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  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢١
  

  ُ رفراندم در کردستان عراقۀدر بار
  

 مسعود بارزانی رھبر اقليم ی که از چند ماه پيش ھمه پرسيُکردستان عراق می رود که با برگزاری يک رفراندم يا

 اعالم نموده ، به طور رسمی ١٣٩۶ ]ميزان[ برابر با سوم مھر ماه٢٠١٧مبر  سپت٢۵روز ُکردستان ، برگزاری آن را 

اين رفراندوم در . ُگرايش به جدائی از عراق و ايجاد کشور کردستان را در مقابل افکار عمومی جھان قرار دھد

ًمريکا به عراق و اشغال اين کشور ، کردستان عراق عمالا ۀدنبال حملشرايطی اعالم شده است که به   از نوعی استقالل ُ

 ميھنی بر آن ۀُبرخوردار است و دولت اقليم کردستان به رھبری بارزانی و با مشارکت حزب عمده ديگر يعنی اتحادي

ُدر اين کردستان ، بخشی از خواست ھای ملی مردم کرد از قبيل . حکم می راند ُبه رسميت شناخته شدن زبان کردی و ُّ

ُتحصيل به اين زبان تا سطح دانشگاه ، آزادی در استفاده از لباس و انجام برخی سنت ھا بر اساس فرھنگ مردم کرد و 

ُاما تحت حاکميت دولت اقليم کردستان ، نه تنھا به حياتی ترين و اصلی ترين خواست مردم که . غيره تأمين شده است

اری از حداقل رفاه و آزادی ھای دموکراتيک است پاسخ داده نشده ، بلکه فقر و بدبختی بيش از پيش بر ھمانا برخورد

  . مردم سنگينی کرده و شدت اختناق و ديکتاتوری حاکم بر جامعه نفس آن ھا را می بردۀُگرد

ُ آيا رفراندوم و اعالم استقالل کردستان حياتی ترين و اصلی ترين خواست مردم کرد را  ھا رفاه تأمين کرده و برای آن ُ

حداقل نسبی و شرايط دموکراتيک تضمين شده به وجود خواھد آورد؟  خود مدعيان برگزاری رفراندوم چنين ادعائی 

نگاھی ھر چند اجمالی به . نمی دھند" ُاقليم کردستان"ُ دروغين نيز به مردم کرد ۀندارند و در اين مورد حتی وعد

ُ ھمه پرسی در جھت ايجاد کشور کردستان ، نيز به ۀُ کردستان عراق و اين برگزار کنندعملکردھای دولت حاکم بر

خوبی نشان می دھد که آنچه در اين رفراندوم به ھيچ وجه مطرح نيست و نمی تواند مطرح باشد ، از بين بردن فقر و 

دادن به فعال مايشائی و استبداد و  نسبی برای مردم و ھمراه با آن پايان و تأمين رفاه" ُکشور کردستان"فالکت در 

تجربه نشان می دھد که در طول مدتی که دولت . برقراری دموکراسی و آزادی ھای دموکراتيک در جامعه می باشد

ر پول به دستش رسيده ولی قدمی در جھت برآورده کردن الُاقليم کردستان بر سر کار است ، با اين که ميلياردھا د

ُ ھای کرد برنداشته و آن پول ھا بخشی توسط سياستمداران حاکم و طيف جديدی از خواست ھای اقتصادی توده

ُبورژواھای خونخوار در کردستان حيف و ميل گشته و بخشی ديگر نيز صرف جاده سازی و ساختمان سازی که بيشتر 

  . کار و بار سرمايه داران می باشد ، شده استۀتسھيل کنند
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ادھای اقتصادی و غارتگری و سوء استفاده ھای مالی به خصوص از جانب جاش   فساد سيستماتيک حاکم بر قرارد

وجود آمدن دولت اقليم يک شبه به ه ھای مزدور دولت سابق عراق يعنی حزب بعث و ارتش ضد خلقی اش که با ب

.   استُ مردم کردستان تبديل شدهۀصفوف احزاب حاکم جديد پيوستند ، آن قدر روشن است که به موضوع طنز و خند

ُرعب و وحشت و اختناق را بر فضای " آسايش"ھمچنين اين دولت با توسل به دستگاه امنيتی و سرکوبگرش به نام 

در چنين شرايطی ، تحت حاکميت دولت اقليم . ُکردستان عراق مستولی ساخته و آسايش را از آن ھا سلب نموده است

ُکردستان ھيچ کردی حق ابراز کمترين انتقاد به حاکم ُين وقت که خود کرد بوده و مدعی دفاع از مردم کرد می باشند را ُ ُ

  . ندارد ، چه در اين صورت به سر نوشتی نامعلوم دچار خواھد شد

 ۀ مردم ستمديدۀتا کنون مرتکب چنان عملکردھای ضد انقالبی عليه توده ھا شده اند که به گفت" آسايش"دست اندر کاران 

 حد اعمال ديکتاتوری را به آن جا ًخود بارزانی شخصا.  ث را نيز سفيد کرده اند حتی روی دژخيمان بعیرد برخُک

ُرسانده است که دو سال پيش ، پارلمان کردستان را تعطيل نمود و حاضر به ترک موقعيتی که به عنوان رھبر اقليم پيدا 

 ألۀتالش نمود تا مس" پيرمام "جلسۀه ُبا اين حال وی با دعوت از نيرو ھای سياسی کردستان ب. کرده است ، ھم نمی باشد

در حالی که حداقل بخشی از نيرو  ھای سياسی از جمله . ُ نيرو ھای سياسی کردستان جلوه دھدۀرفراندم را خواست ھم

 را تحريم کرده  و اعالم کرده اند که جلسهُو برخی ديگر از نيرو ھای سياسی فعال در کردستان ، اين " جنبش تغيير"

شکی نيست که اين دسته سعی کرده اند از فرصت .ُ کردستان طرح و پيش برودۀد از کانال پارلمان بسته شدرفراندم باي

 بارزانی ۀ با مخالفت دار و دستدر ھمان زمانپيش آمده استفاده کرده و  امکان بازگشائی پارلمان را مھيا نمايند که البته 

  .مواجه شد

ُ، با توجه به ھمبستگی به حق مردم کردستان ايران با مردم کردستان عراق و " ُاقليم کردستان"با اعالم ھمه پرسی در  ُ

ُحضور سازمان ھا و گروه ھای کرد ايرانی در اين اقليم ، بحث ھای زيادی در اين مورد به راه افتاده  به ويژه به دليل

ُدر اين بين بخشی از نيرو ھای کرد ايرانی و نيرو ھای چپ غير کرد از اين ھ. است ُمه پرسی با مستمسک پيروی از ُ
ی ای جز عوامفريبی محض ، معنئاما چنين ادعا.  اصل حق تعيين سرنوشت و حق جدائی خلق ھا استقبال کرده اند

ًاين نيروھا در جوی که عمال. ديگری ندارد  مفھوم واقعی اصل حق تعيين سرنوشت در زير آواری از تنگ نظری ھای ّ

  .ُ کردستان عراق ھورا می کشندۀی سياست بورژوازی وابستناسيوناليستی مخدوش شده ، برا

ُمسلم است که توده ھای تحت ستم اقليم کردستان اگر از آزادی اجتماعات ، آزادی تشکل و آزادی بيان برخوردار بودند ، 

يک از ُاولين موضوعی که در مقابل روشنفکران غرق در ناسيوناليسم می گذاشتند اين بود که کشور کردستان کدام 

دردھای آنان را درمان خواھد کرد و به کدام ستم از ستم ھای طاقت فرسائی که به آن ھا وارد می شود پايان خواھد داد؟  

ُبا تشکيل کشور کردستان آيا قرار است سيستم اقتصادی فاسد و مناسبات ارتجاعی کنونی که حاکمان کردستان عراق  ُ

 –ُور اساسی به نفع توده ھای رنجديده کرد تغيير يابد و يا دستگاه امنيتی  سال است از آن پاسداری می کنند به ط١۵

ُاز بين رفته و شرايط رعب و وحشت و اختناق حاکم از اقليم کردستان رخت بندند؟  و موضوع مھم " آسايش"سرکوبگر  ُ

مريکا ، اين اپرياليسم ُديگر آن که آيا بارزانی با علم کردن پرچم کشور کردستان قصد ندارد طرحی از طرح ھای ام

ُ خاورميانه را متحقق سازد و وضع دردناک کنونی کردھای تحت ستم ۀُدشمن اصلی خلق کرد و ديگر خلق ھای رنجديد

را از آنچه که امروز ھست نيز دردناک تر سازد؟  اما برای روشنفکران ناسيوناليست موضوع به اين شکل " اقليم"

  . يا به عبارت ديگر از زاويه منافع توده ھای تحت ستم مطرح نيستواقعی 

ُ حاکم بر کردستان ۀاين امر که چه نيروئی و با چه ماھيت طبقاتی فراخوان رفراندم را داده و اھداف و نيات دار و دست

آن ھا .  را تشکيل نمی دھد ناسيوناليست ھا ألۀبه عنوان يک نيروی مزدور وابسته به امپرياليسم از اين اقدام چيست ، مس
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مريکا و اسرائيل را بفشارند تا اين دشمنان ، بدون توجه به اين که توده اھائی چون بارزانی و " شيطان"ند دست احاضر

 جغرافيائی جھان برای اينان يک کشور ۀُھای تحت ستم کرد در آن متحمل چه رنج و عذاب ھائی خواھند شد ، در نقش

ما در اين ميان روشنفکرانی ھستند که در حالی که تحت تأثير و نفوذ چنين ناسيوناليست ھائی قرار ا.  ُکردستان خلق کنند

بنابراين در اين جا ضروری . توجيه می کنند" حق ملل در تعيين سرنوشت خود"دارند ، موضع نادرست خود را با امر 

تاريائی که تنھا نقطه نظر واقعی برای حل است بار ديگر بر اصل حق تعيين سرنوشت و حق جدائی از نقطه نظر پرول

ّ ملی به نفع اکثريت توده ھای يک مليت در شرايط کنونی می باشد تکيه کنيمألۀمس ّ.  

ّکمونيست ھا بر آنند که ھر ملتی حق دارد سرنوشت خود را آزادانه به دست خود تعيين نمايد و اگر ملتی منافع خود را  ّ

اما اگر از تعيين سرنوشت به .   حق دارد از آن کشور جدا شودًور می داند ، کامالّدر جدائی از ديگر ملت ھای يک کش

ّصورت آزادانه سخن می رود واضح است که ماديت بخشيدن به اين امر تنھا در يک شرايط دموکراتيک که آزادی ھای 

ّ ملت را نه يک تشکل سرنوشت يک. دموکراتيک در آن به صورت قانون در آمده و تضمين شده است ، عملی می باشد

، به ) ُنظير دولت اقليم کردستان( آن ۀسياسی ، سازمان ، حزب و غيره می تواند تعيين کند و نه يک دولت که تحت سلط

ّبحث اين است که توده ھای يک ملت بايد از پيش . جای آزادی ھای دموکراتيک ، ديکتاتوری و اختناق برقرار است

 حق خود جھت تعيين سرنوشت خويش برخوردار باشند که آزادی ھائی چون آزادی شرط ھای الزم برای استفاده از

  .بيان ، تشکل و اجتماعات از زمره آن پيش شرط ھا می باشند

ھای ھمه مذاکره  مردم بايد با استفاده از آزادی ھای دموکراتيک در شرايطی قرار بگيرند که بتوانند در طی بحث و 

پيدا کرده و تشخيص دھند که آيا منافع آن ھا با جدائی از کشور مفروض تأمين خواھد شد جانبه به واقعيت امور اشراف 

نمونه ھای تاريخی متعددی وجود دارند که نشان می دھند در شرايط آزاد ، مردم يک منطقه با تشخيص .  عکسهو يا ب

وکراتيک برای يک ھمه پرسی جھت تعيين بنابر اين وجود شرايط دم. منافع خود يا به الحاق و يا به جدائی رأی داده اند

ًسرنوشت برای يک ملت امری قطعا ضروری است؛ تا آن جا که بدون آن نمی توان از حق ملل برای تعيين سرنوشت  ّ

  .  فاقد چنين شرايطی ستءُاما ھمه پرسی پيشاروی مردم کردستان توسط دولت بارزانی و شرکا. خود سخن گفت

ُ بارزانی و شرکايش در کردستان نشان داده که اين جريانات مرتجع فاقد ھر گونه ۀدستور داۀواقعيت سال ھا سلط

 ۀتنھا توجه به موضع رئيس اتحادي. پتانسيلی جھت ايجاد شرايط آزاد مورد نياز يک ھمه پرسی دمکراتيک می باشند

يادآوری شود که چه  بارزانی می باشد ، کافی است تا ۀُروحانيون کردستان در شھر دھوک که طرفدار دارودست

: او در رابطه با رفراندوم مورد بحث طی يک فتوا اعالم نمود.  مرتجعين ديکتاتوری در اين اقليم امکان جوالن دارند

چنين فتوائی که ".  ُھر شخصی که با ھمه پرسی استقالل کردستان مخالفت کند ، خائن بوده و بايد از اين سرزمين برود"

 را به ياد می آورد تا حد زيادی روشنگر حد و حدود تحمل ١٣۵٣م حزب رستاخيز در سال سخنان شاه ، در زمان اعال

شاه ھم به عنوان يک ديکتاتور مخوف در آن زمان می گفت ھر کس نمی .  بارزانی استۀمخالفين از طرف دارودست

به شرايط حاکم بر با نگاھی بنابر اين ، . شود بايد از کشور خارج شود) حزب رستاخيز(خواھد عضو حزب من 

ُکردستان عراق که فقدان آزادی ھای دمکراتيک در اين منطقه را با برجستگی در مقابل ھر ناظری قرار می دھد ، 

ُروشن است که در اقليم کردستان شرايط الزم برای رفراندومی که طی آن توده ھای کرد بتوانند با اشراف به ھم ،  امورۀُ

در عين حال حتی اگر مردم به پای صندوق ھای رأی ھم .  وجود ندارد،م بگيرند خود تصميۀدر مورد سرنوشت آيند

بروند به دليل فقدان شرايط دموکراتيک ، ھمان چيزی از صندوق ھا بيرون خواھد آمد که خواست و صالح حاکمين در 

  .ّی توده ھا از زير بار ستم ملیئھمان مقطع مشخص می باشد و نه آزادی و رھا
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ّ توده ھای ملت ھای تحت ستم ، امکان بروز آزاد می يابد ۀتی است که تنھا در يک دمکراسی است که اراداگر اين واقعي

مريکائی در اين منطقه نشان می دھد که چنين اُماھيت دولت اقليم کردستان عراق ، آن ھم در شرايط جوالن نيرو ھای 

کيد کرد که أبه ھمين دليل ھم بايد ت. ده ھا را مھيا نمايد آزاد توۀنيروئی قادر نيست شرايط الزم برای امکان بروز اراد

ّ ملی آن است که مردم تحت ستم يک منطقه به آزادی و دمکراسی و استقاللی دست يابند که ألۀاگر منظور از حل مس

کاری با بتواند توده ھا را در رسيدن به مطالبات اصلی شان يک گام به پيش ببرد ، راه رسيدن به اين اھداف نه در ھم

در اين جاست که بايد گفت خلق .   دولت اقليم بلکه از طريق عبور از آن ھا امکان پذير می باشدۀاحزاب تشکيل دھند

ُ کرد اگر نمی خواھد چشم بر تجربيات دردناک خود و ديگر خلق ھای ستمديده منطقه ببندد ، اگر نمی خواھد ۀرزمند

 خدمت گزار او از جمله بارزانی ، دشمن آن ھا ھستند و با طرح ھا و نقشه مريکا و نوکرانافراموش کند که امپرياليسم 

 شان در صدد محکم تر کردن زنجير بر دست و پای آن ھا می باشند ، بايد با عدم شرکت در ۀًھای ظاھرا فريبند

  . رفراندوم پيشنھادی بارزانی سطح باالئی از فھم و آگاھی انقالبی خود را به نمايش بگذارد

 امپرياليسم می ۀُيت اين است که رفع ستم ملی در کردستان مستلزم در ھم شکستن مناسبات سرمايه داری و سلطواقع

 خود را در ۀُباشد و خلق کرد تنھا در زمانی قادر خواھد بود از حق تعيين سرنوشت خويش برخوردار گردد که مبارز

ُ کنار زدن آن ھا ، شرايط آزاد و دمکراتيک در کردستان جھت نابودی سرمايه داران و مزدوران حاکم سازمان دھد تا با

تنھا در چنين شرايطی است که امکان تحقق حق تعيين سرنوشت مھيا می شود و توده ھای مردم امکان .  بر قرار گردد

وجود ،  واقعيت ھای مۀاين را ھم بايد گفت که بر اساس تجربه و ھم.  خود تصميم بگيرند، خويشۀ آيندۀمی يابند در بار

 خاورميانه در گرو اتحاد مبارزاتی آن ھا با يکديگر ، در مقابل ۀُرھائی نه فقط خلق کرد ، بلکه ديگر خلق ھای منطق

  .  ما ھستندۀ ھمۀمريکا ، اسرائيل و روسيه ، دشمنان برجستادشمنان مشترک خود می باشد و 

  چريکھای فدائی خلق ايران
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