سياست آمريکا، اين بار مامور ايفای نقش ديگری در ھمان راست ن ب ی" اي ام دوست ي ا دول "  پ ب

پيامی که انعکاس جھت گيری امروز دول غربی است، !  به دولت مالکی پيام، نه تھديد که، دوستی می فرستد.  ، را گرفته است" تھديدھای قبلی" منطقه جای 

 و واقعيت پشت آن“ كنگره ملي كرد”
 بيانيه حزب حكمتيست 
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 .برای جلب مالکی و کشاندن او از ھمسويی با جمھوری اسالمی و بلوک روسيه و چين، به ھمسويی با آمريکا

ق شرکت در . اين جھت گيری با سياست امروز پ ک ک در ترکيه و سوريه و ايران، خوانايی کامل دارد رار است طی آن از طري ه ق ری ک ي جھت گ

رد .  ، به پروژه تقويت جناح ھای پروغرب در اين دولت ھا کمک شود) ترکيه و سوريه و ايران( حاکميت اين کشورھا  سم ک ي ال ون بر اين بستر است که ناسي

د" کنگره ملی کرد" در ايران ھم، قرار است از طريق و به نام  ن . ، با دولت روحانی ھمراه شود تا جناح بورژوازی پروغرب در حاکميت ايران را تقويت ک

 .امری که، مستقل از عملی بودن يا نبودن، سياست اين دوره امريکا و غرب در قبال ايران ھم ھست

ه او بعالوه حاکميت بورژوازی کرد در کردستان عرا ق، که برای دو دھه اقيانوسی از ثروت افسانه ای به جيب اليت حاکم و فاسد بارزانی و حزب  ت خ ري

 .  است، به بارزانی و حزب او در ميان احزاب ناسيوناليست و قوم پرست کرد، موقعيت باال دست و  ويژه ای بخشيده است

  

 چرا کومه له با اين بلوک ناسيوناليستی ھمراه شده است؟

بش  شروی جن ي ه پ وشت خود را ب ه سرن است ک ھ ال ران است، س کومه له، که خود را کمونيست ميداند، اما عمال جناح چپ جنبش ملی در کردستان اي

ه .  ناسيوناليستی در کردستان ايران و عراق گره زده است ف، ک خال وان م ن ع و در مقابل سياست ھای راست جريانات ناسيوناليستی در ايران و عراق، نه ب

 . بعنوان جناح چپ و منتقد آن، ظاھر شده است" در بھترين حالت"

ه روی از "کنگره ملی کرد"کومه له در پاسخ به انتقاد کمونيست ھا در مورد شرکت اين سازمان در پروسه شکل گيری  ال ب ، پاسخ سنتی و رايج چپ در دن

ار " و توضيح ميدھند که نميتوان .  جريانات بورژوايی، از نوع توجيه شرکت کمونيسم بورژوايی ايران در جنبش سبز، را مطرح ميکند ن بی تفاوت بود و ک

 . و با اين توجيه، برای جلب توجه طبقه کارگر و کمونيسم در کردستان، و تبديل آن به نيروی اين پروژه، تقال ميکند"! نشست

  

 آيا اين پروژه برای حل مسئله ملی کرد است؟

ی "  مسئله کرد" در سطح نظری و تجريدی، مستقل از امکانات واقعی تحقق آن،  ورژواي روھای ب ميتواند عالوه بر جنبش کمونيستی طبقه کارگر،  توسط ني

رد در ھر .  اين مسئله با رجوع به آرا مستقيم مردم مناطق کرد نشين اين کشورھا، ممکن است. ھم، به نوعی حل شود سم ک ي ال ون ي واقعيت اين است که ناس

 .  چھار جغرافيای  موجود، تاريخا چنين جھت و ھدفی نداشته است و امروز ھم فاقد چنين ھدف و توانايی است

ار ن معضل ت رای حل اي خیبعالوه دول حامی بورژوازی کرد، امريکا و متحدين منطقه ای آن، از دولت ترکيه تا عربستان سعودی، برنامه و ھدفی ب ، ي

اينھا ھريک، در دل شرايط پر تحول جھان پس از جنگ سرد،  بدنبال تغيير در تناسب قوای سياسی در منطقه، به نفع خود . ، ندارند"مسئله کرد"برای حل 

 .ھستند

قدرت فعلی ناسيوناليسم کرد در سوريه در دوره جنگ دولت .  قدرت فعلی ناسيوناليسم کرد در عراق محصول ھمراھی آنھا با سناريوی سياه در عراق بود

قش .  بشار اسد و نيروھای متحد غرب در متن سناريوی سياه اين کشور است ای ن ف رای اي ه ب ي رک از دولت ت ي سازش دولت ترکيه با پ ک ک، محصول ن

 .و نيروی احزاب ناسيوناليست کرد، در تخاصمات منطقه است" مسئله کرد"بعنوان يک قدرت منطقه ای در خاورميانه، و استفاده از 

ی چشم  در از اين روست که ناسيوناليسم کرد، بدون اتکا کامل به پروژه ھای سياسی، نظامی و اقتصادی امريکا و غرب در منطقه، برای خود نقطه روشن

 .انداز نمی بيند

ران .  ناتوان کرده است"  مسئله کرد" اين پاشنه آشيل ناسيوناليسم کرد، آنرا از در پيش گرفتن مستقل يک پروژه برای حل  ل جب اب ه سادگی ق ی ب وان اين نات

ازی .  چرا که ناسيوناليسم کرد، ھرگز در تعريف برنامه خود يک استراتژی روشن برای حصول پيروزی، ندارد. نيست ه ب را ب م آن اک ھرگاه قدرت ھای ح

ان .  داده باشد، بی خاصيت ميشود"  مطلوبيتی" و در فقدان تخاصم منطقه ای که به استفاده از اين نيرو !  ايفا کند" نقشی"بگيرند، قادر است  و چون آواره گ

 . سياسی، در انتظار فرصتی که به بازی گرفته شوند، در حاشيه به حيات خود ادامه ميدھند

  

 انتقاد چپ ضد رژيمی به ناسيوناليسم کرد

ا جمھوری اسالمی "  دوز دشمنی" ضعيف شدن "  مخاطرات" چپ ضد رژيمی، به عنوان جناح چپ ناسيوناليسم پروغرب، از زاويه  رد ب سم ک ي ال ناسيون

ه . انتقاد کمونيستھا به ناسيوناليسم کرد، صرفا به سازشکاری آنھا محدود نميشود. اينھا انتقاد دارد"  مماشات"است، که به سياست  ا، ب اد م ق ت ه ان ھمچنان ک

عی .  شان با دولت نيست"  معامالت" آنھا و يا "  سازشکاری" و احزاب دمکرات کردستان، از زاويه "  پژاک"و " پ ک ک" ان ما در ھرحال فعاليت آنھا را م

پيوستن اينھا به جبھه دشمنی با دولت ھای مرکزی، و زدن .  در مقابل پيشروی جنبش کمونيستی طبقه کارگر، و جنبش آزاديخواھی و برابری طلبی ميدانيم

 .رنگ ناسيوناليستی به مبارزه طبقه کارگر عليه بورژوازی، ھمچون پيوستن شان به دولت، برای پيشروی طبقه کارگر مضر است

حدر فضايی که جريانات قومی و ملی، آن را به سموم تفرقه ملی و نژادی و مذھبی آغشته نکرده باشد، طبقه کارگر با سھولت بيشتری ميتواند  ت د شود و م

 .از اين رو، يک رکن سياست کمونيستی، افشای ماھيت طبقاتی احزاب و سازمانھای ناسيوناليست و قومی است. برای مطالبات خود مبارزه کند

ه ر ھمبارزه دائم و روتين کمونيست ھا در امر سرنگونی دولت بورژوايی، نه در اتحاد با ناسيوناليست ھا، که عليرغم آن است و بايد  بتواند د ي ل حظه ک رل
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رای .  تا سير سرنگونی دولت را، به طريقی انقالبی ھدايت کند.  نيروھای ناسيوناليست را افشا کند ر، ب ارگ ه ک ق و مناسب ترين شرايط را برای پيشروی طب

ارزات جاری .  اتحاد و انقالب خود، فراھم کند ب چنين کاری زمانی ميسر است که تاثيرات ناسيوناليست ھا و ساير نمايندگان طبقه حاکم، در اعتراضات و م

 . محرومين جامعه، کم و کمتر شده باشد

  

 برای طبقه  کارگر و کمونيسم" کنگره ملی کرد"عواقب زيانبار 

ا دولت ھای "  کنگره ملی کرد" ی ب خاصمات دول غرب ميتواند، به عنوان يک نيروی خدمتگذار دول غربی، در طرح سناريوھای سياه و مخرب، در ت

، " مسئله کرد" و استفاده از کارت .   و بعنوان يک عامل سناريو سياھی در تخريب سياسی و اقتصادی جوامع موجود، نقش ايفا کند.  منطقه، بکار گرفته شود

 .آنطور که در جنگ خليج در عراق اتفاق افتاد.  در حل و فصل جدالھای ارتجاعی در منطقه، را تسھيل کند

ی  ه و سدر ذھن کارگر و مردم زحمتکش در کردستان اين توھم را ايجاد ميکند، که گويا تمام مردم ساکن چھار بخش کردستان، از دولت حاکم بارزان اي رم

ن "  کنگره کرد" و !  دار و مالتی ميليارد تا کارگر و زحمتکش، ھمگی يک درد و يک سرنوشت مشترک دارند ي جامع ب ه و در م ع ام ا در ج سخنگوی آنھ

 ! المللی است

ل خود، ھم ق م وارمحيط فعاليت کارگر کمونيست را به  اين سم آغشته ميکند که گويا طبقه کارگر بايد به جای مبارزه برای ايجاد و تقويت صف مست ي ه ن

 .و مقتضيات رھايی خود، برای کاھش مشقات و مصائب ش را ميتواند در دستان اين کنگره بگذارد. نگاھی به اين روزنه دروغين اميد داشته باشد

ن ت، بعالوه اين واقعيت که امروز منطقه خاورميانه، بيش از پيش، ميدان تاخت و تاز نيروھای مخرب امپرياليستی و متحدين مرتجع محلی آنھا اس ا اي افش

ه در "  بديل" دول غربی و دولت امريکا، دست اندرکار سازماندھی .   تالشھا را عاجل ميکند ان خواھ حرکات آزادي ات و ت ھای مختلف برای مقابله با انقالب

ن .  امری که ريشه آن نه در خاورميانه، که در رقابت و تقابل ھای جھانی سرمايه برای تقسيم مجدد جھان در دنيای چند قطبی آينده است.  منطقه، اند نقش اي

ه م دانيروھا در ليبی، مصر، سوريه و عراق، اين واقعيت را که دول غربی بيش از پيش برای حفظ برتری خود بر جھان سرمايه، اين  منطقه را ب ی از ي ن

 .فعاليت ھای مخرب و ميليتاريستی تبديل کرده اند و ميکنند، خطرات استفاده از کنگره ملی کرد، را برجسته ميکند

تقل مس از اين رو، يک اولويت جنبش کمونيستی طبقه کارگر، مخالفت فعال عليه شکل گيری کنگره ملی کرد است، و بر متن آن توضيح اھميت سازماندھی

ان، .   طبقاتی و  کمونيستی طبقه کارگر ت ردس يست در ک ال ون متحد شدن حول پرچم و افق کمونيستی موجود در جامعه، در مقابل بلوک طبقاتی احزاب ناسي

 .امر فوری جنبش کمونيستی است

وک .  شکل گيری کنگره ملی کرد، در مضمون کار کمونيستی ما در مقابل ناسيوناليسم کرد تغييری نميدھد ل اين امر تنھا نشان ميدھد که  سازماندھی يک ب

 . قدرتمند کمونيستی و کارگری در منطقه، تا چه اندازه يک ضرورت و يک نياز مبرم و فوری است

  

 

 حزب کمونيست کارگری حکمتيست
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ان در ”   کنگره ملی کرد“ ردست لف ک ای مخت خشھ يست در ب ال ون ي اس دير يا زود قرار است تشکيل شود و در برگيرنده ھمه سازمانھا و احزاب  علنی ن

وان يک )  حزب کمونيست ايران( اطالعيه شماره يک کميته مرکزی کومه له .  کشورھای ايران عراق ترکيه و سوريه است ه عن اعالم کرده است که آنھا ب

کی از »کومه له اعالم کرده است که .  جريان کمونيستی و انترناسيوناليست در اين کنگره عضويت دارند مسئله کرد به عنوان يک مسئله ملی حل نشده، ي

ر .  مسائل گرھی خاورميانه است راب وا در ب ام ق م چھار دولت سرکوبگر منطقه در ايران، عراق، سوريه و ترکيه مستقيماً در اين مسئله درگير ھستند و با ت

  «حل دمکراتيک و عادالنه آن ايستاده اند

رده است، ه ک ي وج ن ت ي جع رت ن اي اين مساله و بسياری داليل ديگر ظاھرا عضويت اين جريان به اصطالح کمونيست را در کنگره ملی ناسيوناليستھا و م

 .سازمان در اين مجمع ملی کرد عضويت فعالی ھم بعھده گرفته است

ه حزب  «پنھان کاری»سازمان و حزب عضويت دارند که بر خالف  39دراين کنگره  گره ک ن کومه له و کارگر فريبی اين جريان، دو جريان اصلی اين ک

ق عرادمکرات کردستان عراق و اتحاديه ميھنی کردستان عراق باشند از جمله احزاب عضو و سھيم در حاکميت و دولت عراق و حاکم مطلق در کردستان 

بش .  ھم ھستند ام اھداف جن م ه ت ا ب ب ري ق د و ت ده ان اين دو جريان حکومتی که از مبتکرين اصلی اين کنگره ھستند سالھاست که از دست ستم ملی رھا ش

ه .  ناسيوناليستی که عبارت باشد از تشکيل حاکميت سرمايه دارن کرد رسيده اند طق ن بقيه جريانات عضو اين کنگره ملی اپوزيسيون کرد  سه دولت ديگر م

يست و .   ھستند و ھر کدام به شکلی در پی فعاليت در جنبش کردايتی ھستند ون م روی ک ي غير از کومه له که در اطالعيه اش تاکيد ميکند که بعنوان يک ن

فی ی مانترناسيوناليست در اين کنگره شرکت دارد ديگر اعضا از جريانات متنوع جنبش ناسيوناليستی در اين چھار منطقه ھستند و رنگين کمان سياس ل ت خ

ا .  را در بر ميگيرند ت ب ا حدود نس ا ت ن کشورھ ه اي م ماھيت سراپا ارتجاعی ھمه اين جريانات جنبش ناسيوناليستی بر کمونيستھا و برای طبقه کارگر در ھ

ردم زحمتکش .  زيادی  آشکار است ران و م ارگ ار  و سرکوب ک اين جريانات يا تبديل به احزاب حاکم در کردستان عراق گشته اند و مستقيما در استثم

هکردستان عراق شرکت دارند و يا بعنوان جريانات ارتجاعی و ابزاری در رکاب دولتھا و يا سياستھای ارتجاعی غرب و آمريکا در سياستھای من ای و  طق

 .ھمه جا رفع ستم ملی مجوزی برای ايفای نقش تاکنونی اين جريانات بوده است. جھانی بوده اند

وده .  بدون ھيچ ترديدی بايد گفت که مبارزه برای رفع ستم ملی به ھيچ عنوانی در دستور کار اين جريانات نبوده است آنچه تماما دنبال ميشود و اساس و شال

رای در رد اين سازمانھا را تشکيل ميدھد مبارزه برای حاکم کردن جنبش ناسيوناليستی بر مبارزه برای رفع ستم ملی و دست يابی اين جنبش بورژوازی ک ب

ی .  قدرت بودن به اشکال مختلف بوده است در بھترين حالت اينھا، مدافعان طرح ھای خودمختاری ، خودگردانی و فدراليسم قومی ھستند که مھر ابدی و اذل

ه .  ناسيوناليستی شھروند درجه دومی را ميخواھند بر پيشانی شھروندان ھر کدام از اين جوامع بکوبند ق د و طب ن رس اينھا ميخواھند تحت نام ملت به قدرت ب

ر ر ده ت ان روز وز سرمايه دار در اين مناطق را بر گرده اکثريت مردم کارگر و زحمتکش سوار کرده و از قبل استثمار به مراتب وحشيانه تر و عقب م ب

ان عراق در طبقه سرمايه دار و خرده بورژوای اين جامعه را با افتخار کردايتی به حلقه ای از حاليق سرمايه داری در دنيا تبديل کنند، دقيقا آنچه  ردست ک

بش ”  کنگره ملی کرد“ .  اتفاق افتاده است و جنبش ناسيوناليستی را بر اين  تاج و تخت نھاده است ابزار ديگری در خدمت سياستھای اصلی اين جريانات جن

 .ناسيوناليستی و ھمزمان سياستھای ارتجاعی دولتھای غربی و آمريکا است

رد .  کومه له به اين ترتيب به يک کارگر فريبی آشکار دست زده است ده ملت ک ن اي م گره خود را ن اين جريان که مانند ديگر سازمانھای عضو در اين کن

ردم «مردم»ميداند و برای تحقق خواستھای اين  ن م ی اي الب ق بش ان دن جن ان ! که شامل ھمه طبقات بورژوا تا کارگر است پيگيرانه و برای به سرانجام رس

ا ”  کنگره ملی کرد“امروز سر از  ھ ه آن رار است ب سم ق ي ال در اورده است و اھداف ناسيوناليستی اش را بسته بندی کرده و تحت نام کمونيسم و انترناسيون

 .بفروشد

روی  ي ه ن ا ب ک ی و در ات ست ارکسي ه و م حيک جريان کمونيست و انترناسيوناليست حل مساله ملی و رفع ستم ملی را در اتکا به اصول ازاديخواھان ت د م

رد“ کومه له بر عليه کارگران و برای متوھم کردن آنھا به .  کارگران و برای استقرار حکومت سوسياليستی ميتواند دنبال کند ی ک ل گره م ن ات ”  ک ان و جري

ارزه .  تشکيل دھنده اش تکيه دارد و به سرعت در جھت اھداف ضد کارگری و ضد آزاديخواھانه و کمونيستی اين جريانات گام مينھد ب ی و م ل حل مساله م

ر  پر برای رفع ستمگری ملی و ھر تبعيضی نه تنھا از طريق مبارزه با  دولت و ملت ستمگر، بلکه دقيقا و تماما از طريق مبارزه به ھمان اندازه حرارت ب

ی .  عليه ناسيوناليسم ملت ستم ديده  ممکن و عملی ميشود ست ي ھر چيزی غير از اين نه ربطی به کمونيسم و نه ربطی به انترناسيوناليسم و ازاديخواھی کمون

 كومه له و ارتجاع كنگره ملي كُرد
 اسد گلچيني 



 ارتجاع كنگره ملي كُرد

10 

د.  دارد ن ه .  کومه له کارگران و کمونيستھا را تحت عنوان کمونيست و انترناسيوناليست از مبارزه مارکسيستی و سوسياليستی تماما ميخواھد دور ک ه ل وم ک

رد“ آگاھانه و در روز روشن به کارگران در عراق و کردستان عراق و کارگران در ايران دارد دروغ ميگويد و در حالی که در  ی ک ل دست در ”  کنگره م

ادست دولت و حاکمان ھم جنبشی اش در کردستان عراق دارد، و در حالی که اين دولت و حکومت مستقيما استثمار شديد کارگران و سرکوب کمونيس ھ و  ت

اده است ھ ام ن فس .  کارگران و زنان را در دستور دارد، اين خدمت گذاری و در يوزگی به جنبش ناسيوناليستی را انترناسيوناليست کمونيستی ن ن اد ب م ت اع

رائت )  بخوانيد بورژازی ملت کرد( ناسيوناليستی و نمايندگی راديکال مردم کردستان  ه ق ه داده است ک ه ل وم ه ک ارگری ب اه ضد ک گ اي ظاھرا انچنان ج

يک جريان کمونيست و انترناسيوناليست و يک !  ناسيوناليستی و فرصت طلبانه ای ھم از انترناسيواليسم کارگری را برای اين جريان ازاد اعالم کرده است

شرکت داشته  گرهجريان که ميداند رفع ستم ملی چگونه در دو جبھه مھم بايد کوبيده شود نميتواند در يک کنگره ناسيوناليستھا و خيل مرتجعين اعضا اين کن

ھی ھر  «” کنگره ملی کرد“»تقويت صفوف کارگران مبارز و آگاه از ھر نوع توھم و ترديدی به اين جريان و جريانات شرکت کننده در اين .  باشد دي امر ب

 .کمونيست و جريان کمونيستی است

خ از ”  کنگره ملی کرد“ ادعای کومه له در مورد شرکت در  ل به منظور جلوگيری از ھر نوع سازش اين جريانات با دولتھای منطقه، بيشتر به يک جوک ت

کی را .   جانب جريانی شبيه است که با دو کاله ملی و چپ، مشغول تردستی است د ي اي ا ب اله ي کومه له دير يا زود بر اثر تناقضات ھميشگی بين اين دو ک

 «کارگر و چپ»و در دست ديگر  «ملت کرد»انتخاب کند و بر سر بگذارد که کامال ديده شود يا اينکه مانند گذشته لنگان لنگان و در حالی که در يک دست 

ه در !  ھمچنين اين ادعا ھمان اندازه درست است که مبارزه برای رفع ستم ملی از طريق اين خيل مرتجع.  را حمل ميکند به زندگی خود ادامه بدھد ه ل وم ک

ه ای د از سوري ع االت ب م رای احت ران را ب   اوضاع منطقه ای و جھانی سرگردان برای آويزان کردن قبای خود، يک روز ائتالف چپ ھا در سراسر اي

رد در  سم ک ي ردتدارک ميبند و فعال ان ميشود و روز ديگر در ھمين راستا عضو فعال و پيشبرنده سياستھای مسعود بارزانی رھبر جنبش ناسيونال ان ک ست

گره ای .  عراق، رئيس حکومت کردی در کردستان عراق و از زمره بزرگترين سرمايه داران عراق و منطقه است ن يس و ک ن رئ ي کومه له در رکاب چن

رد“ دنبال چه چيزی است؟ توجيه گر اين سياستھای کومه له ھم چپ ھای ناسيوناليست ايرانی است که از شرکت و عضويت کومه له در  ی ک ل گره م ن ” ک

کومه له کارگران و ازاديخواھان را اشکارا ميخواھد فريب بدھد و ماسک فرصت طلبی و مارکسيستی بر چھره ناسيوناليستی خود .  دھنشان  اب افتاده است

ده  «جنبش ناسيوناليستی برای تعيين سرنوشت ملل تحت ستم را»کومه له بيش از بيش و آگاھانه امر و وظيفه .  اين ماسک را بايد کنار زد.  گذاشته است ھ ع ب

گره ”  کنگره ملی کرد“ گرفته است، مھم نيست اطالعيه ھای کومه له تا چند شماره ديگر در مورد  ن صادر ميشود و در کدام شماره خروج خود را از اين گ

تا چه اندازه اجازه اين مانورھای ناسيوناليستی به کومه له داده ميشود .  اعالم ميکند،  اين مساله ھيچ تغييری در ماھيت اين نقش ناسيوناليستی کومه له ندارد

 . اين تماما به فعاليت کمونيستھا و کارگران آگاه و ھمه آزاديخواھان در ايران و کردستان و منطقه بستگی دارد

ر نوع راست ت ھستم ملی و رھايی مردم در کردستان آنطور که اطالعيه کومه له ادعا دارد آن پايه و شالوده ای است که کومه له را ظاھرا آزاد گذاشته اس

ع آن  .   روی و در غلتيدن بيشتر به سياستھای ارتجاعی را کمونيستی بخواند ه رف وجود ستم ملی برای کمونيستھا و انترناسيوناليست ھابه اين معنی است ک

بش لی با نيروی متحد و آگاه کارگران و برای رفع موانع مبارزه طبقاتی و رسيدن به جامعه ای سوسياليستی بايد ممکن شود و به ھر نوع ستمگری م و جن

ه .  ناسيوناليستی پاسخ کارگری و کمونيستی و آزاديخواھانه داد رد و ب از ھر گونه الحاق اجباری که از طرف انواع ناسيوناليستھا صورت ميگيرد دوری ک

از ھا اين ترتيب تالش برای طوق ملی درست کردن برای شھروندان جامعه دور ريخته ميشود و ھر نوع نفاق ملی و قومی که محصول وجودی ناسيوناليست

رد“ راه ھای ديگری و از جمله راه ھايی که به .  ھر طرف ميباشد را تماما و با ھمه وجود به مقابله و مبارزه غير قابل سازشی کشاند ی ک ل گره م م ”  کن ت خ

ه .  است…  ميشود راه حل ناسيوناليستھای درگير در ماندگار کردن اين ستم به قوه قھر و سرکوب و يا به شکل ھای خومختاری و فدراليسم قومی و  ه ل کوم

 ! با اغماض از جنبش ناسيوناليستی و جريانات مرتجع و ضد کارگر در اين جبھه خود را به گودی اين جنبش انداخته است

ن آنھا پيدا دگاکومه له تا ھم اکنون چھره و اھداف يکسان و موزون تری با ديگر جريانات ناسيوناليست شرکت کننده در اين کارزار بورژواھای کرد و نماين

ه  «مبارزه»اين نوع .  کرده است کومه له برای رفع ستم ملی تما ما راه حل جنبش ناسيوناليستی و راه حل بورژازی کرد برای سھيم شدن در قدرت و سرماي

ده .  ملی و کشوری است ان ک ی ھست را از خود ت ل م م ت کومه له به اين ترتيب و بر خالف ادعای خود ھر چه عنصر مارکسيستی در مبارزه برای رفع س

ه . کومه له بسيار آشکار تر از ھميشه اين رگه ناسيوناليستی اش را نمايش داده  است.  است کال ب ره رادي ظاھر شرط و شروط ھای بی مايه قرار است چھ

دارنش .  شرکت اين جريان در يک کارزار بشدت ارتجاعی تحت عنوان ادامه مبارزه برای رفع ستم ملی بدھد شور و شوق کومه له و کادر و اعضاو طرف

ام ”  کنگره ملی کرد“ برای حمل اگاھانه پرچم  و تبديل به سربازان راديکال و پيگير اين کنگره، به حق عزای کارگران و کمونيستھا است که جريانی تحت ن

 . را مشاھده ميکنند” کنگره ملی کرد“کمونيسم و انترناسيوناليسم در صفوف خيل مرتجعين 

رد“ کميته مرکزی کومه له در باره شرکت و شرط و شروط ھای اين جريان در عضويت و فعاليت در   2013اوت  3اطالعيه شماره يک  ی ک ل ” کنگره م

يست در .  ھر نوع ادعای مارکسيستی و انترناسيوناليستی اين جريان را بطرز مضحکی به نمايش گذاشت ون م ان ک خواھ ن و ازادي کارگران آگاه و مبارزي

 .ايران و ديگر مناطق بايد ماسک ناسيوناليستی کومه له را قادر شوند از صورتش بردارند و آنطور که ھست بشناسند
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 فاکتورھای موثر در تشکيل اين سازمان

ه است ن ي ن زم ن .  شروع عقب نشينی غرب و امريکا از سوريه و تغيير در تناسب قوای اين کشور به نفع دولت بشار اسد فاکتور اصلی در اي ار اي ن در ک

کی در عراق را در .  واقعه حزب هللا لبنان و جمھوری اسالمی در منطقه به پيشرفت ھايی رسيدند ال ويت دولت م ق چنين تناسب قوايی، به ھمين نسبت، ت

ده .  مقابل ناسيوناليسم کرد و جبھه سنی ھوادار عربستان را به دنبال دارد ي ام ج ھمين واقعه به پائين آمدن ارزش مصرف پ ک ک برای ترکيه در سوريه ان

ان و .  است؛ فاکتوری که ترکيه به خاطرش به پ ک ک امتياز داده بود ه عربست ه ک کوتاه شدن ضمنی دست و بازوی قدرت ھای مامور ويرانی در سوري

اين تغييرات که در بعد منطقه ای در جريان اند، منشا وحدت ھا و تفرقه ھا و مرور روابط و . قطر باشند، از محصوالت جانبی اين تغيير در تناسب قواست

 . انتخاب متحد و متفقين جديد، برای ھمه بازيگران کوچک و بزرگ در فصل جديد است

ازی .  کنگره ملی کورد يکی از اين محصوالت سياسی در اين دوره است امريکا ميخواھد به دنبال عقب نشينی از سوريه، مسئله کرد را به فاکتوری برای ب

رای .  بعالوه، امريکا مشغول ميانجيگری ميان فلسطينی ھا و اسرائيل برای صلح است.  در منطقه تبديل کند گر ب ه دي طق ن اد يک م در چنين صورتی، ايج

ره .  بازی و فشار به دولت ھای منطقه، يک نياز جديد امريکاست ھ ل م دي ناسيوناليسم کرد به رھبری مسعود بارزانی و پ ک ک ظرفيت ھای الزم برای تب

از .  شطرنج امريکا دارند ي اورد، يک ن ي ه فشار ب ي رک اضافه بر اين، نياز اسرائيل به وجود نيرويی که توسط آن به دولت ھای عراق و سوريه و ايران و ت

ه .  سياسی واقعی است ه دشمن دھ ي ل رد ع رابطه اسرائيل با حزب دمکرات کردستان عراق به رھبری خانواده بارزانی و استفاده از جنبش ناسيوناليستی ک

ه دولت عراق را .  ھای گذشته اش در منطقه تاريخی پشت سر دارد ي ل اسرائيل ھمراه دولت شاه ايران در دھه ھفتاد ميالدی ھم جنبش ناسيوناليستی کرد ع

ر در سال .  مورد استفاده قرار دادند و صدام حسين را وادار به دادن امتياز در منطقه خليج فارس کردند ران و صدام  ١٩٧٥قرارداد الجزاي اه اي ان ش ي م

حزب دمکرات کردستان عراق و پ ک ک ھر دو .  حسين جنبش ناسيوناليستی قدرتمند کرد در عراق را در عرض بيست و چھار ساعت به تعطيل کشاند

پ ک ک در طول عمر کوتاھش  تجربه خدمت به جمھوری اسالمی، .  تجارب تاريخی برای بکار برده شدن به عنوان نيروی ابزاری توسط دول منطقه اند

ا پ ک ک در خدمت .  سوريه، ترکيه و عراق را دارد ی ب حزب دمکرات کردستان عراق تجارب خونينی در خدمت دول منطقه دارد؛ جنگ نسبتا طوالن

ار  م در خدمت جمھوری  ١١ترکيه، جنگ عليه نيروی پيشمرگ در کردستان ايران، به خون کشاندن تظاھرات مردم در شھر اشنويه و کشت از ھ ر ب ف ن

ه ١٩، کشتار ١٣٥٩نفر از مردم روستاھای ديالنچرخ و کھريزه از حومه نقده در سال  ٣٠اسالمی، شرکت در قتل علم بيش از  ه ل وم (نفر از پيشمرگان ک

ه جمھوری اسالمی در ١٣٦٠در دره بايزاوی در پائيز )  نفر ٨( و دمکرات)  نفر ١١ روی خدم ي ، محافظت از مناطق اشغالی کردستان ايران به عنوان ن

دام  ١٣٤٧مناطق شمالی کردستان ايران، اعدام سليمان معينی مبارز ملی مھابادی و تحويل جنازه اش به ساواک در سال  ه و اع ي رک ، شکار مبارزين ملی ت

ت ردس ان دکتر سعيد کرمزی توپراغ مشھور به دکتر شوان و سعيد آل چی از شخصيت ھای ملی کرد در ترکيه دھه ھای شصت و ھفتاد که در ھمان  در ک

زرگ است ان ب ردست ن .  عراق زندگی ميکردند، در خدمت ترکيه، از تجارب خونين خدمت اين حزب به دولت ھای منطقه در تاريخ مبارزات ملی در ک اي

ن ال موارد را برشمردم بخشا به اين دليل که احزاب ناسيوناليست کرد به عمد جنايات اينھا در خدمت دولتھای منطقه را الپوشانی ميکنند تا او ي ده خون رون پ

 .  جنبش شان را رنگ ديگری نشان دھند، ثانيا در صورت به بازی گرفته شدن خود دچار مشکل نشوند

 . ه داردعھداين سازمان با اين پرونده خونين تاريخی رھبری بلوک ناسيوناليسم کرد در منطقه را برای به بازی گرفته شدن اين جنبش در دوره آتی را ب

سم .  در اين دوره، با عقب نشينی امريکا در سوريه، امکان فشار بيشتر ناسيوناليسم کرد بر مالکی، با اتکا به امريکا، ديگر ميسر نيست ي ال ون ي اس اين يعنی ن

ه در فضای .  کرد عراقی اخبار شادی بخشی دريافت نمی کند؛ بايد با دولت مرکزی و جمھوری اسالمی بسازد تا خود را نگھدارد نتيجتا مسعود بارزانی ک

ر ارسال مداپيشروی امريکا در سوريه تھديد به افراختن پرچم کردستان مستقل بر ساختمان پارلمان اربيل ميکرد، امروز با تشخيص ھوای نامساعد به پرچ

 !و دولت ھای ھمسايه ترک و عرب و ايرانی افتاده است" ملل"پيام دوستی به 

است ج وناسيوناليست ھای کرد ايرانی ھم با جھت جديدی که امريکا در مقابل جمھوری اسالمی در پيش گرفته است، و با انتخاب روحانی برای ري ھ ری م

ون .  ايران،  روند مشابه پ ک ک در ترکيه را برای خود بد نميداند وزيسي د و در موضع اپ کردن اگر اينھا از روی محاسبه اشتباه در انتخابات شرکت ن

ران رد اي يست ھای ک ال ون ي اس ان ن ي و  جمھوری اسالمی ايستادند، ميانجيگری مسعود بارزانی، کاری که ميان پ ک ک و دولت ترکيه ھم انجامد شد، م

ی .  جمھوری اسالمی، زير لوای رای کنگره ملی کرد، مسيری آبرومندانه برای ناسيوناليست ھای کرد ايرانی به نظر می آيد ن صورت اينھا ميتوانند در چني

ا !  مدعی شوند که مشورت احزاب کرد در ھمه بخش ھای کردستان ھمين بوده و اينھا به خاطر مصالح ملی از منافع حزبی گدشته اند کی ب برای اينھا نزدي

 كنگره ملي كرد
 محمد فتاحي 
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ورد و شخص  گره ک ن م ک ي جمھوری اسالمی و ورود به ديالوگ از راه دور و ارسال سيگنال به دولت روحانی برای سازش، مسير آبرومندتری از تصم

ار دولت .  اين فاکتور مھمترين عامل جذابيت کنگره کرد نزد ناسيوناليست ھای کرد ايرانی است.  بارزانی نميتواند داشته باشد به اضافه اينکه ايستادن در کن

 .  برادرشان مسعود بارزانی، به آنھا ھم موقعيت قويتری در معامله ميدھد

ر  ، استبرای پ ک ک که در ترکيه در پروسه معامله است و در سوريه به موقعيتی در حاکميت رسيده و در ايران ھم از طريق پژاک خواھان ھمين مسي

اشد ه ب ت ه داش ي ه .  ترجيح ميدھد تا بقيه را نيز ھمراه خود کند و از اين مسير وزن سنگين تری در منطقه و برای اعمال فشار منجمله به ترک ن است ک ي چن

 . کنگره ملی کورد برای آن ھم خيلی مفيد است

ن .  اسرائيل تنھا قدرت منطقه ای است که اوال احترام ويژه ای نزد ناسيوناليسم کرد دارد. يک فاکتور منطقه ای ديگر ميتواند نقش اسرائيل باشد بخشی از اي

ری آن در " پاراستن"احترام تاريخا به نقش موساد در سازماندھی تشکيالت حزب دمکرات کردستان عراق و سازمان امنيتی آن  ادرھای رھب يت ک رب و ت

بخش ديگر اين احترام در حمايت اسرائيل از ناسيوناليسم کرد به خاطر موقعيت منطقه ای اين نيروست؛ اسرائيل تقريبا با .  سال ھای دھه ھفتاد ميالدی است

ا له تمام دولت ھايی که مردمان کرد را زير حاکميت دارند، درگيری مستقيم و غير مستقيم دارد؛ با ترکيه به خاطر موضع اين کشور در قبال مسئ فلسطين، ب

ی .  سوريه و ايران و ھمچنين عراق به داليل متعدد بلوک کنگره ملی کورد در تمام اين کشورھا ميتواند به عنوان متحد طبيعی و البته غير رسمی  و غيرعلن

اگر دوره بارزانی پدر، اسرائيل نفع مستقيمی در جنگ ناسيوناليسم .  اسرائيل ايفای نقش کند و به ھمين درجه ھم از حمايت ھای متنوع اسرائيل بھرمند باشد

م .  کرد عراقی با صدام داشت، امروز وزن بيشتر اين ناسيوناليسم در بعد منطقه ای، بسيار فراتر ميتواند به اھداف اسرائيل کمک کند رھ در جھان درھم و ب

د از تواامروز، وجود مناطق کردنشين در چندين کشور با موقعيت ھای استراتژيک، و در شرايطی که مسئله کرد ھنوز الينحل مانده است، قضيه کورد مي ن

به نوعی، مسئله کرد ميتواند فلسطين ديگری در دل منطقه توليد کند که عامل .  طريق ناسيوناليسم کرد ابزار فشار به ھر کدام از دولت ھای اين منطقه باشد

ع شدن .  فشار امريکا و متحدين منطقه ای شان به دول منطقه در دل معامالت منطقه ای و جھانی باشد ناسيوناليسم کرد به داليل متعدد تجربه آلت دست واق

 . يکی از اين داليل، زندگی اين رگه در دل شکاف ھای منطقه ای و جھانيست، که اينجا مورد بحث نيست. ھای بسيار دارد

رد .  به زبان ديگر جنگ اينھا ھم برای سازش است.  جنگ و سازش ناسيوناليسم کرد برای شرکت داده شدن در قدرت است در ھر دو نقش، ناسيوناليست ک

ه موضوعی در .  به دنبال کسب درجه ای از قدرت و شرکت در چاپيدن مردم زحمتکش و طبقه کارگر در اين کشورھاست ی ن ل ه م ل ئ برای اينھا حل مس

ا در .  اولويت، که بھانه ای برای دعوا بر سر شرکت در کسب سود و سرمايه محلی است ھ ن ه اي ری ب شت ي اتحاد کل اينھا در کنار ھم بيشک قدرت عمل ب

ل .  تنھا مسئله در اين وسط ويژگی برای کار کمونيستی است. مسائل و موضوعات منطقه ای ميدھد ب ورد" اينھا تبليغ ميکنند که دسته جمعی بھتر از ق را "  ک

ر .  برای اتحاد پاسخ مثبت داده اند"  کورد" نمايندگی ميکنند و با آرزوی  ارشان مشکل ت ا ک ن روزھ کارگر کمونيست و سازماندھان کمونيست اين طبقه اي

ا "  کرد. " است در توضيح اين نکته که اتحاد اينھا اتحاد احزاب طبقه سرمايه دار کرد در منطقه است ی ي ران ھمان اندازه منافع مشترکی دارد که  ترک يا اي

ای عرب .  نه دولت ايران نماينده ايرانی ھا و نه دول ترکيه و کشورھای عربی نماينده ترک ھا و عرب ھايند.  عرب ي ه و دن ي رک طبقه کارگر در ايران و ت

 .توسط طبقه سرمايه دار و نمايندگان سياسی اش در ھيبت دولت ھا استثمار و سرکوب شده و حقوقش شبانه روز پايمال ميشود

ع .  در منطقه است"  ملت کرد" ادعای اين احزاب نمايندگی منافع  اف ن ه م ران و سوري ملت " اين ادعا ھمان اندازه واقعيت دارد که دول عراق و ترکيه و اي

ع دولت "  ملت. " اين کشورھا را در کشمکش ھای منطقه ای و جھانی نمايندگی ميکنند"  ھای اف ن ارگر پشت م ردن ک خرافه دست طبقه سرمايه دار برای ب

دازه .  را در تمام دنيای امروز مردمانی با منافع طبقاتی و سياسی متضادی شکل داده اند"  ملت ھا. " طبقه حاکمه است ان ان ی ھم کارگر و سرمايه دار ايران

که .  نتيجتا کارگر کرد در ھر کشوری، راھی جز اتحاد با ھم طبقه ای ھايش در محل ندارد.  منفعت مشترک دارند که کارگر و سرمايه دار کرد طوري ان م ھ

ا م ث د رش کارگر در مھاباد و سنندج در مبارزه برای بھبود زندگی راھی جز وحدت با ھم طبقه ای ھايش در مقابل طبقه سرمايه داری که روزانه است ن ک ي م

 . ندارد

د "  کرد" در کردستان ايران اگر ميتواند اتحاد ناسيوناليستی کرد را جشن بگيرد که "  ملت کرد"   اي ه ب طق ن ن م يکی شده است، کمونيست و کارگر آگاه در اي

ح . بطور جدی بجنبد تا در مقابل بلوک ناسيوناليستی بلوک سوسياليستی و کمونيستی را و صف مستقل طبقاتی را روشن تر شکل دھد وضي ه ت ان م بايد صمي

رای .  يک منفعت واحد ندارد، ھمانطوريکه فارس و عرب و ترک ندارند" کرد"دھد که  از ب اگر کنگره کورد ميخواھد از دول منطقه امتياز بگيرد، اين امتي

 . جيب خودشان و به بھبود زندگی کارگر بيربط است

 کومه له و کنگره ملی کرد

ارگر ر ه ک ق ا طب ز ا نچند سال پيش کمونيسم بورژوايی ايران ھمراه جنبش سبز طبقه متوسطه به نماز جمعه رفسنجانی رفت و سعی تمام به خرج داد ت ي

ار لشکر .  ھمراه خود پشت ناسيوناليسم پروغرب ايرانی ببرد، که خوشبختانه ناموفق ماند ن ن ک ت رف رار گ امروز کومه له در کردستان ھمان نقش را در ق

ره خورده است.  ناسيوناليستی به عھده گرفته است اوت .  درجه شکست اين تقال به کار پيگير کمونيست ھا و رھبران روشن بين کارگری در کردستان گ ف ت

ی خرج الياينجاست که کومه له از سابقه يک تاريخ عظيم از تقالی کمونيستی در دھه اول فعاليت علنی سياسی و نظامی، برای چنين فعاليت ھای ناسيون ست
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ان .  ميکند، که کمونيسم بورژوايی در ايران برای سينه زنی در صف جنبش سبز، پشت خود نداشت ردست ی در ک ست ي ون م ه ک گران از اين نظر، کار روشن

جاع .  خستگی بيشتر و حوصله توضيحات صميمانه تری الزم دارد وک ارت ل اب در ب ن شت شايد خود اين کار فشاری بر خود کومه له ھم ايجاد کند که با اي

 .ناسيوناليستی جا خوش نکند

رد گي ي ت، پشت .  نزد کمونيسم بورژوايی رفتن دنبال اين و آن جنبش و تحرک، عنوان دخالت فعال به خود م ز رف ران پشت سب ی اي ورژواي سم ب ي ون م ک

وان .  ناسيوناليسم ترک و قضيه قومی آذربايجان رفت، پشت تحرک قومی در اھواز رفت، و اسم ھمه اينھا را شرکت فعال ناميد کومه له ھم امروز ھمين عن

 .را برای نقش خود انتخاب کرده است

د .  ندکومه له در مقابل انتقادات وارده ميتواند پاسخ دھد که نقش اين سازمان در حل مسئله کرد آنرا ناچار به شرکت در چنين نھادھايی ھم ميک گوي ميتواند ب

سم ک ي ال امالت رد که نميتواند مثل بقيه برای چنين اتفاقی شانه باال اندازد و از کنارش بگذرد، در حاليکه مثل ھمه ميداند که احزاب سنتی ناسيون ع اد م ت اس

ده .  سياسی و پشت کردن به مسئله کورد اند قش زاي د در ن اي اينھا توجيھات کمونيسم دنباله رو است، کمونيسمی که خود بطور مستقل منشا تغيير نيست و ب

اسی .  سنت غالب کمونيسم امروز ايران ھمين است.  جنبش ھای عمده تر کنار دستش ظاھر شود ی سي ات ق وک طب ل دھی ب ان برای اين سنت، تاکيد بر سازم

اسی .  متفاوت از طبقات ديگر يک منزه  طلبی محسوب ميشود به ھمين خاطر دسته جمعی اينھا حکمتيست ھا را در دوران سبز به عدم دخالت و انفعال سي

 .متھم کردند، چون سازماندھی مستقل طبقاتی برايشان فقط روی کاغذ جايی دارد و در دنيای واقعی زايده جنبش ھای سياسی اصلی تر جامعه اند

ظر .  علت اصلی کومه له به اين کنگره تعلق جنبشی آن به اين تشکيالت است راز ن رای اب بايد توجه کرد که اين کنگره يک سمينار و کنفرانس و مجمع ب

ا چپ .  اين کنگره يک سازمان متشکل از تمام احزاب و تشکيالت ھای زير چطر خويش است.  سياسی و دخالت نيست ه ب وکی ک ل برای کومه له حتی از ب

اگر اتحاد با اين چپ ھای .  ھای ايرانی به عنوان اتحاد احزاب و سازمان ھای چپ و کمونيست ايرانی ايجاد کرده است، حياتی تر و سرنوشت سازتر است

رو ي م در د، ايرانی برای کومه له نقش يک دکوراسيون سياسی برای ايجاد توھم در ذھن کارگر کمونيست را دارد و کارش از صدور اطالعيه آنطرف تر ن

گره .  مقابل کنگره ملی کرد در اين منطقه نيرو جابجا ميکند و تصميماتی ميگيرد که به سرنوشت ميليون ھا مردم مربوط است ن ن ک ه در اي شرکت کومه ل

د.  ھمانند شرکت حزب کمونيست کارگری و کل بقيه چپ و کمونيست ھای ايرانی در جنبش سبز است ده ان ی نش دان ي ن م ي . ھيچکدام از سر اشتباه وارد چن

ی .  جنبش مادری که اينھا به آن تعلق سياسی استراتژيک دارند، اينھا را بطور خودبخودی وارد چنين عرصه ھايی ميکند ست ي اولی دنباله رو جنبش ناسيونال

دان  88در سال "  جنبش انقالبی ايران"ھمانقدر که .  کرد است و دومی دنبال جنبش ناسيوناليسم پروغرب ايرانی ي ران يک م ی اي ورژواي برای کمونيسم ب

ه ) اسم مستعار جنبش ملی کرد برای چپ ھای ملی کرد" ( جنبش انقالبی کردستان"مشترک با ناسيوناليسم ايرانی پروغرب است،  وم د ک ون ، ميدانی برای پي

 .له به بقيه جريانات ناسيوناليستی کرد شريک در اين جنبش است

ران ن ارگر در اي ه ک ق ااگر شرکت چپھا و کمونيست ھای ناسيوناليست ايرانی در جنبش سبز، بدليل نبود يک پايگاه اجتماعی ضرر آنچنانی به طب د، رس ي ن

وريته ای ات شرکت کومه له در کنگره ملی کرد، به دليل سابقه طاليی کومه له کمونيست سالھای دھه اول جنگ در کردستان، و به دليل خرج کومه له از آن

نقد کمونيست ھا به کومه له موجب .  تاريخی، کارگر در کردستان را تحت تاثير قرار داده و به رشد فضای ناسيوناليستی در ميان آنھا کمک مستقيم ميرساند

ی .  دبو دفاعی از اھميت شرکت در اين کنگره توسط کومه له شده که نقد کمونيست ھا به کمونيسم بورژوايی ايران موجب دفاع محکم آنھا از جنبش سبز اول

گره . ھمان جايگاه بااليی به ارتجاع کنگره ملی کرد ميدھد که دومی به ارتجاع جنبش سبز ايرانی ميداد ن جالب اينکه دفاع ناسيوناليست ھای کرد از ھمين ک

 .به اندازه دفاع کومه له از آن نيست، ھمانطوريکه دفاع خود ناسيوناليست ھای ايرانی از جنبش سبز، به شوری دفاع چپ ھا از آن جنبش نبود

سکوالر و  جنبش سبز ھمان اندازه محل تجمع سکوالر و اسالمی و ليبرال و چپ ناسيوناليست ايرانی بود، کنگره ملی کرد ھم به ھمان اندازه از اسالمی

يست .  وليبرال و چپ ناسيوناليست را در برميگيرد ون م ران و ک ارگ علت اين مسئله در اين واقعيت است که جناح چپ اين جنبش ھا مامور فروش آن به ک

ان جمھوری .  ھای جامعه اند م ت ف ر در گ ي ي غ رم و ت به ھمين دليل اگر جنبش سبز نزد خود رھبران و مدافعين بورژوای آن عنوان جنبش اصالحات و رف

ساسالمی عنوان ميگرفت، کمونيست ھا و چپ ھای مدافع آن ھمين پديده را به اسم جنبش انقالبی، جنبش سرنگونی و حتی انقالب به کارگر و کمو ي ا ن ت ھ

ام.  می فروختند ي ری اش پ ول رھب ه ق د و ب ام دھ ج  به ھمين دليل، اگر کنگره ملی کرد جايگاه معينی برای ناسيوناليسم سنتی دارد تا با آن معامالتش را ان

ارگر و مر ه ک ی ب وان تشکل ه عن ده ب دي ن پ ي دم دوستی به دولت ھای ھمسايه بفرستد، نزد چپ ھا و کمونيست ھای شرکت کننده اش مانند کومه له، ھم

 .زحمتکش به فروش ميرود که گويا ابزار درمان بخش قابل توجھی از درد و مشکالت انھاست

ه .  به ھمين دليل، برای کمونيست ھا، پاسخ به ادعاھای بی پايه کومه له در تعريف جايگاه اين بلوک ارتجاعی از اھميت ويژه ای برخوردار است ي ماھيت بق

ه .  ناسيوناليست ھای شريک در اين پروژه برای کمونيست ھا روشن است ه ل وم خی ک اري ه ت ق اب ه از س ه است ک تنھا ابھامی که ميماند، در مورد کومه ل

 .اين کار اما بدون کار توضيحی صميمانه ممکن نيست. کمونيست اوليه و از عنوان خود با اسم کمونيسم خرج ميکند

حتی دم با اين حال اين مسئله از حساسيت ويژه ای برخوردار است؛ سرکوب خشن دھھا سال در کردستان عراق و ترکيه و ايران وسوريه موجب شده تا مر

د ن گ ا دولت می جن که ب ن ه صرف اي د، ب دن ن ب ه احزاب .  پشت سازمان ھای شبھه فاشيست نوع پ ک ک و نوزاد ايرانی اشت پژاک ھم صف ب ي ق ذا ب ل
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د ا افشای .  ناسيوناليست ھم به سھم خود تاثير حتی بسيار بيشتری بر توليد توھم مثبت بودن کنگره ملی کرد برای مردم کارگر و زحمتکش را دارن ت ج ي ت ن

ه خورده گر تشکيالت جديد ناسيوناليسم کرد بطور کلی از اھميت ويژه ای برخوردار است و دفاع از کمونيسم در اين جامعه بيش از ھر چيزی به افشای آن

 .است

ا تصعيف .  افشاگری اما نه کافی که به تنھايی چنان ھم موثر نيست در غير اينصورت ناسيوناليسم کرد می بايست در اين سالھا زير افشاگری کمونيست ھ

کمونيسم در کردستان تاريخا .  علت اصلی نه کمبود افشاگری بلکه کمبود نقش موثر کمونيسم در کردستان بوده است.  در حاليکه تقويت ھم شده اند.  می شدند

ه .  زير بار فشار سنن ناسيوناليستی بر پراتيک و فعاليت ھايش، قادر به ايجاد تغيير در عمق جامعه نشده است ت سنت اين کمونيسم بشدت به ناسيوناليسم آغش

ھمين فاکتور عقيم بودن کمونيسم در اين منطقه از طرفی به تدريج .  و به ھمين دليل ابزاری به دست کارگر و زن و جوان برای تغيير سرنوشتش نداده است

رده ا ل ک دي ب ارگر ت سم و ک ي دميدان برای ناسيوناليسم عريان بازتر شده و سالھای اخير اسالمی ھای سلفی ھم کردستان را ميدان تعرض به کمون ی .  ن ت وق

دازد ه ان ه کمک  رشد .  کمونيسم و ناسيوناليسم سنتی کارساز نشدند، جمھوری اسالمی ھم ميتواند نوع سلفی اسالمی ھا را به جان جامع ي ب ا ش ب ري ق ن ت اي

 .اسالمی ھای فلسطين بعداز شکست ناسيوناليسم و چپ آن در چاره يابی مشکل آن جامعه بود

يست.  امروز کمونيسم در کردستان بايد بجنيد و در عمق جامعه موثر شود، تا دست ناسيوناليسم در تعرض به کمونيسم و کارگر را کوتاه کند . راه ديگری ن

 برای اينکار اما بايد ابتدا خود کمونيسم در کردستان، در عمل مبارزاتی سنن ناسيوناليسم کرد بر دست و

کمونيسم متفاوت از سنن کومه له بايد نشان دھد که کارگر و زن و جوان را .  پای خود را دور بريزد تا به عنوان يک نيروی متفاوت و موثر نقش ايفا کند

ار .  در ابعاد وسيع سازمان ميدھد؛ يعنی کاری که کمونيسم کومه له ای و کمونيسم تا به امروز در کردستان سراغش نرفته است ام ک م در غير اينصورت ت

 .کمونيست ھا چيزی جز افشای کومه له در حرف و اتحاد با کومه له در عمل؛ يعنی بی خاصيتی برای جامعه، نخواھد بود
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ه و  ،ايران ،جريان مختلف از کردستان عراق ٣٩با شرکت  ،تير ماه نشستی به فراخوان مسعود بارزانی رئيس اقليم کردستان عراق ٣١روز دوشنبه  ي رک ت

اق .  اوت کنگره گرفته شود ٢٤ھيئت تدارک کنگره انتخاب و قرار است  .  صورت گرفت ،" کنگره ملی کرد" سوريه به منظور بحث بر سر تشکيل  ف ن ات اي

ی را در  ،در اين چھار بخش را در بر گرفته است ،" کرد" اسالمی  ،گروھای قومی ،که در آن احزاب و جريانات مختلف ناسيوناليستی اي ھ ث ح ھمراه خود ب

رده است ،اينجا و در اين نوشته تالش ميکنم.  ميان جريانات مختلف سياسی دامن زده است ه  ،به اوضاع و احوالی که اين تجمع و اين تالش را ممکن ک ب

ه .  اھدافی که کنگره مقابل خود قرار داده است و به عواقب و تاثيرات آن بپردازم وم ھمزمان و از آنجائی که يکی از نيروھای شرکت کننده در اين نشست ک

 .نکاتی را نيز در زمينه سياست کومه له در اين نشست و عواقب آن اشاره کنم ،له است  که خود را چپ و کمونيست ميداند 

 شرايط و اھداف آن ،"کنگره ه ملی کرد"

ه .  مسئله تشکيل کنگره ملی کرد در منطقه از سالھا قبل مورد بحث احزاب ناسيوناليست کرد بوده است ي رک ان ت پ ک ( قبل از ھمه حزب کارگران کردست

 .ندما در اين زمينه دست به تالشھايی زد که بدليل اختالفات وسيع و جنگ و جدال ميان احزاب اصلی ناسيوناليسم کرد در منطقه اين تالشھا ناکام) ک

احزاب ناسيوناليست کرد در منطقه و در راس آن حزب دمکرات  ،اما امروز مؤلفه ھای منطقه ای و محلی به درجه زيادی عوض شده است و ھمين حقيقت

 .کردستان عراق را به اين نتيجه رسانده است که دست به چنين اقدامی بزند و شخص مسعود بارزانی چنين فراخوانی را بدھد

ی  ،کردستان عراق در دل تحميل يک جنگ جنايتکارانه به مردم عراق توسط دول غربی و در راس آن دولت آمريکا در جنگ خيلج بدست دو حزب اصل

ظر  ،اکنون بيش از دو دھه است.  افتاد)  جريان طالبانی(  و اتحاديه ميھنی )  جريان بارزانی(  حزب دمکرات کردستان ،ناسيوناليسم کرد ه از ھر ن اين منطق

ه مرور .  اين دو حزب در کل اين پروسه متحدين و مطيع کامل دولتھای غربی و مشخصا دولت آمريکا بوده اند.  در دست اين احزاب است در اين دو دھه ب

ی و  ،جريان بارزانی بر رقيب تاريخی خود يعنی اتحاديه ميھنی ،زمان و به داليل مختلفی که در حوصله اين نوشته نيست روی اصل فايق آمده است و به ني

درت  ،جريان بارزانی ھمراه جريان طالبانی و در اتحادی با آن.  حاکم در کردستان عراق تبديل شده است د ق با در نظر گرفتن منافع مشترک طرفين بر مسن

 .نشسته اند

ا.  امروز کردستان ، بر خالف مناطق ديگر عراق  از امنيتی بيشتر برخوردار است ا  ،اين بخش با روابط حسنه دولت اقليم کردستان با آمريک ان ب و ھمزم

ی از .  دولتھای منطقه و خصوصا ترکيه، به مرکزی تجاری تبديل شده است ل ان عراق و سي ردست ارگر ک در اين منطقه به يمن نيروی کار ارزان طبقه ک

ر،  ،و با برقرار کردن يک حاکميت فاسد ،کارگران مھاجر از کشورھای ديگر که در بيحقوقی مطلق بسر ميبرند ظي م ن امل و ک اول ک پ با لفت و ليس و چ

ن .  دھھا ميلياردر و ھزاران ميليونر در آن، سر بر آورده اند ري دارت ول کی از پ ه ي بارزانی و خانواده اش به بزرگترين سرمايه دار در کردستان عراق و ب

م است.  سرمايه داران جھان تبديل شده است اک در  ،حفظ اين موقعيت که نقطه اشتراک کل بورژوازی کرد در کردستان عراق و در راس آنھا دو حزب ح

ه .  و بدنبال  آن با ترکيه و حفظ رابطه ای بدور از تشتت با دولت ايران است ،وھله اول در گرو حفظ رابطه حسنه با آمريکا ه ک طق پيام آشتی به دولتھای من

واده  ،از جانب مسعود بارزانی به عنوان يکی از اھداف کنگره ملی بيان شده است ان ان و خ تالشی برای حفظ اين موقعيت برای بورژوازی کرد در کردست

 .بارزانی به عنوان راس اين ھرم است

ه  ،احزاب ناسيوناليست کرد ايران و گروھھای قومی آن ،عالوه بر احزاب ناسيوناليست کرد در کردستان عراق که اکنون حاکم اين منطقه ھستند در سه دھ

ی  ،گذشته و خصوصا بعد از به قدرت رسيدن اتحاديه ميھنی و پارتی در کردستان عراق ست ي ال ري پ ای ام امل طرحھ ع ک داف متحد و مطيع کامل غرب و م

ر  ،اين حقايق از چشم دولت آمريکا بدور نبوده است و آمريکا نيز تالش کرده است.  آمريکا در مورد آينده ايران بوده اند ه زي طق ن رد در م سم ک ي ال ون ناسي

طه .  سياست غرب و به عنوان اھرم فشاری در دست آمريکا در توازن و تخاصمات منطقه متحد شوند ل راب حکومت اقليم کردستان، و شخص بارزانی بدلي

ون  ،امکانات مالی فراوان ،رابطه نزديک با ترکيه ،حسنه با غرب وزيسي دادن يک الگو از حاکميت کرد و تبديل آن به قبله گاه بخش وسيعی از احزاب اپ

 .بھترين گزينه برای پيشبرد اين پروژه ھم از نظر غرب و ھم در دنيای واقعی است ،کرد در منطقه

ه احزاب  ،ماجرای سوريه و تبديل اين کشور به ميدان جنگی جنايتکارانه که در راس آن دول غربی و روسيه و متحدين منطقه ای و محلی آنھا قرار دارد ب

د.  اين منطقه را در دست داشته باشند ،ناسيوناليسم سوريه امکانی داد که در توافقی با بشار اسد ن ت ن پ ک ک ھس از  ،احزاب ناسيوناليسم سوريه که متحدي

ان و.  کنترل اين منطقه را بدست گرفتند ،اين فرصت استفاده کردند د و ..  وارد جنگ نه با دولت سوريه و نه با اپوزيسيون دست ساز آمريکا و عربست دن ش

 ،اعالم  آتش بس و پيام دوستی پ ک ک به دولت ترکيه.  عمال و خوشبختانه اين بخش از مردم از تحميل جنگ داخلی در اين منطقه تا حدودی در امان ماند

 حقايق و توهمات؛ كومه له و سياست آن“ كنگره ملي كرد”
 خالد حاج محمدي 
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راتش  ،...شروع پروسه عقب نشينی نيروھای اين جريان از ترکيه و عدم دخالت پ ک ک در اعتراضات دوره اخير عليه دولت اردوغان و ي اث ر ت عالوه ب

ه  ،در خود ترکيه ه خود در سوري اميدواريی برای دولت ترکيه بعنوان متحد آمريکا ايجاد کرده است، که ازپ ک ک به عنوان اھرمی  برای کمک به جبھ

ی .  استفاده کند دان ن يت چ ق وف ه م ھمزمان بارزانی به عنوان متحد ترکيه در دل تحوالت سوريه تالش کرد برای خود در کردستان سوريه جا پايی باز کند ک

ی خود در  ،به پيام آشتی اوجالن به دولت ترکيه.  حاصل نشد ون برای حکومت اقليم کردستان و مشخصا جريان بارزانی بعنوان فرجه ای جھت اعمال ھژم

 . منطقه و در ميان نيروھای ناسيوناليسم کرد و از جمله باز شدن فضا برای دخالتش در کردستان سوريه نگاه شده است

را و ..  جنبش سبز و ،رفسنجانی ،انتخابات رياست جمھوری ايران و تالشھای جناح اصالح طلب اح اصول گ درو جن ن برای تحميل عقب نشينی به بخش ت

اد  ،سرانجام انتخاب حسن روحانی ج ن کشور اي رال اي ب ي ھمراه خود اميدھايی را در فضای سياست ايران و در ميان اپوزيسيون بورژوايی و بورژوازی ل

ه ای.  اين اميدواری شامل دول غربی و در راس آن دولت آمريکا و رسانه ھای آنھا نيز بود. کرد ن ام اح خ  ،اميد به بھبود رابطه باغرب و کاھش قدرت جن

ه .  ھمزمان اميدواری را در ميان احزاب ناسيوناليست کرد نيز افزايش داد ی ب ارزان پيام آشتی به دولتھای منطقه که در نشست احزاب ناسيوناليستی توسط ب

د  ،عنوان ھدف کنگره ملی بيان شده است دي ھور ج در حقيقت عالوه بر ترکيه، خطاب آن به جمھوری اسالمی و شخص حسن روحانی به عنوان رئيس جم

 .آن کشور است

ايکی از فاکتورھای دخيل در کنگره فاکتور آمريکا و تالش اين کشور برای متحد کردن نيروھای مدافع غرب در منطقه و بطور روشن احزاب و گر ی وھ

ن .  سربزير ترين و آماده ترين جريانات در خدمت سياست غرب در منطقه است ،ناسيوناليستی و قومی کرد به عنوان مطيع ترين ايجاد قطبی متشکل از اي

ی مذھب و ،نيروھا،  از حکومت اقليم کردستان به عنوان مرکز و پايگاه اين پروژه، تا احزاب و جريانات مختلف قومی ون جمھوری ...  سن وزيسي در اپ

 .برای غرب ابزار قابل توجھی جھت دخالت در تحوالت منطقه است ،تا پ ک ک و جريانات کرد در سوريه ،اسالمی

ود  ،عالوه بر اينھا کل احزاب ناسيواناليسم کرد ب ھ رای ب ری ب وان چت ه عن تشکيل کنگره ملی کرد را بعنوان گامی در ھمکاری و نزديکی بيشتر با ھم و ب

حادی در کل .  موقعيت خود و ايجاد سمپاتی به خود در ميان مردم کرد زبان در مناطق مختلف ميبينند آنھا اين کنگره را به عنوان چتری و ظرفی جھت ات

ن در شکاف .  منطقه کرد نشين و ايجاد وزنه ای برای ايفای نقش در تحوالت منطقه نگاه ميکنند رای زيست و از تالش ب ل م رد م ای ک ھ تاريخ ناسيوناليست

وده است ،دولتھای منطقه ه ب طق ن جع در سطح م رت ای م ھ ت کی از دول ه ي ن ب ا و پشت بست . تالش برای مذاکره و آشتی و ھمزمان جنگ با اين دولتھ

ا صدام .  سال گذشته در ھيچکدام از کشورھای منطقه صاحب استراتژی مستقل و روشنی نبوده اند ٥٠ناسيوناليستھای کرد در  جنگ و ھمزمان روبوسی ب

ان  ،پيام لبيک به خمينی و اسکورت نيروھای جمھوری اسالمی برای استقرار در کردستان و ھمزمان جنگ و مذاکره با آنھا ،حسين جنگ با ترکيه و ھمزم

حد دولت .  بخشی از زندگی آنھا بوده است ،مذاکره و پيام دوستی ارسال کردن ت ر م د و در دوره اخي و در قطب بنديھای جھانی زمانی مطيع روسيه بودن

ا آن .  آمريکا و در ھر دوره منافع و سياست اين دو قطب سرنوشت آنھا را رقم زده است ن ي ا اي ھمزمان جنگ و لشگر کشی عليه ھمديگر و در ھمدستی ب

ی .  دولته مرتجع حاکم در منطقه و دوستی و آشتی و اتحاد کردن زندگی ھميشگی آنھا بوده و ھست ات داخل الف د اخت لذا پيش بينی سرانجام اين اتحاد و رون

ورھای .  جريانات دخيل در آن، ھنوز زود است ت اک در ميان آنھا انواع اختالفات و ھمزمان نقاط مشترک ھم موجود است و ضمنا آينده اين اتحاد در گرو ف

 . پ ک ک و ترکيه است" صلح"آينده عراق و آينده رابطه غرب و جمھوری اسالمی و آينده  ،منطقه ای از جمله آينده سوريه

 و عواقب آن" کنگره ملی کرد"

ر .   کنگره ملی کرد تالشی است برای متحد کردن احزاب ناسيوناليست کرد در منطقه، با اھدافی که به آنھا اشاره شد ه و ب طق ن حوالت م ر ت عواقب آن ب

 .بر طبقه کارگر در مناطق کرد نشين و کل منطقه جای تامل است که به نکاتی در اين زمينه ميپردازم ،مبارزات حق طلبانه مردم

د ن ام ن ه .  احزاب شرکت کننده در اين کنگره مشترکا شکل گيری اين کنگره را ايجاد ارگانی که کل مردم کرد زبان منطقه را نمايندگی ميکند، مي ا ن ن ادع اي

 .، که  شامل کومه له نيز به عنوان جناح چپ اين کنگره،  و شخص ابراھيم عليزاده  ميشود... تنھا شامل بارزانی و اتحاديه ميھنی و پ ک ک و

د...  اسالمی و ،قومی ،احزاب ناسيوناليست مورد اشاره  ھر کدام احزاب سياسی اطق دارن ن ن م . معينی ھستند و ھر کدام طبيعتا طرفدارانی در بخشی از اي

 .اما  ھيچ بخشی از مردم کردستان به آنھا نمايندگی خود را نسپرده اند

وجود جوامع "  نماينده" مردم ھيچ بخشی از کردستان، نقش و تاثيری در تعيين آنھا به عنوان  ی در شکل م ان حتی به شکل صوری و مانند انتخابات پارلم

ده .  بودن ادعايی است که خود اين احزاب دارند و حقيقتی در آن موجود نيست"  نماينده مردم کرد زبان. " بورژوايی، را نداشته اند ن اينھا به ھمان ميزان نماي

ن .  سوريه و عراقند ،ايران ،بشار اسد و مالکی نماينده مردم ترکيه ،حسن روحانی ،مردم کرد زبانند که اردوغان فی اي ن کی از عواقب م ن وصف ي با اي

اين ذھنيت وارونه، .  است"  کنگره ملی کرد" خودگماره مردم در "  نمايندگان" اتفاق، تالش مشترک برای قطع کردن دست مردم از پايين و اميد بستن آنھا به 

 .به ھمان ميزان سياست انتظار و عدم دخالت از پايين را رشد ميدھد ،به ھر ميزان مورد قبول مردم متوھم واقع شود

ه در منطکنگره ملی کرد گامی است در جھت باز شدن بيشتر دست دولت آمريکا و سياست امپرياليستی آن در خاورميانه و استفاده از معضل کرد در اين  ق
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زه کردن آن .  خدمت منافع غرب ھمزمان اين کنگره ظرفی است برای کمک به گمراه کردن مبارزات حق طلبانه مردم از جمله برای رفع ستم ملی و کانالي

بش "  ديالوگ" از طريق  ن احزاب و جن خ خود اي اري دمت ت ه ق خی ب احزاب بورژوايی کرد با دولتھای مرتجع و ساخت و پاخت آنھا با ھمديگر که تاري

 .امری که ھمواره بخش وسيعی از مردم غيرنظامی و بيگناه کردستان را قربانی کرده است. ناسيوناليسم کرد را پشت سر دارد

ردم .  تالش برای ھويت تراشی ملی و قومی برای مردم کرد زبان و تبليغ يک ھويت کاذب به جای ھويت انسانی آنھا است"  اتحاد" اين  اينجا ھمسرنوشتی م

مبارزات و منافع مشترک آنھا حاشيه ای و انشقاق و .  لطمه ميخورد ،ستمديده و ھمزيستی آنھا با مردمان ديگری که تفاوت آنھا تکلم به دو يا چند زبان است

ه  ،کاری که تاريخا ھر جا پيش رفته است. اختالف انداختن ميان آنھا برجسته ميشود ت داش جه ای ن ي جز جنگھای قومی و کشتارھای جمعی و جنايتکارانه نت

جنگھا و .  مختلف به کرات ديده است"  ملتھاھا و مذاھب"ميوه اينگونه تالشھا را بشريت در طول تاريخ و خصوصا در چند دھه گذشته به نام تعلق به . است

ن حال .  در عراق و ليبی و اکنون در سوريه تنھا چند نمونه از نتيجه چنين تالشھايی است ،در رواندا ،پاکسازيھای قومی در يوگسالوی اق در عي ف ن ات اي

يست .  است...  عرب و ،فارس ،ترک ،تالشی ارتجاعی برای ايجاد انشقاق در ميان طبقه کارگر در اين کشورھا به نام کرد به ثمر رسيدن اين تالش چيزی ن

ورژوازی از  ،جز لطمه خورد اتحاد طبقه کارگر در اين کشورھا ارس و ترک" لطمه خورد خودآگاھی اين طبقه که در مقابل ب رد و ف ع  ،آن..  و"  ک اف ن م

ی  ،شکستن حس ھمسرنوشتی ،اين نفاق چيزی نيست جز.  مبارزه مشترکی و اتحاد مشترکی الزم دارد ،مشترکی دارد ه دوست حس مشترک طبقاتی و نياز ب

 .ل ميشودشامو اتحاد طبقاتی و فرا ملی در مقابل دشمنان طبقاتی خود که از دولتھای مرتجع حاکم تا احزاب بورژوايی از جمله احزاب بورژوايی کرد را 

به حاکميت آن و به بی حقوقی کارگران کردستان در مقابل دولت  ،يکی ديگر از عوارض اين اتحاد مشروعيت دادن به بورژوازی کرد در کردستان عراق

رد ،کرکوک و ھمه شھرھای کردستان عراق ،سليمانيه ،کارگران در اربيل.  بورژوايی حاکم است ورژوازی ک وسط  ،بيش از بيست سال است که توسط ب ت

کی از .  در بی حقوقی مطق بسر ميبرند...  توسط بارزانی و طالبانی و  ،دولت نوپای حاکم وان ي دھھا ھزار کارگر مھاجر در کردستان عراق امروز به عن

ردم .  بيحقوق ترين بخشھای طبقه کارگر در جھان استثمار ميشوند رد" کنگره ملی نه تنھا به ھمه اين فجايع به نام منفعت م د"  ک دھ ي عالوه  ،مشروعيت م ب

ون ...  سرمايه داران کرد در سليمانيه و اربيل و دھوک  ي ل ي د م ن ه و چ را به عنوان سخنگو و نماينده خودگمارده آنھا و نماينده کل مردم کرد زبان در منطق

 . کارگر و خانواده کارگری معرفی ميکند

 "کنگره ملی کرد"کومه له و 

وان .  يکی از شرکت کنندگان در اين پروژه است)  کومه له(  تشکيالت کردستان حزب کمونيست ايران ه عن زاده ب ي ل م ع ي در اولين نشست اين احزاب ابراھ

ه است ٢١يکی از جريانات منتخب برای تدارک کنگره ملی کرد از ميان .  دبير اول کومه له شرکت داشته است ه ل وم ده ک ن ن ان شرکت ک م .  جري ي راھ اب

ه .  و شرکت خود در اين پروسه مصاحبه ای با تلويزيون کومه له داشته که قابل توجه است"  کنگره ملی کرد" عليزاده در خصوص  پرداختن به کل نکاتی ک

ھمينجا يادآوری کنم که بحث من و نقدم از کومه له و دبير او آن .  دبير اول کومه له در مورد کنگره و اھداف جريان خود دارد در حوصله اين نوشته نيست

روژه است ،نفس شرکت در اين نشست نيست ن پ ه .  نقد من به موضع کومه له در مورد اين ماجرا و دفاع روشن آنھا از ناسيوناليسم و کل اي می ک ي اھ ف م

ی" چيزی جز ھويت  ،تمھای مورد اشاره او و حتی ھويتی که خود و حزبش را در آن قرار ميدھد ،نماينده کومه له بکار ميبرد ل ديس آن"  م ق رد"   ،و ت " ک

م .  نيست... را پاسداری کردن و "  کردھا" منافع  ،را داشتن"  کردھا" نمايندگی  ،بودن ي راھ ان اب م و از زب ي ق ت برای روشن شدن اين حقايق توصيه ميکنم مس

کومه له خود بخشی از اين تالش است و لذا کل نکاتی که در مورد اين کنگره و اھدافی که دارد و .  عليزاده به مصاحبه او که لينک آن ضميمه است بشنويد

ان .  گريبان کومه له را ھم ميگيرد ،عواقب منفی که برای طبقه کارگر و مردم محروم دارد ي ه ب اطان ت کل انتقاد ابراھيم عليزاده و مالحظات او که بسيار مح

ده .  ميکند حاوی چند نکته است که اشاره ميکنم الزم به ذکر است که مصاحبه ابراھيم عليزاده به زبان کردی است و نکاتی از آن که در اين نوشته اشاره ش

 .در حقيقت ترجمه متن کردی آن به زبان فارسی و توسط نويسنده اين سطور است ،است

ه  ،يکی از نگرانيھای اصلی دبير اول کومه له در مورد کنگره ملی کرد ی ب ام آشت ي ر ارسال پ ده ب ن ن تاکيد بارزانی و تعداد ديگری از جريانات شرکت ک

رد( بايد به نمايندگی از طرف خلق کرد  ،ابراھيم عليزاده معتقد است به جای پيام به دولتھا که اشغالگر کردستان ھستند.  جمھوری اسالمی است ه )  گه لی ک ب

ا "  دمکراتيک" و مسئله ديگر نگرانی از اعمال موازين غير .  پيام آشتی فرستاد)  گه النی تر(خلقھای ديگر  ھ عضی از آن از جانب  احزاب ديگر و تالش ب

 .شرکت کنندگان در اين کنگره است" دمکراتيک"برای اعمال ھژمونی خود بر ديگران و عدم رعايت حقوق 

 :ميگويد ،از ھمصدايی تا پيام آشتی به دولتھا و مشخصا دولت جمھوری اسالمی ،ابراھيم عليزاده در جواب به سوالی در مورد اھداف اين کنگره

رد را مراز نظر ما اگر اين کنگره موفق شود پيامی محکم برای دولتھايی که مردم کرد در آنھا زندگی ميکنند و مردم کرد را تحت فشار ميگذارند و "   دم ک

 ".ميتواند کنگره ای موفق باشد ،از حقوق ابتدايی خود محروم ميکنند بفرستد

ن و دو  ،دولتھای دشمنان مردم کرد ،ميتواند در اين کنگره اين پيام بيرون برود که دولتھای اشغالگر کردستان"....  نميتوانند بيش از اين بر سر تفرقه انداخت

 ".دستگی ايجاد کردن در ميان نيروھای سياسی حساب باز کنند
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ارس ،چنين پيامی به مردم ترک ،اينھا در چنين زمانی و در کنگره ای اينچنين و از چنين تريبونی از طرف مردم کرد"....   ردم ف ه  ،م م ردم عرب و ھ م

ان  ،مليتھای ديگر و آئين ھا ارسال شود که ما ھمه انسان ھستيم و ميتوانيم مثل انسان با ھم زندگی کنيم م رک رای اھداف مشت د ب اي م و ب ي ت ھمسرنوشت ھس

اين خيلی جای خود دارد و  ،پيام آشتی و ھمزيستی به اين معنا باشد ،پيامی انسانی از اين کنگره ،پيامی انترناسيوناليستی ،ھمکاری و ھماھنگی داشته باشيم

 ."اين کنگره حتما بايد اين کار را بکند

ه را  ،تا اينجا ابراھيم عليزاده نه به عنوان يک کمونيست که انسانھا را بر اساس انسان بودن ميشناسد و ھمين را ھويت آنھا ميداند ع ام نه بعنوان کسی که ج

ی از "  کرد" بلکه به عنوان يک  ،طبقاتی ميداند و در آن جامعه کارگر و بورژوا را به عنوان دو صف در مقابل ھم و با منافع متضاد ميبيند ب جامعه را ترکي

ی  ،اتحاد طبقه کارگر و ھمسرنوشتی و ھم منفعتی آن.  ملتھا و مذاھب و آئين ھای مختلف ميداند و اساس صحبتھايش بر اين پايه استوار است وشت به ھمسرن

بودن ابراھيم عليزاده به عنوان "  انسان دوست" و "  دمکرات" نھايت .  کردھا و لزوم دوستی با غير کردھا و آشتی با آنھا به عنوان خلقھای ديگر تغيير ميکند

ده .  ھستند است"  عرب و ترک ،فارس"از جانب خوديھا به غير خوديھا که  ،دبير اول کومه له پيام دوستی از جانب کنگره کردھا ن خود عليزاده در مقام نماي

ا ،ترکھا و البد شيعه ھا ،فارسھا ،به عربھا"   کردھا" ظاھر ميشود و توقع دارد کنگره به نمايندگی از جانب "  کرد" و به عنوان يک "  خلق کرد"  ھ ک ي ول  ،کات

دارد. پيام دوستی و ھمزيستی بدھد ،علی هللا ھی ھا ی وجود ن ست ي ون م ان ک . در گفته ھای دبير اول کومه له متاسفانه اثری از ته مانده بارقه ھای يک جري

ه دور از  ،طبقاتی بودن جامعه و کاذب بودن ھويت ملی سم بودن و ضد کارگر بودن افکار و عقايد ناسيوناليستی و تاکيد بر ھمسرنوشتی کل طبقه کارگر ب

رد "  کرد" و اتحاد "  کردھا" جای ھمه اين ھا را منافع .  در کل سخنان نماينده کومه له وجود ندارد....  مذھب و مليت و ،نژاد ردم ک ه گردن م ی ب و طوق مل

 زبان و مردم ديگر منطقه و مشروعيت دادن به آن را گذاشته است 

ام .  ابراھيم عليزاده در حقيقت ھمان پيامی را به جامعه ميدھد که ھمه احزاب ناسيوناليستی ديگر ي ه دادن پ قی ب واف تفاوت در اين است که ابراھيم عليزاده ت

ا"   ،" عرب ھا" بلکه ھدف دولت  ،و البته منظور از دولتھا ھم کل دولتھای مرتجع منطقه نيست.  آشتی به دولتھا ندارد ارس ھ ا" و "  ف ا .  است"  ترک ھ ج ن اي

ه  ،است"  کرد ھا" بلکه از آنجا که اين دولت معين از نظر کومه له دولت  ،دولت حاکم در کردستان عراق نه تنھا قلم گرفته ميشود ه ب به عنوان متحد کومه ل

 حساب می آيد و البته اين حقيقت تلخ در کل سخنان نماينده کومه له به روشنی بيان شده اس

 :ابراھيم عليزاده در مورد ھدف کومه له از شرکت در ھيئت تدارک کنگره ميگويد

امکانات دارد  ،تالش ميکنيم که امکان ندھيم که جريانی بدليل اينکه از موقعيت خاصی برخوردار است ،اينکه کميته تدارک چه ميکند و ما چه نقشی داريم" 

ه راه  ،که نيروی بيشتر دارد شود ک ي ن م ي ي ع يا توجيھاتی از اين قبيل اراده خود را بر کنگره تحميل کند و اين ھم تنھا با تعيين راه و موازينی دمکراتيک ت

 ".چنين تمايالتی را سد کند

ن !  مد نظر دبير اول کومه له تحقق يافت و اين تالش ابراھيم عليزاده مورد قبول واقع شد"  دمکراتيک" فرض کنيم موازين  وازي يک" اما م ان "  دمکرات ي م

دی ،پژاک ،) گوران( حزب تغيير ،حرکت اسالمی کردستان ،حزب دمکرات کردستان ايران ،پ ک ک ،اتحاديه ميھنی ،جريان بارزانی ت  ،کومه له عبدهللا مھ

ران  ،ترکيه ،چه ربطی به دفاع از حقوق ميليونھا کارگر کرد زبان در سوريه ،کومه له شما و بقيه جريانات شرکت کننده ان اي ردست ان عراق و ک ردست ک

ورد ...  پارلمان انگلستان و  ،مجلس سنای آمريکا ،در مجلس افغانستان ،در ترکيه ،دارد؟ اگر امروز در مجلس جمھوری اسالمی يک م ات دمکرات اسب ن م

ان خود را رعايت "  اخالق حسنه" ھيچ حزب و جريانی  اراده خود را به مجلس اين کشورھا تحميل نکند و ھمگی با  ،نظر شما حاکم شود ي قواعد بازی م

و مردمان محروم جامعه تغييری به نفعشان صورت ميگيرد؟ رعايت حال ھمديگر را کردن ..  کارگر ترکيه و آمريکا و  ،افغانستانی ،آيا کارگر ايرانی ،کنند

عت !  به مردم اين کشورھا چه مربوط؟ ،در ميان بورژواھا و سخنگويان آنھا ،و منافع ھمديگر را در نظر گرفتن ف ن ام م ن ق " نمی توان به اين سادگی ب خل

 !، از کيسه طبقه کارگر در کردستان ايران و عراق و سوريه و ترکيه، خرج کرد"کرد

پول و امکانات آن جامعه را  ،ميان خود را رعايت ميکنند"  دمکراتيک" ھم اکنون اتحاديه ميھنی و بارزانی با ھم توافقاتی کرده اند و قواعد بازی و موازين 

د ،بر مبنای توافقاتی باال ميکشند ن زن ي م و راضی  ،ھر کدام در بخشی به جان و زندگی کارگر  چوب حراج زده اند و پول به جيب م ي ان سھ ھر دو جري

ه در مجلس جمھوری !  ھستند ت اما به مردم کرد زبان آن منطقه، به کارگران بومی و مھاجر تحت حاکميت شان چه مربوط؟ مگر در ھمين چند سال گذش

د..  موسوی و کروبی و ،احمدی نژاد ،رفسنجای ،از جانب خاتمی ،اسالمی ايران ن ن رار ک رق يک ب ن دمکرات کسی حق  ،کم تالش شد که ميان خود موازي

ورژواھای "  دمکراسی" ديگری را زير پا نگذارد و ھژمنی خود را به ديگران با زور اعمال نکند؟ مردم ايران در اين موازنه و اين اعتدال و  ان ب ي در م

 حاکم بر ايران سھمی داشته اند؟

ادر  اسابراھيم عليزاده خود را در موقعيت جناحی در کنار بارزانی و اتحاديه ميھنی قرار ميدھد، و نسبت به انحصارطلبی بارزانی و احزاب م سم ن ي ال ون ي

 . نگرانی درون خانوادگی يک جنبش را منعکس ميکند. نقدی به سياست و ھدف اين پروژه ندارد! کرد نگران است

ی داردان واقعيت اين است که کومه له و دبير اول آن به کمپ بورژوازی کرد پيوسته است و انصافا ابراھيم عليزاده نه آنرا مخفی ميکند و نه از بي اي . آن اب



 ارتجاع كنگره ملي كُرد

19 

ه  ،و البته نماينده ای ناپيگير. ھمان جنبش را دارد" دمکرات"اين جريان نمايندگی جناح  ،در اين کنگره و با اتکا به گفته ھای دبير اول کومه له  دمکراتی ک

د ن زن ر سر  ،خواھان رعايت حال ھم و سھم ھمديگر است و مردم کرد زبانی که ھمه خود را نماينده اش کرده اند و سنگ دفاع از آن به سينه مي ی ب دعواي

ا .  خواھان رعايت حال ھمديگر و سھم ھر کدام است و نه کم و نه بيشتر.  رعايت حالش کردن وجود ندارد عت ب ف ن م م نميتواند ھم ھم پيمان و ھم جھت و ھ

 !کومله سالھا است انتخاب خود را کرده است. مسعود بازانی بود و سنگ دفاع از کارگر را به سينه زد

که روزانه توسط ھمين احزاب و  ،رستورانھا و دھھا ھزار کارگر مھاجر در کردستان عراق بگذاريد ،آب وبرق ،سيمان ،اکنون خود را جای کارگران نفت

ه !  کومه له و سرمايه داران کردستان عراق استثمار ميشوند" خودی"توسط دولت  ،دولت اقليم کردستان ا ب ھ راض آن خود را در موقعيت کارگرانی که اعت

د ،بی حقوقی و برای بھبودی در زندگی با تھديد و اخراج جواب ميگيرد ن ن ک ي دگی م ر زن ي ه ھای حق ب ل ه جمعی در ک  ،کارگرانی که بخشی از آنھا دست

ی خ تکارگرانی که بدنبال کار از کشورھای بنگالدش و فليپين به کردستان عراق مھاجرت کرده اند و در دفاتر و منازل روسای محترم کنگره مل کار و دم

د رن د ،برده اند و بخش زيادی از کارگران زن در ميان آنھا توسط مقامات محترم مورد تجاوز جنسی ھم قرار ميگي ذاري گ ن !  ب ري وان کوچکت ت ي ا م انصاف

 سمپاتی به کومه له در آنھا ايجاد کرد؟

دار آن  ،...  با شندين سخنان دبير اول کومه له در مورد اين کنگره و احزاب حاکم در کردستان و م طرف د ھ وان ت ي م آنھا چه احساسی پيدا ميکنند؟ کومه له ن

حد .  کارگران باشد و ھم دوست و ھمکار و ھمسرنوشت کارفرمای آنھا ت ا م ھ در دنيای واقعی کومه له کنار کارفرمايان و سرمايه داران نشسته است و با آن

 ! ادعاھای کاذب کارگر دوستی ابراھيم عليزاده و کومله است به نحو زننده ای پايش در ھوا است. شده است

اما آيا ھيچ کارگر آگاھی !  سخنان ابراھيم عليزاده ممکن است که بخش غير انتگره بورژوازی کرد و طيفی از روشنفکران ناسيوناليسم کرد را به وجد آورد

 به خود مربوط بداند؟  ،را ميتوان يافت که  کومه له کنونی را با اين پراتيک و با اين جھت و جايگاه واقعی

 در خاتمه

اساسا تالشی توسط دولت آمريکا در "  کنگره ملی کرد"   ،اسالمی و کومه له و ابراھيم عليزاده ھم ميداند ،قومی ،آنچه مسلم است و ھمه احزاب ناسيوناليستی

ترکيه به عنوان متحد دولت .  جمع کند و به عنوان نيرويی در تحوالت منطقه از آن استفاده کند ،منطقه است تا ناسيوناليستھای کرد را به عنوان متحدين خود

ه  ،آمريکا با توجه به اعتراضات گسترده ای که دامنگيرش شده است با توجه به وزنه ای که مردم کرد زبان ميتوانند در اين تحوالت داشته باشند و نقشی ک

ا ساکت .  يک پای اين ماجر است ،عقب نشينی پ ک ک و خلع سالح نيروھايش و آشتی با ترکيه در مناطق کرد نشين دارد حال دولت اردوغان، ب فی ال

 !کردن جنبش اعتراض مردم کرد زبان ترکيه،  محصوالت اين آشتی را دارد می چيند

 .برای آمريکا و دولت ترکيه حائز اھميت است ،نقش و تاثيری که پ ک ک در اين منطقه دارد ،و نقش آن درکردستان  سوريه" کنگره ملی کرد"

ا و  ،که دارد"  خوبی" سپردن اجرای اين طرح به بارزانی به عنوان نيروی حاکم و با امکانات مالی و موقعيت  ک ري ايش پس داده آم و به عنوان متحد آزم

 . کامال با موقعيت حاکميت اقليم کردستان منطبق است ،ترکيه، و به عنوان کسی که در دشمنی با کمونيسم و با کارگر تاريخ دارد

حد کردن احزاب .  نه دفاع از مردم کرد زبان و نه تالش برای حل مسئله کرد در منطقه است ،" کنگره ملی کرد" اھداف  ت رای م اين پروژه  تالشی است ب

ات در خدمت   -بورژوا   ان ن جري ه اي ناسيوناليست کرد، در خدمت و تحت سايه دولت آمريکا،  و استفاده از يک معضل واقعی به نام مسئله کرد با اتکا ب

 .سياستھای امپرياليستی است

ب غر اين کنگره ھمزمان تالشی برای فشار آوردن به اپوزيسون کرد ايران است،  جھت ارسال پيام آشتی به دولت حسن روحانی در چھارچوب سياستھای

 .مذھبی در ميان مردم منطقه و ايجاد انشقاق در صفوف طبقه کارگر اين کشورھا است ،کنگره ملی کرد تالش برای ايجاد نفاق و دشمنی قومی. در منطقه

ای .  شرکت کومه له در اين پروژه، انتخابی آگاھانه است ھ اين حقيقت نشانه موقعيت واقعی و جايگاه جنبشی اين جريان در ميدان واقعی مبارزه و صف بندي

ردم  ،کومه له با اين اقدام خود نه تنھا به چشم کارگر و مردم محروم خاک ميپاشد.  موجود در جامعه است ان م ي ری در م ي اث وذ و ت ف بلکه و به ھر ميزان ن

 به ھمين ميزان به اتحاد و ھمسرنوشتی طبقه کارگر و به منافع اين طبقه لطمه ميزند  ،کردستان و کارگران کرد زبان دارد

ه  ،بر مالکردن اھداف واقعی آن و مخاطراتی که برای مبارزات آزاديخواھانه دارد ،افشای اين پروژه ق ی طب وشت و لطمات سنگينی که به اتحاد و ھمسرن

 . طبقه کارگر و رھبران و فعالين ھوشيار و آگاه اين طبقه در منطقه و ھمه آزاديخواھان است ،بر دوش کمونيستھا ،کارگر ميزند

 ٭٭٭ 

 ٭ لينک مصاحبه ابراھيم عليزاده در مورد کنگره ملی کرد

http://www.youtube.com/watch?v=QRDU5wLAedE   
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دچرا کومله که مدعی يک سازمان کمونيستی است در کنگره ملی کرد شرکت کرده است؟ اين سوالی است که بايد مستقل از انچه که کومله ادعا مي ن داده  ک

ه .   من به عنوان يک کارگر کمونيست الزم ميبينم  بگويمکومله کامال آگاھانه و بنا به تعلق طبقاتی در چنين کنگره ای شرکت کرده است.  شود است ک ھ سال

ان .  اين سازمان درانتظار چنين کنگره ای و چنين شرايطی  بوده است ردست کومله از زمانی که حزب ناسيوناليست بورژوای کرد يعنی حزب دمکرات ک

وان يک سا ن اايران را به عنوان يک حزب انقالبی برسميت شناخت و جنبش انقالبی خلق کرد را با اين حزب و ديگر جريانات مشابه شريک شد، بع ن زم

وھمات .  چپ جنبش ناسيوناليستی عرض اندام کرد ران و ت ارگ کومله حال باشتابی بيشتر اين مسير را دارد ميرود و با دور نگاه داشتن ماھيتش  از چشم ک

گره .  زيادی که کماکان برای سوسياليست و کمونيست بودنش در گذشته ھست اين شتاب و چرخش جدی را گام به گام پيموده است ن ه در ک ل وم عضويت ک

ی .  اين مسير نبايد از ديد کارگران در کردستان و کمونيستھا دور شود.  ملی ناسيوناليستھا اين تغيير ريل کومله را تکميل کرد ل زم م ي ون م اين را بايد ديد و ک

ن .  کومله را آگاھانه از سر راه بايد کنار زد دگی اي ن اي م کارگران کمونيست راھی جز اتکا به طبقه کارگر و تشکيالت ھای خود در بطن جامعه ندارند که ن

اتکا به اين نوع سازمانھای ملی با ظاھر چپ بيش از بيش کارگران و مبارزين و کمونيستھا را به در يوزگی ناسيوناليست .  طيف و مبارزات طبقه کار باشد

 .ھا و احزاب و جريانات انھا از جمله در مبارزه برای رفع ستم ملی ميکشاند

ورد ی دکنگره ملی ناسيوناليست ھا نه در ماھيتش ھست که مبارزه بر عليه ستم ملی را دنبال کند و نه اعضا تشکيل دھنده ان سابقه و پرونده روشن ن م ر اي

ن.  دارند جو ک ه جست ال ن مس ن .  دکومله در اين کنگره عضويت دارد که بر عليه اين ستم مبارزه را دنبال کند و در اتکا به اين مرتجعين راه حلی برای اي اي

وزگی .   دروغ بزرگی به کارگران و مردم کردستان است مبارزه برای رفع ستم ملی از زاويه يک جريان کمونيستی نميتواند به کنگره ملی کرد ھا و در ي

اطق .  به برنامه و پالن ھای امپرياليستی و دولتھای مرتجع منطقه دنبال شود ن ن م کارگران رفع ستم ملی را صرفا برای برداشتن يک مانع جدی خود در اي

کارگری ضد برای اتحاد طبقاتی خود و رھايی جامعه به سوسياليسم ميبينند در حالی که ھمه اين جريانات بورژوا ناسيوناليست ھدف روشن و ضد ازادی و 

شکل در .  را دنبال ميکنند ت يک جريان کمونيستی رفع ستم ملی را  در مبارزه ای روشن و ھماھنگ با ھر دو سوی بورژوازی ستم گر و ناسيوناليستھای م

 .کنگره ملی کرد دنبال ميکند و ھمانطور که اشاره کردم کومله سالھاست از اين جھت گيری و از اين نوع مبارزه دور است

اربرای رفع ستم ملی ھم آنجا که ھماھنگی با ديگر کشورھا و بخشھای کردستان در کشورھای ديگر صورت بگيرد، پاسخ کارگران انترناسيوناليسم  گری ک

ا .  جريان مدعی کمونيسم و ھر کارگر و عضوی از طبقه کارگر بطور طبيعی متحد ديگر بخشھای طبقه کارگر و کمونيستھا ست.  است کومله يا سوراخ دع

ي را گم کرده است و يا اينقدر ما کارگران را نادان فرض کرده است که ادعای انترناسيوناليستی داشته باشد و سر از کنگره مرتجعين کرد در م .   اوردب وھ ت

گر ن رد در ه مبسيار که ھنوز به کومه له وجود دارد را بايد آگاھانه به نقشی که اين سازمان  در مسير جدايی خود از کمونيسم تا امروز که سر از ک ی ک ل

باز کردن راه .  کارگران دشمن سرسخت بورژوازی اند و مھم نيست که چه لباس ملی و مذھبی و خودی و غير خودی به تن دارد.  اورده است بايد پاسخ داد

ه فرقما برای متحد کردن مبارزه طبقاتی کارگران که در ھمه ابعاد در جامعه در جريان است، ھمزمان با مبارزه با ھمه خرافات ملی و مذھبی و ت ان ن ک ه اف

ران . انواع بورژواھا و جرياناتشان ممکن است ارگ امروز کومله ھمراه با يک دوجين اين جريانات و زير پرچم مبارزه برای رفع ستم ملی خاک به چشم ک

ا درت رس ه ق داز ب دنميپاشد و ستم ملی بوسيله سرمايه داران و نمايندگانشان در کردستان ھا را بعنوان جنبش انقالبی  معرفی ميکند و چشم ان ات  ن ان جري

يست . مشابه بارزانی و طالبانی در کردستان عراق را به ما نويد ميدھد ال ون کارگران نه ميھن دارند و نه وطن که برايش بايد خود را قربانی طرح ھای ناسي

 .و کارگران را از ھر نوع توھمی به آن رھا کرد! ميھن ما طوق بندگی ماست که آنرا بايد بر ھمه سازندگانش بخشيد. ھا بکنند

 كنگره ملي كرد يا اتحاد عمل انترناسيوناليستي طبقه كارگر:  كدام انتخاب
 اسماعيل خودكام
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 نکاتی چند در باره نوشته اخير جمال بزرگپور 

ات ” کنگره ملی کردستان“ عمل کردن کومه له در ماجرای ”  موثر“ و ”  اجتماعی“ جمال بزرگپور در دفاع از  ان ودن جري ه ای ب ارگری و “ ، اندر حاشي ک

ا و ”  انزوای کمونيستی“ ، مواضع يک ” کمونيستی ھ ت ي وم ا و ق را دستمايه قرار داده است تا نشان بدھد که برخالف تاريخ و بر خالف تمامی ديگر مليت ھ

ن .  ، فاشيستھا و جنايتکاران جنگی، حق آب و گل دارند” کرد“ اتنيک ھای محلی موھوم و يا واقعی، در مورد استثنائی  ور اي پ زرگ ال ب ه جم ت وش وان ن عن

 ” !چرا شرکت کومهله در کنگرە ملی قابل پشتيبانيست؟ نقدی بر مواضع و عملکرد اخير حزب حکمتيست“: است

ه : مساله بسيار روشن است. صورت مساله اما برعکس، سوال از ايشان و سازمان متبوع ايشان است ان ت روز، درست در آس ه دي ی ک ارزان آقای مسعود ب

ی ھشت ١٩٩۶سازمان داد و بعدھا، در سال ”  کردستان ايران“را نه تنھا عليه مردم ايران، که عليه مردم ” قياده موقت“سقوط رژيم شاه،  با چمران  ن ع ، ي

ی( ” حسن علی مجيد“ حلبجه، به ياری ارتش بعث، و نيروھای تحت فرمان ”  کردنشين“ سال تمام پس از بمباران شيميائی شھر  ائ ي م ي ی ش ه عل ) معروف ب

ه ”  کنگره ملی کرد“ شھرھای اربيل و سليمانيه را به خون کشيد، خيرخواھانه فراخوان  د ک دھ ول“ داده است و کومه له بخاطر اينکه نشان ب است و ”  مسئ

گويا اين موضع کومه له از آنجا در آمده است که کومه له با گرفتن قدرت سياسی از جانب .  و غير حاشيه ای، به آن فراخوان پاسخ مثبت داده است”  موثر“ 

ان !  مرزبندی روشنی دارد”  درصد جامعه ۵“ حزب کمونيستی و نه طبقه کارگر، و گرفتن قدرت با  ه جري تا ديروز ديگران تصميم گرفته بودند که تسليم ب

اسی است”  توده ای“ مبنای مرزبندی ” مصلحت کرد“دو خردادی را در پس عشق به طبقه کارگر پنھان کنند و اکنون  درت سي داروی !  با بحث حزب و ق

رال .  با ناسيوناليسم کرد و کردايه تی نيست”  درد مشترک“ و ”  مقدس“ مخدر اين خيرات و حسنات، ھيچ چيز ديگری جز حس  الن ژن را ”  صرب“ اگر ف

ه  ق ب ل ع و“ بخاطر پاکسازی شھروندان منتسب به کروات و بوسنی و کوسوو، و يا فالن سرعشيره را بخاطر ت وت وتسی“ و ”  ھ وان ”  ت ه عن دا، ب در روان

يست”  جنايتکار جنگی“ جنايتکار جنگی به دادگاه ميکشانند، تعبير  ز ن اي ی، ج ات .  در مورد امثال بارزانی و عشيره او و خانواده رقيب او، طالبان اي ن آن ج

ه“ برايشان ”  ملت خودی“ عليرغم اينکه چه بسا بسيار شنيع تر و بی رحمانه تر ھم بودند، از منظر کسانی که ھويت ناسيوناليستی  کردی است، ”  ديوار ندب

 ! است” جنگ خودی“و يا ” برادرکشی“در بدترين حالت 

درت “ بيش از بيست سال است اين سوال از شما طرح شده است و شما روی خود را از آن برميگردانيد و نبرد با اشباح را در پس جدل با !  دوست گرامی ق

ه .  ، بجای پاسخ صريح،  از قوطی تان در می آوريد” حزب يا طبقه: سياسی ی ک وشت حقيقت ساده است و طفره رفتن از نقشی که سازمان متبوعتان در سرن

 . بيش از بيست سال است کومه له سابقا کمونيست را به آن دچار کرده ايد، با مغلطه و عبارت پردازی ھای بی ربط و نامربوط ، پاسخ نيست

ل“ شما  صورت مساله را آگاھانه عوضی طرح کرده ايد و بيش از بيست سال است ھمچنان در برابر اساسی ترين دليل  ر ري ست، ”  تغيي ي ون م ه ک ه ل وم ک

ره“ دخالت ميکند و آيا شرکت چپ و کمونيست در ”  ملی“ و ”  دمکراتيک“ چرا که سوال اين نيست که آيا کومه له در مسائل .  عکس مار ميکشيد ذاک ا ”  م ب

گی را ، ”  حاشيه“ دولتھا و جريانات ارتجاعی مذموم است و يا اينکه ميخواھند در  کار جن ت اي ن ه ج د ک ه اي ت رف ذي ا چرا پ ه شم بمانند؟ سوال اين است ک

د ه زن ه ب د ک ي ائ م ن ه ای ب ارگر و گی بخاطرعرق ملی تبرئه کنيد و بجای سپردن آنھا به دادگاه، و يا دستکم فاصله گرفتن از آنان،  آنھا را صاحب مسال ک

ه در سال ”  سند“ و ”   فاکت“ مربوط اند؟  آيا واقعا ”   رھائی ملی کردھا“زحمتکش و  د ک داري اب  ١٩٩۵نداريد؟ يعنی خبر ن روھای جن ي ام جالل“ ن ” م

ان ” سردار کاظمی“ کادرھای حزب کمونيست کارگری را سالخی کردند و  ، فرمانده وقت نيروی ھوائی سپاه پاسداران را تا اردوگاه حزب دمکرات کردست

ی و ”  کوی سنجق“ ايران در  ارزان عث از جانب ب ر دعوت ارتش ب راب ی در ب ن ھ ي ه م پيشقراولی کردند؟ يعنی واقعا نميدانيد که جناب طالبانی و اتحادي

ه ” فتح“، سپاه پاسداران را به ياری طلبيد و پس از ”پارتی“ يست ک دوباره سليمانيه، افراد وابسته به پارتی و بارزانی را اعدام خيابانی کردند؟ آيا روشن ن

آنھا در برابر جمھوری اسالمی ”  منفعت“ ی کرد لقب داده ايد و بخاطر ” نوپا“ اين جنايتکاران جنگی را حکومت ” حکومت“بيست سال آزگار است که شما 

ه .  است”  نسبی“ و حقايق تاريخی برای شما , دست از پا خطا نکرده ايد؟ مشکل شما اين است که جنايت و جنايتکار جنگی  رداي اگر به ھر نحوی به کرد و ک

کمونيستی “ سوال اين نيست که فالن جريان واقعی و يا حاشيه ای .  مربوط شود، حقيقت ديگر برای شما معيار نيست”  کردستان“ ای از ”ھر پارچه“تی و يا 

گی”  و کارگری ، را تا چه اندازه قصد دارند و ميتوانند، در مسائل مربوط به زندگی مردم موثر باشند يا خير، سوال اين است که آيا مجازيد جنايتکاران جن

ر و ”  پيشينه“ شان، شما را، بعنوان نيروئی که ” اعمال“ بجای قرار دادن پشت ميز محاکمه و افشای آنھا بخاطر  زي د سرب وان شاھ ه عن ای پيشرو دارد، ب

د ”  مقدس“ مطيع ھمراه اين غسل تعميد با خود ببرند؟ و اگر شما و سازمان متبوعتان بخاطر امر  ی، داري دورت“ تعلق ناسيوناليست ال ”  ک ث ا ام ان را ب ت اي ھ

وط ” کمونيستی و کارگری“جريان زحمتکشان و ديگر باندھای قوم پرست رفع و رجوع ميکنيد، چرا فحش و ناسزايش را به جريانات  ميدھيد؟ چرا اين سق

 صورت مساله عوضي است   
 ايرج فرزاد
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ر ”  حاشيه ای بودن“ و ”  بی تاثيری“ شدن خود گذاشته ايد و از ”  اجتماعی“سياسی را به حساب  د و از شادی پ ده اي ا ذوق زده ش ھ ت س ي ون م کمونيسم و ک

و با ”  جماعت اسالمی“ ھيات مشترکتان را با باند زحمتکشان و جريان ارتجاعی .  درآورده ايد؟ شما پاسختان را قبل از اينکه از کسی پرسيده باشيد، داده ايد

ا کردن حول .  تشکيل داده ايد”  تدارک کنگره ملی کرد“علم به نظارت نماينده وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، در جھت  پ برآشفتگی و گرد و خاک ب

ور در ”  غير حاشيه ای“ و يا منبر رفتن بر سر خاصيت جادوئی مرزبندی با ”  کمونيستھا و مساله ملی“  ات گری آم اشي ن جدل، يک ن بودن کومه له در اي

ه موضع .  از شما طرح شده است”  حزب و قدرت سياسی“ مغلطه و جعل سوالی است که مدتھا قبل از طرح بحث  ه ب ی ک ه“ تا جائ ان ن ي ع ب ری ”  واق رھب

ا“ و نه شرکت يا عدم شرکت ”  حزب و قدرت سياسی“ سازمان شما مربوط است، مساله واقعی، نه بحث  ا ”  کمونيستھ ھ ت ا دول ره ب ذاک اسی و م وم ل پ در دي

م جمھوری اسالمی و دولت .  نيست م رژي بحث و تھديد جدی تر، پروژه مسعود بارزانی و پارتی و ناسيوناليسم در قدرت؛ و با نظارت و مونيتور مستقي

دن”  حاشيه“ترکيه و بر مبنای حفظ منافع آنان در آن منطقه بی ثبات و آبستن حوادث، برای خلع سالح و بی خاصيت کردن و به  اسی ”  ران ان سي ھر جري

ا ”  آشتی“ ؛ و در واقع پروژه ” چپ“ مدعی  جريانات ناسيوناليست حاکم در کردستان عراق و دارودسته ھای اسالمی و قوم پرست با سناريوھای پشت پرده ب

د ” ستم ملی“ چه اينکه، دستکم، در کردستان عراق، مساله ملی کرد، و .  ندارد”  ملی کرد“ اين مساله کوچکترين ربطی به مساله .  دولتھا است اي ا ب وي ه گ ، ک

ی“ يک ھويت جاودانه و ازلی و مذھب گونه ھر شھروند کرد زبان در ھر گوشه و کنار جھان باشد، با دخالت نظامی آمريکا و به شيوه  ست ي ال ري پ و از ”  ام

رده  ٢٠٠٣و از فاصله جنگ  ١٩٩١طريق برپائی جھمنی که دولت آمريکا و ناتو و ارتش ھای آنان پس از جنگ خليج در سال  اد ک ج تاکنون در عراق اي

ا  دت ن“ اند، زير سفير موشک کروز، و انھدام و زير و رو کردن کل شيرازه مدنی و ساختار اقتصادی بخش ھای عم ردنشي ر ک ده است”  حل“ ، ” غي . ش

ده و؛ ”  اقليم“ ناسيوناليسم کرد و احزاب و جريانات سياسی آن سالھاست که خود به جزئی از پروسه حاکميت چه در سطح کشوری و چه در سطح  ل ش دي تب

 . به  عنوان عوامل دست آموز و نوکر منش دولتھا عمل کرده و عمل ميکنند

 . ، حتی داروی مخدر ھم نيست”کمونيستی و کارگری“خودفريبی ناسيوناليستی و تمسخر جريانات 
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ده «ھيات دائمی ھا«که گزارش مالقاتشان با  )  کومه له( اطالعيه ای از حزب کمونيست ايران  يی است که به اسم حزب حکمتيست فعاليت ميکنند، منتشر ش

ر  «:  اطالعيه کومه له تاکيد کرده است که.  ھمزمان اطالعيه ديگری در مورد اين مالقات از طرف مقابل ھم صادر شده است.  است زبان غيردوستانه و زب

عی  ر حزب حکمتيست در برخورد به مواضع حزب کمونيست ايران را مورد انتقاد قرار دادند و تاکيد کردند که ادامه اين روش آنان عمال به مان سر راه ب

 .اين اطالعيه کومه له را به عنوان سندی از فرھنگ ناسيوناليستی اين جريان  بايد ثبت کرد .«پيشرفت مناسبات دو حزب تبديل شده است

ان . مستقل از وضعيت ھيات دائمی ھا که به ان اشاره ای خواھيم داشت ردست اين موضع و سياست کومه له قبل از ھر چيز يادآور فرھنگ حزب دمکرات ک

ن .  ستق اايران، اتحاديه ميھنی، جالل طالبانی رھبر اين جريان و نوشيروان مصطفی امين و ديگر احزاب ناسيوناليست بويژه در کردستان ايران و عرا اي

ايفرھنگ تحمل نکردن انتقاد و سرکوب انتقاد کننده که در واقع انعکاسی از شکل حکومتی اين جريانات در جامعه است سابقه بسيار خونبار و ج ه ن اران ک ت

ا.   ای دارد ھ ن خودي ااين جريانات ناسيوناليست نه تنھا در برابر کمونيستھا و کشتار و محروم کردن آنھا از فعاليت و انتقاد، بلکه در برابر منتقدي ز يش ي ن ن

ی نا بسيار مستبد و بعضا آنچنان قصی و القب عمل کرده اند که ھر انسان ازاديخواھی از شنيدن و خواندن آنھا بيشتر قادر ميشود به عميق جنبش ست ي سيونال

ا .  و فرھنگ مستبدانه مترادف با آن پی ببرد ھ ن حزب دمکرات کردستان ايران انتقاد از سياستھايش را و افشای اين جريان بورژوايی از طرف کومه له نه ت

ی .  به عنوان دشمنی و اعالم جنگ ميدانست بلکه بعدھا ھم جنگی چند ساله در سراسر کردستان را به کومه له کمونيست ان زمان تحميل کرد ان ب ال جالل ط

روان  «ناسزا گويی»خطاب به مردم کردستان ميگفت که کمونيستھا ھميشه مشغول  وشي د ن ردن دا ک ي ه پ ی ک اسب ن به اتحاديه ميھنی ھستند و در فرصت م

رق و )  رھبر فعلی جريان گوران( مصطفی  امين  ا آب و ب ھ ن معمار خاموش کردن انتقاد مخالفان را به جان حزب کمونيست کارگری عراق انداخت و نه ت

ن .  آمد و رفت به مقرھايش را برای دو ھفته قطع و آنھا را مورد محاصره قرار داد، بلکه کشتار آنھا را نيز دنبال کرد ي ديگر ناسيوناليستھا ھم کم و بيش ھم

وق ديخرا بر سر منتقدين خود اورده اند و امروز کومه له زبان شمشير زنگ زده و خونين ناسيوناليستھا در برابر کمونيستھا و در واقع تمام ازا واھان و حق

ی  «زبر»و  «زبان غير دوستانه».  اوليه آنھا را تکرار ميکند ات ان ي ن ب چه معنی دارد؟ آزادی بيان ی که کومه له به آن معتقد است حد و حدود  آن در اين چني

 .پيداست

 چرا کومه له به اين ميدان پا نھاده است؟

ه»فعال که بسيار بعيد است کومه له و کادرھايش خطری از جانب کمونيستھا ببينند و نيازی به اين باشد که  ان ت ر دوس ر»و  «زبان غي د در  «زب ن خواھ را ب

ار !  کردستان برايشان ترجمه کنند اما کومه له اين را ميداند که بويژه در کردستان و ايران ھم کمونيستھای کارگری از نوع حکمتيست آن بويژه در محل ک

ی .  و زندگيشان چه ظرفيت ھايی از خود نشان داده اند اي ه خوان ه ل وم ی ک ست ميدانند که فرصتی است تا تحمل نکردن انتقاد ھايی که با سياستھای ناسيونالي

رای .  ندارد را به ھر بخشی از بريده ھای حزب حکمتيست و يا حزب کمونيست کارگری به شکل و شيوه ديگری تحميل کند ه ب ال ن مس اعی اي م ه اجت جنب

ی .  کومه له حياتی است ست ي ون م کومه له فکر ميکند که يک دستور ھميشگی اش دور کردن منصور حکمت و سيستم کمونيسم کارگری از جنس چپ و ک

وده است «معضل»کومه له در صفوفش و در تشکيالت علنی اش بويژه ھميشه با اين .  است که انھا از آن طرفداری ميکنند ان ب ب ري ه گ ه .  دست ب ه ل وم ک

ع در ھا ميداند که جريان ھيات دائم اين ظرفيت را از خود نشان داده است و قابل تحقير به اين شيوه است که در بيانيه رسمی اينگونه در مورد آن و و در واق

اورد.  ضديت با کمونيسم کارگری و مخالفينش رو به جامعه سخن بگويد ي چه را .  کومه له در واقع آنچه را که در مورد مخالفينش انجام داده است بزبان م آن

ی و بدر مورد مارکسيست ھا و کمونيستھا انجام داده است و انتقادات آنھا را تحمل نکرده است رسما بيان ميکند و اين مساله است که جديد است  ت ي د ظرف اي

ه و . که پشت اين جسارت ھست را بيشتر شناخت طق ن رد»وضعيت جنبش کمونيسم کارگری و صفوفش، تحوالت م ی ک ل گره م ن ه  «ک ل ی شک از جم ب

 .تا جايی ھم که به ھيات دائمی ھا بر ميگردد اين چند کلمه الزم است ياداوری شود. عناصری است که اين توان را به کومه له داده است

 !عاقبت تغيير ريل

است ھای حزب  ی شان از خط و سي ل و جداي جمعی که در حزب حکمتيست موسوم به ھيات دائمی ھا شدند  عليرغم اينکه مدتھاست پروسه تغيير ري

اسی .  حکمتيست قطعی شده است ھمچنان با نام حزب حکمتيست فعاليت دارند م ل پ اينھا برای ھوئيت دادن و شخصيت دادن به خود در ميان احزاب و در دي

ن مورد نيازشان با حکومت منطقه ای کردستان عراق و احزاب و جريانات ديگر، ميبايست محتوی و شخصيت ھای حزب و خط واقعی حکمتيست را آنچنا

ازکه برای باال بردن ارزش موقعيت جديد نزد مشتريان جديد الزم است تھی کنند، و متاسفانه بسياری از مرز ھای حرمت و رفاقت را برای اين  د ب دي ار ج

طور جدی  و در خارج از .  اين خيز جديد ھم رنگ شدن را، ھمه مخالفان حزب حکمتيست متوجه شدند و پيام اين جمع را گرفتند.  زير پا گذاشتند ه ب البت

 !فرهنگ ناسيوناليستي كومه له، يا ديپلماسي يا خفه شو
 اسد گلچيني 
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 .خودشان مجموعه ای مشابه  ھمراه با کلی تناقضات را توانسته اند از حزب اتحاد جلب کنند

د  «سابق»را با ديگران درست کنند و آنچه حزب حکمتيست در  «زبان و رفتارشان« «از اين به بعد»اينھا تصميم گرفته بودند  ن با ديگران داشته را دنبال نکن

ا .  اما اينھا بشدت برای بازار جديد کم خريدار است.  و اين پيام را ھم به اشکال مختلف بيان کردند و نوشتند ره بيست و چند ساله جدايی از خط و سياست ھ

رد د ھر چه .  و سبک کار و پرنسيب ديگر جريانات سياسی را نميشود با چند ماه و با عجله اگورتونيستی عجيبی که خيلی ھم عيان است طی ک اي وز ب ن ھ

ات ان زد جري  سنت و رفتار و پرنسيب و سياست و سبک کار الوده به منصور حکمت و کورش مدرسی و کمونيسم کارگری ھست را  دور ريخت تا مثال ن

ه .  چپ و از جمله کومه له مقبول واقع شوند اب ب ن شت د در اي وان ت ي م م ه ھ طق ھيات دائمی ھا چون خودشان تصميم گرفته اند و ظاھرا اوضاع سياسی من

 !کنند «سزارين»کمکشان بيايد، آسوده خاطر و با چند اقدام نخ نمای راست روانه و ناسيوناليستی ، دوره پذيرششان را ميخواھند 

را در .  اطالعيه اخير کومه له و ھيات دائمی ھا در باره مالقات اين دو سازمان حقايق بسياری را مربوط به آنچه مختصر گفته شد بيان ميکند ي ه اخ کومه ل

گانه با تمام جريانات و احزاب  که ھمگی تا مغز استخوان مرتجع، ضد ازاديخواھی کمونيستی و کارگری ھستند تحت نام مبارزه برای رفع  39يک ائتالف 

ا .  آنھا شريک و فعال شد «پروژه»ستم ملی در  ی و ضديت ب ست ي ال ون ي اس رن ت کومه له و کادرھايش تالش بيھوده زيادی ميکنند تا از زاويه کمونيستی و ان

ق اب ن و مزدوران س د و  جمھوری اسالمی اين لقمه ناسيوناليستی را به ديگران بخورانند تا جايی که کار به رديف کردن و درجه بندی کردن مرتجعي دي ج

عرفی  «ملی»و  «ھم خونی»و از زاويه   «رفع ستم ملی»جمھوری اسالمی کشيده شده است و دقيقا در سايه چک سفيد  جع و مزدور م رت بھرام ولدبيگی م

شی )  که البته بوده است( ميشود  ب م جن ه ھ اما مسعود بارزانی و کارنامه اش مورد اغماض قرار ميگيرد و از ليست مرتجعين و جنايتکاران حتی در حق ب

رد! )  کمونيستھا و کارگران در ايران و عراق پيش کش(  ھای خودشان گي ي رار م داری از .  بيرون کشيده ميشود و مورد اغماض ق ه ادعای طرف ه ل وم ک

وان ت عکارگر و کمونيست بودن را دارد و در عين حال شرکت در پروژه کامال امپرياليستی و مورد عالقه دولتھای بورژوايی و سرکوبگر منطقه را تح ن

ن است .   مبارزه طبقاتی و شرکت کمونيستھا در اين مجمع را برای متوھم کردن کارگران و موقعيتی که در آن قرار گرفته شده است توجيه ميکند جالب اي

 «ازاديخواھی»که اين آش ناسيوناليستی آنقدر شور است که حتی متحدين چپ کومه له در سطح سراسری در ايران ھم نتوانستند جلب  شوند تا از اين نوع 

ورد !  کومه له حمايت کنند «دفاع از کمونيسم»و  «مبارزه طبقاتی»و  رد»در اين ميان ھيات دائمی ھا در اولين بيانيه خود در م ی ک ل گره م ن ه  «ک ه ل وم ک

د «دليلی»برايشان خودی بود و يک کلمه در مورد نقشی که آنھا در اين کنگره دارند نگفتند و بعد به ھر  ردن ه را شروع ک ه ل وم ن .  انتقاد به ک ع اي در واق

رار کردن  !  چه برای آنکه در سفر بود و در زيارت!  کار را بھم ريخت!   کنگره اتفاق ناگوار و پيش بينی نشده ای بود رق ادل ب ع که مشغول ت چه برای آن

يکس !   درون تشکيالتی به نسبت انتقادات از کومه له و حفظ  اين باالنس برای ادامه وحدت بود و ب رک واران شي عيت سوگ حتی ظاھرا ھمراه شدن با جم

 !شاعر بزرگ جنبش ناسيوناليستی و شرکت در تشيع جنازه وی  کمکی نکرده است

ن .   شرط وارد شدن به بحث را طرح کرده است)  که ضميمه است(    -حزب کمونيست ايران  –در اطالعيه کومه له  اره اي ا در ب در اطالعيه ھيات دائمی ھ

ه!  چيزی نه ميگويند و نه برايشان مھم است چرا که به مزاج جديد انھا ھم ميخورد «زبان غير دوستانه و زبر»شرط و شروط و  در »:  کومه له گفته است ک

و می اين نشست رفقای ھيئت حزب کمونيست ايران قبل از وارد شدن در ھر بحثی تاکيد کردند که سياست ما در قبال حزب حکمتيست بخشی از تالش عم

ه .  ما برای تقويت سياست ھمگرايی در ميان نيروھای چپ و راديکال ايران است رخورد ب در ھمين رابطه زبان غيردوستانه و زبر حزب حکمتيست در ب

ل دو مواضع حزب کمونيست ايران را مورد انتقاد قرار دادند و تاکيد کردند که ادامه اين روش آنان عمال به مانعی بر سر راه پيشرفت مناسبات  دي ب حزب ت

    .«شده است

ه درست  «قلم زبر ھا»و  «زبان زبر ھا»!  که قرار بود کنار گذاشته شود «غير دوستانه»از طرف ھيات دائمی ھا زبان  که بيش از بيست سال عمرشان را ب

ه سبک و ونيدر نقد ناسيوناليسم کومه له گذراندند چه سرنوشتی پيدا ميکنند؟ ظاھرا غير از ادامه تغيير سياست و ادامه ديپلماسی تحت نام فعاليت کم ستی ب

ا  ی است ب تسياق کومه له، و قبول شرط و شروط، يا خفه شو يا ديپلماسی،  که فرھنگ منحط و مسبتدانه از جمله جريانات بورژوا ناسيوناليست ار  خف ن ک

ر .بيايند و راه ديگری نيست گری غي کسانی که اين ھمه راه را رفته اند متاسفانه برای ماندن در دنيای سياست و برای فعاليتی کارگری و کمونيستی راه دي

 !از اين سراغ ندارند

——————— 

 :ضميمه

 اطالعيه در مورد ديدار ھياتھای رھبری حزب کمونيست ايران و حزب حکمتيست 

دار )  ٢٠١٣اوت  ٢۴(   ١٣٩٢روز شنبه دوم شھريور  ان عراق دي ردست ه ک ي ان م ي ل دو ھيات رھبری حزب کمونيست ايران و حزب حکمتيست در شھر س

ده .  کردند ن اي م حی ن د صال ه  و احم ه ل وم ر اول ک ي زاده دب از جانب حزب کمونيست ايران، رفقا صالح مازوجی دبير کميته اجرائی حزب، ابراھيم علي

له در کردستان عراق، و از جانب حزب حکمتيست رفقا فاتح شيخ دبير کميته مرکزی و صالح سرداری عضو دفتر سياسی حزب، در ديدار شرکت ¬کومه
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ال کردن .  داشتند ع ر ضرورت ف د و ب ردن ظر ک ادل ن ب ابتدا دو ھيات در زمينه ھمکاری دوجانبه در سطح سراسری، در کردستان و در خارج کشور ت

روژه و «کنگره ملی کرد»در مبحث بعدی حول .  ھمکاريھا و رفع موانع سر راه تاکيد گذاشتند ن پ ر اي د خود ب ق ظر و ن ددا ن ، ھيات حزب حکمتيست مج

ويت .  له در آن را طرح کرد¬شرکت کومه ق ه ت ن ي زوم ھمکاری در زم ر ل ات ب ي در بررسی اوضاع سياسی ايران بعد از روی کار آمدن روحانی، دو ھ

می اسالمبارزات تعرضی کارگران و توده ھای محروم جامعه عليه اوضاع وخامتبار سياسی و اقتصادی حاکم و تاکيد مجدد بر سرنگونی انقالبی جمھوری 

گری .  توافق نظر داشتند ق، نشست دي واف ورد ت در پايان ديدار، طرفين تصميم گرفتند که برای تدقيق اقدامات عملی در عرصه ھمکاريھای مشخص و م

 . ترتيب دھند

 حکمتيست  -حزب کمونيست کارگری ايران

 ) ٢٠١٣اوت  ٣٠( ١٣٩٢ھشتم شھريور 

——————————- 

 اطالعيه دبيرخانه حزب کمونيست ايران در مورد ديدار با حزب حکمتيست

ھيئتی از جانب رھبری حزب کمونيست ايران با ھيئتی از جانب رھبری حزب حکمتيست در شھر  1392به اطالع می رساند که روز شنبه دوم شھريور 

ا .  سليمانيه کردستان عراق ديدار و گفتگو کردند است م در اين نشست رفقای ھيئت حزب کمونيست ايران قبل از وارد شدن در ھر بحثی تاکيد کردند که سي

ان .  در قبال حزب حکمتيست بخشی از تالش عمومی ما برای تقويت سياست ھمگرايی در ميان نيروھای چپ و راديکال ايران است طه زب ن راب ي در ھم

ه ان غيردوستانه و زبر حزب حکمتيست در برخورد به مواضع حزب کمونيست ايران را مورد انتقاد قرار دادند و تاکيد کردند که ادامه اين روش آن عمال ب

 .     مانعی بر سر راه پيشرفت مناسبات دو حزب تبديل شده است

ھمچنين در ادامه نشست به اوضاع سياسی ايران بعد .  را مورد انتقاد قرار داد «کنگره ملی کرد»در مبحث بعدی، ھيئت ما موضع حزب حکمتيست در قبال 

 دبيرخانه حزب کمونيست ايران. / از انتخابات اخير رياست جمھوری اشاره شد و ادامه بحث در اين مورد به نشست بعدی موکول گرديد

 ھشتم شھريور 
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 ! بوی باروت و خون در سوريه عقل از سر ناسيوناليست ھا و ناسيوناليست چپ برده است

برگزاری کنگره ی ملی کورد در چنين شرايطی سواالت جدی .  است"  کنگره ی ملی کورد "  آنچه در اين مطلب می خواھم به آن بپردازم، مسئله يی به نام 

ان در ار  ھر در ذھن ھر انسان عاقلی ايجاد می کند، که من اينجا تالش می کنم به بخشی از اين سواالت از موضع منفعت طبقاتی پرولتاريای کوردست چھ

 . بخش کردستان پاسخ دھم

ی م ماولين سوالی که پيش می ايد اين است که چرا سالھای سال است مردم کردستان در ھر چھار بخش کردستان نتوانسته اند، يکدست و برای رفع ست.  1 ل

 ند؟ شو يا اعتراض به دولت ھای منطقه و سرکوبگری اين دولت ھا وارد ميدان بشوند، جلسه سازمان دھند، يک صدا عمل کنند و با ھم زير يک سقف جمع

ن.  2 ع ه م ای سوال دوم اين است که آيا جمع شدن احزاب ناسيوناليست، مذھبی، قومپرست، شبه تروريست کورد، مافيايی، سرکوبگر و چپ ناسيوناليست ب

 اجتماع مردم بخش ھای مختلف ھر چھار جغرافيای کردستان است؟ 

وده "  ملت کورد "  ايا اين احزاب منفعت مشترک  د، مشکالت ت ن رس را پيش می برند؟ ايا اگر اين احزاب موفق شوند که سر مسائل استراتژيک به توافق ب

رای ھ ان ب شھای ستم کش و محروم کردستان رفع خواھد شد؟ ايا اگر اين احزاب طرح ھای خود را پيش ببرند، ستم ملی در جغرافيای سياسی کردست ي ه م

 رفع خواھد شد؟  

ان .  3 را سوال ديگر اين است که برخی از احزاب شرکت کننده در اين کنفرانس، خود در حاکميت سياسی ھستند و روزانه کارگران و زحمتکشان کوردست

ن تبديل ستااستثمار می کنند و از طريق به شيشه کردن خون طبقه ی کارگر در کردستان عراق و ساختن دم و دستگاه مافيايی برای خود به فراعنه ی کورد

رور لولشده و ھر گونه صدای اعتراضی مردم اين منطقه را در گلو خفه کرده و جواب نقد کمونيست ھا ، روزانه نگاران و دگرانديشان جامعه را با گ ه و ت

 !!  کوردستان را حفظ کنند؟" مردم " می دھند، چگونه ممکن است چنين احزابی منفعت 

 !!! اند؟؟ده سوال ديگر اين است که چه چيزی تغيير کرده است که اينگونه ناسيوناليست ھا به جنب و جوش افتاده اند و در تالش برای رفع ستم ملی برام. 4

ح ه جای ب ه ب د، ک ای ث ھپاسخ دادن به اين سواالت و صدھا سوال از اين قبيل پژوھشگر اجتماعی يا انسان مارکسيست و جويای حقيقت را ناچار می کن

ن  در ھپروتی و تحليل ھای دم دستی، شرايط منطقه يی و جھانی و موقعيت دولت ھای منطقه و جايگاه و خواستگاه ناسيوناليسم کورد در اين دوره و دل اي

 . بررسی کند"تغييرات " 

 چه چيزی عوض شده است؟ 

ه جمھوری اسالمی و "  آزادی"  بايد اشاره کنم که کشتار مردم بی دفاع مردم سوريه به دست بشار اسد جنايتکار، ارتش  ه ب ت روھای وابس ي تروريست، ن

ش غرب، ھمچين دخالت شاخه ی کردستان سوريه پ ک ک در اين تحوالت و کنترل بخشی ھايی از کردستان سوريه در دل اين کشتار خونين ، عقل و ھو

وشت ای را از سر ناسيوناليست ھای کورد منطقه برده و انھا را ناچار کرده است که با اجازه ی رسمی ، اما مخفيانه ی غرب و دولت ھای منطقه، بر سرن

 . سياسی مردم کردستان سوريه تصميم بگيرند و نقشه ھای غرب، ترکيه و جمھوری اسالمی را در اين منطقه پيش ببرند

روھ ي ای پ ک ک، عليرغم دشمنی تاريخی با اتحاديه ی ميھنی و حزب دمکرات کردستان عراق به رھبری بارزانی و ھمکاری بارزانی در تحويل دادن ن

ی  روريست ه ی ت ل ان عراق و حم ردست پ ک ک به دولت فاشيست ترکيه و کشتن گريالھای پ ک ک و بستن جنازه ی انان به ماشين در شھر دھوک ک

ه، اي ت ذش ای گ ھ ال ااتحاديه ی ميھنی به پ ک ک در قره داغ در خاک کردستان عراق برای به دست اوردن دل دولت جنايتکار و فاشيست ترکيه در س ب ر ن

اسی در  ان سي م کار و حاک ت اي ن روی ج ي ن دو ن عليرغم نزديکی بيش از پيش حاکميت سياسی کردستان به دولت فاشيست ترکيه، از موضع دوستی با اي

 . سياسی پيشبرد سياست ھا و پروژه ھای دولت ترکيه در سوريه عمل می کند"حمال "کردستان و به عنوان 

يکی پس از ديگری ، گذشته ی جنگ ھا و کشمکش ھای درون "  ملت کورد"  ناسيوناليست ھای کورد و چپ ھای ناسيوناليست، با مطرح شدن منفعت ملی 

 !!!! ستم ملی جمع شدند" رفع "را فراموش کرده و اينبار ھمگی زير يک سقف و سر يک ميز برای "!! برادر کشی " جبھه ی خود و خونين 

ال در .  پيشينه ی ناسيوناليسم کورد در ھر چھار جغرافيای سياسی کردستان، طوالنی است و بررسی اين پيشينه از حوصله ی اين بحث خارج است ب ا ق م

 !راهكار ارتجاعي حل مسئله ي كورد“ كنگره ي ملي كورد”
 حسن معارفي پور 
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 .  يک وبالگ به اسم عليه ناسيوناليسم مطالبی را عليه اين نيروھا منتشر کرديم که متاسفانه بيشتر اين مطالب امروز در دسترس نيست

ان ر ع انچه اينجا می خواھم اشاره کنم اين است که ، نه ناسيوناليسم راست و نه ناسيوناليسم چپ در جغرافيای سياسی کردستان، ھيچگاه خواھ ی ف ل م م ت س

ا .  مردم اين منطقه نبوده و ھمواره در پی بند و بست با اين يا ان دولت بوده است ی من ب ن ه دشم ن است ک م ،اي ن ه الزم است اشاره ک مساله ی ديگر ک

ستناسيوناليسم کورد، به ھيچ وجه از روی کينه توزی شخصی يا اينکه فالن حزب سياسی ناسيوناليست کورد انحصار طلب است و از اين خزعبالت ن ، ي

سازش  اطربکله کامال از روی غريزه ی طبقاتی و تعقل سياسی و به دليل قرار گرفتن ناسيوناليسم کورد در جبھه ی بورژوازی سرکوبگر و نه صرفا به خ

اتبا فالن يا بھمان دولت مرتجع منطقه است، اما ناسيوناليسم کورد به طور عام ھميشه يک نيروی مزدور و سازشکار بوده است، چون ماھييت طب ن ق ی اي

 . نيرو ايجاب می کند که باشد

 . در اينجا برای نمونه چندين مورد را باز می کنم. سابقه ی سياسی انھا به روشنی اين حقانيت گفته ی من را اثبات می کند

ايش را )  خلع سالح عمومی " (  آَش به تال "  حزب دمکرات کردستان به رھبری مالمصطفی بارزانی در يک مقطع حساسی از تاريخ  روھ ي ام ن م کرد و ت

 .  روانه ی ايران کرد و در شرايطی که جنگ بھش تحميل شده بود و صدھا ھزار نيروی مسلح را در اختيار داشت ، به مزدور شاه ايران تبديل شد

رو  ی پ روريست روی ت ي پسر مال مصطفی و جانشيش انتصابی عشيره ی بارزانی يعنی مسعود بارزانی در دوره ی سر کار آمدن جمھوری اسالمی يک ن

تشکيل داده و به عنوان مزدور جمھوری اسالمی در مناطق مختلف کردستان در دفاع از جمھوری اسالمی " قياده موقت " رژيم جمھوری اسالمی زير نام 

 . و فئودال ھای منطقه اسلحه را بر روی سينه ی دھقانان منطقه و فعالين اتحاديه ی دھقانان به رھبری کاک فوادا مصطفی سلطانی می گرفت

حاظ ا از ل ق ي و حزب دمکرات کردستان ايران در ان دوره به رھبری قاسملو، به عنوان يک اپوزسيون ارتجاعی نه در کنار مردم کردستان، بلکه دق ضع م

 . گيری سياسی در کنار جمھوری اسالمی و نيروھای ارتجاعی ساخته ی دست رژيم قرار گرفته بود

ا جمھوری  اسی ب م ل پ است دي حزب دمکرات در کنار جمھوری اسالمی برای به حراج گذاشتن دستاورد ھای مردم کردستان تالش می کرد و ھمواره سي

ااسالمی را در پيش گرفت و به تمام سازمان ھای چپ و کمونيست فعال در کردستان به شيوه يی وحشيانه تعرض می کرد و به شيوه ی ضد انسانی  ع ن ف ي ل

م  گان ھ اخت ب ان ازه ی ج ن ه ج  رحمسازمان پيکار و کومه له را در روز روشن در شھر بوکان و منطقه ی ھورامان قتل عام کرد و پيشمرگان اين حزب ب

 . نکردند و به ان تجاوز کردند

 . اين حزب بارھا با جمھوری اسالمی نشست مخفيانه داشت و در راه آشتی و صلح با جمھوری اسالمی تعداد زيادی از رھبرانش را از دست داد

ودن  ار ب حاظ سر ک ه و از ھر ل ت م داش وھ حزب دمکرات کردستان به دليل ماھييت طبقاتی مشترک با جمھوری اسالمی تاکنون به جمھوری اسالمی ت

 . جمھوری اسالمی را به انقالب و براندازی انقالبی اين رژيم ترجيح می دھد

ل .  يکی ديگر از شرکت کنندگان در اين کنگره اتحاديه ی ميھنی کردستان عراق و از احزاب حاکم در کردستان عراق است ه دالي اگرچه در سالھای اخير ب

گر در )  حزب دمکرات کردستان عراق(  مختلف توازن قوا به نفع پارتی  وب ی سرک و به ضرر يکيتی تغيير کرده است، اما ھمچنان يکی از احزاب اصل

 .  ستحاکميت سياسی کوردستان عراق است و در مناطق مختلف از جمله سليمانيه در ميان بخشی از ناسيوناليست ھای متوھم نفوذ خود را حفظ کرده ا

رده است ان عمل ک ردست و  اتحاديه ميھنی ھم به مثابه ی يک جريان ناسيوناليست بورژوايی کورد ، ھميشه عليه مردم ستم کش و کارگر و زحمتکش ک

 . جواب کمونيست ھای متشکل در حزب کمونيست کارگری عراق را با گلوله داده است

ه .  سابقه ی اين جريان شبه تروريست و درنده برای ھر کمونيستی اشکار است دارد ک ان عراق وجود ن ردست اسی ک ھيچ نيروی سياسی در جغرافيای سي

 . مشھور شده است" سگ ھار " يکيتی در اين زمينه در کردستان عراق به . توسط يکيتی به او حمله نشده باشد و مورد ھجوم تروريستی قرار نگرفته باشد

هاحزاب ديگر مانند پ ک ک و غيره جز بی استراتژی ترين و بی خط ترين و غير سياسی ترين احزاب کورد به شمار می روند که مسلح بودنشان بھ ی  ان

 . خوبی برای تعرض دولت فاشيست ترکيه به مردم کردستان شده است

ه .  پ ک ک سالھا پيش در ايران رسما فعاليت قانونی داشت و در زير سايه ی جمھوری اسالمی ازادنه فعاليت می کرد پ ک ک بارھا در مقابل دولت ترکي

را به جای مبارزه ی مسلحانه انتخاب کرده است، اما برای دولت ترکيه پ ک ک ی مسلح به مراتب بھتر از پ "  فعاليت مدنی "  اسلحه را زمين گذاشته و 

دولت ترکيه از طريق تروريست معرفی کردن پ ک ک ھر چند مدت يک بار منطقه ی کردستان ترکيه را مليتاريزه می کند و .  ک ک ی بدون اسلحه است

ارزه و  نوار مرزی را بمباران می کند و اينگونه در دل توده ھای مردم کردستان ترکيه ايجاد رعب و وحشت می کند، تا نتوانند الترناتيو انقالبی ب تاکتيک م

 .  ی طبقاتی را در ترکيه پيش ببرند

ه  ي ل ه ع ھ ب ھمان طور که باالتر اشاره شد، امروز عليرغم خصومت ظاھری پ ک ک و دولت فاشيست اردوغان، اين دو نيرو از لحاظ سياسی در يک ج
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 . مردم کردستان ترکيه و برای عراقيزه کردن ترکيه فعاليت می کنند و يک ھدف مشترک را پيش می برند

دليل به خالصه کنم کل نيروھای جبھه ی ناسيوناليسم کرد در جغرافياھای سياسی متفاوت بخش ھای مختلف کردستان، به اضافه ی ناسيوناليست ھای چپ، 

ن .  افق ارتجاعی و بورژواييشان ھيچگاه نتوانسته و نخواھند توانست راھکار مناسبی برای رفع ستم ملی ارائه دھند و نخواھند داد رای اي ی ب ل ه ی م ل ئ مس

 . نيرو ھا يک کاسبی چرب و نرم برای پول شويی و دزدی و کاله برداری شده است

دوم  90در اواسط دھه ی .   در اينجا برای اثبات حقانيت گفته ام يک مورد تاريخی را ذکر می کنم ران ميالدی حزب کمونيست کارگری عراق، برنامه ی رف

وسط دو .  و استقالل کردستان از طريق يک انتخابات دمکراتيک پيش پای جامعه ی کردستان گذاشت ان ت ان موقع ھنوز صدام حسين سرکار بود و کردست

ون اساسی عراق ھر .  حزب اصلی ناسيوناليست اداره می شد و قانون اساسی کوردستان برگرفته از قانون اساسی عراق و رژيم فاشيست بعث بود ان در ق

يست ھای ! و از اين خزعبالت !  امده بود اعالم ھر گونه جدايی بخشی از عراق توسط ھر نيرويی جرم محسوب می شود و خالف اسالم است ال ون ي اس و ن

ای ران رھ حاکم در ان دوره با بيرون کشيدن اين بندھای پوسيده از قانون اساسی عراق، عليه حزب کمونيست کارگری در دادگاه عراق شکايت کرده و پ ب

م .  اين حزب که در ان دوران از موقعييت نسبتا مناسب تری به امروز برخوردار بود به دادگاه ھای اسالمی عراق کشيدند اک ورد ح يست ھای ک ال ون ي اس ن

اعی !  را زير پا گذاشته و بايد محاکمه شود"  قانون اساسی عراق اسالمی "  اعالم کردند که حزب کمونيست کارگری  م خوشبختانه به دليل داشتن پايگاه اجت

يست ھای مزدور  ال ون ي اس حزب کمونيست کارگری در ميان مردم در ان دوران و استقبال عمومی بخش وسيعی از مردم کردستان از اين حزب سياست ن

 . کورد شکست خورد

می در اسالزمانی که ناسيوناليست ھای حاکم نتوانستند از اين طريق کاری را پيش ببرند، ان موقع با جمھوری اسالمی ھمکاری کرده و پيشنھاد جمھوری 

ظامی  ه ی ن ل ق حم روزنامه ی کيھان وابسته به سازمان اطالعات ايران برای جمع کردن بساط حزب کمونيست کارگری در کردستان عراق را از طري

کار اسال ت اي ن  میتروريستی به مقر اين سازمان و به گلوله بستن اعضای بی دفاع حزب کمونيست کارگری اجرا کرده و خوش خدمتی خود را به دولت ج

 . ايران نشان دادند

ل  ات و از نظر من به عنوان يک کمونيست ،کنگره ی ملی کورد، يک ظرف مطلقا ارتجاعی متشکل از مجموعه يی از احزاب مزدور، مرتجع و مجرم و ق

 . يک جريان به اصطالح چپ متوھم به سوسياليسم است

ست، . کنگره ی ملی کورد ، يک ظرف امريکايی و غربی برای عراقيزه کردن سوريه است ي شرکت اين نيروھا، به خاطر عدم درکشان از مسائل سياسی ن

 .  بلکه يک انتخاب سياسی و طبقاتی برای عراقيزه کردن سوريه است

رو غ ام .  ربتمام اين نيروھا عليرغم اختالفات جزييشان، سياست يک طبقه و يک نيروی واحد را پيش می برند، طبقه ی بورژوا و ناسيوناليسم کورد پ م ت

بخش ار تالش اين نيروھا اين است که در کوردستان سوريه کوردستان عراق ديگری درست کنند و از اين طريق دين خود را به ناسيوناليسم کورد ھر چھ

 . کوردستان ادا کنند

ه است ت اف ي ل کوردستان عراق اگر، برای سرمايه داران کورد و حاکمان اين منطقه بھشتی شده، اما در عين حال فاصله ی طبقاتی نه تنھا کاھش ن ه ب که ب

اشيست .  شدت افزايش يافته است بسياری از مردم کارگر و زحمتکش کوردستان عليرغم تنفر شديد از رژيم فاشيست بعث بارھا اعالم می کنند، که رژيم ف

 . ترجيح می دھند" حکومت خودی " بعث را به 

م " حکومت خودی" بسياری از مردم کارگر و زحمتکش کوردستان عراق از دست سياست ھای ضد بشری و استثمار شديد توسط  دھ ف به ستوه امده و در ھ

 . حکومت در سطح وسيع به ميدان امدند" برای جمع کردن بساط اين  2011شباط 

 ! کومه له در جايگاه اديتور کنگره ی ملی کورد

يش ا ی پ ورژواي د،مارکس و انگلس قبل از انتشار مانيفست کمونيست طی مباحثی که در اتحاديه ی کمونيست ھا بين انان و سوسياليست ھای خرده ب در  م

د " شعار )  ھمه ی انسان ھا با ھم برابرند(  مقابل شعار ارتجاعی سوسياليست ھای خيال پرداز  کی از " کارگرن جھان متحد شوي ه ي د و ب ردن را مطرح ک

اتبندھای اصلی مانيفست حزب کمونيست و شعار استراتژيک کمونيست ھای سراسر جھان تبديل کردند و تاکنون ھر شعاری غير از اين که جنبه ی طب ی ق

 . ی استجاعمسئله را الپوشانی کرده باشد و جنبه ی فراطبقاتی و حقوق بشری و ھمه با ھمی و پوپوليستی را منعکس کرده باشد، از نظر کمونيست ھا ارت

ان مطرح "  ستم ملی"  رھبری کومه له طی بيانيه يی اعالم کرده است که شرکت در کنگره ی ملی کورد به خاطر احساس مسئوليت در قبال  مردم کوردست

 . کرده است

جاع ود ی مابراھيم عليزاده در تلويزيون کومه له در جايگاه معلم انشای مسعود بارزانی در تالش برای غلط گيری ادبيات و نيت کامال مشخص و ارت سع

ه دو بارزانی بر امده و اعالم می کند، اگر اين گفته ی مسعود بارزانی که اعالم کرده ما در اين کنگره خواستار فرستادن پيام آشتی و صلح به لت ھای منطق
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ه .  است غلط گيری کرده و اينگونه به شکلی کامال اپورتونيستی و ارتجاعی تفسير می کند ام ب ي ه پ اشد ک ن ب ی اي ارزان ود ب اگر اين نظر ايشان يعنی مسع

در ان کشورھا زندگی می کنند و تالش برای برقراری صلح و اشتی بين اين ملت ھا )  ملت کورد (  مردمان ديگر بخش ھای چھار کشوری که گه لی کورد 

 !!!باشد ، بله گفته ی ايشان قابل دفاع است

و  1848ھمان طور که اشاره شد ، در سال  ي ات رن مارکس و انگلس اين نوع نظرات ارتجاعی را در مانيفست کمونيست شديدا نقد کرده و به لجن کشيده و الت

 . سوسياليسم علمی و کمونيسم را در مقابل سوسياليسم خرده بورژوايی ، فئودالی، تخيلی و انواع ديگر سوسياليسم غير کارگری مطرح کرده اند

ه زديامروز در دھه ی دوم قرن بيست و يکم سيد ابراھيم عليزاده دبير اول سازمان کوردستان حزب کمونيست ايران اين چنين نظر ارتجاعی يی که ن ک ب

ری "  دو قرن پيش توسط پايه گذاران کمونيسم و سوسياليسم علمی نقد شده است را به شيوه يی رياکارانه زير نام موضع گيری سوسياليستی و  ذي مسئوليت پ

 !!! مردم کردستان مطرح می کند" ستم ملی " در قبال " 

 ! پيامد ھای ديپلماسی بورژوايی برای کومه له 

و  میسياست ديپلماسی بورژوايی کومه له را تا يک قدمی جمھوی اسالمی و خزيدن به دامن رژيم ھای مرتجع و جنايتکار منطقه از جمله جمھوری اسال جل

د و از .  برده است رن شرکت کومه له در کنگره ی ملی کورد و قرار گرفتن در کنار نيروھايی که غير مستقيم سياست ھای جمھوری اسالمی را پيش می ب

صت شمی و شھر لحاظ خود را به جمھوری اسالمی نزديک می بينند، تمام اعتبار کومه له را زير سوال برده و اين جريان را به کومه له ی دھه ی پنجاه 

ورد .  بی ربط کرد کومه له امروز تنھا تفاوتش با حزب دمکرات و سازمان زحمتکشان ، تنھا و تنھا بر سر ادبيات و اسرار الکی و تعارف شرمگينانه در م

ه ی .  سوسياليسم و تاريخ حزب کمونيست ايران و غيره است ق اه طب گ اي ا ج ل ب اب ق جايگاه طبقاتی کومه له نه امروز و در اين کنگره، بلکه سالھاست در ت

د مھر .  کارگر و منفعت طبقاتی اين طبقه است ن ان ر م شت ي ان ب ن جري رای اي کومه له يک جريان خرده بورژوايی ناسيوناليست چپ است که سوسياليسم ب

ب ذھ ی شرکتی شده است که عوض کردن اين مھر ممکن است باعث ورشکسته شدن شرکت شود، اما کومه له با شرکت در اين کنگره ی قومی، قبيله يی، م

ی م مو ملی نشان داد که يک حزب ناسيوناليست مانند يکيتی و پارتی و حزب دمکرات و سازمان زحمتکشان است و راھکار اين جريان ھم برای رفع ست ل

 . ھمان راھکارھای انان با تفاوت ھای جزئی در فرموله کردن ادبيات و نه خود ماھييت راھکار است

و از ست ما کمونيست ھای ايران و کردستان اعالم می کنيم ، که کنگره ی ملی کورد يک سياست امريکايی، پرو غرب و پرو رژيم ھای ديکتاتور منطقه ا

ط است اسخ .   بنياد با خواسته ھای برحق مردم کوردستان و کارگران و زحمتکشان ھر چھار جغرافيای کوردستان بی رب ه در پ گره ن ن ن ک ضرورت اي

 .  واقعی به مسئله ی کورد، بلکه در نتيجه ی اميدوار شدن و رسيدن به نان و اب در باتالق خونين سوريه است

 ناسيوناليسم خود مانع اصلی رفع ستم ملی و نه پاسخ اين مسئله است

سم .  سته اتنھا کمونيست ھا می توانند و توانسته اند راھکار عملی برای رفع ستم ملی از مردم ارائه دھند و انقالب اکتبر اين حقانيت را ثابت کرد ي ال ناسيون

جاعی و ضد . خود به معنای خود برتر بينی و کاشتن کينه در دل توده ی مردم عليه مردمان ديگر غير از مليت خود است وژی ارت ناسيوناليسم يک ايدئول

 .  ناسيوناليسم مايه ی ننگ برای بشريت مترقی است. بشری است

ر نشستن يک جريان به اصطالح چپ با ناسيوناليست ھا و تالش برای ھمکاری با اين مجرمان که الزم است در اينده توسط طبقه ی کارگر به دليل دن پ ن اک

ه ی مانديشه ھای کثيف فاشيستی در بين اين طبقه و استثمار وحشيانه ی کارگران و سرکوب زنان و ازادی خواھان و کمونيست در دادگاه ھای کارگر م حاک

ودن محسوب "  مسئوليت پذير بودن " شوند و به زندان طوالنی مدت محکوم شوند، نه تنھا کوچکترين ذره يی  در قبال ستم ملی نيست، بلکه شريک جرم ب

 . می شود

ا .  ھر گونه توھم به چنين کنگره ھای عشيره يی اسالمی از نظر ما کمونيست ھا و طبقه ی کارگر کوردستان و ايران محکوم است يست ھ ون راھکار ما کم

گون ی و سرن ست ي ال ي ی برای رفع ستم ملی يک راھکار واقعی است و برای رفع ستم ملی از مردم کوردستان ھر چھار جغرافيا راھی جز مبارزه ی سوس

 .  انقالبی دولت ھای مرتجع منطقه وجود ندارد

مسئله ی کورد و ستم ملی در کردستان يک مسئله ی .  سازش نمی کنند"  کورد"  طبقه ی کارگر و کمونيست ھا با دولت ھای مرتجع منطقه بر سر مسئله ی 

ارزه .  کامال طبقاتی است، سرمايه داران جنايتکار کردستان ھيچگاه از ستم ملی رنج نبرده و نمی برند ما برای برچيدن سيستم ھای کثيف طبقاتی موجود مب

 . می کنيم و مسئله ی ملی با رفع مسئله ی طبقاتی اتوماتيک رفع خواھد شد

دارد ه ی .  تجربه ی کوردستان عراق به طبقه ی کارگر اين منطقه ثابت کرد، که بورژوازی خودی و غير خودی نداشته و ن ال ی حل مس ورژواي راه حل ب

شه .  کورد، نه تنھا راه حل نيست، بلکه دور زدن طبقه ی کارگر و فريب توده ھاست ه شي ان را ب اگر قبال رژيم فاشيست بعث خون طبقه ی کارگر کردست

 . می کرد، امروز سرمايه دار و ناسيوناليست کورد، به ھمان شکل و حتی وحشيانه تر دست به سرکوب و استثمار طبقه ی کارگر زده و می زند
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در مورد اھداف اين کنگره از جمله  گفته می شود که .  در باره کنگره ملی کرد که مقدمات تشکيلش فراھم شده ، بحثھای زيادی مطرح شده است:  راديو نينا

 اگر اينطور است ھدف امريکا از اين پروژه چيست؟ . اين  پروژه آمريکا است

گويا ھر اتفاقی در منطقه و جھان توطئه امريکا .  می اندازد"  کار کار انگليس است" اين انسان را ياد داستان عوامانه قديم که، .  اينطور نيست:  مظفر محمدی

 .اين تفکر اعتباری برای جنبش ھای اجتماعی قائم به ذات بورژوايی و اھدافشان قايل نيست. است

د ن ورژوازی .  شکی نيست که دولت امريکا و دولتھای اروپايی به جنبش ھای از نوع خود چه ناسيوناليستی و قومی و حتی مذھبی خدمات می دھ رای ب ب

د ن ن ات .  مسلط جھانی مساله مھم اين است که طبقه کارگر و چپ و کمونيسم کارگران عروج نکنند و ميدان پيشروی پيدا نک الب ق ا ان طه ب ه در راب اری ک ک

 . ايران کردند و پشت خمينی و جنبش اسالميستی اش رفتند 57منطقه می کنند در مصر و ليبی و سوريه و غيره و کاری که در رابطه با انقالب 

 .اما در اينجا اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت و يا کم رنگ کرد که بورژوازی کرد بالغ شده است

که در .  بخش ديگرش در کردستان سوريه بطور دوفاکتو قدرت را در دست گرفته است.  يک بخش آن در کردستان عراق دودھه است حکومت می کند ن اي

ا ف ت ا اس ن فرصت ھ رده ده چه شرايطی اين اتفاق افتاده بحث ديگری است اما خود اين جنبش ھای اجتماعی ناسيوناليستی در منطقه وجود داشته و از اي ک

 .بخش ديگر ناسيوناليستھای کرد در ترکيه با دولت به توافق رسيده يا می رسند. است

ه .  اين وسط به نظر می رسد که سر اپوزيسيون بورژوايی کرد در کردستان ايران بی کاله مانده است  رد ک ی ک ل گره م ن بخش اعظم شرکت کنندگان در ک

ان )  اتحاديه ميھنی و حزب دمکرات کردستان عراق( نيروھای اصلی اش احزاب ناسيوناليست حاکم در کردستان عراق  ردست ران ک ) پکک( و حزب کارگ

يک .  در نتيجه کنگره ملی کرد برای اينھا تنھا يک مانور در تحوالت کنونی منطقه است و بس.  اين احزاب يا به اھدافشان رسيده يا دارند می رسند.  است

یابراز وجود و خودنمايی که شايد بتواند به تحکيم موقعيت کنونی و آتی و منافع مشترکشان خدمت کرده و از تشنجات و اختالفات درون خانوا ه  دگ شان ک

دعی .  اين کنگره ھدف ديگری نمی تواند داشته باشد. قديمی و بخشا عميق است، کم کند ه و م ت ار رف ن مساله کردستان مستقل و يک پارچه مدت ھا است ک

 . ايده کردستان بزرگ يا اسراييل ديگر در خاورميانه به نظر من ايده ای غير قابل تصور است. اصلی اش خلع سالح ھم شده

 با اين حساب به قول شما از اين کاله نمدی برای احزاب ناسيوناليست کردستان ايران حاصل می شود؟ : راديو نينا

 .به دو دليل اساسی! به نظر من، نه: مظفر محمدی

جمھوری اسالمی از .  يکی اين است که انتالف يا توافق اپوزيسيون بورژوايی کرد در کردستان ايران با جمھوری اسالمی در شرايط کنونی ممکن نيست

ه .  جانب اپوزيسيون ناسيوناليست کرد خطر و حتی فشاری احساس نمی کند ت رف ذي رای پ اپوزيسيون بورژوايی چپ و راست در کردستان ايران از تالش ب

رد .  اين تالش تا کنون بی ثمر مانده است .  شدن در خانواده حاکميت ايران نااميد شده است چرا که  بورژوازی کرد که پايه اجتماعی احزاب ناسيوناليست ک

جارت و صادرات .  است در بورژوازی ايران ادغام شده است ه مشغول ت ي رک سرمايه داران کرد بيشتر از سنندج و مھاباد در  تھران و دوبی و چين و ت

ه و .  واردات و سرمايه گذاری ھستند ت رف جمھوری اسالمی نه تنھا مانعی بر سر اين کار نيست  بلکه بعنوان بخشی از فعل و انفعال سرمايه داری ايران پذي

ده است.  مليت سرمايه داران برايش اھميتی ندارد ی جمھوری اسالمی ش ب ون .  اين بورژوازی در بعد سياسی ھم بخشا جذب جنبش اصالح طل راکسي ف

ان ... کردھای مجلس شورای اسالمی، سازمان کردھای مقيم مرکز و ردست با جنبش اصالح طلبی خاتمی و موسوی حشر و نشر دارد تا با حزب دمکرات ک

اح .  ايران ه جن ن حزب ب ل دارد اي اي م ر ت شت ي اين بورژوازی حتی ديگر به عامل فشار بودن حزب دمکرات برای سھم خواھی بيشتر خود نياز ندارد و ب

 .و اين گرايش  در حزب دمکرات کردستان ايران نيز بسيار قوی است. اصالح طلب بپيوندد

ه احزاب . اما به نظر من در حال حاضر جمھوری اسالمی به اين توافق و ھمزيستی نياز ندارد ه ب ا ک ج ا آن الش است ت ب توافقی که  کنگره ملی کرد به دن

 . ناسيوناليست کرد از چپ و راست در کردستان ايران بر می گردد يک  خودفريبی و توھم است

 آيا کنگره ملی کرد و اھدافی را که تعقيب می کند ربطی به منافع مردم کردستان دارد؟ : راديو نينا

ع .  مردم کردستان را طبقات وبخشھای مختلف اجتماعی بامنافع گوناگون و متفاوت تشکيل می دھند:  مظفر محمدی اف ن ن م ي ام رای ت رد ب گفتم بورژوازی ک

ن تالش .  خود و سھم بری بيشتر از سود و توليد حاصل کار ارزان طبقه کارگر بھر کاری دست می زند کنگره ملی کرد صرفنظر از نتيجه اش يکی از اي

 كنگره ملي كرد
 مظفر محمدي
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و .  اين تحليل نيست.  اما طبقه کارگر و مردم زحمتکش از جنبشھای بورژوايی و کنفرانس ھا و کنگره ھايشان نفعی عايدشان نمی شود.  ھا است امری ابژکتي

کرد .  و قابل مشاھده است ل ی عم ه و حت ي رک ان ت ردست تجربه دو دھه حاکميت بورژوازی کرد در کردستان عراق، تجربه جنبش ناسيوناليستی کرد در ک

خود ان سياسی و اجتماعی حزب دمکرات کردستان ايران در دھه ھای اخير را نسل ھای تا کنونی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه کردستان ايران با چشم

 .ديده و تجربه واحساس کرده اند

م  ريت عظي ث ق اک ي ی عم ت ارضاي ه ن ان جنبش عظيم توده ای اخير کارگران و زحمتکشان کردستان عراق در شھر سليمانيه و ديگر شھرھای کردستان نش

 .زحمتکشان اين جامعه از حاکميت احزاب ناسيوناليست کرد بود

رد و  ورژوازی ک ی ب ست ي ال اب و احزبنا بر اين کارگران و مردم زحمتکش کردستان، نه تنھا در کردستان ايران، بلکه در کل منطقه، از جنبشھای ناسيون

د.  کنفرانس و کنگره ھايشان نفعی نمی برند را ن در .  در نتيجه ی اين جنبش ھا قدرتمند نمی شوند و سھمی از سود سرمايه داران را بدست نمی آورن ارگ ک

ردد ه .  نتيجه ی اين جنبش ھا دستمزدشان اضافه نمی شود، اتحاديه و شورايشان برسميت شناخته نمی شود و بيمه و مسکن و معيشت شان بھتر نمی گ ق طب

برعکس دود مضرات اين جنبش و گرايش و تفکر اجتماعی به چشمانش می رود .  کارگر اين منطقه بطور کلی از ناسيوناليسم کرد احساس قدرت نمی کند

 .اين امر بر کارگران کمونيست، آگاه است. و آن راتحمل می کند

ران است ران در .  تجارب تا کنونی نشان داده است که يک ذره بھبود در معيشت و کار کارگران در کردستان در گرو پيشروی مبارزه طبقاتی در اي ارگ ک

 . ناسيوناليسم ضد طبقه کارگر و کامال مغاير منافع طبقاتی او است. کردستان به جنبش ديگری تعلق دارند و از ان نيرو و قدرت می گيرند

ه :  راديو نينا ق ب ل ع ت يست و م ون م ه خود را ک ی ک ان با اين حساب کومه له سازمان کردستان حزب کمونيست ايران چرا به اين کنگره پيوسته است؟ جري

 . کارگران و مردم زحمتکش کردستان معرفی می کند

ا .  کومه له مدعی است که از زاويه حل ستم ملی در کردستان ايران به اين کنگره چشم دوخته است:  مظفر محمدی م، ام ري ذي پ حتی اگر اين را از کومه له ب

وج ه سوال اين است که آيا رفع ستم ملی در کردستان ايران از زاويه چنين کنگره ای می گذرد؟ اين فراتر از خودفريبی است و به نظر من يک ت فرصت ي

ارگ.  طلبانه است ه ک  ر وکومه له با اين کار پذيرفته و نشان داده است که جزيی از خانواده بورژوازی ناسيوناليست کرد است و بنا بر اين تظاھر به تعلق ب

 . ھيچ کارگر و زحمتکشی اين ابراز تمايل و عالقه را از کومه له نمی خرد و نمی پذيرد. زحمتکش کردستان پوچ است

 پس رفع ستم ملی در کردستان ايران چه می شود؟ چه راه حلی برای آن وجود دارد؟ : راديو نينا

اوت .  رفع ستم ملی در کردستان ايران به نظر من راه کردستان عراق و سوريه و حتی ترکيه را ندارد:  مظفر محمدی شرايط ايران با اين کشورھا کامال متف

د در .  است و موقعيت بورژوازی کرد  و احزاب ناسيوناليست اش با بورژوازی و احزاب آن کشورھا متفاوت است ن رون ه اي اب ع تش وق ن و ت ت رف دنبال گ

 . .. کردستان ايران يک توھم است

ا .  حتی کنگره ملی کرد يک فشار ھم به جمھوری اسالمی در اين روند نيست ا ب رده است ت گره جمھوری اسالمی را دعوت ک ن ن ک ی اي برعکس وقت

ه .  اپوزيسيون خود به توافق برسد، اين  جز نشانه ی  ياس و استيصال اين اپوزيسيون نيست ي رک ه و ت بخشھای ديگر جنبش ناسيوناليستی در عراق و سوري

اما تصور اين که می شود با چنين کنگره ای جمھوری اسالمی را ولو به يک .  راه خود را رفته و ستم ملی در اين جوامع يا حل شده يا به حاشيه رفته است

 .خودمختاری يا خودگردانی برای ناسيوناليستھای کرد راضی کرد، تالشی بيھوده و توھم و خودفريبی است

دست آم شان ده از نظر من کنگره ملی کرد برای بخش پيروز وحاکم جنبش ناسيوناليسم کرد در منطقه يک ابراز وجود و ھماھنگی در تثبيت موقعيتھای ب

ھ  وریاست، ولی برای جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران و احزاب چپ و راستش يک دريوزگی و استيصال و انتظار توجه و شفقتی از جانب جم

 .اسالمی است که اين ھم حاصل نمی شود

ات .  کومه له می گويد می روم تا بعد از آن افشاگری کنم ان ان از جري اين ھم اگر رياکاری نباشد، سياستی به شدت دنباله روانه و از سر استيصال اين جري

د.   بورژوايی و ناسيوناليستی در منطقه است ن انشان ک ا .  گويی کومه له اين احزاب و جريانات تشکيل دھنده کنگره را نمی شناسد و حاال می خواھد امتح ام

ه .  در حقيقت کومه له با اين سياست دارد تمرين جذب در جنبش ناسيوناليسم بورژوايی کرد را به پايان می رساند اين کومه له است که در اين امتحان پذيرفت

 . شده و نمره می گيرد

د.  اما يک حقيقت ديگر ھم وجود دارد ن گذران ار ب د و روزگ ن ان م در .  کومه له و شعبات ديگرش تا کی می توانند در پشت مرزھا و در اردوگاه ھا منتظر ب

ار ارز ل ک ب ده و از ق ه را صاحب ش ع ام ان حالی که  قھرمانان رفع ستمی ملی که کمونيست و چپ ھم نيستند دارند حکومت می کنند و ھمه ثروتھای ج

رادران و .  کارگران منطقه زندگی انگلی سرشار از سود و ثروتی را  بھم زده اند و ب گران است، ول برای جريانی که نان و مسکن و امنيتش در گرو دي

ا در .  متحدين خودش باشند، راه ديگری جز دمسازی و ادغام در اين کمپ باقی نمی ماند ھ ن ه ت ی ن ست ي ال ون ي اس ی و ن ورژواي بخصوص اين جنبش ھای ب
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وھ اري ن دول ای کردستان بلکه در سراسر ايران با کم تر شدن تخاصمات و تھديدھای دولتھای امريکا و اروپا اميد سرنگونی جمھوری اسالمی از طريق س

 ... غربی را از دست داده اند و راھی جز سازش و توافق در مقابل خود نمی بينند

ه .  بنا بر اين، از جريانی چون کومه له با تظاھر به چپ بودن،  توقع اتکا به صف مستقل طبقاتی و مبارزه طبقاتی بيھوده است ه ل وم وع ک سرنوشت چپ ن

 .ی  سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ھم می رود تا در خانواده بورژوازی ناسيوناليست کرد در کردستان ايران و منطقه رقم زده شود

ه و ت نھايتا تاکيد می کنم که رفع ستم ملی در کردستان ايران عليرغم اميد و انتظار ناسيوناليسم کرد، راه ھای مشابه کردستان عراق، سوري ه را ح ي رک ی ت

رد در .  ندارد سم ک ي ال ون ي اس ھدف بخش پيروز جنبش ناسيوناليستی کرد در منطقه از کنگره ملی شان را گفتم، اما برای احزاب و جريانات راست و چپ ن

 .کردستان ايران، جز ياس و استيصال بيشتر، چيزی باقی نمی ماند

وشت .  از نظر کمونيسم کارگران، رفع ستم ملی در کردستان ايران در گرو پيشروی و رشد مبارزه طبقاتی و قدرت گيری طبقه کارگر در ايران است سرن

ھيچ ھمسرنوشتی و ھم منفعتی بين کارگران کردستان و بورژوزای کرد و احزابشان .  کارگران و زحمتکشان کردستان ايران در اين کمپ رقم زده می شود

د و آن را .  وجود ندارد ن ديش ن ي ی خود ب ست کارگران در کردستان بايد به کمونيسم و مبارزه طبقاتی و صف مستقل طبقاتی و تشکل و اتحاد و تحزب کموني

 .عملی کنند
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 مقدمه

کشور واژه ای است نظير بت و خدايان که توسط کشيش ھا و .  بشريت يک واقعيت، يک حقيقت!  کشور ما يک واژه، يک اشتباه”: يک پيام ازکمون پاريس

ام .  شاھان ساخته شد تا حيوانات با شعور را در محدوده ھای معينی محصور نگاه دارند ن ان و ب ظر آن ان، تحت ن اب ع ارب اف ن جايی که انھا را در جھت م

ان .  موقعيت کثيف انھا در انقياد نگه ميدارند ن ان و دشم ا دوست د و از م اينکه ما بطور تصادفی در اينجا متولد شده ايم يا در آنجا مليت مار ا تغيير می دھ

بگذاريد کشور، به واژه ای تو خالی به .  و اين مضحکه راکه ما راھميشه در بند نگه می دارد بدور افکنيم. بگذاريد به اين بازی احمقانه گردن ننھيم. ميسازد

 .کشور ما جايی است که در آن زندگی آزاد باشد و  کارھا روبراه. يک تقسيم بندی بی ارزش اداری تبديل شود

 !کارگران! مردم

 با اين اميد که نابيناييھا پايان بگيرد. آفتاب در حال طلوع است

 سرنگون باد مستبدين وجالدان

 “!فرانسه مرده است، زنده باد بشريت

*** 

ام .  سال پيش کارگران کمونيست و کمونارھای انقالبی پاريس اين پيام را به مردم جھان دادند 150حدود  ه ن يک قرن و نيم بعد از آن ھنوز به نام کشور، ب

ره می .  ملت و قوم و طايفه و عشيره، بشريت را به جان ھم می اندازند ی و عشي ذھب ه م ل ي ب کشور می سازند، ملت می سازند، قوم می سازند و طايفه و ق

ان، .  سازند و بر جنازه کشتگانشان می رقصند و پيام پيروزی به جھان می فرستند ت ردس ی، عراق، ک وسن پيروزی ملت افغان، چيچن، صرب، کروات، ب

 !"کنفرانس ملی کرد"و اکنون باز ھم ... سودان شمالی و جنوبی، ليبی

ا  رست ھ وم پ راکارگران و مردم زحمتکش کردستان ايران، عراق، ترکيه و سوريه در کجای اين قھرو آشتی ھا و جنگ وصلح ھای ناسيوناليستھا و ق ر ق

ز و  راندارند؟ اين کنفرانس ھا، زمين بازی سياسی حکام بورژوا در کردستان عراق، احزاب بورژوا ناسيوناليست و قوم پرست و نمايندگان سرمايه دا ري

ا را در .  درشت کرد در کردستان ايران، ترکيه و سوريه است ھ ا آن رد و ي رق ک ف ت کارگران اين منطقه را نمی توان به نام اين و آن ملت و قوم تجزيه و م

د.  ، ادغام و بی ھويت ساخت" کنفرانس ملی کرد"  ره ای دارن ر عشي ی و غي ذھب . طبقه کارگر در اين کشورھا منافع مشترک غير ملی، غيرقومی، غير م

ردگی .  منافع طبقاتی دارند اتحاد طبقاتی کارگران ھر کشور و ھمه کشورھا راه نجات و پيروزی پرولتاريا بر بورژوازی است، راه پايان يافتن استثمار و ب

رد "  کمونيسم"و " چپ"جريانی که به نام . راه پايان دادن به افسانه مليت و قوميت است. مزدی و  تبعيض قومی و جنسی و مذھبی است ی ک از کنفرانس مل

ه" ببينيد،.  استقبال می کند، در حقيقت پادو بورژوازی کرد و عليه کمونيسم و کارگر است ه "  سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، کومه ل ت رف ذي رای پ ب

 !شدن در اين مضحکه ضد کارگری و ضد انسانی له له می زند

 !کارگران

د"  ملی" بگذاريد احزاب و نمايندگان بورژوازی و خرده بورژوازی با ھم الس بزنند، بنوشند و بخورند و آروغ  ن ن زار ک رگ ی ب ه .  بزنند و کنفرانس مل ق طب

د.  ھای چھار پارچه ملی کردستان نيستند" کرد" کارگران جزئی از .  کارگر متعلق به اين مضحکه نيست محل .  کارگران مليت و قوميت و مذھب نمی شناسن

ن ازااتحاد طبقاتی و حضور بھمرسانی کارگران و زحمتکشان و آزاديخواھان اين کشورھا از کارخانه ھای سيمان و سيگار سليمانيه تا ميدان سرای  دی اي

ھر دان آزادی ت ي ا م اد ت اب ھ راکز ان شھر و از معادن و کارخانه ھای ترکيه تا ميدان تقسيم استانبول و مراکز کارگری اربيل و دياربکر و سنندج و م و م

 .است... صنعتی نفت و پتروشيمی ھا و ماشين سازيھا

ی ات ق ارزه طب ب ن م . تاس کنفرانس ملی کرد سران بورژوازی و احزاب و جريانات ناسيوناليست، قومی، مذھبی و غيره، تنھا نمايشی مسخره در حاشيه اي

شعار طبقه کارگر صرفنظر از کشور و مليت و جنس و .  نبرد طبقاتی ای که کل بورژوازی کرد، ترک، فارس،عرب، شيعه و سنی  را نشانه گرفته است

 !کارگران جھان متحد شويد: مذھب، شعار مارکس است

 يا نبرد طبقاتي“ كنفرانس ملي كرد”
 مظفر محمدي 
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ان  ،کنگره ملی کرد و توقعات کومه له از اين کنگره ي ی را در م ات ث اح انتقاداتی را در ميان طيفی از مخالفين سياست کومه له دامن زده است و ھمزمان مب

رده .  فعالين کومه له و مدافعان کنگره ملی کرد برانگيخته است ده ک اره زن د را دوب ودن اين ماجرا سواالتی را که ظاھرا از جانب کمونيستھا جواب گرفته ب

گره ای را ممکن  ،به اھداف اين کنگره)  کومه له و سياست آن ،حقايق و توھمات"  کنگره ملی کرد( " من در نوشته قبلی خود . است ن شرايطی که چنين ک

ه .  نيروھای دخيل در آن و ھمزمان به سياست کومه له پرداختم ،کرده است اين جا اساسا به توجيھات کومه له در دفاع از اين کنگره و اميدھای اين جريان ب

 .آن و به سواالتی که در خصوص ھدف کومه له از شرکت در اين کنگره وجود دارد ميپردازم

 سواالت

ا در  ،بعد از نوشته قبلی من دوستان عزيزی با ياداشتھايی که ارسال کردند ه اساس نکاتی را متذکر شدند و از جمله اينکه آيا کمونيستھا نبايد در مجامعی ک

ل رد ه کدست جريانات بورژوايی است شرکت کنند؟ آيا پرھيز از شرکت در اين تجمعات به معنی بی تفاوتی و عدم دخالتگرى کمونيستی و سپردن حل مسئ

اده "  کنگره ملی کرد" به احزاب ناسيوناليستی کرد نيست؟ آيا کمونيستھا نبايد از تريبون  ف ت ه اس طق ن برای پيشبرد سياست خود در خصوص اين مسئله در م

 کنند؟

ده است ان  خود اشاره ش ل از .  اين سواالت از نظر من سواالت واقعی ھستند که در مباحثات فعالين کومه له و البته برای توجيه سياست راست سازم ب ق

 :پرداختن به اين مسائل در مورد دفاعيات فعالين کومه له دو نکته را متذکر ميشوم

م گذشت"  غير سياسی" از زبان  ،اول اينکه تعدادی از فعالين کومه له در جواب به منتقدين خود  ،و پر از اتھام و سبک استفاده کرده اند که من از آن خواھ

 .گم نشود ،تا که اصل مطلب زير سنت اتھام زنی به جای استدالل و بحث سياسی 

ر ( يکی از قلم زنان کومه له جمال بزرگپور است که طی مطلبی  ،دوم چرا شرکت کومهله در کنگرە ملی قابل پشتيبانيست؟ نقدی بر مواضع و عملکرد اخي

ط و .  دست به يک مشت اتھام و البته با ھمان زبان مورد اشاره زده است ،به جای جواب به منتقدين سياست کومه له)  حزب حکمتيست جمال بزرگپور رواب

رای  ،را)  پا در راه کومه له گذاشته اند"  اجتماعی شدن" و البد آنھا ھم برای ( ديپلماسی ميان جريان خود و جمعی که از حزب حکمتيست رفتند  ه ای ب ان ھ ب

د و .  حزب ما و شخص منصور حکمت کرده است ،نفرت پراکنی از کمونيسم کارگری ن ت ا رف دوستی و آشتی و دشمنی کومه له و دوستانی که از حزب م

ه  ،ھنوز با نام حزبی فعاليت دارند که نه تاريخ آن مايه افتخارشان است و نه سياستھای آن مورد قبول شان است وم ای ک اھھ و ھيئت فرستادن آنھا به اردوگ

وط  ،و اميدوار بودن به اين نوع سياست ديپلماسی و نشست و بر خواست با امثال کومه له ،له و به بارگاھھای ديگران در کردستان عراق رب ا م ھ به خود آن

ر.  است پ ي ور م ددازراھی است آگاھانه انتخاب کرده اند و رفته اند و دارند ھزينه آنرا ھم با تحمل حقارت خود از جانب کومه له و امثال جمال بزرگپ ذا .  ن ل

ل .  مورد بحث من نيست ،نزديکی سياسی اين دوستان به کومه له و عشق و نفرت آنھا از ھمديگر که جمال بزرگپور به آن پرداخته است ي ن دل ي لذا و به ھم

ه  ،جمال بزرگپور و ادعاھای او در مورد حکمتيستھا و منصور حکمت"  سياسی"از جواب به مباحثات نامربوط  ادل ج ورد م ه م ل ئ ه مس طی ب بدليل بی رب

ردد.  خواھم گذشت و زبان چرکين و پر از کينه و کنايه او را ھم ميگذارم که مردم شعور دارند ر گ ه ب ه ل وم ه  ،و اما تا جايی که اصل بحث و سياست ک ب

 .توجيھات جمال بزرگپور نيز در دل مباحثم جواب ميدھم

 آيا نبايد در چنين تجمعاتی شرکت کرد؟

م.  اين سوالی است واقعی و تاريخا کمونيستھا به آن جواب داده اند روشن  ،ظاھرا جواب به اين ماجرا در خود کومه له و حزب کمونيستی که ما در آن بودي

ی.  و پيش پا افتاده بود ارزان ال ب  ،متاسفانه گذشت زمان و چرخيدن کومه له به راست و افتخار فعالين آن به نشست و بر خواست و دوستی و ھمکاری با امث

ده است...  و"  اجتماعی" و به بھانه کار "  کرد" به جايی رسيده است که اصول و پرنسيبھای اوليه ما در آن سازمان به نام منفعت ...  طالبانی و  . فراموش ش

ا  ،ھمين حقيقت باعث شده است که فعالين اين سازمان در جنگ با گذشته کمونيستی کومه له ھ فورا شمشير زنگ زده ناسيوناليستی خود را عليه ما حکمتيست

ع )  کومه له و سياست آن ،حقايق و توھمات"  کنگره ملی کرد(" من در نوشته قبلی خود.  و شخص منصور حکمت بکشند ان رای م ق و ب اي ق ن ح با علم به اي

نقد من به موضع  ،ھمينجا يادآوری کنم که بحث من و نقدم از کومه له و دبير اول آن نفس شرکت در اين نشست نيست: " شدن از اين توجيھات چنين نوشتم

 ."کومه له در مورد اين ماجرا و دفاع روشن آنھا از ناسيوناليسم و کل اين پروژه است

يست ،شرکت کمونيستھا در مجامع بورژوايی از کنگره ملی تا ھر پارلمان و تجمعی و استفاده از ھر تريبونی ا الزم و  ،نه تنھا جرم ن ھ ت ی وق ل که خي ل ب

 و توجيهات ناسيوناليستي كومه له“ كنگره ملى كرد”
 خالد حاج محمدي 
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ه .  ضروری ھم ھست ق اما پرنسيب کمونيستھا ھميشه اين بوده است که چنين شرکتی بايد در خدمت اتحاد صفوف کارگران و زدن توھم در ميان صفوف طب

دارد .  کارگر به نسب سياستھای ضد کارگری مجامع بورژوايی باشد لذا نفس شرکت کومه له و ھر جريان مدعی کمونيسم در ھيچ تجمع بورژاويی ايرادی ن

ه ن ق ن طب تبه شرطی که استفاده از اين تريبونھا در خدمت خود آگاھی طبقه کارگر و باال بردن حس ھمسرنوشتی و اتحاد آن و زدودن توھمات اي ه  سب ب

 .چيزی که کومه له درست بر خالف آن عمل ميکند. ھمين تجمعات واھداف و سياستھای آن باشد

ه  ،ملی و قومی چون کنگره ملی کرد شرکت کنند سرزنش نخواھند شد ،کمونيستھا اگر در مجامع بورژوا ناسيوناليستی ق ه طب ه و ب ع ام به شرطی که به ج

وم  ،کارگر اعالم کنند که اين مجامع برای دفاع از منافع طبقه کارگر نيست اعالم کنند که ملی گرايی جھالت است و عليه اين جھالت صف کارگر را از سم

ه و  ،عراقی ،ايرانی ،فارس و عرب ،ترک ،کرد"مانع شوند که بورژوازی صفوف طبقه کارگر را به نام منفعت . ملی گرايی واکسنه کنند ع ي ان و ش م ل مس

ا "  کردھا"کاری که کومه له به نام اتحاد . شقه شقه کند و به اتحاد و ھمسرنوشتی اين طبقه در مقابل بورژوازی لطمه بزند..." سنی و  ارزه ب ب ه م ان و به بھ

ی در  ،نقد من از کومه له نه نفس شرکت در اين تجمعات.  دولتھا پيش گرفته است ل ی و ھويت م بلکه ايجاد توھم به نسبت جھالت ملی و دفاع از ملی گراي

 .مقابل ھويت طبقاتی کارگران است

ی جمھوری اسالمی  ١٣٥٨که کومه له در سال  ،دوستانی خطاب به ما ياآوری کرده اند ای ارسال ھ ھم در ھيئت نمايندگی خلق کرد شرکت کرد و با ھيأت

ه  ،بخش ديگر واقعيت که اين دوستان قلم ميگيرند.  اين واقعی است و البته تنھا يک بخش از واقعيت است!  مذاکره کرد ه ب ه ل وم ان ک اين است که ھمان زم

م است وھ يت جمھوری اسالمی ت ان حزب .  جامعه اعالم کرد که بحثھای حول حل مسئله کرد و خودمختاری در توافق با دولت مرکزی و حسن ن زم آن

داخت ،دمکرات ھمراه با پيام لبيک خود به خمينی و تالش برای ھمراھی با جمھوری اسالمی ر  ،تبليغات وسيعی عليه کمونيستھا و کومه له راه ان ی ب ن ب م

ه .  اعالم ميکرد اين کومه له است که با جنگ طلبی خود مانع حل مسئله کرد است.  اينکه کومه له جنگ طلب است و کومه له را به عنوان عامل و بانی حمل

رای  ،ھمان زمان کومه له اعالم کرد که اينھا پوچ است.  جمھوری اسالمی به مردم کردستان معرفی ميکرد ده است و ب ن که توھم به جمھوری اسالمی کش

ا در عمل .  در ھيئت نمايندگی شرکت ميکند ،شکستن عملی اين توھم در ميان توده ھای زحمتکش مردم کردستان کومه له در ھيئت نمايندگی شرکت کرد ت

به مردم زحمتکش و به کارگران کردستان ضديت ناسيوناليسم کرد را با منافع آنھا نشان دھد و توھمات آنھا نسبت به جمھوری اسالمی و حزب  ،به جامعه

گره  ،اميد داشته باشد و مردم کردستان را اميدوار کند ،نه اينکه خود به آن دامن بزند.  دمکرات را بشکند ن ان در ک کاری که امروز درست برخالف آن زم

رد و  ،با ھمه پوپوليسمی که بر آن حاکم بود ١٣٥٨کومه له سال . ملی دنبال ميکند سم ک ي ال ون ي اس ه ن تالش کرد از آن تريبون عليه جمھوری اسالمی و علي

ه وم است ک ه مشخصا حزب دمکرات و عليه توھمات رايج در ميان مردم استفاده کند و در عمل به کارگران کردستان و مردم زحمتکش نشان دھد که سي  ل

د و .  درست بوده است ن ه ک ل تالش کرد عمال نشان دھد که جمھوری اسالمی سر آشتی ندارد و تنھا وقت ميخرد تا در فرصتی مناسب به مردم کردستان حم

رد ،کومه له امروز بر خالف اين تجربه.  کاری که عمال پيش برد ،در اين منطقه مستقر و اپوزيسيون خود را شکست دھد ی ک ل گره م ن ه ک  ،در برخورد ب

ه .  دقيقا آن سياستی را نمايندگی ميکند که حزب دمکرات در دوره ھيئت نمايندگی خلق کرد در برخورد به خمينی و جمھوری اسالمی نمايندگی کرد ه ل کوم

ی  ،امروز به جای افشای ماھيت کنگره ملی و نقد توھمات رايج ناسيوناليستی در ميان کارگران کردستان و تبليغ ھمسرنوشتی کل طبقه کارگر ل به کنگره م

ه آن را از آن  ،ميدھد"  پيام لبيک"  دد ک خود شريک راه انداختن و پيشبرد آن است و کارگر کرد زبان را تشويق ميکند که نه تنھا به چنين پديده ای اميد ببن

ان پخش  ،و در مقابل به ھر کمونيستی که عليه اھداف اين کنگره. خود بداند" نماينده"خود و  رد زب ردم ک عت کل م ف سياستھای آن و سمومی که به نام من

 .شمشير ميکشد ،از منعت کل طبقه کارگر دفاع ميکنند ،ميکنند

ی ورژواي ر خالف  ،کومه له بر خالف ھمه تجارب تاريخی از جمله بحث شرکت بلشويکھا در دومای دولتی در زمان لنين و برای افشای دوما و دولت ب ب

خوان ( و ماھيت بورژوايی و ضد کارگری آن "  کنگره ملی کرد"به دفاع از نفس  ،تجربه مذاکره با جمھوری اسالمی با ھدف افشای آن و حزب دمکرات ب

 .پرداخته است) خود دوما و دولت بورژوايی

 :ميگويد ،ابراھيم عليزاده دبير اول کومه له در جواب به سوال گوينده تلوزيزيون کومه له در مورد اھداف اين کنگره

م کرد را مرداز نظر ما اگر اين کنگره موفق شود پيامی محکم برای دولتھايی که مردم کرد در آنھا زندگی ميکنند و مردم کرد را تحت فشار ميگذارند و "   

 ".ميتواند کنگره ای موفق باشد ،از حقوق ابتدايی خود محروم ميکنند بفرستد

ن و دو  ،دولتھای دشمنان مردم کرد ،ميتواند در اين کنگره اين پيام بيرون برود که دولتھای اشغالگر کردستان"....  نميتوانند بيش از اين بر سر تفرقه انداخت

 ".دستگی ايجاد کردن در ميان نيروھای سياسی حساب باز کنند

ارس ،چنين پيامی به مردم ترک ،اينھا در چنين زمانی و در کنگره ای اينچنين و از چنين تريبونی از طرف مردم کرد"....   ردم ف ه  ،م م ردم عرب و ھ م

ان  ،مليتھای ديگر و آئين ھا ارسال شود که ما ھمه انسان ھستيم و ميتوانيم مثل انسان با ھم زندگی کنيم م رک رای اھداف مشت د ب اي م و ب ي ت ھمسرنوشت ھس

اين خيلی جای خود دارد و  ،پيام آشتی و ھمزيستی به اين معنا باشد ،پيامی انسانی از اين کنگره ،پيامی انترناسيوناليستی ،ھمکاری و ھماھنگی داشته باشيم

 ."اين کنگره حتما بايد اين کار را بکند
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دگی  ،لطفا آقای جمال بزرگپور به جای پرخاش عليه منصور حکمت ن اي م توضيح دھند که کدام سياست متفاوت را در برگرفته اند؟ کدام منافع کارگری را ن

م ،کرده اند؟ کجای سخنان دبير اول کومه له و ساير نمايندگان شما ي ت رد ھس عت  ،کجای اطالعيه رسمی کومه له در مقابل صف ھمه با ھم و ھمه ک ف ن از م

رد ان مستقل کارگر عليه اين تبليغات ناسيوناليستی کلمه ای گفته است؟ حزب دمکرات در سه دھه گذشته و زير نام مسئله ملی ھميشه مبلغ آشتی مي کارگر ک

د"  ملت کرد" زبان با کارفرمای خود به نام منفعت  ي ر کش ه حزب .  بوده است و از ھمين سر عليه کمونيستھا و کومه له ساليان سال شمشي ن ن ون اي ن و اک

ارگر و "  مردم کرد" دمکرات که کومه له شما است پيام آشتی کارگران کرد زبان با بورژوای کرد را به نام  ه ک ق ی طب ب م طل ي ل در بوق ميزند و عمال تس

 .تمکين به بورژوازی کرد را تبليغ ميکند

 :جمال بزرگپور در نوشته خود که اشاره رفت مينويسد

م .  اما کومهله با شرکت خود، کمونيسم دخالتگر و کومهله کمونيست را معرفی ميکند "  ت ع س سياست ديگر و روش و رفتار ديگری از برخورد به جنبش رف

 ."ملی، درمقابل سياست تسليم طلبی جريانات ناسيوناليستی عرضه ميکند

ا"....   ت ردس ان در ک ات زن ب ن کومهله با شرکت خود در کنگرە بار ديگر خواستھا و مطالبات اجتماعێ اکثريت ساکنان کردستان ، مطالبات کارگری، مطال

 ."را که ميتوانست در زير آوار سنگين افکار ناسيوناليستی خفه گردد،  حداقل بار ديگر به ميان کشيد و عرضه کرد... و

رد  ارگر ک رای ک ی ب ل اذب م ادوستان عزيز شما نه تنھا عليه اھداف ضد کارگری اين کنگره و نه تنھا عليه سموم ناسيوناليستی و ھويت تراشی ک ن و زب

د ،ضديت اين ھويت تراشی با منافع طبقه کارگر و اتحاد و ھمسرنوشی آن چيزی نگفته ايد ي ن .  بعالوه خودتان ھمان ھويت ملی و اتحاد ملی را باد ميزن ت رف

رد"  کردھا" اتحاد  ،ھويتا خود را کرد معرفی کرد ،به کنگره ملی کرد اگر قرار باشد لباس کردايتی پوشيد ديس ک ق ارگر و  ،را ت ات ضد ک ان جمع جري ت

ن خصوص چيست ،و ناميد" عرب"و " ترک"و " فارس"ارتجاعی را نماينده آنھا معرفی کرد و مردم ديگر را  ارکس در .  ديگر فرق شما با بقيه در اي م

د و ".  زنده باد بشريت ،مرگ بر فرانسه" مقابل ھويتھای ملی و ناسيوناليستی گفت  ي ن ک ي شما ھم پرچم اتحاد کردھا را بلند کرده ايد و خود را کرد معرفی م

ران و  ،و در اھميت اتحاد کردھا عليه ھويت انسانی انسانھا.  کرده ايد...  ھويت ديگران را ھم بر اين مبنای عرب و ترک و بلوچ و ارگ ی ک عليه ھمسرنوشت

انش .  ايستاده ايد ،ھويت طبقاتی و منافع مستقل و متفاوت اين طبقه در مقابل کل اقشار و طبقات ديگر خارات جري و آقای بزرگپور اينھا را نه تنھا نشانه افت

 .ميپوشد" کمونيسم دخاتگر"بلکه بر اين سياست تماما پورژوايی لباس  ،ميداند و عليه کمونيستھا در عراق و ايران شمشير ميکشد

 رفع ستم ستم ملی يا سپری دفاعی

کومه له وجود چنين ستمی .  ايران و ترکيه برای مردم کرد زبان ميباشد ،عراق ،يکی از توجيھات کومه له در دفاع از کنگره ملی وجود ستم ملی در سوريه

گره .  و حضور و فعاليت خود در کردستان ايران را سپری در دفاع از کنگره ملی و در جواب به منتقدين خود کرده است ن توجيه ستم ملی برای دفاع از ک

ون" ملی به ھمان ميزان واقعی است که توجيه دفاع از اين تجمع و به نام ضرورت استفاده از اين  ب ان "  تري ه عمال ھم ای خود ک ھ است ي ر س شب ي رای پ ب

 .سياستھای ناسيوناليستی است

ر .  يک واقعيت انکار ناپذير است ،وجود ستم ملی و به ھمين اعتبار مسئله کرد به عنوان يکی از مسائل حل نشده در اين منطقه ا ب ھ ت س ي تا جايی که به کمون

ا از آن "  حق تعين سرنوشت" که در دوره ای به نام  ،گردد راه حل اين مسئله حق شھروندی برابر و يا تشکيل دولت مستقل کرد بوده است از جانب خود م

رای حل .  اکنون نيز خود ابراھيم عليزاده مضمونا به ھمين عنوان در البالی صحبتھای خود به آن اشاره ميکند.  دفاع شده است ه ب کمونيستھا حتی زمانی ک

اق در  ،مسئله ملی رای به جدايی و تشکيل دولت مستقل ميدھند ه عامل انشق ی ک از آن به عنوان يک راه حل دردناک برای از بين بردن يک غده سرطان

وجه  ،مسئله اين است با حل اين مشکل و با جراحی اين غده سرطانی از جمله با تشکيل دولت مستقل.  اسم ميبرند ،ميان طبقه کارگر است ت ارگر م ه ک ق طب

 .دشمن طبقاتی اين طبقه است ،شود که با بقيه کارگران ھم سرنوشت است و بورژوازی و از جمله بورژوازی کرد

ران ،تا جايی که به کردستان ايران برگردد ه در اي اي رد سرم ارک ا  ،بخشی از بورژوازی کرد بدليل اينتگره شدن خود در ک اد ب ح ع خود را در ات اف ن م

 .بورژوازی ايران و در چھارچوب حاکميت يکپارچه بورژوازی در ايران ميبيند

ق  ،ھمزمان کل احزاب بورژوايی کرد در اپوزيسيون و از جمله تمام شرکت کنندگان در کنگره ملی کرد کومه له ن طري ه از اي اقی ک ف وجود ستم ملی و ن

ميت ،ميان مردم اين کشورھا و طبقه کارگر ايجاد شده است در .  اھرمی است برای فشار آوردن به دولت مرکزی جھت سھم خواھی و شراکت آنھا در حاک

اری .  حقيقت ھيچکدام از احزاب اصلی شرکت کننده در کنگره ملی خواھان حل مسئله کرد نبوده و نيستند دگ ان آنھا خواھان حفظ اين نفاق و اين معضل و م

ود در ی خآن و نھادينه کردن آن برای بسيج مردم کرد زبان به اين بھانه و حول سياستھای خود برای فشار به دولت مرکزی و تامين شراکت و سھم خواھ

ز  ،در اين زمينه ما شاھد صدھا مورد تالش برای آشتی اين احزاب با ھمان دولتھای جنايتکار منطقه بوده و ھستيم.  حاکميت ھستند ي ا ن ھ ه آن د ک ي ن م به اي

وده  ،نفس استثمار و استبداد ،نفس بی حقوقی.  سھمی از استثمار بورژوازی حاکم از دسترنج طبقه کارگر را داشته باشند ب ا ن ھ ھيچ زمانی مورد اعتراض آن

ه  ،لذا توجيه وجود ستم ملی برای ھمکاری و نزديکی با اين احزاب.  است ان ھ و دفاع از کنگره ملی به عنوان ظرف حل اين مسئله در منطقه خيلی روشن ب
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 .کومه له برای خاک پاشيدن به چشم طبقه کارگر در منطقه و توجيه سياست بورژوا ناسيوناليستی خود است

جالل طالبانی رئيس جمھوری کل عراق و .  عالوه بر اين اکنون در کردستان عراق بيش از دو دھه است که اتحاديه ميھنی و بارزانی در حاکميت ھستند

وچ  ،در کردستان عراق و با حاکميت اين آقايان به عنوان نمايندگان بورژوازی کرد.  خانواده بارزانی ھم کدخدای کل کردستان ھستند ديگر وجود ستم ملی پ

ه ،است و دوستی و نزديکی کومه له با حاکمين و ستمگران اين منطقه کی  ،آنھم به نام وجود ستمگری ملی و بعنوان اتحاد عليه دولتھای مرتجع منطق ه ي ک

 .تھوع آور است ،از آنھا در راس کنگره ملی کرد است

ن "! مردم کرد را تحت فشار ميگذارند و مردم کرد  را از حقوق ابتدايی خود محروم ميکنند" ،لطفا بگوئيد در کردستان عراق کدام ھا  ا اي ؟ فرض کنيم واقع

ه بخش اعظم .  را تحت فشار ميگذارند"  مردم کرد" کنگره امرش پيام محکم به دولتھايی باشد که به قول شما  ان" مگر نه اين است ک رد زب ردم ک در "  م

کمو نيست و " سال است توسط راس کنگره ملی شما تحت فشار گذاشته ميشوند و از حقوق ابتدايی محروم ميشوند؟ کنگره ملی و جناح  ٢٠کردستان عراق 

ا "  انترناسيواليست ظر شم که از ن آن به اين دولت محترم چه ميگويد؟ واقعا در دنيای واقعی فرق ميان مسعود بارزانی و طالبانی با مالکی چيست؟ جز اين

ی" و اتيکت و مھر  ،را که امروز کومه له بر دوش گرفته است"  کرد" ھستند؟ پرچم "  کرد" است و بارزانی و طالبانی "  عرب" مالکی  ی "  مل شان ي ر پ ه ب ک

ان ،کارگران کرد زبان و مردم اين منطقه زده است رد زب ران ک ارگ وقی ک  ،چيزی جز اعتبار خريدن برای صاحبان سرمايه و عاملين محروميت و بی حق

 . نيست" چھار بخش کردستان"به قول کومه له  ،کسانی امثال بارزانی و طالبانی و ھزاران سرمايه دارد در

د ،اگر شما واقعا عليه بی حقوقی ھستيد ،دوستان عزيز ي ه ای  ،و از موضع کمونيستھا و مدافع طبقه کارگر از تريبون کنگره ملی کرد استفاده ميکن م ل ا ک آي

ه اجر ک ھ ارگر م ا ھزار ک ھ يف دھ کل د؟ ت  از عليه بی حقوقی و استثمار چند ميليون کارگر کرد زبان در زير دست متحدانتان در اين کنگره حرف داري

ار  ،به کردستان عراق آمده اند و در اين منطقه مشغول کارند...  از فيليپين و بنگالدش و ،کردستان ايران و توسط دوستان شما در کنگره ملی وحشيانه استثم

ا ،چه است؟ چرا شما ميان آنھا و بخشھای ديگر کارگران در ھمه اين کشورھا و مشخصا در کردستان عراق ،ميشوند ج ن آن ي م ان و  ،با حاک اي رم ارف ا ک ب

ان  ،با دشمنان ھمان کارگری که سنگ دفاع از آنھا را به سينه ميزنيد ،استثمار کنندگان ي دوست و ھمکار و متحديد؟ ميشود بگوئيد ھوادار فرضی شما در م

حد شو ت د اتحاديه کارگران ساختمانی در سليمانيه با حاکميت بورژوازی کرد چکار کند؟ مگر نبايد آنھا ھم با حاکمان کردستان مثل کومه له م ان ن ن ا دشم ت

ا "  کردھا" از اختالف ميان "  کرد"  ه و ب استفاده نبرند؟ اين ھم شد کمونيسم و احساس مسئوليت؟ با اين سياست رھبران کومه له اندرفوايد دخالتگری کومه ل

اگر آن کمونيستھايی که جمال بزرگپور به سرشان  قسم ميخورد و از ! ما را به راه راست نصيحت ميکنند ،ھزينه و چوب حراج زدن به تاريخی کمونيستی

ی  ،امروز زنده بودند ،اعتبار و افتخارات آنھا در خدمت اتحاد با بورژوازی کرد سخن ميگويد نميگفتند دوست محترم لطفا برای پيشبرد سياست ناسيوناليست

 خود از ما و گذشته ما و اعتبار ما مايه نگذاريد؟

 کومه له شريکی ناراضی

گره است ،اما شريکی ناراضی ،شريک است ،کومه له در کنگره ملی و در جنبش ناسيوناليسم کرد ن ن .  شريکی که نگران سھم خود در ک ي ه ھم ه ل وم ک

ر.  حقيقت را در کل اطالعيه خود و در سخنان ابراھيم عليزاده روشن بيان ميکند ل  ،نگرانی آنھا از ھژمنی طلبی احزاب بانفوذ ت ي حم ر و ت ات ت ان ک ا ام ب

يک" به ھمين دليل کومه له خواھان .  ھژمنی و سياستشان  بر ديگران و به حساب نياوردن آنھا يکی از معضالت جدی کومه له است در "  مناسبات دمکرات

ان .  و خود اين نھاد است که من در نوشته قبلی خود به آن پرداختم"  کنگره ملی کرد" ميان نيروھای تشکيل دھنده  ول خودش خواھ ه ق ه ب ه ل ھمزمان کوم

اد .  در کردستان عراق است" دولت محلی کرد"پيامی محکم به دولتھای مرتجع منطقه و البته منھای  ح ا" اين يکی ھمچنانکه اشاره شد بخشی از ات ردھ " ک

ان در .  بودن با آنھا ميزند" خودی"بودن و " کرد"است و به ھمين دليل نبض کومه له بدليل  رد زب ران ک ارگ ه چشم در چشم ک ه ل وم ل ک ي ن دل و به ھمي

ه  ،از استبداد آنھا ،کردستان عراق و منطقه ي وج ا ت ا" از حاکميت استثمارگرانه آنھا و از بردگی طبقه کارگر توسط آنھا ب ردھ اد ک ح زوم ات وشی "  ل چشم پ

 .ميکند

ا .  قديمی است ،اين جھت و سياست در کومه له و حزب کمونيست ايران کومه له ادامه حيات در اين منطقه و حضور خود و اردوگاھھايش و لذا ديپلماسی ب

دالل .  دولت عراق را دليلی بر سکوت خود در مقابل کل جنايات و فجايع عليه طبقه کارگر بيان ميکرد اما از آن دوره ھم بيست سال گذشت و امروز است

ی  ،ميکنند"  تحميل" و لذا ديپلماسی و محدوديتھايی که مبارزه مسلحانه و وجود اردوگاھھا در خاک عراق  ،ضرورت داشتن پشت جبھه برای نيروھايش حت

 .برای ھواداران اين سازمان ھم جواب نيست

ن .  اکنون سالھا است از مبارزه نظامی خبری نيست ي م ل حاک اب ق ری در م دن جب اه آم حضور نظامی در کردستان عراق و احتياج به پشت جبھه و لذا کوت

ن امروز .  تعلق کومه له به جنبش ناسيوناليستی کرد است ،آنچه اين روابط و ھمکاری و ھم سرنوشتی را ايجاد کرده است.  پوچ است ،منطقه ر اي عالوه ب

ردم .  بلکه بحث از دفاع کومه له از آنھا است ،بحث از سکوت کومه له در مقابل دولت حاکم و يا احزاب ناسيوناليست کرد نيست که اشاره ک ان ن اما و ھمچ

ی است ،معتدل و منتقد سازشکاری بقيه با دولتھای سرکوبگر ،کومه له جناح ناراضی ل ا در .  و جناح دمکرات اين جنبش و کنگره م ھ ن ه ت قت ن ي ن حق اي

گره  ،پراتيک کومه له ن بلکه در کل مباحثات اين جريان و بروشنی در سخنان دبير اول آن و اطالعيه رسمی آنھا در مورد اھداف کومه له از شرکت در ک
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راطی ،اسالمی ،زبان پر از احترام کومه له به نسبت جريانات مرتجع و ضد کارگر و ضد کمونيستی.  مشھود است و در  ،ناسيوناليستی و قومی و بشدت اف

ا در عراق و ،به نسبت منصور حکمت و گذشته خود ،پر از نفرت و کينه و کنايه آنھا به نسبت ما ،مقابل زبان غير بھداشتی ھ ھمگی ...  به نسبت کمونيست

 .دال بر ھمين حقيقت است

ران ،در ايران و کردستان ،کومه له با ھمه تحوالت جدی سه دھه اخير در منطقه ارگر اي ه ک ا وجود  ،با ھمه تحوالت جدی در سرمايه و رشد وسيع طبق ب

ران وز  ،ھزاران مرکز توليدی و حتی صنعتی در کردستان و شکل گيری يک طبقه کارگر وسيع در اين منطقه و به عنوان بخشی از کل طبقه کارگر اي ن ھ

ی .  عمال ھمان ميداند که بقيه احزاب ناسيوناليستی کرد در منطقه ،استراتژی پيروزی خود را حفظ اردوگاھھايی در کردستان عراق و اسلحه و نيروی انسان

ه  ،ھيچ فعاليت تبليغی و حضوری و نظامی با اتکا به اين نيرو ندارد ،که ھيچ سوخت و ساز جدی و مستقيمی در جامعه ايران ندارد ميت ب تنھا اميد به حاک

ه ای .  شيوه جالل طالبانی و بارزانی است که آنھا را نگه داشته است جرب وان ت و در عين حال کردستان عراق قبله گاه ناسيوناليست کرد در منطقه و به عن

ه  ،وجود دوستان ھم جنبشی کومه له در عراق. از به قدرت رسيدن بورژوازی کرد نگاه ميشود ا ب ھ ورژواھ رای ب حاکميت آنھا در کردستان و بھشتی که ب

ا احزاب .  به خود کومه له ھم نيرو بخشيده است ،قيمت ايجاد جھنمی برای کارگران اين منطقه ايجاد شده است ی ب کی و دوست زدي توجيھات کومه له در ن

يست ،حاکم در کردستان عراق ون م ارگری و ک ن ک ی  ،دميدن در اھميت اتحادشان با مرتجعترين نيروھايی که در کشتار و اعدام و ترور فعالي ان چ زم ي ھ

ه جای .  ديگر نه از سر ديپلماسی که از سر منافع مشترک است ،کوتاھی نکرده اند ه ب ده است ک ه عقب ران ی ب اجاي و ھمين منافع مشترک کومه له را ت

اه مدت و .  از حاکميت استثمارگرانه آنھا و از سياست ھای آنھا نيز رسما دفاع ميکند ،سکوت در مقابل سياستھای راست و ضد کارگری آنھا وت و اھداف ک

ه دارد ی ک رد ،درازمدت خود را در ھمان سنت و با ھمان جنبش و به عنوان بخشی از آنھا با ھر اختالف و خرده حساب ب ي يش م سم در .  پ ي ون م وجود ک

گره  ،تاريخی از کار کمونيستی و نقش مثبت کمونيستھا در آن جامعه ،کردستان و اعتبار و نفوذ آن ن ه ک رد ب ای ک با حضور کومه له در کنار ناسيوناليستھ

اده شود ،ملی امکانی داده است تا از کومه له در خدمت بورژوازی کرد و برای خاک پاشيدن به چشم کارگران ف ت ارگر اس ه ک ق ه .  عليه منافع طب اری ک ک

 .بعالوه آنرا دليل بر اعتبار و نفوذ خود ميداند ،متاسفانه کومه له نه تنھا قبول کرده است
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ی ی کار ش  ن ژپو  ا

س ون پار باه”: یک ایپم ازک ت! ور ما یک واژه، یک ا ت، یک  د. ر یک وا گاه دار ور  ی  ی  دوده  ور را   ت با  وا د   ه  ن سا ش  و شا ط  و یان   دا ر  و  ت  . ور واژه ای ا

د ر یدا ه  یاد ن ھا  ا ف ا ت  و نام  ن و  ت  آ ع اربابان،  نا ت  ھا را   ی  ا سازد. جا نان  تان و د د و از ما دو ی د ر  ت مار ا  جا م م یا  آ ده ا د  و جا  ی  ا صاد ور  ه ما  قا . ا ن بازی ا رید  ا ذا ب

م م. دن  دور ا ی دارد  ه  ند ن ه   ه را ما راھ ح ن  ود. و ا ل  بد ی ارزش اداری  ندی  ی  یک   و خا ور،  واژه ای  رید  ذا اه. ب د و  کار رو ی آزاد با د ت   آن ز ی ا  .ور ما جا

ان! دم  !کار

ت وع ا تاب  حال ط رد. آ ھا پایان ب نا ید   ن ا  با ا

ن وجالدان بد ون باد   رن

ر ده باد  ت، ز ده ا ه   “!ا


