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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١٢ سپتمبر ١٣

 

  رد کُ یستھاي شونونالي ناسی طلبهي در تجزیسند

  راني با مردم ای و دشمن
  

بی می داند بين ياوه خوه   مردم است، بۀدست توده ھر کس پيرو نقطه نظر دموکراسی يعنی حل مسائل کشور ب"

، توده ھای اھالی به بھترين نحوی از روی "فاصله عظيمی وجود دارد"سرائی سياست بازان تا تصميم توده ھا 

ند و فقط  ا خود به اھميت روابط جغرافيائی و اقتصادی و رجحان، بازار بزرگ و کشور بزرگ واقفۀ روزمرۀتجرب

 غير قابل تحمل نمايد و و اصطکاکھای ملی زندگی مشترک را کامالً تصميم به جدا شدن می گيرند که ستمگری ملی 

ه  طبقاتی بۀدر چنين موردی تکامل سرمايه داری و آزادی مبارز. به کليه مناسبات گوناگون اقتصادی پابند بزند

   "سود جدا شوندگان تمام می شود

  والديمير ايليچ لنين

  

 است دهي به امضاء رس"راني کردستان اۀحزب کومل" و "رانياحزب دمکرات کردستان " اني می توافقنامه اراياخ

 جادي و اراني اۀي در خدمت تجزیراني طلبانه و ضد اهي تجزی توافقنامه سندنيا. ستي نیدي جدزي چاکه از نظر محتو

  بای ھمدستی دو حزب در اساس خود بر رونيا.  دوم استليبه عنوان اسرائخاور ميانه  ۀردستان بزرگ در منطقک

 دي مھتدی جد عبدهللاینه سخنان آقا.  باز کرده اندیددي حساب ج،راني ای نابودی برای جھانسميوني و صھستھاياليامپر

  . مصطفی ھجرییاست و نه سخنان آقا

 ستھايالي امپری مالی به کمکھاشاني ای در مورد وابستگی مطالب فراوانکه ني مھتدی صرفنظر از ا عبدهللایآقا

 اتحاد )توفان -سھند منصور حکمتگروه ( اتحاد مبارزان کمونيستبا گروه تحت نام کومله  که ی زمان،منتشر شده

  پيگيری در کردستان بود و عدمیدي جدلي اسرائجادي خواھان ارا ايجاد کرد،" حزب کمونيست ايران" و کرده بود

 یو.  کرداني خود بی آنروزالتي تشکیت از اشتباھات مبارزایکي شي خوی ھایسخنرانيکی از  را در استي سنيا

حقوق "  کارگرۀاصطالح طبقه حزب ب"له در موک ی منصور حکمت براۀ با دارو دستیموفق شده بود در ھمکار
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در گذشته منتشر " توفان"به سخنان آنروز ايشان که توسط .  کندغيرد را تبل کُ سمي شونونالي تا ناس،دست آورده  بژهيو

 نايشان در آن روز که خود را کمونيست جا می زد و خواھا.  توجه کنيدزودی تجديد چاپ می شوده شده و ب

ما نمی توانيم از کشور سوسياليستی "آيا : استقرار سوسياليسم در کردستان ايران بود، چنين اظھار فضل کرده است

سازمان ملل راحتی می توانيم سربازگيری بکنيم، عضو ه خود در حد توان خود دفاع کنيم؟ چرا نمی توانيم، ما ب

به منابع طبيعی دست پيدا ... مين کند، وام بگيرد، سرمايه گذاری کندأ، اسلحه تهبشويم، اسلحه بخريم، ماليات بگير

کند و استخراج کند و بفروشد، چرا نمی شود، مگر اسرائيل چقدر جمعيت دارد، مگر کويت چقدر جمعيت دارد، 

فرض کنيم برای خود آمريکا، ). توفان-حضرت آقا ديديم که شد(مگر می شود به سادگی حمله کرد و کويت را گرفت

اينکه يک ملت خودش را به صورتی متعيّن کرده باشد و باور کرده باشد . چونکه فقط قشون قضيه را تعيين نمی کند

در سازمان ملل . رسميت شناخته باشند، خودش سنگرھای مشخصی استه که ملتھا و کشورھای ديگر وی را ب

ما بايد به سوی يک حاکميت .  کنيم که سربازان ايتاليائی و سوئدی بيايند دم جاده بايستند و مانع حمله شوندھوار می

حاال . وجود می آورديم و به ھمه اعالم می کرديم که جنگ استه ما بايد کشور مقابل کشور ب. مشخص پيش برويم

  ." ما می فھميم که چه خبطی در عرض اين چھار سال کرده ايم

 مھتدی با ياری دارو دسته ھای منصور حکمتی که با اين تحليھا موافق بودند و در زيرش امضاء گذارده قای عبدهللاآ

طرف ترسيده (، خبط گذشته خود را بر طرف کند و می خواھد با کمک سربازان سوئدی و ايتاليائیمی خواھداند، 

وجود ه کشور ب) توفان-مساعدت بطلبد" ماليم"امپرياليستھای خواسته از . مريکا که بدنام ترند نام ببردااز اسرائيل و 

  .   مھتدی آرزوھايش را متحقق می کندآقای عبدهللا. آورد و در سازمان ملل متحد ھوار بکشد

و ايجاد کشوری  مھتدی و منصور حکمت  عبدهللای آقالي به اسرائیکي نزداستي ادامه ھمان سشانيسخنان امروز ا

.  در اينجا وظايف تقسيم شده است. ادامه داردزي که تا به امروز نودب" سوسياليسم"وان دروغين جدا از ايران با عن

و ھمه دارو دسته ھای پيرو نظريات منصور حکمت، " حزب کمونيست کارگری" جدائی و ۀ مھتدی وظيفعبدهللا

  .ده گرفته اند ھمدستی و ھمکاری با امپرياليسم و صھيونيسم برای تجاوز به ايران را به عھۀوظيف

 به راني در خواست کرد به اکايمرا ستيالياز امپر با الھام از وضع کردستان عراق،  مصطفی ھجریی آقااما

 مصطفی ھجری یآقا.  که بر سر مردم عراق آورداوردي براني را به سر مردم ای بپردازد و ھمان بالئیتجاوز نظام

 مانع سميالي با امپری بود که با ھمدستنيمھم ا.  شدی مرانهي وراني شدند و ای کشته میراني اونھايليرا چه باک که م

 ھا ی ھمکارنيا.  ماندی مصون متي جناني از ا،استتملک آن  ی مدعیکه واز خاک ايران  یبخشھائآن  شد که یم

از ترور بعد .  داردی طوالنیخيتارۀ شي سازمانھا رني ااني و خلق کرد در مراني و دشمنان مردم اگانهيبا عمال ب

 ني در درون ایستي شونند رونياصورت گرفت، شتاب  ی اسالمی جمھورمي که توسط رژیقاسملو و شرافکند

  .تشديد شد التھايتشک

 و نه راني ھمواره سخن از سرنوشت کردستان اهياني بنيدر ا.  استرانياز اآشکار  ی طلبی جدائ،هياني بني اروح

 یرد را از سرنوشت خلقھا اند که سرنوشت خلق کُ دهي سند با دقت کوشني ا کنندگاننيتدو. استدر ميان  رانيکشور ا

 ی مشي پی تا جائیآنھا حت. ند باز کرده ایرد حساب جداگانه ا خلق کُ یدر تمام سند برا. جدا کنندبه روشنی  رانيا

 مشمول زيرد ن کُ ونيسي تا مبادا اپوز،کنندمی صحبت " یراني اونيسياپوز" به عنوان راني اونيسيروند که از اپوز

 جدا بافته برای ۀ و القاء شبھه شود، که ُکردھا نيز بخشی از اپوزيسيون ايران ھستند و نه تافتردي انتساب قرار گنيا

 طرف و کردستان طرف کي راني آنھا ایبرا.  ضد اپوزيسيون ايرانه ضد رژيم جمھوری اسالمی و بهمبارزه ب

 دي که نبایرد طلب کُ ی جدائسوني اپوزکي وجود دارد و یرد کُ ري غیراني اونيسي اپوزکي آنھا یبرا.  استگريد
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 خواستار ، کندی طلب میرد کُ ونيسي را که اپوزی ھمان اھدافیراني اونيسي که اپوزراي ز،آنھا را با ھم مخلوط کرد

آنھا  کند تا یرھمکابا آنھا  دي بایراني اونيسي اپوز.اپوزيسيون کردی است" دشمن آتی" اپوزيسيون ايرانی .ستين

 تي تا کردستان بزرگ با حما،وندديعراق بپسپس به کردستان و به کرده  جدا رانياز ارا  رانيکردستان ا

می خندند و برای " اپوزيسيون ايرانی"آنھا به ريش " پيروزی" بعد از اين . شودجادي استھايوني صھو ستھاياليامپر

کردستان اسرائيلی پروراندن مار در آستين . کا نام نويسی می کنندمرياتجاوز آشکار به ايران در ارتش اسرائيل و 

  .است

 به آن مفھوم نيا. ندي گویسخن م" راني بخش ملت کرد در کردستان ایجنبش رھائ" آنھا از هياني ھمان آغاز بدر

ستعمار  از جمله فارس و ترک که در حکومت شرکت دارند مورد اراني ای ملتھاريرد از جانب سااست که ملت کُ 

 ضد استعمارگران و ه است، بلکه بی فرھنگلب در قا که اساساً ی رفع ستم ملیردھا نه برا کُ ۀقرار داشته و مبارز

ارتش اشغالگر " در ھمان بدو انقالب با شعار یستي شونونالي ناسۀي روحنيا. ردي گی صورت میرانياشغالگران ا

 ، زدندی که خود را چپ جا میسفانه از جاب سازمانھائأمت که افتيرا ترک کند، امکان رشد "  خاک کردستانديبا

 راني اۀ ھمی آزادی و براراني انقالب اۀ مردم کردستان ادامۀاگر در بدو انقالب مبارز.  شده بودرفتهيبدون انتقاد پذ

 آن را امروز ما در جي که نتا، اخراج ارتش اشغالگر خالصه شدی مبارزه، به مبارزه براني اجيتدره  شد، بی مغيتبل

وجود آمده بود، با ه  با مردم کردستان بیرگ بزی ھمبستگ،راني ایخاطر آزاده اگر در بدو انقالب ب. ميمقابل خود دار

 جنبش مردم ۀ از مجموعی صدمه خورد و جنبش کردستان با جدائی ھمبستگني طلبانه به اهي تجزیطرح شعارھا

 یاري دادند و داني مهي روحني به ازي نی منصور حکمتیلي اسرائیانھايجر. رفترا در پيش گ راه انزوا ،رانيا

 ی جدائی براست،ي نراني ای آزادی مبارزه برا،ندي گوی آن سخن ماز که آنھا "یبخشيآزاد" ۀمبارز. رساندند

  داروني متحدان اعتاي محسوب شوند، طبراني مردم ا،رد دشمن خلق کُ یوقت.  استراني ضد مصالح اهکردستان ب

  ولي اسرائ،قطری، را عربستان سعوداين دشمنی  في طبيترک. رانندي خواھند بود که دشمن ایدسته، ھمه آن کسان

 اند، پر راني ای اقتصادمي و تحرراني به اکايمرانظامی رد که خواھان تجاوز  کُ ري غی داخلني متحدۀھم تا کايمرا

شناساندن مشکالت و : "ندي گوی که می وقتستستھايالي سخن آنھا با امپری جھت است که رونيھمه ب.  کنندیم

 بخش ملت یئ جنبش رھای برایاسي ستي و کسب حمایالملل نيبۀ  به جامعرانيمطالبات ملت کرد در کردستان ا

 در یالملل ني از مراکز بداري و دی مشترک در سطح جھانکيپلماتي اقدامات دیکرد، به عنوان مثال، سازماندھ

  ." ھدفني ایراستا

 یاسيسۀ  و برنامیرا به عنوان شعار اصل"که آن " یئاي جغراف- ی ملسميفدرال" خواھند با ی آنھا روشن است مرفح

 و تحقق آن به تي تثبی شعار دانسته و براني و خود را پرچمدار ادهي در کردستان برگزیستم ملألۀ  حل مسیخود برا

 ري نظی اللملني بۀ دست زنند که از جامعراني ایرب غمرز در یگاھي پاجاديبه ا." پردازند  ی میاشتراک مساع

حقوق "و نه "  آنھاحقوق بشر"و " تھايحقوق قوم"بخواھند که در دفاع از " هيارتش آزاد سور"و " ايبي لونيسياپوز"

توسط سربازان سوئدی و  ی نظاماستي آنھا به س، نبودنی و در صورت کاری،اسي ستيبه حماايرانی ھا، " بشر

 را راني ساکن ای ملتھای گره ھمسرنوشتآنھا .متوسل شوندو شايد ھم يک کمی از فنالندی و لوکزامبورگی ايتاليائی 

 و اي دنی کنونتيآنھا وضع ۀکاسبکاران یاسيرتکه سدر چُ .  باز کنندیردھا حساب جداگانه ا کُ ی کنند تا برایپاره م

به حساب آمده رفته و در تعيين خط مشی شان مورد بررسی قرار گکشورھا ملی  تيتجاوز به استقالل و حق حاکم

توسط عربستان  ني بحربه نه تجاوز ،دست خود ھستنده  سرنوشت خلقھا بنيي اند خواھان حق تعیآنھا که مدع. است

آنھا ھوادار تجاوز به عراق و .  کنندی محکوم نملياسرائ  را توسطني فلسطینھايو نه اشغال سرزمسعودی 
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 هي سوریآنھا از دخالت در امور داخل.  حرف مفت استشاني خلقھا براري سرنوشت سانييعافغانستان ھستند و حق ت

 نيملت کرد در عصر حاضر و در اۀ  مبارزیراب: "سندي نوی جھت منيبه ھم.  کنندی متي با تمام قوا حماايبيو ل

 نيھا و معادالت نو رت توازن ابرقدني ھمچنانه،ي خاورمري و ھم تحوالت اخی گوناگون جھانراتيي ھم تغت،يوضع

 در شي بر حقوق خوشتري بدي مردم کرد و تأکی ملیھا  را جھت طرح خواستهنهي زمشهي از ھمشي عرصه، بنيا

 پرتوانتر از ھر زمان انه،يخاورمۀ  در منطقري فراگیخواھ ی و دمکراسرييموج تغ.  استخته سااي را مھیسطح جھان

 راني ای اسالمی جمھوریکتاتوري زود داي ريد.  سوق داده استیفروپاش ی را به سوھا یکتاتوري دی ھا هي پایگريد

 و یاقتصادۀ جانب   از گسترش بحران ھمهري، غیراسخ مبارزان راه آزادۀ  مردم و ارادیھا تودهۀ  با تداوم مبارزز،ين

ليستھا در پی آنھا بو کشيده اند که امپريا".  نداردرو شي پیگري کامل، افق دی سرنگونی و رفتن به سویاسيس

ياری دارو دسته ھای تجزيه طلبان، مجاھدين خلق، سلطنت ه اپوزيسيون سازی و برقراری کارزارھای تبليغاتی ب

آنھا تالش می کنند که دير بر سر قرار حاضر نشوند تا . طلبان و دارو دسته ھای پيروان منصور حکمت ھستند

يد نان را پخت به صدور بيانيه متوسل شده اند تا از سايرين که به مصداق تا تنور داغ است با. سرشان بی کاله بماند

  . عقب نمانند،کارزار راه انداخته و جلسات بحث و وحدت می گذارند

  اين امر ھمه دانسته است که راي ندارند، زتيمي ھم صمی اسالمی جمھورمي رژی در مورد سرنگونیآنھا حت

تنھا . دي گشای مراني را در ای و دموکراسیثر است و راه آزادؤم راني مردم اۀ در سرنوشت ھممي رژني ایسرنگون

.  گره زده باشندرانيا  مردمۀ را به سرنوشت ھمشي باشند که سرنوشت خوی سقوطني توانند خواھان چنی میکسان

ند با گرفتن ا کرده اند روشن است که حاضرني را تدوی ارتجاعۀياني بني که استي شونونالي ناسیردھا کُ یبرا

 به ، خود از آبمي گلدني کشروني بیبرا" نفع خلق کرد" به ی اسالمی جمھورمي از جانب رژیازي امتنيوچکترک

 که به آنھا مربوط ستي نی امر، کنندی طرح ممي رژینام سرنگونه آنچه را که آنھا ب.  کنندانتي خراني ای خلقھاريسا

 چنين سازشی اگر فرضاً . به مصالحه با آنھا دست زند است تا ی اسالمی جمھورمي فشار به رژی برایاسلحه ا. باشد

 عمومی مردم ايران برای تحقق آزادی و دموکراسی فرو می ۀصورت گيرد آنھا خنجر خويش را به پشت مبارز

  .کنند

 ی ملانتي خۀياني بست،ي ھم مربوط نراني و مردم اراني به است،ي نی ملی آزادۀيانيرد ب کُ یستھاي شونونالي ناسۀيانيب

 آزاد و راني اکي است و در راني ای آزادیرد در گرو ملت کُ یآزاد.  رودی نمانتي خني بار اريرد زست و خلق کُ ا

 را راني مردمان اکي اقدام کرد و وحدت دمکراتی اشهي به صورت ری شود به رفع ستم ملی است که مکيدمکرات

 متحد شد و با ی اسالمی جمھوری دارهيما سرمي رژی سرنگونی برادي با، ھدفني به الي نیبرا. دي بخشميتحک

 و ی ملۀ مبارزونديپ. دي کوشراني مردم ای انقالبۀ مبارزیزگي در جھت پاکسميوني و صھسميالي امپرهيمبارزه عل

 راني ای آزادی الزم براني تضمیستيوني و ضد صھیستيالي ضد امپرۀ با مبارزکي دمکراتۀوند مبارزي پک،يدموکرات

 در ی ملألۀ روشن کنند که حل مسدي باستھايکمون.  بر سر کار خواھد آمدرانيکه بعد از آن در ا است یو نوع حکومت

 ی برایتوطئه ا" استقالل "ني اورت صني اري است، در غیستيالي ضد امپرۀ از مبارزی بخشسمياليدوران امپر

 ھوادار وحدت و ستھايکمون. د پرورانني شود در آستی منطقه خواھد بود و مار را نمی خلقھاۀسرکوب مبارزات ھم

 کارگر را ۀ طبقی طبقاتی ھمبستگ، طلبانههي تجزغاتيبلت و در مقابل رانندي ملل ساکن اۀ کارگر ھمۀ طبقیھمبستگ

 ی انقالبیروھاي جھت ننياه  خلق ھستند و بني ایندگي نمای مدعستند،يرد ن خلق کُ ۀندي عده نمانيا.  کنندی مغيتبل

 ی ملألۀ را در مورد حل مسشي خواتيحزب ما بارھا نظر.  کاذب آنھا امضاء بگذارندیاھا ادعري به زدي نبارانيا

 ی و تنھا با استقرار جمھورھامي نگری می طبقاتۀ منافع مبارزدگاهي از دی ملألۀما به امر مس.  کرده استانيب
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 راني ای ارضتيو تمام تھاي کارگر ملۀ طبقی وحدت و ھمبستگیما برا. مي موافقراني درای شورائیستياليسوس

  .مي کنیغ ميرا تبل مبارزه کرده و آن

 ی جمھورمي رژی سرنگونی که برا، زار استی خودفروخته ایراني ایآن سازمانھاحال  هياني بني با انتشار ااکنون

 راني آنھا به ایدر پا رکاب"  مناسبطيشرا" متحد شوند و تحت نام ستھايوني و صھستھاياليند با امپرا حاضریاسالم

بايد ديد چه خاکی بر .  کندی اھداف را دنبال ممان کرده اند که ھداي پیديحد جدت خودفروخته ھا منيا. حمله کنند

  .مبارک است. سرشان می کنند

  

  )توفان(حزب کارايران

  شھريورماه ھزار و سيصد و نود و يک خورشيدی
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