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 Political  سياسی

  
  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٠
  
  

   رسوائی آشکار سردمداران، رويداد ھای کرکوک
  !ُکردستاناقليم 

  

 با عراقمزدور نيروھای نظامی دولت ،  ]ميزان[ مھر٢۴ / برو اکت١۶روز دوشنبه 

، به شھر  جمھوری اسالمیسرکوبگر مورد حمايت رژيم " حشد الشعبی"ھمراھی 

ی  و در شرايطی که نيرو ھای نظامی احزاب سياسندنفت خيز کرکوک حمله کرد

،   دست به مقاومت چشمگيری نزدند)ُکردستاناقليم  ( عراقُکردستانمسلط در 

مريکا ساختۀ ا اکنون در پرتو اتفاقاتی که منجر به تقديم کرکوک به ارتش .ندل اين شھر را به دست خود گرفتوکنتر

در " عدم مقاومت"و " سازش"ردھا و ُبه ک" خيانت" طرف مقابل را به ُکردستان، ھر دو جناح دولت اقليم  عراق شد

ھر چه روشن تر ، رد ُمتھم می کنند و بر بستر چنين تبليغاتی ست که توده ھای تحت ستم خلق ک... و " دشمن"برابر 

  .بينند در مقابل چشمان خود میاھيت اين احزاب وابسته و رسوا را يک بار ديگر م

 با طرح ُکردستان، رئيس دولت اقليم   آن بارزانیرا سازمان داد که پيش ازحمله به کرکوک دولت عراق در شرايطی 

 اين ھمه پرسی .ه بود عراق اقدام نمودُکردستاندر ) رفراندوم( جدائی اقليم از عراق به برگزاری يک ھمه پرسی لۀأمس

ھای وابسته و مرتجع منطقه قرار گرفته  مريکا و رژيمامورد مخالفت تمامی قدرت ھای بزرگ جھانی از جمله  ًرسما

امری ،  اول به مناطق مورد اختالف چون کرکوک پس از اين رفراندوم ۀ ھجوم ارتش عراق در وھلاز اين رو . ودب

فقدان سياست دفاعی نيروی نظامی تحت ، چه امروز جلب توجه می کند  اما آن. ًکامال روشن و قابل پيش بينی بود

 ۀ عدم وجود ھيچ گونه ارادً و اصوال حشد الشعبی نيروھای نظامی دولت عراق وۀفرمان دولت اقليم در مقابل حمل

 که اين احزاب ادعای پرچمداری خواست آنان برای ُکردستان حاکم برای دفاع از مردم ۀسياسی در احزاب وابست

نيروی "که برخی خبرگزاری ھا از فرار بود جا  تا آنتسليم کرکوک بدون مقاومت رسوائی  .، بود استقالل را می کردند

  . خبر داده اند و به واقع شھر کرکوک خيلی زود بدون درگيری جدی نظامی به اشغال دولت عراق در آمد"پيشمرگه

با رژيم جمھوری اسالمی سخن )  ميھنیۀاتحادي( جناحی از قدرت حاکم در اقليم ۀھر چند در اين بين از سازش و معامل

 با سازش جناحی از ًاش عراق را نمی توان صرف مقابل ارتدر فرار سياست عدم مقاومت جدی واما ، در ميان است 
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، اين  گزارشاتی که در اين مورد منتشر شده اند بر می آيد ۀچه از ھم  آن.قدرت حاکم در اقليم  توضيح داد و توجيه کرد

  .باز داشته شده بودند،  ارتش عراق ۀنيروھای تحت فرمان ھر دو جناح از مقاومت جدی در مقابل حملاست که 

 ھمه پرسی گذاشتند و مدعی شدند که ُکردستان که برای استقالل بارزانی و ھوادارانشابل تأمل اين است که  قۀنکت

راحتی به دست دولت  بر نخاسته و کرکوک را بُکردستان ھمداستان می باشند چرا به دفاع از ھا آناکثريت مردم با 

رد نشين ديگر نظير شنگال ُارتش عراق حتی مناطق ک ۀ و چرا مطابق گزارشات منتشره در جريان حمل عراق دادند؟

 آيا برای بارزانی آشکار نبود که با  را ھم بدون شليک يک گلوله تخليه نمودند؟) بارزانینيروھای  مستقيم ۀتحت سلط(

 دستاويزی برای حمله به،  به واقع برای ارتش عراق با ھمکاری نيروھای مرتجع ديگر ُکردستان استقالل لۀأمسطرح 

  اين عدم مقابله با ارتش عراق را از جانب دولت اقليم چگونه بايد توضيح داد؟  تھيه می بيند؟ ُکردستان

مبنای يک تحليل و موضع گيری درست قرار گيرد و نه القائات ژورنال ھای ، چه رخ داده و می دھد  اگر واقعيت و آن

 که بحران -  خاورميانهۀايجاد تنش ھای جديد در منطق ، خواھيم ديد که ) تحليل ھای ژورناليستیۀو سپس ارائ (روز

 کژييستراتجھت پيشبرد خط تنھا در  -  اين سياست استۀتازه ترين جلو ُکردستان در آفريده شده پس از ھمه پرسی

ان ايجاد کانون ھای بحران و تنش ھای نظامی در خاورميانه ھم. مريکا قرار دارداامپرياليسم غارتگر " جنگ بی پايان"

 وسيع خاورميانه و کشورھای ھمجوار آن را به ۀ منطق،مريکاا، رئيس جمھور سابق  خطی است که از زمان بوش

 ۀجلو اين منطقه ھر بار ۀتبديل کرده است و مردم مصيبت ديد،  زبانه می کشدھر روز که آتش جنگ در آن جھنمی 

ن از ا مرتجعۀھم،   جنگیۀ عراق به يک منطقُکردستانتبديل کوشش در با  امروز نيز. جديدی از آن را تجربه می کنند

 اختالفات و ۀرغم ھم غيره علیو و دولت ترکيه  ميھنی ۀ موقت و اتحاديۀ گرفته تا قيادداعشيان ايرانیارتش عراق و 

   .ژی خدمت می کننديستراتشان به اين  در روئی ھای رو

 و ئيد اين واقعيت که نيرو ھای وابستهأی است در تاما خود نمونه ا، گرچه يورش به کرکوک پايان ماجرا نيست 

؛ و مردم مبارز رد می باشندُ گام برداشتن جھت تحقق حق تعيين سرنوشت خلق کبرای ارتجاعی فاقد ھر گونه پتانسيل

 طرح اش از که امروز گوشه ای از ھدف ارتجاعی  چون بارزانی را بخورندنيروی وابسته ایرد نبايد ھرگز نه فريب ُک

ھا و  نه با تبليغات ناسيوناليست، بر مال گشته است و  بحرانی ديگر در خاورميانهکانون يک  ايجاد  يعنی"فراندومر"

يک رد جھت حق تعيين سرنوشت خويش تنھا در ُ آزاد خلق کۀارادنفی اين واقعيت که با ھا ھمنوائی کنند که  رفرميست

 بدون توجه به اين که ھا آن . طرح رفراندوم بارزانی شدندۀفريفت،   امکان بروز پيدا می کندشرايط آزاد و دمکراتيک

دولت اقليم تحت رياست چون نيرو ھای استثمارگر و سرکوبگری  ۀی که تحت سلطُکردستانُتوده ھای تحت ستم کرد در 

ًاساسا چه " مرفراندو" و طرح متحمل چه رنج و عذاب ھائی خواھند شد، مريکا و اسرائيل قرار داشته باشد ا ، بارزانی

، چرا که رفاه و آزادی  ھا ھورا کشيدند  آنۀمستقل تحت سلط به اصطالح ُکردستانبرای  . ھدف شومی را دنبال می کند

  . ھا را تشکيل نداده و نمی دھد  آنلۀأمستوده ھای کرد 

سبات سرمايه داری و  مستلزم در ھم شکستن منا)ھمچون مناطق ديگر (ُکردستانی در ّفع ستم ملرواقعيت اين است که 

برخوردار و آزادی ُ امپرياليسم می باشد و خلق کرد تنھا در زمانی قادر خواھد بود از حق تعيين سرنوشت خويش ۀسلط

  .  خود را در جھت نابودی سرمايه داران و مزدوران حاکم سازمان دھدۀگردد که مبارز

سالمی به کرکوک با دستاويز واکنش در مقابل طرح  ارتش عراق و نيروھای شبه نظامی مورد حمايت جمھوری اۀحمل

 با ھر تحت رھبری ھائی کهھای منطقه  رد و چه ديگر خلقُرفراندوم بارزانی يک بار ديگر نشان می دھد که چه خلق ک

حق تعيين سرنوشت خود به قادر نخواھند بود نه ،  شوند ماھيت بورژوائی دارند ناميده به ھر اسمی ھيبتی ظاھر شوند و

 ُکردستان وقايع اخير در .شان بسته شده را بگشايند دست يابند و نه حتی بندی از زنجيرھای گرانی که به دست و پای
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عراق ورشکستگی تفکرات و نيروھای رنگارنگ ناسيوناليست و سازشکار را ھم به روشنی در مقابل ھمگان به نمايش 

 ُکردستان" استقالل"برای " ھمه پرسی "لۀأمس دولت اقليم در ی که بدون توجه به ماھيت طبقاتیئدرآورد؛ ھمان نيروھا

 دست ۀ زير پرچم بارزانی و شرکاء به بازيچًاصل حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را به بازی گرفتند و نھايتا

ق ھا و احساسات به ح  موقت تبديل شدند که با دست گذاردن بر روی خواستۀنيروھای ارتجاعی و وابسته ای نظير قياد

 ءمريکا و شرکااھای ضد خلقی و ضد ملی  ، در واقع گامی ديگر در پيشبرد سياست ردُتوده ھای تحت ستم خلق ک

  .برداشت

ھای خاورميانه از ظلم و ستم و جنگ و مصيبت  د که رھائی خلقنواقعيات ھر روز واضح تر از روز پيش نشان می دھ

 ھا و مزدوران رنگارنگ  اصلی و مشترک خود که ھمانا امپرياليستتنھا در اتحاد با ھم و مبارزه با دشمن، ھای ديگر 

چنين .  دست يافتی؛ و تنھا با يک رھبری کمونيستی می توان به چنين پيروزی بزرگشان می باشد امکان پذير است

 تا به آخر ۀ، اين تنھا طبق  کارگرۀطبقسازماندھی راھی که و تقويت جنبش کمونيستی  با ھمه توان در جھت است که بايد

  .نمودفعاليت  ، را امکان پذير می سازدانقالبی

  !رد که برای آزادی می رزمدُ کۀزنده باد خلق رزمند

  !ھاست حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلق

  !نابود باد امپرياليسم و مزدوران رنگارنگش

  يکھای فدائی خلق ايرانرچ

  ١٣٩۶ ]ميزان[ مھر٢۶/ ٢٠١٧بر و اکت١٨

 

 


