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 مزدک چھرازی

 ٢٠١١ جوالی ٠٢

  ١-"راديکال"گامی برای انقالب: برگرفته از

 

 کردستان و ترديد جنبش

  )ھاِی اخير نپيوست؟چرا كردستان به خيزش(
  

ھاِی اساس خصوصيته ستان را در مقايسه با بقيه مناطق ايران تعريف كنيم و اين تعريف را باگر بخواھيم كرد

شايد اين تعريِف در ظاھر مختصر و مبھم به ". ای است سياسیكردستان جزيره"م ئي بگود در نظر بگيريم بايسياسی

جا را  ھستند و يا مسائل سياسی روز آنكارگر اين منطقه آشناۀ نظر آيد اما برای كسانی كه با مبارزات مردم و طبق

  . كوتاه معنی عميقی داردۀ كنند اين جملدنبال می

دژ مقاومت و سرسختی در برابِر اشكاِل مختلِف ھجوم و ) ٥٧از قيام بھمن ( ساِل اخير ٣٣كردستان در طول 

 ئیتان از اولين شھرھادر ھمان روزھای آغازيِن قيام شھرھای كردس. استسركوِب رژيِم جمھوری اسالمی بوده

ھاِی كردِن تودهدھی و متشكلنھای سياسی در سازماھا و محفلگروهۀ استند و ھمپا خ بودند كه عليه رژيم سلطنتی به

  .  فعال گرديدندئیشھری و روستا

، ھای حزب تودهھسته( خورشيدی ٤٠ۀمبارزاِت دھ-)جمھورِی مھاباد (١٣٢٥ تا ١٣٢٣ھاِی  سالمبارزاتیۀ سابق

محافل چپ مائوئيستی،  (٥٠ۀ دھھاِی سياسیو فعاليت)  حزِب دمكرات، شريف زاده، مال آواره معينیِی انقالبیكميته

ھاِی مردم كردستان در دوران قيام محسوب می خيزش و فعاليت تودهھمه و ھمه بسترھای مادی) ئیوشججنبِش دان

  . گرديدند

 آن منطقه يكی ديگر از داليِل سياسی بودن فضاِی تقيم با تحوالت سياسیگی با كردستاِن عراق و ارتباط مسسايھم

 ھاِی سياسیمبارزاِت گروهۀ ھای قيام، كردستاِن عراق صحنچرا كه از دوران جنگِ جھانی تا سال. كردستان است

، "ھيوا"ی چون ھای ُكرِد عراقارتباط و كاِر مشترك با احزاب و گروه. ناسيوناليست و چپ با رژيِم بغداد بود

)  رنجبراِن كردستان عراقۀبعداً كومل" (لنينيسِت عراقماركسيستۀ لكوم"، "دمكراِت كردستاِن عراق) بحز(پارتِ "

البته ما در . ِن دو كردستان پديد آيدا تا نوعی تاثير متقابل بين مبارزباعث گرديد"  ميھنِی كردستاِن عراقاتحاديه"و 
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مال "ِی آن و رھبری" پارِت دمكراِت كردستاِن عراق"كنيم كه خيانت  اين نكته اشاره میجا به طوِر گذرا تنھا بهاين

ھا در  است كه در طوِل اين سالئیھاو فرزندش به جنبش انقالبی مردم ُكرد از جمله استثنا" مصطفی بارزانی

بودِن فضاِی كردستاِن ايران را بايد یاما مبناِی سياس. توان آن را به كِل جنبش در منطقه تعميم دادجريان بوده و نمی

طوری كه كردھاِی ايران   شكل متقابل پيدا كرد به٥٠ۀھاِی دھاين تاثير در سال. وجو كرد در كردستاِن عراق جست

  . در مبارزاِت مردم كردستان عراق تاثير نھادند

دھی كردند و با شروِع تحريكات نھاِی ُكرد به سرعت خود را سازما، احزاب و سازمان٥٧ قياِم پس از پيروزی

 تھران در برابِر آن  نيروھاِی نظامیۀو حمل) جريان مكتب قرآن وابسته به احمد مفتی زاده(مزدوراِن محلی مذھبی 

  . گی  كردندايستاد

 قياِم بھمِن زیاند، اين دو جريان كه با پيروتر و تاثيرگذار بوده فعاِل ُكرد، دو جرياِن برجستهدر بيِن جريانات سياسی

حتا  كردستان، ايران، خاورميانه و ۀ سال در عرص٣٣ِی خود را آغاز كردند در طول اين ھاِی علنی فعاليت٥٧

  .  داشتندئیسزاجھان شناخته شدند و تاثيِر ب

". هملكو–سازماِن كردستاِن حزِب كمونيسِت ايران "و " حزِب دمكراِت كردستاِن ايران"اين دو جريان عبارتند از 

ھا در كردستان مورِد ھاِی ُكرد در خيزِش اخير را بايستی در جايگاه و تاثيِر آندر حقيقت بخشی از عدِم شركِت توده

  . بررسی قرار داد

ھا را نيز تحِت تاثير و در ما نقش آن) بخوانيد انشعاب كردند(اند از دِل اين دو جريان احزاِب ديگری ھم پديد آمده

 :ن بررسی خواھيم كرد اين دو جرياسايه

 

  حزِب دمكراِت كردستاِن ايران) ١

گردد، اما پس از  ايران محسوب میترين سازماِن سياسیحزِب دمكراِت كردستاِن ايران بعد از حزِب توده قديمی

اعدام و ) قاضی محمد(ين حزب  ا مسلحانه ھمراه بود رھبری ايران كه با درگيری دولِت مركزی سراسریۀحمل

  .ِن اين حزب دستگير و سركوب شدندالفعا

 ی كه از مشیئو تعدادی از كادرھای ُكرد، توده" احمد توفيق" ميالدی با كوشِش ١٩٥٥اين حزب مجددا در سال  

 اين حزب بعدا تحِت لواِی نشريه.  فعال گرديد،ملی پيدا كرده بودندۀ شوروی و بلوِك شرق جدا شده و باور به مبارز

قل ثعبدالرحمن قاسملو رھبری و مركِز در اين زمان دكتر .  عراق و اروپا شروع به فعاليت كرددر" كوردوستان"

اقتصاد و در چكسلواكی ۀ ی بود كه در رشت ئقاسملو از كادرھای توده. فعاليت را در اين حزب به دست داشت

حزب . كردا تبليغ میتحصيل كرده بود و از حزب توده و بلوك شوروی جدا شده نوعی از ناسيوناليسم چپ ر

 مرفه و متوسط و بخشی از ۀ از طبقئیھا بخش با سازماندھی٥٧ قياِم بھمِن ۀدمكرات كردستان ايران در آستان

 تا سقوِط صدام ١٣٥٧شعاِر ستراتژيِك حزِب دمكرات از سال . دھقانان در روستاھا فعاليت خود را علنی ساخت

افِق حزِب دمكرات ۀ اين برای حزب فقط شعار نبود و ھم. بود" ستانخودمختاری برای كرد –آزادی برای ايران "

طوری كه قاسملو و رھبراِن بعدی اين جريان برای تحقق آن حتا بر سِر ميِز مذاكره با  كرد بهدر آن معنی پيدا می

  . رژيِم جمھوری اسالمی نيز نشستند

 كردستان با تھران تماس جنبِش انقالبیۀ ھای اوليلكوشيد تا در ساقاسملو به عنوان نفر اول و تئوريسين حزب می

ھای آغازين اين سياست در ھمان سال. آميز به خودمختاری تحت لواِی ايران برسدبرقراركرده و از راِه مسالمت

اين اختالفات در .  مقيم كردستان شد ايرانیھاِی ماركسيستیله و سازمانش با كومباعث اختالفاِت عميق او و حزب
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له، كوممتشكل از شيخ عزالدين حسينی، نمايندگان حزب دمكرات، نمايندگان ( خلِق ُكردت نمايندگیأريان مذاكره ھيج

خود را نشان " دولِت مھدی بازرگان"ت نمايندگان أبا ھي)  خلق شاخه كردستانئیھاِی فدانمايندگان سازمان چريك

مورد حمله و اعتراض  شھر سنندج در ميداِن مركزی معروفی در ھمان زمان قاسملو در جريان سخنرانی. داد

  . كار و ضد انقالبی خوانده شدله قرار گرفت و سازشھواداران كوم

حزب دمكرات . اين سياست ھمراه با سياسِت جنگ با دولِت مركزی روش طوالنی حزب دمكرات بوده است

بخش" خودمختاری خلق كرد"عی كرده با شعار ناسيوناليسِم ُكرد سۀ شدكردستان به عنواِن جريان مسلط و شناخته

ۀ ھا ريش كردستان را بسيج كند، و در برخی شھرھا كه ناسيوناليسم در آنئی شھری و روستاۀھای مختلف جامع

  . مھاباد ـ سردشت ـ و تا حدودی بانه: تاريخی دارد به اين نتيجه برسد

 عمده.  بوده استئی شھری ـ بخشی از دھقاناِن روستازی بورژوا–داران  زمينةً  حزب دمكرات عمدپايگاِه طبقاتی

 ملت ُكرد را ئیشدند كه رھا سياسی، از جمله كسانی محسوب میاين حزب فاقِد آگاھی) نيروھای نظامی(مرگاِن پيش

  .ديدنددر ايجاد خودمختاری و حكومت ُكردھا می

مريكا و متحدينش براِی االيستی تحِت حمايت ارتِش مريكا در عراق و استقراِر حكومت سياسی فدرا ارتِش پيروزی

  . ِی بزرگی را ايجاد كردحزب دمكرات كردستان اميدواری

ر ييسيزدِه حزِب دموكرات، شعاِر خودمختاری به فدراليسم تغۀ  ميالدی در كنگر٢٠٠٠در ھمين زمان يعنی از سال 

كردِن شعار ن و تئوريزهييبه تب...) ی ھجری و حسن شرفی ـ عبداله حسن زاده ـ مصطف(ھای حزب كرد و تئورسين

در بيِن احزاِب ). ايران فدرال و دموكرات(فدراليسم و ضرورِت اجرای آن در كردستان و سراسر ايران پرداختند 

ناسيوناليسِت قومی در ايران عمال حزب دمكرات پرچمداِر شعار فدراليسم است و جريان ناسيوناليست عرب، بلوچ 

  . رويكرِد اين حزب قرار دارندۀ الحمايتحتوآذری عمال 

از سوی ناسيوناليسم ُكرد در ايران مورد ) حزب دمكرات كردستان عراق و اتحاديه ميھنی(استقرار رژيم فدراليستی 

مسلحانه در كردستان كمرنگ شده و ۀ ھا بود مبارزشد كه مدتجا ناشی میاين استقبال از آن. استقبال قرار گرفت

بود " عمل سياسی"ۀ  كردستان نيز كه تشنفضاِی سياسی.  عمومی در كردستان دچار ركود گرديده بوداسیسيۀ مبارز

جا پيش رفت كه در جرياِن اين استقبال تا به آن.  نيك گرفتھاِی ُكرد در عراق را به فالاستقرار ناسيونالسيت

جمھوری عراق جشن پيروزی او در برخی در انتخابات رياست ) رھبر اتحاديه ميھنی( جالل طلبانی پيروزی

اما سه سال بعد از استقرار فدراليسم . شھرھای كردستان ايران به تظاھرات ناسيوناليستی و ضد رژيم تبديل گرديد

ـ بعثی، ازدياد فقر، فساد اداری و  نشدِن معضالت اين كشور و رشد روزافزوِن تروريسِم اسالمیدر عراق و با حل

گرفت كه طيفی  میأجا منشبخشی از اين نااميدی از آن. س تبديل گرديدأيدھا در كردستان ايران به يبسياری از ام... 

 رفتند از نزديك با شرايط واقعیپا كه برای كار به عراق میتجار خردهۀ كارگر كردستان ايران و بخش عمدۀ از طبق

طلبی و فساِد مالی و اداری احزاب ديك شاھد قدرت كردستان از نزۀاين بخش از جامع. جا مواجه و آشنا گرديدندآن

كردِن گراياِن ُكرد عمال در جريان قبضهرسيدند كه شعارھاِی ملیحاكم در كردستاِن عراق بودند و به اين نتيجه می

  . قدرت شكلی ديگر به خود گرفته است

 رنجبران ۀلاتحاديه ميھنی و كوم از كادرھای قديمی" نوشيروان مصطفی" جا پيش رفته بود كهاين فساد تا آن

تبديل " حكومت حريم كردستان عراق"كردستان عراق از اتحاديه ميھنی جدا شده به يكی از جديدترين منتقدان 

  . گرديده بود
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از سوِی ديگر .  داشتئیسزا مردم نقش بھای عادیاين تحوالت در فروكش كردن افق ناسيوناليسم در بين توده

مريكا و اھای  ايران و ديگر جريانات ناسيوناليست ُكرد در ايران باور داشتند كه تانكحزب دمكرات كردستان

ھا ھاِی آن تانكۀفدراليزه شدن منطقه در زير سايه لولۀ متحدينش نه تنھا عراق بلكه ايران را آزاد خواھد كرد و پروژ

كه در حالی. ھا بودای به قدرت رسيدن آنای برآمادهۀ  پھن شدِن سفرتحقق اين پروژه  به معنی. محقق خواھد شد

مريكا در منطقه رسيدن به نوعی تفاھم و سازش با رژيم حاكم بر ايران بود تا بتواند بدون اسياست امپرياليسم 

 نظامی به ۀاز طرفی حمل. المللی در ايران را فراھم آوردبينۀ  مناسبی برای آن مناطق سرمايگزينیپيداكردِن جای

ھای ميلياردی مريكا در تصرف عراق دچار ھزينهانظامی به عراق داشت و ارتش ۀ ھای  مھمی با حملتايران تفاو

ر يياين تغ. مقرون به صرفه نبود) ھم با شرايطی متفاوت ترآن(و ھنگفتی شده بود و تكرار اين تجربه در ايران 

جناح . ب دمكرات را دچار بحران كردھا حزس آنأروش در قبال ايران احزاب ناسيوناليست كرد ايرانی و در ر

برداری از مدل مريكا و كپیاھای  بر اجرای سياستراست كميته مركزی حزب به رھبری مصطفی ھجری شديداً 

جناح مقابل به رھبری . گونه انتقادی از سوی جناح مخالف نبودكيد داشت و از طرفی حاضر به پذيرش ھيچأعراق ت

تری بود و از سوی ديگر بر تعادل ارتباط با  عزيزی ھوادار اجرای سياست متعادلزاده و خالددكتر عبدهللا حسن

تر ھا بيشآن. كيد داشتأله تن كردستان حزب كمونيست ايران كومھای ُكرد مخصوصا سازماديگر احزاب و سازمان

  .كيد داشتندأبر اصالح ساختار رھبری حزب ت

اين برخورد عمال به ايجاد انشعابی . ای استفاده كردگرانهسركوبجناح ھجری در اين تقابل سياسی از روش خشن و 

اعالم ) بدون عنوان ايران" (حزب دمكرات كردستان"و گروه انشعابی با نام .  منجر گرديد١٦/١٢/٢٠٠٦در 

  . موجوديت كردند

يك شكل باشد كرد جمھوری اسالمی به رفت كه سياست ھر دو گرايش حزب دمكرات در قبال عمل تصور میطبيعتاً 

در بين كانديداھای رياست جمھوری شيخ مھدی .  اين تصور را باطل كرد١٣٨٨اما انتخابات رياست جمھوری سال 

پيش از آن كروبی يك بار ديگر با تكيه بر . ھای قومی را گنجانيدھايش، دفاع از حقوق اقليتكروبی در ميان خواسته

ھا را به ن جنبش كارگری ايران مخصوصا سنديكاليستد تا فعاالھای كارگری سعی كرده بودفاع از ايجاد تشكل

مخصوصا ! ھاجدی بر احقاق حقوق خلقۀ اين بار كروبی با تكي. سوی خود جلب نمايد اما در اين مورد موفق نبود

" حزب دمكرات كردستان. " كردستان را به سوی خود جلب نمايدۀھای كوچكی از جامعكردھا توانستند بخش

  .از آن جمله بودند) حسن زاده ـ عزيزیگرايش (

له خواستار تحريم سو با سازمان كمونيستی كومھم) مصطفی ھجری" (حزب دمكرات كردستان ايران"اما در مقابل 

  .انتخابات از سوی مردم كردستان شد

ستان مواجه  كردۀھا و احزاب كرد با استقبال عمومی جامع اعالم موضع تحريم انتخابات از سوی اكثريت سازمان

اين جريان ۀ شد و اعالم حمايت ضمنی از كانديداتوری مھدی كروبی از سوی جناح حسن زاده از محبوبيت و وجھ

 نيروھای ھوادار خود در كيد بر تحريم، كليهأبا ت) مصطفی ھجری(حزب دموكرات كردستان . به شدت كاست

، یئگيرطبيعتا با چنين موضع. نتخابات باز داشتكردستان، آذربايجان غربی و كرمانشاه را عمال از شركت در ا

به ھمين . تفاوت بودندحزب دموكرات و نيروھای ھوادار آن به تقلب در انتخابات و اعتراضات ناشی از اين تقلب بی

ھای عمومی در تھران، اصفھان، شيراز و ديگر شھرھای بزرگ دليل درست در زمانی كه اعتراضات و خيزش

حزب دموكرات كردستان .  اوج گرفت، حزب دموكرات حمايت چندانی از آن به عمل نياوردايران آغاز شده و

، بورژوازی ُكرد و ئیروستاۀ  از جامعئیھانماينده تاريخی حزب دموكرات گذشته است و طيف) مصطفی ھجری(
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گان حزب از ھر تخباھای جانھا خانوادهداران كوچك در شھرھا و روستاھا را با خود دارد عالوه بر اينزمين

بخش مھمی از نيروھاِی ھواداِر . ھايش ھستنداجتماعی ھنوز از ھواداران سرسخت اين حزب و برنامهۀ طيف و طبق

 بودند كه در خالل تحريم انتخابات با یھا ھمه نيروھای اجتماعياين. حزب دموكرات در شمال كردستان قرار دارند

 .  حزب دموكرات كردستان ھمراھی نمودند

 

  لهن كردستان حزب كمونيست ايران كومسازما) ٢

گرا به وجود و فعاليت اين سازمان چپۀ پيشين. له بازوی ماركسيسم و چپ در كردستان استبسياری معتقدند كه كوم

جويان كردی بودند كه در جنبش گی دانشله ھممگذاران كوُروان و بنيانپيش. گردد برمی٤٠ۀھای پايانی دھسال

له ھای كومفعاليت. ھاِی شھرھای بزرگ ايران شركت داشته به صف جريان چپ پيوسته بودندگاه دانشیئجودانش

 دھیھای كوچك مطالعاتی و انتشاراتی، فعاليت در جھت سازمان به صورت مخفی و در قالب ھسته٥٠ۀدر دھ

 ١٣٥٧وقوع قيام بھمن . دشكردستان عراق خالصه میۀ كارگران ساختمانی و مھاجر و شركت در جنبش مسلحان

 زيادی را نشان گیھای شھری محل زيسِت خود، شايست تودهباعث شد تا فعاالن اين گروه كوچك در سازماندھی

  . ی تبديل گردندئ تودهدھند و در مدت كوتاھی به رھبران عملی

اين سازمان كه در آن زمان . گرديدھای چپ ايرانی در كردستان محسوب میبان سازمانله عمالً حامی و پشتیكوم

 در ٥٨شد در ھمان روزھای خونين فروردين ناميده می" لهكشان كردستان ايران كومسازمان انقالبی زحمت"با نام 

ی به أر (٥٨ بود كه به طور قاطع رفراندوم فروردين ئیھابرابر جمھوری اسالمی قرار گرفت و از جمله سازمان

  .م كردرا محكوم و تحري) جمھوری اسالمی

با " ماركسيسم انقالبی"موسوم به ۀ  اساس برنامهعملی و بتئوريكۀ  طی يك پروس٦٢اين سازمان در شھريور 

ھای فدائی گان، چريك از سازمان رزمندئیھا، جناح چپ سازمان پيكار و بخش"سھند–اتحاديه مبارزان كمونيست"

از اين تاريخ به بعد . شد" انحزب كمونيست اير"ه و وحدت انقالبی متحد گرديده و تبديل ب) اشرف دھقان(خلق 

له به عنوان سازمان كردستان حزب كمونيست ايران فعاليت نموده و در عين حال كه يك سازمان مستقل كوم

در . ده دارد عھهشود نقش بازوی مسلح و تشكيالت كردستان يك حزب سراسری كمونيست ايران را بمحسوب می

را رھبری " مدنییئتوده" جنبش اعتراضی عظيم ٣ فراخوان توانسته است رھبری ٣در له م سال اخير كو٣٣طول 

مھندس فواد مصطفی "و به رھبری " كوچ مريوان"اولين اعتراض به شكل . كرده با موفقيت به نتيجه برساند

 بزرگ و ئیيماپانجام شد و خيل عظيمی از مردم مريوان در اعتراض به كشتار و سركوب رژيم به يك راه" سلطانی

شدن يك جوان بار دوم در اعتراض به كشته).  خورشيدی١٣٥٩(استقرار بيرون از شھر مريوان دست زدند 

 فراخوان يك اعتصاب ١٣٨٣ مرداد ١٦و سركوب مختلف شھرھای كردستان، در " شوانه قادری"مھابادی به نام 

. نشين مواجه گرديد ميليون نفر در مناطق ُكرد٧اين فراخوان با استقبال حدود . عمومی را در كردستان صادر كرد

ن سياسی و مدنی ھا از فعاال نفر از آن٤كه (دانی سياسی  زن٥له در اعتراض به كشتار به اعدام مبار سوم كو

) كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربی(خواھان اعتصاب عمومی در سراسر مناطق ُكردنشين ) كردستان بودند

ھا،  شد و كليه مغازهء با موفقيت قاطع در شھرھای كردستان اجرا١٣٨٩ ]ثور[ ارديبھشت٢٣اين اعتصاب در . شد

كومله تنھا سازمان كردستانی بود كه در قباِل تصرِف عراق . مراكز دولتی و خصوصی تعطيل گرديدندادارات، 

.  و استقرار فدراليسم در آن كشور موضع مخالف اتخاذ كرده و مرزبندی مشخصی در برابر آن داشتامريکاتوسط 

ھا، كارگران پزخانهرگران كورهھا و مطالبات كارگران كردستان مخصوصا كاچنين اين سازمان بر سر خواستھم
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واقعيت امر اين است كه اين جريان در اكثر اعتصابات كارگری نيروھای . فشاری و حمايت كردپای... اخراجی و

  .اندتشكيالتی با اين سازمان نداشتهۀ  كه حتا رابطئینيروھا. ھوادار خود را داشته است

. ھای اجتماعی سراسر ايران ارتباط بر قرار نمايدا با جنبشله خالف جريانات ناسيوناليست ُكرد سعی كرد تكوم

فكران و طبقه متوسط و زنان شن كارگر شھری، بخشی از روۀتر در بين طبقپايگاه اجتماعی اين سازمان بيش

  . اين جريان و حزب كمونيست ايران استۀباخت جان١٥٤٠ھای مناطق كردستان و خانواده

بخشی از رھبری و كادرھا به رھبری عبد . دی در برابر يك بحران قرار گرفت ميال٢٠٠٠اين سازمان در سال 

مھتدی، عمر ايلخانی زاده، فاروق باباميری و محمد شافعی كه از جريانات عراق و استقرار فدراليسم به وجد آمده و 

 حزب كمونيست و كومله به بست رسيده بودند، خواستار آن شدند تا سياست راديكالپيشين به بنۀ در مبارزه به شيو

ھا با مشِی حزب كمونيست  آنفدراليستی نبود چون سياست رفرميستیءاين طرح قابل اجرا. فراموشی سپرده شود

 ھشتم مورد ۀھا در كنگرله را از حزب جدا سازند اما مباحث آنپس برآن شدند تا كوم. وانی نداشتخايران ھم

كثريت حزب به رھبری ابراھيم عليزاده و صالح مازوجی كه بر راديكاليسم ا. ی نياوردأاستقبال قرار نگرفت و ر

 اعالم هگروه مھتدی در آخرين روز مباحث. كيد داشتند در اين جدال تئوريك پيروز شدندأچپ و حكومت كارگری ت

دند و با ھای سازمانی و سياسی نام كومله را بر خود نھا و انشعاب كرد اما بدون در نظر گرفتن پرنسيبئیجدا

اما چندی . اعالم موجوديت كردند) لهكوم- كشان كردستان ايران  زحمتسازمان انقالبی(عنواِن پيشيِن اين سازمان 

 ئیھای فدراليسم در عراق و عدم مھار تروريسم و فقر در اين كشور به اعتراضات و نقدھابعد عدم موفقيت برنامه

اين بحران در اولين كنگره باال . ابت بين رھبری آن شدت گرفتدراين سازمان منجر گرديد و بحران قدرت و رق

 اين بحران چنان حاد گرديد كه كار دو جناح به درگيری. زاده نمودگرفت و جناح مھتدی اقدام به حذف جناح ايلخانی

ازمان س.  حريِم كردستاِن عراق مداخله نمودندبه طوری كه نيروھاِی نظامی. زيكی و برخورِد مسلحانه كشيدف

اطعانه  كه مباحث انتخاباتی شروع گرديد ق٨٨كردستان حزب كمونيست ايران كومله در ھمان روزھای آغازين سال 

ھايش در قبال بينیآميزبودِن پيش و موفقيت]اسد[ مرداد١٦ تحصن  پيروزیۀ له با پشتوانكوم. خواستار تحريم آن شد

  . نشين به پيش ببردتوانست تحريم را به خوبی در مناطق كردعراق می

ۀ پژاك، حزب حكمتيست شاخ(و ديگر احزاب ) مصطفی ھجری(له، حزب دمكرات تحريم انتخابات توسط كوم

. رد در انتخابات بوديكی از داليل مھم شركت نكردن مردم كُ )  كردستانۀكردستان و حزب كمونيست كارگری شاخ

ھا را دقيقه از شھرھای كردستان دست زد و اين گزارشبهه دقيقله در روز انتخابات به يك گزارشدھیمتشكيالت كو

ھای انتخاباتی در شھرھای ھا حاكی از آن بود كه صندوقگزارش. اش منعكس ساختای تلويزيون ماھوارهۀدر برنام

 قليلی از مردِم عادی در پایۀ مورين و منتسبين رژيم و عدأمناطق كرد نشين خالی از حضور مردم است  و تنھا م

  .اندھا حضور پيدا كردهصندوق

داشتن نگاه در حال گرمنژاد در بقيه نقاط ايران شديداً داد كه موسوی، كروبی و احمدیھا ھمه در حالی رخ میاين

 ۀمتوسط جامعه و بخش عمدۀ  بخش وسيعی از طبقئیتضادھای رژيم باال گرفته بود، نارضا. تنور انتخابات بودند

نژاد باعث  دولِت احمدیھای فرھنگی، اقتصادی و سياسیفكران از سياستھنرمندان و روشنچنين طبقه كارگر، ھم

 كارگر به حمايت از ۀھا باعث نشد تا طبقاما اين. تر گرددطلبان بيششده بود تا دوباره استقبال عمومی از اصالح

ھا را در دوران خاتمی داشت سازیكارسازی، اخراج و بی خصوصیۀچرا كه اين طبقه تجرب. طلبان برخيزداصالح

كارگراِن . ای برای بھبوِد زندگی و معيشت كارگران نداشتندو از سوِی ديگر نه موسوی و نه كروبی ھيچ برنامه

ھای اجتماعی برای ھمه، ايجاد تشكلمينأھای ت بيمهايران خواستار لغِو كاِر قراردادی و امنيت شغلی، بر قراری
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طلبان ايران  قصد داشتند در حالی كه اصالح. يری از اخراج و تعديل نيروی كار  بودندمستقل كارگری و جلوگ

ن كارگری ناديده ھاِی كارگران و فعاال خواستاين بدان معنی بود كه كليه. كشور به سازمان تجارت جھانی بپيوندد

كارگر كردستان از يك جھت از ۀ طبق. گرديد پرولتارياِی ايران از روز پيش بدتر میشد و شرايط زندگیگرفته می

كدام از ھا بود كه توھمی به ھيچكارگر سالۀ اين بخش از طبق: ھايش در سراسر ايران جلوتر بودایبقيه ھم طبقه

له شكل ھا مخصوصا كوماين ذھنيت توسط كمونيستاز بخشی .  حاكم يا اپوزيسيون نداشتداریھای سرمايهجناح

 .گرفته بود

  

  ن ـ راست گرايان و مردم كردستاناصالح طلبا

اما شرايط عينی و .  انتخابات در كردستان بودچه تاكنون توضيح داده شد تاثير احزاب كرد بر تحريم مردمیآن

 سال حكومت جمھوری در ٣٠ ۀاين شرايط به سابق.  حكومت اسالمی مبنای مادی تحريم در اين منطقه بودۀتجرب

طلبان توھم به اصالِح نظام در  خاتمی و اصالحيان دوران رياست جمھوریپس از پا. گشتكردستان باز می

و فراكسيون " الدين ادبءبھا"س آن أ ُكرد و در رپيش از آن بورژوازی.  بربستكردستان برای ھميشه رخت

) ر قديمیمزدو -جاش (گان ُكرد در مجلس شورای اسالمی، انستيتوی ُكرد در تھران به رياست بھرام ولدبيگی نمايند

ھای اين جناح ھا و سياستتاكتيك. گذاری در كردستان برسدسعی كرد تا با گرفتن امتياز از رژيم به امنيت سرمايه

ای غير اول آن كه كردستان منطقه: ديد به دو دليل شكست خورداز بورژوازی كه راه را در سازش با حاكميت می

 نه تنھا مشكلی از مشكالت مردم محروم ادبھای اقتصادی بانِد ياستس. كاری در آن باال بودصنعتی بود و آمار بی

تورم ھمگام با بقيه . تر ساختھا را وحشتناك آنروز شرايِط اقتصادیو كارگران كردستان را حل نكرد بلكه روزبه

 كردستان با گذاری در شھرھایمافياھای سرمايه. قيمت مسكن نيز به شدت افزايش يافت. رفتنقاط ايران باال می

در شھِر بانه كريم . ھا فقيرتر گرديدندھای مردم شھر و روستاھای مختلف حاكميت ثروتمندتر و تودهحمايت بخش

آور ھا به عامل باال رفتن سرسامی با حمايت ھمين بخشئداِر بانهسرمايه) خوشامهمعروف به كريم حه(محمودی 

در سنندج نيز طيفی از سرمايه. تبديل گرديد) دله با كردستان عراقبرای مبا(قيمت زمين و مسكن و قيمت دينار 

ھا اين. داران مالی تجاری و مسكن سازان و بورژوازی صنعتی از اين ثروت و انباشت سرمايه نصيب فراوان بردند

در بين اما . اعتماد شدندطلبان بی كارگر كردستان به شدت به اصالحۀای بود كه مردم و طبقھمه داليل عمده

  :آمد در كردستان بسيار بدنام بودطلبان به شمار میتر و محبوبتر اصالح شاخصۀكانديداھا موسوی كه چھر

موسوی برای مردم ُكرد يادآور :  بود٦٠ ۀھای دھھا و كشتارھای سالسركوبۀ  موسوی برای مردم كردستان خاطر

بود، موسوی برای مردم مبارز ُكرد يادآور ترور دكتر  ٦٢ ]جوزا[ خرداد١٣ نفر در زندان مھاباد در ٥٠تيرباران 

 ٢٦ سنندجی و كاميارانی يادآور قتل عام ُگردان شوان در ۀ خانواد١٠٠قاسملو بود، موسوی برای حداقل 

 بود ٦٧ ]سنبله[ن كردستان يادآور كشتار زندانيان سياسی در شھريورابارز بود، موسوی برای م٦٦ ]حوت[اسفند

موسوی برای مردم كردستان سمبل .  باشدی اميدۀتوانست قھرمان و نه روزنليل چنين كسی نه میو به ھمين د... و

  .كشتار و جنايت بود

سازی، حذف اش شامل خصوصیھای اقتصادینژاد مخصوصاً سياستاحمدیۀ  سال٤ھای از سوی ديگر سياست

قر و تضاد طبقاتی به شدت خود را در كردستان  ف٨٨  تا ٨٤باعث شد تا از سال ... ھا، بحران پولی بانكی ويارانه

 تجارت ۀ داستان نبود مافيای سپاه پاسداران به شدت در كردستان فعال گرديده بود و در زمينۀ اما اين ھم. نشان دھد

كش و اين كسب سود به بھای نابودی زندگی مردم زحمت. ن سوی مرز در حال كسب سود سرشاری بودآكاال از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ا اجير و تطميع بسو سپاه از يك. داران يعنی بخش متوسط كردستان منجر گرديداز كسبه و دكانحتا بخش مھمی 

ھا ھمه با سياست اين.  مرزی كنترل تجارت قانونی و غير قانونی كاال را در دست گرفتئیھای روستاكردن بخش

ركوب وسيعی در اين منطقه  دولت احمدی نژاد به س٨٨ تا ٨٤ھای سركوب اعدام و ارعاب ھمراه بود بين سال

در واقع جناح راست و . ن كردستان را ھدف گرفت بودمھم اين سركوب نيروھای چپ و فعاالدست زده بود بخش 

 . داشتقرارطلبان كانديدای آن احمدی نژاد در شرايط بسيار بدتری نسبت اصالح

داشت و به تقابل  در شركت انتخاباتی باز میاز كارگر كردستان ۀ بودند كه مردم و طبقیھا داليل مادی و تاريخياين

  .كشيدبا رژيم می

 

  ناسيوناليسم در كردستان

توان يك قدرِت روحی و معنوی در كردستان خواند كه حتا نيروھای چپ و سوسياليست آن خطه ناسيوناليسم را می

زاده از اين نشعاب گروه ايلخانیكشان و امانند سازمان زحمت(انشعابات اخير در صفوف كومله . را نيز رھا نساخته

ن دوست و محمد امين له تحت رھبری جعفر امين زاده، ساعد وط فراكسيون موسوم به فراكسيون كومگروه و اخراج

در حقيقت . ھا در كردستان استگر اين واقعيت در صفوف چپبيان)  حزب كمونيست ايرانۀلمحسامی از كو

و اتحاديه انقالبيون كردستان و جماعت ) زادهھم ھجری و ھم حسن(ات احزاب ناسيوناليست از قبيل حزب دموكر

ھمه جرياناتی ھستند كه آشكارا در جھت ملیوھمه) پژاك(زاده و حزب آزادی و زندگانی كردستان مھتدی و ايلخانی

ايران باشد يا به كردستان تر از آن كه به مبارزات مردم ھا بيشبنابراين اميد آن. دارندكرديسم گام برمی  يا پانئیگرا

 يا فدراليسم ُكرد معطوف ئیافق اين جريانات مشخصا به جدا.  بسته شدهئیمريكااھای عراق و تركيه و يا به تانك

آمده بين جريانات و عناصر البته اتحاد پيش. شان اھميت درجه دوم دارداست در نتيجه تحوالت درون ايران برای

اما اگر كمی . ھا ممكن است اين فرضيه را باطل سازدفارس با برخی از اين گروه) طلبيا حتا سلطنت(گرا راست

ای است كه تر به قضيه نگاه كنيم خواھيم ديد كه ارتباط اين جريانات با ھم ريشه در منافع بورژوازی ورشكستهدقيق

و مصطفی ھجری نمايندگان عبدهللا مھتدی . از قدرت سياسی ساقط شده و يا تا كنون در قدرت قرار نگرفته است

ای از اين سھم  كه در قدرت نيست و رژيم حاكم ھم حاضر به دادن ذرهیبورژوازي.  ُكرد ھستندۀبورژوازی بالقو

ھای ديگر از اوپوزيسيون ايرانی نيز كه در اين راستا جناح. ھا استگاه آنمريكا تنھا تكيهابنابراين امپرياليسم . نيست

آيد كه گاھی حتا ھای چنين اتحادی پديد میگيرند و زمينهم است نيز در ھمين مسير قرار میاميدشان به امپرياليس

حزب دموكرات كردستان با حزب پان! زاده و گروه مھتدیعلی رضا نوری: آيدعجيب و مسخره نيز به نظر می

  ...و! ايرانيست يا محسن مخملباف

ته برسيم كه ناسيوناليسم باعث گرديده تا جريانات سياسی در كردستان  دنبال كرد تا به اين نكدھا را باياينۀ اما ھم

  . گيری دير اقدام كنندتر باشند يعنی برای موضعگذرد كمی عقبچه در ايران مینسبت به آن

له و حزب كمونيست از دادِن ھر گونه رفت كومھای خيزش در شھرھا رو به فزونی میدرست در زمانی كه شعله

سی بیتر از اخبار بیله به دادن اخبار خيزش و آن ھم ناكاملتنھا تلويزيون كوم.  خودداری كردھا آنۀرتحليلی دربا

تنھا پس از پايان خيزش بود كه ابراھيم عليزاده به تحليلی از تقلب در انتخابات و خيزش شھرھا . اواِی بپردازدو وی

دانند كه ھای ھر شھر بھتر میا با اين دليل كه كمونيستھا تنھدست زد اما از دادن ھر گونه رھنمون به كمونيست

  .كار بايد بكنند خودداری كرد چه
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باعث شد تا سرعت روند وقايع بسيار جلوتر ) لهاز جمله كوم(بودِن احزاب ُكرد گيری و عقباين فاصله در موضع

تا حدود زيادی تحت تاثير اين احزاب و ھا در كردستان نيز طور كه قبال ھم اشاره كرديم تودهھمان. ھا باشداز آن

ھای ُكرد نيز عمال درست در زمانی كه خيزش شھری دامنه توده.  و ناسيوناليسم ھستندئیگراالبته نوعی از منطقه

ھای شھری و ھيچ تحركی را در دفاع از خيزش.  باقی ماندراديكاليسم ساكنشد در نوعی تر میدارتر و راديكال

 .انجام نداد

راه.  در شھر سنندج به راه افتدئیپيماباعث شد تا راه) زادهمرگان گروه ايلخانیاز پيش(اعدام احسان فتاحيان تنھا 

اما كمی بعد اعدام كمانگر و ديگر زندانيان سياسی بود .  پيوستن به خيزش معنی داد كه برای بسياری معنیئیپيما

دھی و رھبری شد له سازمانترين شكل آن توسط كومكه در بھ اين حركت .ھاِی كردستان دادتكان جدی به تودهکه 

گرچه اين حركت كمی ديرتر از جنبش اعتراضی .  را داشته باشدیگي داد كه چپ قادر است كه چنين ويژنشان

  .صورت گرفت

  

  چه بايد كرد؟

ای جريانات ری فعال و به جگي و عدم شركت و موضع٨٨ھای اعتراضی ھای كردستان در خيزشعدم شركت توده

. وجو كردروز نبودن جريان چپ جستن چپ در اين جنبش اعتراضی را بايد در جنبش كارگری ايران و بهو فعاال

ی ئتوده. ی نشدهئ برداشته ھنوز فراگير و توده٨٣جنبش كارگری ايران با وجود خيزھای فراوانی كه پس از سال 

ھا وجود ندارد بلكه ھا و پروژهھا و كارگاهندارد و يا در كارخانهنشدن آن نه به اين معنی كه در سراسر ايران وجود 

 ۀھای مختلف طبقگيری بخشھای راديكال و ارتباطبرای ايجاد تشكل) نو نه فعاال(بر سر فعاليت كارگران سخن 

و عدم واقعيت امر اين است که كارگران ايران ھنوز در پراكندگی . ھای سياسی ايران استكارگر و درك ضرورت

چنينی پيوند  اينھای اعتراضیھا را مستقيما به جنبشای است كه آنو اين نكته. برندمیسرشان بهھایدرك ضرورت

ھای مردم شركت شان در صفوف تودهشدندسته و آن ھم با سالِح اتحاد و متشكلزمانی كه كارگران دسته. زندنمی

  .اقعا مردمی و راديكال دانستتوان جنبِش اعتراضی را وجويند آن زمان می

ھای اجتماعی فكری بلكه كارگری باشد و در كوتاھترين زمان ممكن ضرورتست كه نه روشن ا چپ واقعی آن چپی

. در قبال رخدادھای سطح جامعه سريع واكنش نشان دھد و راه حل عملی برای آن ارائه دھد. و سياسی را درك نمايد

چِپ فرقه.  جنبش كارگری  نخواھد بودِو ديگر طبقاِت اجتماعی ھرگز قادر به رھبریرُ زده و يا چِپ دنبالهچپ بھت

در نتيجه . داندھا و كارگران را نمیشان بيگانه است و زبان تودهشناسیھا و روانبا توده. زده استی ھميشه بھتئ

يدن به داماِن راست و ارتجاع ت يا درغلا دائم در حاِل ردكردن واين چپ ي. ھا عاجز است ارتباط با آناز بر قراری

، حمايت از رژيم نوپاِی اسالمی، حمايت از ٥٧گرايان در جريان قيام بھمن حمايت و طرفداری از اسالم. است

طلباِن حكومتی و شركت در انتخابات و در عوِض ماندن در فضاِی خويش و دير شركت ُجستن در جنبش اصالح

چِپ كارگری و . ی بودن و غيِر كارگری بودِن چنين چپی استئای انفعال، فرقهھھمه نشانهو اعتراضی؛ ھمه

يعنی . كندداری ھدايت میضد سرمايهۀ كند و آن را در جھت راديكاليسم و مبارزراديكال در جنبش شركت می

رولتاريا حضوِر گری و تاثيرگذاری در جامعه و بين مردم و پ است و با اين دخالتتاثيرگذار است، يعنی گردخالت

. داری برای كِل چِپ ايران استھوش مردم كردستان از سراسر ايران  جنبش اعتراضیئیجدا. زنده و عينی دارد

 ■.اين مقطع نه، مقطِع بعدی تنھا فرصِت حساس براِی جنبِش كارگری و چپ ايران خواھد بود

  


