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 !ی جمھوری اسالمیئ ژی منطقهياقليت و سترات
راق و حکومت اقليم ُکردستان در نقش ُکردھای ع"با عنوان  ای مقاله) ۶٧۶ ۀکار شمار( خود ۀسازمان اقليت در نشري

 جمھوری اسالمی، ھمچون سياست ھای توسعه طلبانهو در آن از  درج نموده" ی جمھوری اسالمیئ  منطقهستراتيژی

 اين نوشته نشان می دھد که اقليت با ۀمطالع. دولتی مستقل که در سياست ھای خاورميانه دخيل است صحبت کرده است

  .کنند ، خود را در تناقضات الينحلی گرفتار ساخته است واقعيات وفق نمیتوضيحات نادرست خود که با 

داری و سپس امپرياليسم  اما، توسعه طلبی با رشد سرمايه. اقليت از توسعه طلبی جمھوری اسالمی سخن گفته است

و سپس برای  برای غارت منابع طبيعی ءدر اين عصر سياست توسعه طلبی در ابتدا. مفھوم خاص خود را يافته است 

به ھمين .  شود در اختيار گرفتن بازارھای جديد برای فروش کاالھای ساخته شده در کشورھای امپرياليستی انجام می

در تحليل نھائی، در . دليل ھم توسعه طلبی امری است که حدود آن به رشد و افزايش نيروی نظامی بستگی مستقيم دارد

 به دست آمده توسط کارگران ۀ غارت منابع طبيعی و ربودن ارزش اضافعصر کنونی تنھا ھدف سياست توسعه طلبی،

بنابراين از سياست توسعه طلبی صحبت کردن بدون گفتن از ھدف ھای . در کشورھای مستعمره و وابسته است

قليت ظاھراً منظور ا.  ھای منطقی و علمی تواند باشد مگر گفته  استثمارگر حاکم، ھر چيزی میۀاقتصادی آن برای طبق

 است که اين نيز بدون ذکر ھدف ھای مادی آن، بی معنا و ئیاز سياست توسعه طلبی جمھوری اسالمی، تبليغ شيعه گرا

جمھوری اسالمی در لبنان به اين انجاميد که " توسعه طلبی"دانيم  مثالً ھمان طور که می.  شود به امر پوچی بدل می

رو در رکاب امپرياليسم و در ھمراھی با اسرائيل در حمله به خلق سازمان يافت و اين ني" حزب هللا"گروه مرتجع 

توسعه "اين مثال بيانگر آن است که در واقعيت امر سياست .  ھای مردم به خدمت گرفته شد فلسطين و کشتار توده

يت نفوذ  و تقوامريکاجمھوری اسالمی در خاورميانه ھيچ چيز نيست به جز ھمگامی با سياست ھای امپرياليسم " طلبی

جمھوری اسالمی در حمله به افغانستان و عراق نيز " توسعه طلبی"آن در اين منطقه، ھمان طور که امپرياليسم از 

جمھوری اسالمی بدون نشان دادن اھداف مادی آن " توسعه طلبی"بنابراين سخن گفتن از سياست ھای .  نصيب نبود بی

ه و استقالل قائل شدن برای جمھوری اسالمی و سياست ھای و بدون اشاره به سياست ھای امپرياليسم در منطق

اش، فريبی است که پيش از اقليت توسط پيشينيانش مطرح گشته و تھی بودن آن تا کنون به کّرات اثبات شده  خارجی

مين می کند وجود خارجی أ استثمارگر را تۀ که ھميشه منافع طبقبدون ھدف ھای اقتصادیسياست توسعه طلبی . است

 خود، با سياست ھای تجاوز گرانه اش، استقالل ۀاشته و ندارد؛ و واقعيت جز اين نيست که امپرياليسم در حفظ سلطند

سياسی دولت ھای اين مناطق را از بين برده تا بتواند غارت و چپاول جوامع تحت سلطه و ربودن ارزش اضافه را 

 . بدون ھيچ مقاومتی برای خود امکان پذير سازد
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 ئی به عراق و قرار گرفتن گروه ھای بورژواامريکالشگر کشی نظامی "نويسد   اقليت برگرديم، اقليت میۀمقالاکنون به 

 از ی جمھوری اسالمیئ  منطقهۀپيروزی در سياست توسعه طلباناسالم گرای شيعه در رأس قدرت سياسی، بزرگترين 

  ".کار در آمد

ر عراق، که با ويرانی اين سرزمين و  مرگ يک ميليون انسان  به کشوامريکادر اين که چگونه تجاوز امپرياليسم 

 جمھوری اسالمی منجر شده، استدالل اقليت اين است که به ۀحاصل شد به بزرگترين پيروزی در سياست توسعه طلبان

به ھائی که در عراق  اما اين گروه.  اسالم گرای شيعه در رأس قدرت قرار گرفتندئیبورژوااين خاطر که گروه ھای 

قدرت رسيدند تا مغز استخوان به امپرياليسم وابسته بودند و اگر چنين نبود اساساً در يک کشور اشغال شده به قدرت 

حضور امپرياليسم و . باشد نمی رسيدند؛ بنابراين استدالل اقليت در اين زمينه بر واقعيت منطبق نبوده و فاقد ارزش می

دھد و اقليت نمی تواند با به کار  ق پوچ بودن اين استدالل را نشان میدست نشاندگانش در رأس قدرت سياسی در عرا

، وابستگی اين گروه ھا را "بورژوازی"بردن کلمه بورژوائی، آن ھم به طور کلی و بدون توضيح خصوصيات اين 

ھا   قدرت از سنیواقعيت اين است که امپرياليسم به عراق حمله نکرد تا.  الپوشانی کرده و نظر خود را معقول جلوه دھد

مطابق با منافع خود، برای کسب سھم " نظم نوين جھانی" برای ساختن يک امريکاھا منتقل شود، امپرياليسم  به شيعه

بيشتر و کوتاه کردن دست ديگر امپرياليست ھا از عراق و در اختيار گرفتن تمام و کمال ھمه منابع و ثروت ھای عراق 

ولی به دليل .  اش در خاورميانه به آن سرزمين حمله کرد ھای جنگی  و پيشبرد نقشهو از جمله غارت ھر چه بيشتر نفت

توانست عراق را مانند ھر سرزمين ديگر  اش و رشد مقاومت مردم عراق، نمی روشن شدن سريع اھداف ضد انقالبی

ی عراقی به دالئل مذھبی و ھا برای ھمين ايجاد اختالف بين توده.  طور علنی در اشغال خود نگھدارده برای ھميشه و ب

ھا،  کند تا ضمن اختالف انداختن و به ھدر بردن نيروی انقالبی توده  دنبال میامريکاملی، سياستی است که امپرياليسم 

ھای عوامفريبانۀ مندرج در  ديد ژورناليستی اقليت که از رونويسی ناشيانۀ ايده. حضور خود را در اين کشور توجيه کند

  . زی غرب فراتر نمی رود، قادر به درک اين واقعيات نيستمطبوعات بورژوا

جمھوری اسالمی امروزه بيش از ھر زمان ديگر به حمايت و پشتيبانی ُکردھای عراق نياز "نويسد  اقليت ھم چنين می

ی جمھوری ئ  منطقهستراتيژیکه اساس ) منظور داعش است ـ نويسنده(دارد، چرا که با دشمنی مواجه شده است 

پوشيده نيست که تصرف مناطق وسيعی از خاک .  می و حتا امنيت آن را در معرض تھديدی جدی قرار داده استاسال

عراق و سوريه توسط داعش و تشکيل خالفت اسالمی، تا ھمين جا برای جمھوری اسالمی ايران يک شکست بزرگ 

ھای آشکار نظامی جمھوری اسالمی در  ظھور داعش و تشديد دخالت  عکس تصور اقليت، اتفاقاً هب".  ی استئ منطقه

خاک عراق که تا حد اعزام ُگردان ھای نظامی و ھواپيماھای جنگی جمھوری اسالمی به حريم عراق پيش رفته، 

 برای بحران سازی و تشديد امريکادست ساز امپرياليسم " ائتالف بين المللی"ست که در چارچوب  نمايانگر نقش فعالی

بازی کردن نقش اين چماق برای سياست ھای .   اين رژيم گذارده شده استۀطقه بر عھدفضای ميليتاريستی در من

ه ب.  محسوب نمی گردد" یئشکست بزرگ منطقه "امپرياليستی، ھر چه ھست از نظر سران جمھوری اسالمی يک 

قدرت  "عکس آن ھا در ھمه جا مشغول جار زدن در مورد به رسميت شناخته شدن جمھوری اسالمی به مثابه يک

، يک سياست امپرياليستی پنھان مانده است که اقليت از "تحليل"از سوی ديگر در اين به اصطالح . ھستند" یئ منطقه

يست ھا سازی امپريال" داعش"ھای  بيان آن پرھيز می کند و آن اين که جمھوری اسالمی به عنوان يکی از اولين تجربه

ھای مردم ايران را سرکوب کردند ، بلکه با تحميل ھشت سال جنگ  بوده که با به قدرت رساندن آن نه تنھا انقالب توده

داعش .  بين ايران و عراق ، کاِر کارخانه ھای اسلحه سازی خود را رونق داده و بازاری برای فروش آن ھا تھيه ديدند

بر .   در خدمت اين اھداف و ديگر اھداف و سياست ھای امپرياليست ھا قرار داردکنونی نيز با جناياتی غير قابل انکار

کند ولی اين، نه تنھا   به عراق لشگر کشی کرده و آن سرزمين را ويران میامريکااساس تحليل اقليت، امپرياليسم 
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رين پيروزی از کار  جمھوری اسالمی به حساب نمی آيد بلکه بزرگتۀبرای سياست ھای توسعه طلبان! شکست بزرگی

آيد؟  به واقع تنھا دليل اين  آيد، ولی حمله گروه دست ساز امپرياليسم به عراق ، شکست بزرگی به حساب می در می

کند و اين برای   عکس ُسنی تلقی میهباشد که اقليت دولت عراق را شيعه و داعش را ب نتيجه گيری نادرست اين می

در ضمن در مقاله اقليت از . کند اصل راھنمای بزرگی است   مذھبی بررسی می از زاويهاقليت که مسائل را صرفاً 

جلب حمايت و پشتيبانی ُکردھای عراق برای مقابله با داعش گفته شده و به اين ترتيب امتياز بزرگی به آن ھا داده شده 

ستان چگونه مردم ُکرد  حکومت اقليم ُکرداست؛ در حالی که در واقعيت ھمه ديدند که ُکردھای عراق تحت رھبری

ی در کوبانی عليه داعش، ئرا در مقابل حمالت داعش تنھا گذاشته و چگونه در شرايط يک جنگ توده ... سنجار و 

ھمان  آن ھا با داعش ۀبنابراين مقابل. مقامات اين حکومت به ھر بھانه ای از کمک به اين مردم مبارز سرباز زده اند

  . امريکا امپرياليسم است که جنگ داعش با" جدی"قدر 

جمھوری اسالمی با نفوذ قطعی که در عراق به دست آورد، اھدافی را که سال ھا برای آن ھا : "دھد اقليت ادامه می

نفوذ جمھوری اسالمی در سوريه و لبنان و "کند  و اھداف را اين گونه بيان می" ديد تالش کرده بود، تحقق يافته می

  ".  از خاورميانهتقويت شيعه گری در اين منطقه

ن کننده بوده ييدر حالی که در تاريخ، ھيچ وقت نفوذ مذھب برای خاطر صرف مذھب نبوده و سياست طبقاتی پشت آن تع

فريقا به آن جا خاتمه يافت که مردم اين قاره مالکيت بر معادن الماس، نفت و منابع ديگر را از انفوذ مسيحيت در .  است

ھای تحت ستم اين ديار   در لبنان به ايجاد حزب هللا لبنان انجاميده که جناياتش عليه تودهنفوذ شيعه گری.  دست دادند

جمھوری اسالمی در سوريه نيز در خدمت سرکوب نيروھای انقالبی در " شيعه گری"برای ھمه روشن است و نفوذ 

  .ا و منافع اقتصادی آن ھا بود اين اعمال جمھوری اسالمی در عمل به سود امپرياليست ھۀاين کشور قرار داشت و ھم

 به رغم تمام امريکادولت : "نويسد  اين مقاله اقليت در رابطه با جمھوری اسالمی و امپرياليست ھا اين گونه میۀدر ادام

 سال با جمھوری اسالمی داشته نه فقط ھيچ گاه خواستار بر افتادن دولت مذھبی جمھوری ٣۵اختالفاتی که در اين 

 و امريکاحداکثر آن چيزی که دولت . کند که مکرر نيز اعالم کرده است چنين ھدفی را دنبال نمیاسالمی نبود، بل

ی و بين المللی آن ئ تر رژيم بوده که با سياست ھای منطقه  اروپا خواسته باشند، تقويت جناح به اصطالح ماليمۀاتحادي

  ". ھا ھماھنگی بيشتری داشته باشد

، يا  ی و بين المللی جمھوری اسالمی به طور کامل با امپرياليست ھا ھماھنگی داردئ ه سال است که سياست ھای منطق٣۵

تنھا دو مورد از اين ھماھنگی را که خودشان ھم به آن (در واقع در جھت منافع امپرياليست ھا صورت گرفته است 

 کاری ھم به مثال  در اين جا فعالً  به افغانستان و عراق مشاھده کرد؛امريکاکنند می توان در کمک به حمله  اعتراف می

 سال ٣۵، از سوی ديگر ) نداريمامريکا ايران گيت و ھماھنگی کامل جمھوری اسالمی با ديگر سياست ھای ئیرسوا

سياست ھای بانک جھانی امپرياليست ھا جھت ھرچه فقير تر کردن کارگران و  است که جمھوری اسالمی با

 که اين رژيم با سرکوب کمونيست ھا و آزاديخواھان و جنبش ھای ملی و ضد  سال است٣۵زحمتکشان ھماھنگی کرده، 

 سال است که ٣۵ امپرياليست ھا ھماھنگی نشان داده، ۀھا با سياست ھای غارتگران امپرياليستی، با سلب آزادی از توده

ر گذاشتن اقليت ھای درست به خاطر ھماھنگی با امپرياليست ھا بيکاری، اعتياد، تحقير اقليت ھای ملی، تحت فشا

ھا با کمترين فرصتی و با ھر دليلی به خيابان ھا ريخته و خواھان  ای رسانده است که توده مذھبی را به چنان درجه

تر  تقويت جناح به اصطالح ماليم"شوند و باز ھم اقليت مدعی است که امپرياليست ھا در صدد  نابودی اين رژيم می

که گويا اين جناح  ، مثل اين" ی و بين المللی آن ھا ھماھنگی بيشتری داشته باشدئ قهرژيم بوده که با سياست ھای منط

 بايد از اقليت پرسيد که به واقع کدام جناح از رژيم  !نشان نداده است "ھماھنگی"است که به اندازه کافی " معتدل"غير 

آيا منظور، دولت . اند پا به تقويت آن پرداخته و اتحاديه اروامريکابيند که  تر می جمھوری اسالمی را به اصطالح ماليم
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کردند، يا خاتمی که  ھای امپرياليستی او را معتدل و مدرن به افکار عمومی معرفی می رفسنجانی است که زمانی رسانه

 تر در  سال در ھيچ مقطعی، اين جناح ماليم٣۵ناميدند و يا احمدی نژاد و روحانی؟  آيا در اين  او را اصالح طلب می

ر کرده بود؟  و مھمتر آيا اين رژيم نشان نداده است که ھر ييحاکميت نبوده است؟  اگر بوده آيا سياست امپرياليست ھا تغ

شان با امپرياليست ھا پيش نخواھد آمد؟   ری در ھماھنگیييھا با ھم ، تغ رغم اختالفات جناح جناحی به قدرت برسد، علی

اند که خواھان بر افتادن جمھوری اسالمی   سال گذشته نشان داده٣۵روپا در طول  اۀ و اتحاديامريکاالبته امپرياليسم 

 درستی است زيرا ھيچ حکومتی در منطقه برای حفظ قدرت خود و به نفع امپرياليست ھا و نيستند و اين نظر کامالً 

  .ھا را به خاک و خون نکشيده است داران جنايتکار بين المللی، اين چنين توده سرمايه

 اين رژيم عکس اين نظر ۀ سال٣۵ اما حيات ليت در اين مقاله برای جمھوری اسالمی استقالل سياسی قائل می شوداق

دنبال داشته است نادرست بودن چنين ه دھد و ھمچنين وابستگی اقتصادی اين رژيم که وابستگی سياسی را ب را نشان می

  را در اقليم ُکردستان نمیليت در اين مقاله سلطه امپرياليسمھم چنان که اق. ای را سال ھاست که ثابت کرده است ايده

دھند و اين واقعيت در جريان ھجوم   واقعيات زندگی در اين منطقه عکس اين نظر را نشان میۀ، در حالی که ھمببيند 

 يک گروه فاً اقليت داعش را صر. داعش و خيانت رھبران اقليم به مردم کوبانی باز ھم بيشتر خود را به نمايش گذاشت

واقعيت خلق اين جريان توسط امپرياليسم و تنيدگی سياست ھای اين جريان تروريستی  کند و گرای ُسنی تعريف می اسالم

 مزبور موج ۀالی افکار اپورتونيستی مقاله  که در البئیچنين واقعيت ھا... کند و  بيند و يا کتمان می با امپرياليسم را نمی

باشد و به ھمين دليل  اين جريان قادر به ديدن واقعيات و تحليل آن ھا از موضع مارکسيستی نمیدھد که  زند نشان می می

  . باشد ھم افشای چنين افکاری وظيفه تخطی ناپذير نيروھای انقالبی می

  ٢٠١۴مبر دس

  

 

  


