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  سيايت گزارشگران

  ٢٠١٧ نومبر ٠٧
  

  ھای گزارشگران مصاحبه
  : تحوالت سياسی در کشورعراق و اقليم کردستانۀدربار

 مصاحبه با احمد بخردطبع
   

  
  . کنيم  میمصاحبهبا او .  کارگری استۀاحمد بخردطبع از فعالين با سابق

  

ً برخی اصوال. ی دادأاقليم کردستان چندی پيش در يک ھمه پرسی با اکثريت قاطع به استقالل آن ر:گزارشگران

 مطابق با اصل حق تعيين سرنوشت برای نان وآ دستيابی کردھای عراق به استقالل را حق مسلم ًبرگزاری آن و احيانا

ه طور کلی اما برگزاری اين رفراندوم را در شرايط بحرانی کنونی به ئيد اين حق بأخلقھا دانستند و برخی نيز ضمن ت

  را چگونه ارزيابی کرديد؟ شما آن. لحاظ زمانی و مکانی در اين منطقه مضر دانستند

 برده داران و ۀطبقاتی است، اگر از کمون اوليه عبور نمائيم به مبارزۀ زتاريخ جھانی مبتنی بر مبار :احمد بخردطبع

 بردگان، زمين داران فئودال و زارعين بی زمين و در عصر نظام سرمايه داری، بر اساس تضاد کار و سرمايه می

ر دوران تاريخی بر رسيم که نبرد کارگران و کارفرمايان تداوم دارد و مطابق با استثمار، ظلم و بھره کشی، حاکمين ھ

 تعيينحق . مسند قدرت قرار می گيرند و در چارچوب منافع خويش سيادت استثماری و بھره کشی را رواج می دھند

طبقاتی تفکيک نمود زيرا يا از طرف ۀ توان آنھا را از روند مبارز سرنوشت ملل نيز براين پايه قرار دارد و نمی

فرھنگ ملی، "اصطالح دفاع از ه عبارت ديگر درونی با مضامين و مفاھيم به حاکمين نظام ھای استثماری خودی و يا ب

ی شود و يا  خود مختاری از منبع ضد استثماری و از بطن ايدئولوژی برابر تبليغ می..."  خود گردانی و استقالل ملی و

شويم که  رو میه  ملل روببنابراين ما با دو شيوه و دو کاربرد عميقن متضاد خود مختاری. طلبانه سرچشمه می گيرد

 سرنوشت ملل را بر مبنای موازين تعيينخواھد  اولی مبتنی بر تداوم بھره کشی انسان از انسان است و دومی می
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نظم و يا نظام ھای استثماری تبليغ شود، ۀ وسيله ب" خودمختاری"اگر چنانچه .  دھدضيحاجتماعی توۀ طلبانی برابر

 ھر شرايطی صورت گيرد، تفاوتی نخواھد داشت، زيرا سرمايه داری و حاکمين ملل برای من اينگونه رفراندم ھا در

اصطالح معروف، ه نيز در شرايط ھای خاص و حساس در تضاد درونی قرار خواھند داشت و در چنين شرايطی بنا ب

 اتخاذ چنين ًانی، غالببنابراين چه در شرايط بحرانی و يا غير بحرا.  ديگر را گاز می گيرند  يکئیاسب ھا در سر باال

بايد .  عرضه نخواھد شدئیسياستی جنگ و کشتار را به ھمراه خواھد داشت و خودمختاری بر روی سينه ای طال

بر مبنای تداوم نظام استثماری از طرف " خودمختاری"يادآوری نمود که در صورت پذيرش اشتباه آميز رفراندم برای 

ويژه به ه عکس بايد واقعيت ھا را به مردم و به ر آن ايستادگی کرد، بلکه بتوان در براب اکثريت آحاد مردمی، نمی

دھند تشريح نمود و با افشاگری مداوم مقاصد شوم  کارگران و زحمتکشان که در ھمه جا اکثريت جمعيت را تشکيل می

ار گرفت چرا که عمل خودمختاری در کنار آنان قرۀ ناسيوناليست ھا را روشن ساخت و در ھيچ شرايطی نبايد در زمين

در نتيجه، خود مختاری يا در مسير . مذکور مستقيم و غير مستقيم به اعتبار مواضع ناسيوناليستی منجر خواھد گشت

در چنين شرايطی بايد کمونيست ھا با . طلبانه صورت می گيردی تداوم بھره کشی است و يا با کيفيت و محتوای برابر

راز نوين کارگری، ابتکار عمل را از ناسيوناليست ھا خارج سازند تفعال تر حزب سازماندھی ھر چه بيشتر و ھر چه 

  .     طبقاتی در چارچوب کسب خودمختاری استۀو اين تداومی از مبارز

 کردستان را برای استقالل ۀنقش ،)١٩٢٠(کنفرانس سور ارزيابی نمائيم؛  ١٩٢٠البته استقالل ملی کردھا را بايد از سال 

امريکا در سال  .شود رو میه  که با دخالت سرکوبگرانه از طرف ترکيه به رھبری مصطفی کمال روبکند مشخص می

با " پروؤه ھای کردستان"نام ه سازد و تی يری ميسان در مقاله ای ب  لوزان چنين نقشه ای را رھا میۀ در معاھد١٩٢٣

جائی طراحی کرده بود که ... کردستان خود رارئيس جمھور ويلسون ايجاد « :  آمادور نويدی يادآوری می نمايدۀترجم
ًدر حال حاضر ترکيه و بخش کوچکی از کردستان کنونی عراق است، و کشور کنونی سوريه مطلقا به اين پروژه 

اما زمانی که . ، کردھای عراقی با امريکا عليه احمد حسن البکر ائتالف کردند٧۵-١٩٧۴در سال ھای … ربطی ندارد
 امريکا ۀزمانی که کميسيون سنا از ھنری کسينجر وزير امورخارج. وب کرد، امريکا مداخله ننمودالبکر آنھا را سرک

سياست خارجی امريکا يک «:کند، پاسخ داد پرسيد که آيا از اين که کردھا را به حال خود رھا کرد، احساس شرم نمی
 کرد در عراق و سوريه و ترکيه وعده سپس امريکا تغيير عقيده داد، و به سران مختلف… »تالش بشردوستانه نيست

برخی از آنھا اين پيشنھاد را . وجود می آورده داد که چنانچه عليه دمشق بجنگند، برای آنھا در سوريه کشوری ب
طرح ) عراق( داعش و حمله به استان االنبارۀ، زمانی که گروه ديويد پتراس برای توسع٢٠١۴در آغاز سال . پذيرفتند

از آنجائی که افکار . به دولت اقليم کردستان اجازه داد تا ميدان ھای نفتی کرکوک را تسخير کندکرد، او  ريزی می
 داعش شکل داده شده بود، اين کار بدون کمترين اعتراض بين المللی ۀعمومی تنھا برای نشان دادن جنايات مرتکب شد

 غيرنظامی در مرز ھايش، ۀد يک منطقاسرائيل قبل از ھر چيز به منظور امنيت خود، برای ايجا…… صورت گرفت
با اين حال، با فن آوری موشکی، اين . ورزد  سينای مصر و جنوب لبنان اصرار می–به ضرر ھمسايگان خود 

ژی توسعه داده است، که ي، يک سترات١٩٨٢از سال . ژی را رھا کرد و ھر دو سينا و جنوب لبنان را ترک کرديسترات
ل، و واسرائيل به منظور حفظ اين کنتر. کند ل میووريه و عراق را از عقب کنتر مصر، س–سه قدرت بزرگ منطقه 

برای ايجاد دولت مستقل سودان جنوبی اصرار کرد، و امروز برای ايجاد يک کردستان بزرگ بين سوريه و عراق 
ر قدرت است، روابط  جنگ سرد، تا به امروز که در کردستان عراق دۀ بارزانی ازدورۀاسرائيل با طايف. فشار می آورد

زمانی که جوبايدن سناتور بود، پيشنھادی برای ثبت قانونی کرد که ھدفش اعالم استقالل .. . خيلی نزديکی دارد
  ).کيد از من استأت(. »کردستان عراق بود
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 ويژه در چارچوب استقالل کردستان عراق است که در ھمه جا خيانته اين تاريخ مختصری از وقايع شکست خورده، ب

  . ناسيوناليست ھای کرد در ھمه جا مشاھده می شود

  

 ،مثلث عراق. صفبندی ھای سياسی جديدتری در منطقه شکل گرفت) ھمه پرسی(در برابر اين پروژه  :گزارشگران

 اردوخانی برای پيشگيری از تشکيل دولت مستقل کردستان صف کشيدند و تھديدھائی از ۀجمھوری اسالمی و ترکي

 اين ھمه پرسی نه ۀگويند فلسفذمي  برخی. برای کردھا ايجاد شد   گرفت و محدوديت ھائی در اين ارتباطسوی آنان انجام 

  شما چگونه می بينيد؟. دستيابی به استقالل که گرفتن امتيازات بيشتر از دولت مرکزی عراق بوده است

کيه و ايران سرايت خواھد صورت جدی در کشورھای سوريه، تره ھمه پرسی در کردستان عراق ب :احمد بخردطبع

 عليه رفراندم و در تعاقب آن از استقالل کردستان ءکرد، از اين نظر است که قدرت ھای سياسی اين کشورھا با تمام قوا

مبر، وزرای دفاع و فرماندھان کل قوای نظامی اين کشورھا مدام در مالقات  سپت٢۵قبل از . لوگيری می نمايندعراق ج

 تھديدات ۀتحريم اقتصادی، بستن راه ھای ارتباطی نيز از جمل. ا مانورھای مشترک انجام می دادندو مذاکره بودند و حت

آنان نمی توانند دولت مستقل کردستان عراق را تحمل . ديگری بودند که برای کردستان عراق برنامه ريزی شده است

آنھا ھمواره کرد ھا . تا چه رسد به استقالل ملینمايند و مخالف ھرگونه خود گردانی در عراق، ترکيه و ايران می باشند 

وجود آورده اند و نيز می دانند که احتمال سازش با احزاب ه را سرکوب نموده و کشتار وحشيانه ای را در اين مناطق ب

 ميھنی و حزب دموکرات کردستان ۀويژه اتحاديه ب. عبارت ديگر ناسيوناليست ھای کردستانی زياد استه  و بئیبورژوا

تا قدرت فدرالی ... وجود آورده اند و در سليمانيه، اربيل، شنگال وه عراق مافيای اقتصادی عريض و طويلی را ب

ی مثبت مردم اين أ استفاده از رءاستقالل ملی و سوۀ کنند، و در چنين مسيری روشن است که به بھان  میئیکرکوک آقا

 ميھنی و حزب دموکرات مسعود بارزانی، نيروھای ۀاتحاديولی . باشند منطقه در پی سھم خواھی ھر چه بيشتری می

چپ می دانند و ۀ اصطالح خود را در زمره خود دارند و بعضی از آنھا بۀ کوچک و بزرگ ديگری را در زير سيطر

  میألهاين مس. کردند از قبل در ھمايشات تلويزيونی آنھا شرکت می نمودند و در کنارشان مواضع مشترکی را تبليغ می

 منزوی سازد و اين در ًااين نيرو ھا گردد و در تعاقب آن ناسيوناليست ھا را تدريجۀ واند موجب ريزش ديوار توھم بدنت

وقوع می پيوندد که بخش چپ واقعی کردستان عراق در يک ھمکاری بسيار نزديک با نيروھای چپ ه صورتی ب

  .  مثلث فشار می ناميد، تخفيف قابل مالحضه ای يابدانقالبی سوريه، ايران و ترکيه قرار گيرد تا آنچه را که شما

  

با . شد ل میو کنترًقسماشھر نفتخيز کرکوک از نقاط بسيار مھمی بود که توسط نيروی پيشمرگه ھا آزاد و  :گزارشگران

پيشمرگه . پيشروی نظامی ارتش عراق و نيروھای شبه نظامی شيعه اين شھر بدون مقاومت از سوی کردھا واگذار شد

را خيانت رھبری دانستند و رھبری ھم اين اقدام را نه  برخی آن. ھای کرد دستور عقب نشينی از مواضع خود گرفتند

  ارزيابی شما چيست؟. جائی و برای پيشگيری از کشتار کردھا اعالم کرده عقب نشينی بلکه جاب

عربستان و حتا ترکيه وارد عراق شد، ، اسرائيل، امريکا با چراغ سبز ٢٠١۴زمانی که داعش در سال  :احمد بخردطبع

 فروش میه داعش نفت سوريه را که در اختيار خود داشت از جمله در ترکيه ب. نقشه ھا از قبل طراحی شده بودۀ ھم

س سازماندھی فروش نفت داعش در ترکيه بودند و از اين راه سودھای کالنی أ و نيز پسرش در راردوخانباند . رساند

 ۀوسيله فروخت اين ماجرا بارھا ب  به دولت ترکيه میدالر ٢٠مبلغ ه اعش ھر بشکه نفت را بد. زدند به جيب می

و بستان ھا با تروريست ھای داعش را آشکار ه  لوموند فرانسه نيز اين بدۀگرديد و روزنام مطبوعات ترکيه برمال می

نزديکی با ۀ رابط) پارتی(راق  مسعود بارزانی از حزب دموکرات کردستان عئیدر چنين پروسه ھا. ساخته بود
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س آن أتھاجم و سرازير شدن تروريست ھای داعشی در عراق موجب شد که اقليم کردستان که در ر.  داشتاردوخان

دست حکومت مرکزی عراق بود، در اختيار خود ه مسعود بارزانی قرار داشت، شھر نفت خيز کرکوک را که از قبل ب

در اين راستا . ، اسرائيل، عربستان و ترکيه با داعش ايجاد شده بودامريکات مستقيم نقشه ای را که با مشارک. قرار دھد

ولی نظام سرمايه داری که بر بستر کسب سود . باند مسعود بارزانی از فروش نفت کرکوک به سودھای کالنی می رسيد

 و ھر زمان منافع ھرکدام از آنھا  بنا می گرددئیھر چه بيشتر قرار دارد، پايه ھای دوستی شان نيز بر محور سود افزا

به باور من کودتای . ات معکوس شود، به ھمان اندازه اتحاد و ھمکاری شان تزلزل خواھد يافتتغييردچار تحوالت و 

خاورميانه را تحت شعاع خود ۀ  بسياری از معادالت، مناسبات و اتحادھا در منطقاردوخان عليه قدرت سياسی امريکائی

 يابد و خود را به نوعی به روسيه و ايران نزديک تغييرطور تدريجی ه آن گرديد که سياست ترکيه بقرار داد و باعث 

 و در کليت خويش با غرب را دچار اختالل می امريکااينگونه نزديکی به ھمان اندازه روابط ترکيه با اسرائيل، . سازد

طور بی ه  بالمانرکيه مواجه می شويم و نيز رابطه با از اين تاريخ است که ما با خط و نشان کشيدن اروپا عليه ت. نمود

رو می گردد و يا ه سابقه تا بدانجا پيش می رود که با پلميک ھای تند و حتا تھديدات سياسی متقابل نسبت به يکديگر روب

داشته باشد از ھای اين کشور با آنکارا را در پی  رود تشديد تنش ، در اقدامی که انتظار میامريکائیھای  مقام "ًاخيرا

و ترکيه در سياستی تالفی جويانه قصد دارد " ت وزارت دادگستری ترکيه خودداری کردندأصدور رواديد برای يک ھي

 طرح رفراندوم از طرف حکومت اقليم ولی از قبل.  به سرزمين خود را ممنوع اعالم نمايدامريکائیورود اتباع 

 ميھنی ۀ از اتحاديئی و مسعود بارزانی می شود و بخش ھااناردوخکردستان موجب شکاف ھر چه بيشتر حاکميت 

مادی شکاف را در کردستان ۀ کردستان که ھمواره روابط نزديکی با جمھوری اسالمی ايران داشت، می توانست زمين

يران  ميھنی در توافق با اۀی از رھبران اتحاديوادث نشان داد که بخش قابل توجھوجود آورد و باالخره سير حه عراق ب

در اين ميان دولت صھيونيستی اسرائيل تنھا کشوری است که از ھمه پرسی . و در تعاقب آن نيز با ترکيه قرار می گيرند

 ھمواره با شک و ترديد به استقالل کردستان می امريکاو نيز استقالل کردستان عراق دفاع می نمايد، و امپرياليسم 

در اين ميان، حکومت ھای . سی در نزد خويش محفوظ خواھد داشترا در محور معارضات سيا نگرد ولی کارت آن

  . بين المللی نيز در مخالفت با رفراندوم قرار می گيرند

واقعيت اينست که اقليم کردستان عراق قصد داشت که ھمه پرسی را ملغا نمايد ولی از آنجا که از مدتھا در بين آحاد 

بر، يعنی يک و اکت١۵ ۀجلس. شده بود، راه برگشتی برای خود نمی يابداجتماعی کورد، تبليغات وسيعی در اين زمينه 

روز قبل از تھاجم نظامی عراق به کرکوک و مناطق ديگر تحت نفوذ اقليم کزدستان عراق، مشارکت نمايندگان نظامی 

  تعويض میمعادالت راۀ  ميھنی کردستان و نيز ترکيه ھمۀدولت مرکزی عراق و حشدالشعبی، قاسم سليمانی، اتحادي

تا قبل از تھاجم . برای دولت مرکزی عراق، مخازن انرژی اين کشور حکم حياتی دارد. نمايد و توافق حاصل می شود

که در مجله " آژانس بين المللی انرژی"ۀ   داعش در عراق، توليد نفت اين کشور بنا به گفت٢٠١۴ سال ۀوحشيان

  : انتشار يافته بود٧لی شماره ژيک و مناسبات بين المليديپلماسی ـ امور سترات"

Diplomatie - Affaires Stratégiques Et Relations Internationales No. 7  

 ميليون و ششصد ھزار بشکه نفت در روز توليد می نمود که برای بغداد، يعنی ٣ به ميزان ٢٠١۴ بروریعراق در ف"

 آيد و اينگونه طبق پيش بينی اوليه عراق قادر حساب میه دولت مرکزی، توليدات انرژی سراسر عراق يک رکورد ب

 و ٢٠١٨ ميليون و ششصد ھزار بشکه در روز افزايش دھد و حتا تا سال ١۴ توليد نفت خود را به ٢٠٢٠است تا سال 

اين پارامترھا گويای .  در صد از توليد جھانی نفت را به خود اختصاص دھد٢٠خدمت گرفتن توانائی ھای خود، ه با ب
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گر بغداد از ھر ابزاری جھت دست گذاشتن به منابع انرژی عظيم اين کشور عليه استقالل ملی ه دولت تجاوزاينست ک

  .کردستان، استفاده خواھد کرد

يک بار ديگر نيز به اثبات می رسد که " ئی سرنوشت ملل تا سرحد جداتعيينحق "ولی موضع کمونيستی در قبال 

طريق اولی ه ای کارگری قابل تحقق است و ھر گز بورژوازی و بسرنوشت ملل فقط به فقط در حکومت شوراھ

البته تاريخ جنبش . ناسيوناليسم فرزند خلف نظام سرمايه داری قادر نيست بدان پاسخ دھد و راه را به خيانت می کشاند

  . کمونيستی جھان تجربياتی در اين زمينه دارد که در بخش ديگری بدان خواھم پرداخت

  

ه وھای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده اند و پرچم کردھای عراق را بنير :گزارشگران

نظر شما کرکوک آبستن ه يا بآبا توجه به ترکيب قومی موجود در اين شھر . زير کشيده اند و پرچم خود را باال برده اند

  .بحران و درگيری ھای جديد خواھد بود

پس از (ست که آبستن جنگ و خونريزی است و بار ديگر دو قطبی شدن قطعی جھان خاورميانه سالھا :احمد بخردطبع

، تقسيم مجدد منطقه را بر اساس منافع ) در پی فروريزی ديوار برلينامريکادوره ای سيادت بالمنازع امپرياليسم 

نه تخاصمات و سفاأشود که مت له موجب آن میأاقتصادی و نيز سياسی در دستور کار قرار داده است و اين مس

طبقاتی در رابطه با ۀ مبارزۀ دانيم، آنتاگونيسم فقط در عرص ھمانطور که می. تصادمات و درگيری ھا افزايش يابد

تضاد کار و سرمايه ارزيابی نمی شود، زيرا در وضعيت و شرايط ھای خاصی، آنتاگونيسم دوره ای و موقتی نيز در 

 طور نسبی يعنی نسبت به يکه ن قانون ديالکتيک است که ھر پديده ای را ب سيستم سرمايه نيز ايجاد می شود و ايۀپھن

درونی حکومت ھا در ۀ معينی در پھنۀ در چنين رابطه ای جنگ نماد آنتاگونيستی دور. ديگر تشريح و تعريف می نمايد

طور ه عراق که بدو حزب سنتی کردستان ۀ وسيله بنابراين سازش ناسيوناليست ھای کرد ب. نظام سرمايه داری است

ات، تغييريکی از اين .  گرددتغييرحتم امتيازاتی را نيز برای آنھا به ھمراه می آورد، می تواند در ھر مرحله دچار 

آنھا ھر چند در سازش قرار گرفته اند ولی معادالت و . مطالبات ھر چه بيشتر در مقابل حکومت مرکزی عراق است

درستی اشاره کرده ايد که کرکوک شما ب. قادر است بحران را تشديد بيشتر نمايديک شکل نخواھد بود و ه توازن نيرو ب

باشد، سعی خواھد  می"  سرنوشت مللتعيينحق "ترکيب قومی متفاوتی دارد و در اينجا  حکومت مرکزی که دشمن 

راق به فعاليت کرد به زعم خود در صورت لزوم بحران زائی نمايد ولی اپوزيسيون مترقی و انقالبی کردستان در ع

عکس به افشای توطئه ھای نظام ه خود تداوم خواھد بخشيد و گرفتار ترفندھای دولت مرکزی عراق نخواھد شد، بلکه ب

سرمايه داری و ناسيوناليست ھای داخلی پرداخته و کارگران و زحمتکشان شھر و روستا را جھت انقالب اجتماعی 

  .  ر سرنوشت خويش فقط در حکومت شوراھای کارگری تحقق پذير است حق ملل دتعيينسازماندھی خواھد کرد، زيرا 

  

 جالل طالبانی نيز در اين ۀشود که جمھوری اسالمی با نمايندگی قاسم سليمانی و ھمراھی خانواد گفته می :گزارشگران

  جريان چه بوده است؟.واقعه دخيل بوده اند

ثيرگذار در عراق موجب آن شده است که نفوذ خود را أو ت قابل توجه ئیعنوان نيروه حضور ايران ب :احمد بخردطبع

البته نفوذ ايران در خاورميانه فقط در زمان جمھوری اسالمی خالصه نمی شود . در عرصه ھای متفاوتی گسترش دھد

زيرا در دوره ای که نظام پادشاھی در ايران حاکم بود و در زمان محمدرضاشاه پھلوی، ايران ھمواره سعی می نمود 

فزايد او حتا عليه جنبش ظفار در عمان حضور نظامی داشت و روی ھم رفته نقش ژاندارم نفوذ خود بيۀ ه بر دامنک

که رفيق کمونيست محمد تقی شھرام نقش ايران را در اين منطقه   می نمود تا جائیأ را ايفامريکامنطقه برای امپرياليسم 
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به " ايران امپرياليسم منطقه و تحليلی بر روابط ايران و عراق"م ناه امپرياليستی ارزيابی می کند و در کتاب خود ب

 مشخص ۀ با تحليل رفيق شھرام در اين زمين١٣۵۵ھر چند در ھمان زمان يعنی سال . آن می پردازدۀ تحليل ھمه جانب

ين کتاب چنان ژاندارمی آن در نظر می گرفتم، ولی اۀ توافقی نداشتم زيرا اين نقش را بيش از بيش در رابطه با وظيف

که ھنوز  را برای کسانی مستند و با تحليل مشخص از شرايط آن زمان در مورد ايران و عراق نوشته شده که خواندن آن

خاورميانه فقط در ۀ منظورم اينست که دخالت سياسی ـ اقتصادی و نظامی ايران در منطق. نخوانده اند، توصيه می نمايم

دد، با اين تفاوت که در زمان جمھوری اسالمی، روابط و نفوذ نسبی سياسی تا زمان جمھوری اسالمی خالصه نمی گر

ی جنوبی گسترش يافته و زمينه ای فراھم ساخته که با تمام تحريمات اقتصادی و امريکافريقا و احدودی در شرق آسيا، 

س از درآمد نا خالص داخلی و ويژه با اختاله دھد، بلکه و ب  قرار مییکه وی را روی پا نيز شکنندگی درونی آن نه اين

شود در مناطقی  پول نفت و انرژی که بايد به مصرف درونی برسد، در خدمت اھداف بيرونی قرار می دھد و قادر می

بنابراين نقش سپاه .  نمايدأضعيفی از امپرياليسم را ايفۀ مانورھای خود را با ھزينه ھای سنگين تداوم بخشد و نقش حلق

 آن ۀتجاوزکارانۀ اسم سليمانی که نيروی نظامی خارجی سپاه پاسداران را تشکيل می دھد و مداخلقدس به فرماندھی ق

  . در مناسبات داخلی کشور عراق تعجبی نخواھد داشت

بر و عقب نشينی دو نيروی سياسی سنتی کردستان عراق، با امتيازاتی ھمراه بوده است و اکت١۵ۀ روشن است که جلس

 خبريم ولی می دانيم که فقط تھديد نظامی نمی تواند موجبات عقب نشينی رقبای درگير را که ما از چگونگی آن بی

  . فراھم سازد و بايد توافقات در عرصه ھای ديگری نيز صورت گيرد

  

  نقش و جايگاه کشورھائی مانند امريکا و اسرائيل و عربستان در اين تحوالت چگونه است؟ :گزارشگران

او در پی سيادت در بازارھای جھانی و . يم در سطح جھانی واقفامريکا نقش اياالت متحد ما ھمه از :احمد بخردطبع

برای دست يابی به ھدف ياد شده از ھر شيوه ای استفاده می نمايد و اگر با . کسب سود آوری از ممالک ديگر است

يد و کشتار دست جمعی نما  میئیبمباران ھای ھوا. رو شود به جنگ و خونريزی متوسل می گردده مقاومت روب

. ھای آنستراين ھمه برای تراکم و تمرکز توليد اقتصادی و گسترش بازا. آحاد اجتماعی را فراھم می سازد) ژنوسيد(

ويژه دشمن جناح چپ بورژوازی است، نظير ونزوئال و ه کند و يا از راه نفوذ درونی به توطئه می نشيند و ب کودتا می

. دست نياورده استه رو شده و موفقيتی به نگون نمايد و تا کنون با مقاومت مردم روبقصد دارد به ھر وسيله ای سر

ه  وحشيانه ای در سراسر جھان از خود بًا کريه و عميقۀ چھرامريکاامپرياليسم . ولی سنگر توطئه را رھا نخواھد کرد

 شصت و ۀ تفاوت اساسی دارد، دھ با دوره ھای سابقامريکاھر چند وضعيت سياسی ـ اقتصادی کنونی . جای می گذارد

ھفتاد آخرين دوره ھای رونق شتابان و سيادت اقتصادی بود، زيرا به تدريج رونق و تفوق بالمنازع اقتصادی از وی 

 ۀ در مجموع٢٠٠٨سال از رو می شود که زمينه ھای مادی آن قبل ه داخلی روبۀ فاصله می گيرد و با بحران ھای عديد

 و ئیاگر کشوری که در جھان آقا. ب بحران ساختاری اقتصاد جھانی سرمايه داری می گرددکه سب" سوپرايم"بحران 

. ياد شده را از پايه و اساس به سراسر جھان گسترش می دھدۀ حاکميت دارد، دچار نزول، ضعف و بحران گردد، فاجع

 را ھمانند دھه ھای سابق فراھم یئ ديگر نمی تواند زمينه ھای رونق و شکوفاامريکااز آنجا که توليد ناخالص داخلی 

سند در اين موارد بسيار است ولی در . رو می گردده  با نشانه ھای بحران بيکاری داخلی نيز روبًاسازد، تدريج

 بيست و دو تريليون به منابع خارجی و بانک امريکاتوان بسنده نمود که امروزه  چارچوب بحث ما نمی گنجد، فقط می

 در تمام قاره ھا به توطئه ادامه می دھد و چون سابق، امريکابا اين وجود کشور امپرياليستی . ھای آن بدھکار است

 ھای سياسی گرفتار می آيد، از ھر وسيله ای برای نفوذ درونی و تقابل که باب طبع خود نمی بيند و در ئیحکومت ھا
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از آنجا که .  است که در موقع لزوم از آن استفاده می نمايدئیناسيوناليسم نيز يکی از ابزارھا. آن بھره می گيردتعويض 

ۀ خاورميانه  مملو از معادن و انرژی است، با ھمدستی دوستان خود در اين منطقه جھت سيادت اقتصادی از حرب

 ھای لوله ھای نفت و گاز قصد دارد از طريق خاک از يک طرف از ديدگاه اقتصادی پروژه. گيرد خشونت بھره می

 مديترانه به اروپا راه يابد که در تضاد با منافع قطب ديگر امپرياليستی قرار می گيرد و از بحيرۀسوريه و از مسير 

باشد و دولت صھيونيستی اسرائيل نقش ژاندارمی  طرف ديگر، ھمين کشور يعنی سوريه که در ھمسايگی اسرائيل می

  می نمايد، از نظر سياسی و اقتصادی موجب تضادی آنتاگونيستی میأ خاور ميانه را ايفۀ در منطقامريکاياليسم امپر

گردند که بشار اسد ديکتاتور،  فوق نمی تواند قابل تحمل باشد و بدين علت است که تازه متوجه میۀ گردد و پروژ

خاطر منحرف کردن افکار ه نجا از روی فريب و ريا و برساند و در اي غاصب و ظالم است و مردم خود را به قتل می

  . عليه سوريه و بشار اسد و برای آغازی جنگ خونين مھيا می گردد" دموکراسی"عمومی منطقه و جھان، دفاع از 

ه  در پشت تمامی توطئه ھا و جنگ و خونريزی ھا قرار دارد و بامريکادولت صھيونيستی اسرائيل به ھمراه امپرياليسم 

 اسرائيل فراموش می.  خاورميانه به پيش می راندۀر مداوم به بھانه ھای پوچ و واھی، سياست توطئه را در منطقطو

برد و در سرزمينی موجوديت  سر میه له را به فراموشی سپارد که در خاورميانه بأکند و يا عامدانه قصد دارد اين مس

 ۶٧اختصاص داده است و حتا مناطق وسيعی را پس از جنگ را با توسل به زور و خشونت، به خود  دارد که خاک آن

 سرزمين ھای ۀ عالوه بر اشغال جنايت کارانامريکااز ھمسايگان تصرف کرده است و بر مبنای قلدر منشی امپرياليسم 

 در  عکس با ساختمان سازی ھای پیهفلسطينی، مناطق ديگر را نيز مطابق قانون بين المللی به ھمسايگان پس نداده و ب

يعنی دولتی که با تجاوزات پی در پی حقوق فلسطينی ھا و ھمسايگان . اشغال را گسترش بيشتری می بخشدۀ پی، سيطر

تواند مدافع  دھد، چگونه می  می گذارد و ھر اعتراضی را با حمالت ددمنشانه با کشتار مردم پاسخ مییخود را زير پا

ھمراه با ) النصره سابق(موش کند که زخمی ھای داعش و فتح الشام تواند فرا چه کسی می. حقوق اقليم کردستان گردد

  . شدند  سوريه، در بيمارستان ھای کشور صھيونيستی اسرائيل مداوا میامريکائیارتش آزاد 

 و با ًادانيم که مستقيم د و مدارک کافی اطالع داريم و میاسنا عربستان سعودی با ۀ ما از نقش مخرب و توطئه گرانۀھم

بنای تفکر مذھبی ، يکی از سازماندھندگان نيروھای تروريستی بر مامريکای و ھمکاری حاکمين امپرياليستی ھمدست

کند زيرا باپيشبرد آن در وضعيت ھای   حمايت میً از چنين سياستی کامالامريکا. لفيستی استو نيز س" وھابی"

 را ء سياسی ـ اقتصادی خود را محفوظ دارد و رقبانمايد تا منافع  و قطب ديگر ايستادگی میءاضطراری، در برابر رقبا

تواند بدان اضافه گردد، تضعيف  بحران اقليم کردستان نيز میألۀ عنوان نمونه در جنگ جاری خاورميانه که مسه ب

 و سپس با آغاز جنگ در سوريه و نيز بعد از آن، نيروھای متخاصم نسبت ٢٠١١دانيم که قبل از سال  ھمه می. سازد

ياسی سوريه و بشار از جمله النصره و داعش در کمپ ھای بسيار بزرگی در عربستان آموزش نظامی می قدرت س

حتا در ھمين روزھای اخير . ھمراه بود... ديدند و در اين کمپ ھا خوابگاه ھای مدرن ھمراه با کتابخانه و استخر و

 رسمی ۀتلويزيونی با شبکۀ طر در يک مصاحب سابق قۀنخست وزير و نيز وزير خارج" حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی"

موريت براندازی نظام أعربستان م"گويد را انتشار داده است ــ  می ــ که خبر گزاری فارس آن" الحقيقته"نام ه قطر ب

 به دست گروه ھای مسلح امريکابشار اسد را به قطر محول کرده بود و سالح و مھمات نيز با ھماھنگی ترکيه و ارتش 

و او گفت ) آل سعود( رفتم نزد ملک عبدهللا) حمد بن خليفه(به دستور امير : "... دھد وی ادامه می" يه می رسيددر سور

له شويم، داليل زيادی داريم که أکه وارد مس ما برای اين... کنيم زمام امور را در دست بگيريد و ما از شما حمايت می

ب اکنون در پی دوستی با اسرائيل ھستند و ھيچ کس ديگر از قدس اعرا: "بن جاسم اضافه کرده است. ھمه موجود است

بن "فراموش نکنيم زمانی ".   عادی سازی روابط با اين رژيم حرف می زنندۀ نحوۀحرف نمی زند بلکه ھمه دربار
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نظامی ھمه جانبه ای با ۀ عنصر باالی سياسی قطر به افشاگری روی آورده است که روزھای قبل معاھد" جاسم

منظور .  نموده و در ھمين مصاحبه از رژيم جنايت کار اسالمی ايران تمجيد به عمل می آوردءياليسم روسيه امضاامپر

ديگر را گاز می گيرند و نقش تروريستی عربستان سعودی ھم از طرف متحد   يکئیاينست که اسب ھا در سر باال

استثنای ه ب(ه عربستان سعودی از اقليم کردستان عراق بنابراين با تداوم چنين سياستی است ک. قديمی آن برمال می شود

صف آرائی و اتحاد .  خاور ميانه می باشدۀحمايت می نمايد و در پی بحران زائی ھر چه بيشتر در منطق) استقالل آن

 وطئه گرانه ایتاين کشور بغايت عقب مانده با دولت صھيونيستی اسرائيل خود گويای روشنی از پيشبرد چنين سياست 

دنبال اينگونه حمايت ھای فريبکارانه نخواھند ه است و کارگران و زحمتکشان کردستان عراق و تمامی مناطق ديگر ب

بود و خاور ميانه را از دسيسه ھای جنگی آنان که بر مبنای چيرگی منافع سياسی ـ اقتصادی مبتنی بر نظام استثمارگر 

  .سرمايه داری است، دور خواھند کرد

  

آنچه مسلم است اين وضعيت جديد پس از ھمه پرسی کمک زيادی به حل بحران منطقه نمی کند و در اين  :گزارشگران

بينيد؟ آيا  چشم انداز را چگونه می. تواند از فضای ايجاد شده به بازسازی خود بپردازد ميان دولت اسالمی داعش می

  دھد؟  را میذاکرهشتاری ديگر از طريق مظرفيت ھا و پارامترھای موجود احتمال سرانجامی بدون آغاز جنگ و ک

ويژه ای قرار گرفته ايم که به دليل انباشته شدن ۀ سفانه بار ديگر بايد تکرار نمود که ما در منطقأمت :احمد بخردطبع

ثروت زير زمينی، دشمنی و رقابت در آن ھمواره جريان دارد و اين رقابت در شرايط خاصی به جنگ خانمانسوز 

له ای که در اينجا از طرف شما أمس.  در نوع جھانی خويش سالھاست تداوم داردًابد و اينبار کامالي یخونين تجسم م

توانم در اين پارامترھا  کنم تا آنجا که می طرح گرديده، جايگاه خود را در پارامتر ھای متفاوتی می بيند و من سعی می

 تعيينحق " آشيل مراجعه نموده و در مورد ۀ که به پاشنوارد شوم و نظرم را ارائه نمايم و اين نيز بھانه ای باشد

پرداخته و به حقايق جاری آن در عصر سيادت و رقابت ھای امپرياليستی و در شرايط "  مللئیسرنوشت تا حد جدا

  . نئوليبرالی آن وارد شوم

ی تروريستی داعش صحبت توان فقط از ھمه پرسی اقليم کردستان در زمينه ھای باز سازی نيرو واقعيت اينست که نمی

حزب دموکرات کردستان " مسعود بارزانی از ۀوسيله نمود، زيرا اقليم کردستان عراق که قدرت آن بيش از بيش ب

، صھيونيسم امريکا قطب امپرياليسم ئیطور واقعی در صف آراه حاکميت داشت، از ھمان آغاز ب) پارتی" (عراق

واھد بود، اصطالح باز سازی نخه ت و برقراری رفراندوم دليلی بر اين ب قرار داشءاسرائيل، عربستان سعودی و شرکا

 خود جدا نخواھند گشت و سيمای وضعيت ۀی از رھبران اقليم کردستان عراق از متحدان اوليچرا که بخش قابل توجھ

که (ی نمايند حتا اگر در رابطه با استقالل کردستان عراق عقب نشين. سياسی کنونی، تداوم ھمان سياست گذشته است

، زيرا داعش و فردا حتا اختيار نام جديدی برای آن از طرف کشورھای امپرياليستی غرب و در )عقب نشينی کرده اند

يکی از داليل اينست که از طرف مقامات باالی قدرت . طور مداوم بازسازی و تقويت خواھد گشته  بامريکاس آن أر

ۀ در دور (امريکا سابق ۀنمايند" جان بولتون"ھمين ديروز از طرف  در تمام سطوح آن و از جمله امريکاسياسی 

، در سازمان ملل مطرح شده است که با نابودی داعش، ايران بر منطقه مسلط می شود که البته )زمامداری اوباما

واھد منظورشان عالوه بر ايران، بيش از بيش نفوذ و تسلط سياسی اقتصادی قطب ديگر يعنی روسيه و چين مد نظر خ

عنوان کالف پيچيده و سردرگمی تداوم خواھد داشت و اين کارگران و ه  خاور ميانه بۀبنابراين بحران منطق. بود

طور کلی اليه ھای پائينی جوامع ھستند که ھمراه احزاب ضد سرمايه داری و بر مبنای سياست ه زحمتکشان و ب

وطئه و جنگ و تصادمات خونين دوری جويند و قدرت ت  طلبانه وارد کالف پيچيده و سردرگم آن نشوند و ازیبرابر
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چرا که مشکل حياتی .  نمايندء خود را که به ھر ترتيبی در اين جنايت ھای جنگی شرکت دارند، افشاۀھای سياسی جامع

بنای کارگران و اليه ھای پائينی خاور ميانه و نيز در جھان، اتخاذ سياست و دنباله روی آن در مسير تداوم زندگی بر م

نظام سرمايه داری نيست و ھر پديده ای به ھر شکلی و با ھر پيشداوری توجيه گرانه ای مستقيم و يا غير مستقيم وارد 

  . آن گردد، در منجالبی عميق گرفتار آيد

 سرنوشت خود را با تعيينتواند حق  نمی) عراق، ايران، ترکيه و سوريه( که حضور دارد ئیکردستان در تمام کشورھا

ه ھای نظام سرمايه داری حل و فصل کند، زيرا حق و حقوق ملل فقط به فقط در حاکميت شوراھای کارگری پس از شيو

 طلبانه با تسلط کامل یبرقراری انقالب اجتماعی ميسر می گردد، جائی که انسانيت بارور می شود و زندگی برابر

قعی و نه از روی فريب و سالوسی، محترم شمرده طور واه حکومت شوراھای کارگری به آنچه را که زبان و فرھنگ ب

  . می شود

استقالل گام می نھد و واقعيت اينست که در اين کشور دو ناسيوناليسم با بديل ۀ در اسپانيا در مرحل" کاتالونيا"امروزه 

دفاع "رھای ديگر صف کشيده اند و کارگران و نيز زحمتکشان آن که مدام با شعا ھای نظام سرمايه داری در برابر يک

رو می شوند، مبتنی بر چه اساسی است؟ و چگونه می توان بر ه روب" دفاع از استقالل ملی"، "از فرھنگ و زبان ملی

بايد اين حقيقت را اشکار نمود که تقسيم کارگران و جدائی شان بر مبنای چيرگی نظام سرمايه داری، . آن فائق آمد

 نظام ۀوسيله ل آن بو کارگر جھانی ھر چه ضعيف تر گردد، کنترۀشت و طبقدنبال خواھد داه تضعيف طبقاتی آنان را ب

صورت مسالمت آميز در گذشته در چارچوب ه چنين سياستی حتا ب. جھانی سرمايه آسانتر و بھتر صورت می گيرد

ه ارگری را باعتراضات کۀ شان با تقسيم آن که در حقيقت تقسيم ضعيف شدۀ منافع سيستم سرمايه داری انجام شده که ھم

رھبری استقالل " کارلس پوگده مونت"در اسپانيا که . دنبال خواھد داشت، در خدمت به نظام استثماری قرار گرفته اند

عھده دارد از جناح راست بورژوازی اسپانيا می باشد که در اين مسير، از راست افراطی و حتا سلطنت ه  را بونياکاتال

 زندان ونيااصطالح چپ معرفی می کنند، شرکت دارند و با استقالل کاتاله ود را ب که خئیطلب تا سوسيال دموکرات ھا

کارگر اسپانيا ۀ ھای بيشتری در اين منطقه عليه کارگران و اليه ھای پائينی آماده خواھند ساخت و شکاف را در طبق

دازند، بلکه اين معضل اساسی  سرنوشت ملل نمی پرتعيينولی کمونيست ھا اينگونه به حق . تعميق بيشتری خواھند داد

 ساخته ئیچرا که در اساس ملل و مرز ھای جغرافيا. را با شيوه ھای ضد سرمايه داری و ضد استثمار حل خواھند کرد

دست نظام سرمايه داری است و نيز ھمين نظام است که نژادھای ه  قدرت ھای استثماری گذشته و در امروز بۀو پرداخت

 اند و طرح نژادھای مختلف جھانی را ه امروزه علوم و معيارھای جامعه شناختی بدان پاسخ دادکند که متعددی ايجاد می

البته زمانی که نظام . زيرا ما ھمه از يک نژاد می باشيم و آن با ھر رنگ و شکل آن، نژاد انسانی است. رد نموده اند

صورت " ئی سرنوشت ملل تا حد جداعيينتحق "برد،  سر میه سرمايه داری ھنوز در مراحل ملی و غير انحصاری ب

سيستم ۀ  کارگر از آنجا که با ايدۀ طبقئیپذير بود ولی در عصر انحصارات و سيادت بالمنازع امپرياليستی، تقسيم و جدا

سازد و  ضعيف می کارگر را بيش از بيش ۀاستثماری نظام سرمايه داری و مطابق با منافع آن صورت می گيرد، طبق

  . رگران را سھل تر می نمايدل استثماوکنتر

"  سرنوشتتعيينحق  "ۀتم تا به امروز، يعنی لنين در ارائسواقعيت اينست که کمونيست بزرگ انقالبی ما از قرن بي

 ضرباتی به ١٩١٧ويژه بعد از به ثمر رسيدن انقالب کارگری در سال ه دچار اشتباھاتی گشته بود و اين اشتباھات ب

 سرنوشت تا تعيين حق ئیکردستان و مفھوم بورژوا"نام ه  می سازد که من در مقاله ای بکارگری روسيه واردۀ جامع

سفانه لنين در عصر امپرياليسم أن پرداخته ام و در آنجا اشتباھات لنين را يادآوری می نمايم زيرا مته آب"  مللئیحد جدا

ه اختالف بزرگی بين او و رزا لوکزامبورگ ب انترناسيونال دوم، ۀ ملل پايبند بود و بر اين اساس در کنگرئیبه جدا
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واقعيت اينست که لنين در اين مورد مشخص مخالفينی در حزب بلشويک .  پديدار گشتپولندخصوص در رابطه با 

 اساسی خود را از قبل انقالب شکست ۀ رفيق بابکف رھبری می گرديد و اين اختالف پايۀوسيله ويژه به داشت که ب

 عضو حزب بلشويک که در درون روسيه سکونت داشته، ھمراه پولندیه بود و کمونيست ھای  آغاز کرد١٩٠۵خورده 

 پولندی لنين بودند و لنين نيز مخالفت بخشی از بلشويک ھا را ھمراه کمونيست ھای ۀيررفيق بابکف جزو مخالفين نظ

 بازگو می ١٩٠٣تالفات را از سال  آغاز اين اخۀ ملل اعتراف می نمايد و نقطۀ و تجزيئیحزبی خويش با معيارھای جدا

"  سرنوشت خويشتعيين حق ملتھا در ۀدربار: "توانيم در کتاب ھای متعددی از جمله  آنھا را میۀکند که مجموع

  .مالحظه نمائيم

پردازد و عصر  می"  مللئیجدا" باز ھم به ١٩١٧ سال بروریلنين حتا پس از انقالب بورژوا دموکراتيک روسيه در ف

محو "م و اتخاذ سياست مبتنی بر آن را به فراموشی می سپارد، آنھم در زمانی که بخشی از بلشويک ھا شعار امپرياليس

ژيک جھانی سوسياليسم، نمودی از چشم يرا مطرح می کردند و منظور شان عالوه بر طرح شعار سترات" باد مرزھا

ارشان قرار داشتند و می خواستند در چارچوب  نيز در کنپولندیانداز انقالب کارگری روسيه بود که کمونيست ھای 

دور از انديشه ھای ه شعار انترناسيوناليستی پس از انقالب کارگری در حکومتی با حاکميت شوراھا باقی بمانند و ب

 را که در سابق تزار تصرف کرده بود، در محور حاکميت ئی ناسيوناليستی، خود و آن بخش از سرزمين ھاۀخطاکاران

بايد .  مين می گشتأرگری حفظ نمايند و اگر سياستی غير اتخاذ می گرديد، منافع ملی گرائی بورژوازی تشوراھای کا

که مناسبات  با حکومت شوراھا در تناقض آشکاری قرار دارد زيرا زمانی"  مللئیجدا "ۀعنوان ساخت که نظري

انسان ھا صحبت شود و نه مفھوم  ۀطلبانی سوسياليستی رشد تدريجی نمايد و در چارچوب آن از زندگی برابر

مخالفت .  ملل، بسياری از معيارھای ناسيوناليستی و حقايق درونی و پيرامونی آن روشن و آشکار می شودئیبورژوا

 نظام سرمايه داری طرح می گرديد، ساختارۀ که از زاوي"  ملیألۀمس"بخشی از بلشويک ھا با نظرات لنين در مورد 

می ناميد و حتا در جزوه ای  آنھا را به " شوونيست"ن چنين گرايشی را در حزب بلشويک حائز اھميت است زيرا لني

 نادرست است و قادر نيست تحليل منطقی از ًاين قضاوت در اين مورد کامال. تشبيه نمود" اکونوميسم امپرياليستی"

که کمونيست ھا برای  در صورتیناسيوناليستی دارد، ۀ  و پايءزيرا شوونيسم مبدا. شرايط مشخص تاريخی ارائه دھد

 طبقاتی کارگران و انکشاف شوراھای آن و ممانعت از تقسيم و تجزيه که ضعف جنبش کارگری را فراھم ۀتقويت مبارز

 سرنوشت تا حد تعيينحق "ل و سرکوب باز می گذارد، مخالف ومی آورد و دست سرمايه داری جھانی را جھت کنتر

و چه در ساير " ملی"نيست ھا معتقدند که بسياری از مسائل چه در رابطه با مشکل زيرا کمو. می باشند"  مللئیجدا

  .  حل گرددئیبورژواۀ تواند به شيو عرصه ھای اجتماعی، ديگر نمی

را تداوم می بخشد و در "  مللئیجدا"سفانه لنين اشتباھات أ، مت١٩١٧بر سال وبا پيروزی انقالب کارگری روسيه در اکت

با امپرياليست ھا " برست ليتوفسک"ۀ مطابق با معاھد" ، فنالند، اوکراين، ليتوانی، کشورھای بالتيک،دپولن"پی آمد آن 

 وارد خاک المانشوند و بالفاصله نيروی نظامی  ، از قدرت شوراھای کارگری روسيه جدا میالمان مويژه امپرياليسه ب

درت شوراھای کارگری تقويت می گردد و رزا  و صفوف امپرياليستی در مقابل قشده، اوکراين و فنالند پولند

 ھا به بلشويک«: يادآوری می نمايد"  از رزا لوکزامبورگئیگزيده ھا"نام ه لوکزامبورگ در اين مورد و درکتابی ب

دادند عمل  ناشی از سياست بين المللی و راستين طبقاتی که در مسائل ديگر از خود نشان میۀ که با ھمان روحي جای آن

که با چنگ  نيروھای انقالبی در سراسر مناطق امپراتوری بکوشند، به جای آنۀ که در راه اتحاد فشرد ه جای آنکنند، ب

 طلبی از ھمبستگی ئیقلمرو انقالب دفاع کنند و با تمامی اشکال جداۀ پارچگی امپراتوری روسيه به مثاب و دندان از يک

قع در قلمرو انقالب روسيه، به عنوان باالترين ستاد فرماندھی و تجزيه ناپذيری پرولتاريا در تمامی سرزمين ھای وا
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، "ئی سرنوشت ملت ھا تا حد جداتعيينحق "ۀ عکس با جمله پردازی ھای توخالی خود درباره سياسی آن، بستيزند، ب

ظريف ترين و مطلوب ترين دستاويز، ھمان پرچم تالش ھای ضدانقالبی، را برای بورژوازی در تمامی کشورھای 

 طلبانه به ئیکه به پرولتاريای کشورھای مرزی عليه تمامی تالش ھای جدا آنان به جای اين. رزی فراھم آورده اندم

 کاری جز ئی ھشدار دھند، با شعار خود و تسليم کردن توده ھا به عوامفريبی طبقات بورژوائی بورژوائیعنوان دام ھا

 را به دست ئی خود روسيه شده و چاقوۀ ناسيوناليستی موجب تجزيآنان با اين خواست. ايجاد آشفتگی در آنھا نمی کنند

آنان مواضع بورژوازی را تقويت و مواضع پرولتاريا ... دشمن داده اند که قرار است در قلب انقالب روسيه فرونشاند

. سی قرار دھيمما به داليل گوناگون بايد به دقت سياست ھای بلشويک ھا را از اين جنبه مورد برر... را تضعيف کردند

ملل و خلع سالح به لطف پرزيدنت ويلسون، شعاری است که برمبنای آن ۀ ھمراه با جامع"  سرنوشت ملت ھاتعيينحق "

روشن است که عبارت پردازی ھای مربوط به . تسويه حساب آتی سوسياليسم بين المللی با بورژوازی انجام خواھد شد

ه در حال حاضر بزرگ ترين خطر برای سوسياليسم بين المللی است،  سرنوشت و کل جنبش سوسياليستی کتعيينحق 

. طور کامل به اين پالتفرم بپردازيمه ما بايد ھنوز ب. از جانب انقالب روسيه و مذاکرات برست بينھايت تقويت شده است

ده و خراش ھای سرنوشت سوگبار اين عبارت پردازی ھا در انقالب روسيه، که بلشويک ھا خود با خارھای آن گزيده ش

  ».خونينی برداشتند، بايد برای پرولتاريای بين المللی ھشدار و درسی  را در بر داشته باشد

 خويش را به رخ امپرياليسم ئی، فرمول بورژواءنيز بلشويک ھا از ھمان ابتدا" برست ـ ليتوفسک "ۀدر مورد معاھد

کار می بنديم که از ه احترام قائليم و تمام مساعی را ب می کشيدند و مطرح می ساختند که ما به آزاديھای ملل المان

سوسياليستی در برابر ۀ اصطالح از تماميت جامعه انقالبی و بۀ که از جامع جای اينه بلشويک ھا ب. روسيه جدا شوند

طعيت  در عکس در موارد ديگر با قاه ب. بس مھم، اطمينان می دادندۀ بورژوازی دفاع کنند، از قبل بدانھا در اين رابط

ه لنين در کتاب خود ب.  مقاومت می کردند و حتا عقب نشينی آنان را موجب می گشتندالمانبرابر امپرياليسم " برست"

می " تصويب قرارداد برستۀ قطعنامه دربار"بخش "  شوراھای سراسری روسيهۀ فوق العادۀچھارمين کنگر"نام 

  : نويسد

د ئي کرده اند تاء در برست ـ ليتوفسک امضا١٩١٨در تاريخ سوم سال کنگره قرارداد صلحی را که نمايندگان ما «

پس حاال پس از انقالب سوسياليستی، پس از سرنگون ساختن قدرت سياسی بورژوازی در روسيه، ... کند می) تصويب(

صلح  وامھای خارجی، پس از پيشنھاد یقراردادھای سری امپرياليستی توسط ما، پس از الغاۀ از فسخ و اعالم ھم

، روسيه که خود را از تنگنای جنگ امپرياليستی  از جانب دولت کارگری و دھقانیء ملتھا بدون استثناۀعادالنه به ھم

جمھوری شوروی فدراتيو روسيه . نجات داده، حق دارد اعالم کند در غارت و سرکوب کشورھای ديگر شرکت ندارد

 دفاع از ميھن سوسياليستی را در برابر تمام حمالت احتمالی از  جنگ ھای غارتکرانه،ۀاز اين تاريخ ضمن تقبيح متفقان

  » . خود می شماردۀجانب ھر دولت امپرياليستی حق خود و وظيف

 تعيينحق " مطلبق با انديشه ای که از سالھا قبل در رابطه با الماندر " برست ليتوفسک"لنين و بلشويک ھا در معاھده 

 اظھار داشته بودند و اين خطای المانانقالبی روسيه، به امپرياليسم ۀ را از جامعداشتند، جدا کردن ملل " سرنوشت ملل

  . بزرگی از طرف آنان بود

اکنون اگر بخواھيم به رفراندوم اقليم کردستان عراق مراجعه نمائيم آنھم در وضعيتی که بورژوازی حاکميت دارد و 

 آنست که با طرح شعارھای دفاع از ۀمثابه دھند، ب  میجناحھای نظام سرمايه داری رھبری اين ھمه پرسی را تشکيل

، با بورژوازی خودی و نيز سرمايه داری جھانی در يک "دفاع از جدائی ملل"و نيز تحت لوای " فرھنگ و زبان ملی"

ل ھر چه بيشتر باز گذاريم و کارگر، دست بورژوازی جھانی را در کنترۀصف قرار گيريم و مطابق آن با تضعيف طبق
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سياست فوق به مفھوم اينست که در عصر . عمل آوريمه طبقاتی در سرحدی مشخص، جلوگيری بۀ ز اتحاد ھمه جانبو ا

انحصارات و در دوره ای که شکل نئوليبرالی بدان اضافه شده، بورژوازی ملی نيز مصداق می يابد و به اعتبار خود 

 ۀتوان مخالفت نمود و اين حق آنانست بدان چيزی جام ملتی در کردستان عراق نمیۀ در برابر اراد! باقی خواھد ماند

ايستادگی يعنی . ژيک مملو از خطا باشديعمل پوشانند که بدان اراده کرده اند، ھر چند که ديدگاھشان از نظر سترات

  .طلب از آن مبرا می باشندی اعمال ديکتاتوری که نيروھای برابر

  

   مطرح کنيدًچنانچه نکته يا پيامی داريد لطفا :گزارشگران

پيام ديگری برای طرح آن ندارم و از سايت گزارشگران متشکرم که مرا به مصاحبه ای  بس مھم،  :احمد بخردطبع

  .فراخوانده است

  گزارشگران
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