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 ھای فارس ستيپرخاشگری بورژوا شوون

 ستیياليوسازی امپريست برمتن آلترناتيوناليه کردھای ناسيعل
  
ران با امضای مصطفی ھجری و ي کردستان اۀل  کومهران و حزبي حزب دمکرات کردستان اۀنام انتشار توافق]١[

ھای  خواست”برای طرح “ نهيزم”ا شدن ين مھيانه و ھمچنير خاورميعبدهللا مھتدی، که در آن به برخی تحوالت اخ

ن دو يمشترک ا“ راه حل”به عنوان پروژه و “ سميفدرال”ن حال يبه اختصار اشاره شده و در ع“ ملی مردم کرد

ای از  ف گستردهيان طيدی را در ميک شديستري ملی در کردستان مطرح گشته است، واکنش ھألۀحزب در قبال مس

ز برخی از عناصر منفرد بورژوا يھا و ن خواھان، ملی مذھبی خواه، جمھوری احزاب سلطنت طلب، مشروطه

 و نابرابری عليه ست که خود دراعمال تبعيضيوناليع بورژوا ناسيف وسين طيا. رانی در پی داشتيست ايوناليناس

اند، دو حزب  مردم زحمتکش کردستان و درظلم و ستمی که براھالی اين منطقه رفته است و می رود سھيم و شريک

حق ”و از “ مقاومت ملی”از “ جنبش رھائی بخش ملی” خود، از ۀنام ن که در توافقي کردستانی را از اۀاد شدي

. ر شالق انتقاد گرفته و مورد حمله قرار دادنديداً زياند، شد دهان آوريمردم کردستان صحبت به م“ ن سرنوشتئيتع

ش رفتند که يز ھستند تا آنجا پيله ن ن سراسری حدکا و کومهيھا جزء متحد ھا و افراد که برخی از آن انين جريا

ن ي از اابی نموده ويارز“ استقالل”و “ جدائی”ای برای  ز تنھا پلهين دو حزب را نيمطروحه توسط ا“ سميفدرال”

اِی بورژوا  ک رسانهيستريانه و ھيحمالت پرخاشجو. ھا تاختند سم بورژوائی بر آنيز از موضع شوونيه نيزاو

گر و به روشنی نشان داد که اگر ي، بار د“رانيت ارضی ايتمام”ه کردھا و در دفاع از يھای فارس عل ستيشوون

رحمی اسالف يت برسد، با ھمان خشونت و بيون جمھوری اسالمی به حاکميسيروزی روزگاری بورژوازی اپوز

ن خواھد يرا بر زم“ ه طلبيتجز”ھای سلطنتی و جمھوری اسالمی، خون کردھای  ميش و با ھمان درندگی رژيخو

 .ختير

 ملی ۀز به راه حل اصولی حل مسأليست کرد و نيوناليمطروحه از سوی احزاب ناس“ سميفدرال”تر به واکاوی  نيپائ

م ينيش از آن ببياما پ. م پرداختيران باشد، خواھيردم کردستان و کل کارگران و زحمتکشان اکه متضمن منافع م

ک يستريز شد و با سر و صدا و جار و جنجال و حمالت ھيت برانگين حد حساسيله تا بد  حدکا و کومهۀنام چرا توافق
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ازگی داشت و اگر نداشت، چرا و ن دو حزب تي اۀنام ا موضوعات مطروحه در توافقيآ. ديھا روبرو گرد ستيشوون

“ ه طلبانيتجز”بر گردن “ ت ارضیيتمام”ز ير تيد و شمشيھای تندی روبرو گرد ن واکنشيھائی با چن نهيبر چه زم

  !کرد قرار گرفت

ای  چ نکتۀ تازهيران، ھي کردستان اۀل ران و حزب کومهي حزب دمکرات کردستان اۀنام ن است که در توافقيت ايواقع

ن دو حزب در مورد مقوالتی چون مقاومت ملی يمواضع ا. ن احزاب مطرح نشده باشد، وجود ندارديتوسط اکه قبالً 

ز يھا و عبارات ن ن واژهيری نکرده است و ائيچ تغيز ھيسم و امثال آن نين سرنوشت، فدرالئيمردم کردستان، حق تع

دگاه يدی در دي جدۀچ نکتيک کالم ھي و در ستيکدام تازه ن چين دو حزب است و ھيات اي ادبۀھاست که در زمر سال

ھای فارس که  يستبورژواشوون . ملی در کردستان وجود نداردۀن دو حزب نسبت به نحوۀ حل مسأليا نگاه ايو 

و “ جدائی”جوش آمده و ازتوافق دوحزب کرد، بوی  خونش به“ ن سرنوشتئيحق تع”ی چون ئازکابرد واژه ھا

. تبديل نموده استاست، اين موضوع را به ابزاری برای دميدن برکينه و نفرت ملی به مشامش راه يافته “ استقالل”

“ مستقالً ”که کردھا بخواھند  و اين“  کردستانۀآيند“ نسبت به  ويا به کشف جديدی نائل گشته اند،گھا که  شوونيست

ست که طرح چنين مسائلی از  اين درحالی .درمورد خودشان تصميم بگيرند، شديداً دچار پريشانی و نگرانی شده اند

ح و يلی صرين، خيھا قبل از ا ران، ساليحزب دمکرات کردستان ا. وجه تازگی ندارد سوی احزاب کرد به ھيچ

نامه، آن را دو پھلو  ن توافقي اخير دوحزب آمده و برخی از منتقدۀنام زھائی که در توافقيروشن و فراتر از آن چ

ران و خواست خود برای تکرار يک حکومت کردستانی در کردستان ايد جايش برای ايل خوياند، تما خوانده

است ياد دارند زمانی که بوش پسر، برای بار دوم به ريگان به  ھمه. ران را بر زبان آورده استيوی عراق در ايسنار

می به بوش اين ِسَمت بود، در پيز در ھمير کل فعلی حدکا که در آن زمان نين دبي انتخاب شد، ھمامريکاجمھوری 

ران در سرنگونی ياری دھندۀ مردم ايدواری کرد که بوش، يضمن ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد وی، اظھار ام

 و پس از اشغال عراق ٨٢ ]حمل[نيای که در فرورد هيانيش و در بيحدکا حدود ده سال پ. حکومت اسالمی باشد

در عراق، دست استمداد به “ حقوق مشروع خلق کرد” از امريکات يد فراوان نسبت به حمايانتشار داد، ضمن تمج

ون يليش از ده ميز که در جوار عراق واقع شده است، بيران نيادآوری نمود؛ در اين ي دراز و چنامريکاسوی دولت 

وی ي به تکرار سنارامريکاب دولت يحدکا ضمن ترغ. اند ھای ملی محروم کرد حضور دارند که از حقوق و آزادی

ست کرد عراق اعالم يوناليانات بورژوا ناسيفای نقشی مشابه جريل و آمادگی خود را برای اين، تمارايعراق در ا

زھائی نبود و يھا چ نيا. کرد ران را طلب میي به اامريکا نظامی ۀم حملير مستقيم و غينمود و در آن مقطع مستق

له را از   حدکا و کومهۀنام ه اکنون توافقھائی ک انين جريون پنھان مانده باشد و تمام ايسيست که از چشم اپوزين

صدا با  ا خود ھميز يھا ن اری از آنيبس. دانستند ھا را می نياند، ا سم بورژوائی مورد حمله قرار دادهيموضع شوون

  .گذشتند  اغماض از کنار آن میۀديا اگر نبودند به ديران بودند و ي به اامريکا نظامی ۀحدکا خواستار حمل

ن سراسری حزب يز در زمره متحديھا ن انات که اغلب آنين جريک از اي چيضع حزب دمکرات برای ھن موايبنابرا

ھا حشر و نشر دارند،  و سازی امپرياليستی با آنيشوند و در جلسات و تالش برای آلترنات دمکرات محسوب می

و مطلوب يک آلترناتيجاد يبرای ا مشترکی را ۀھای سازماندھی شد ھا، کوشش  آنۀم که ھميريگ. ستيده نبوده و نيپوش

اری دولت يد به يوی که باين آلترناتيدانند که در ا دانستند و می ن را میيبرند، اما ا بردند و می ش میي و غرب پامريکا

ن را يد ايھا با آن. ستنديھا از نقش و وزن واحدی برخوردار ن انيھا و جر ن گروهيبندی شود، ھمۀ ا  سرھمامريکا

ن احزاب در کردستان يتی که ايتی که کردستان دارد و بنا به موقعيت کرد، بنا به موقعيوناليکه احزاب ناسدانستند  می

ز ممکن است حساب يھا ن ست آنياليان امپريگاه منحصر به فردی برخوردار ھستند و حاميدارند، از نقش و جا
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سم ي شوونۀش موجب نگرانی بالقويکم و بن موضوع اگر چه از ھمان زمان يا! ن احزاب باز کننديای برای ا ژهيو

جا که مسأله ھنوز به قدر امروز حاد و  ون بورژوائی جمھوری اسالمی بود، اما از آنيسيبورژوائی در درون اپوز

ی رونی نميز چندان بازتاب بين موضوع نيون بورژوائی بر سر ايسي درونی اپوزۀک نبود، اختالف و منازعينزد

  .تر شده است کير کرده و موضوع بسی نزدييبسی تغط ياما امروز شرا. افتي

ئی در برخی امريکاھای  وسازیيانه که با آلترناتي خاورمۀر و تحوالت پرشتاب منطقييد از نظر دور داشت که تغينبا

سم ياليستی و در رأس آن امپرياليھای امپر قدرت. ز ھمراه بوده است، ھمچنان ادامه داردين منطقه نياز کشورھای ا

ن ياسی خود در منطقه و مھندسی ايت نفوذ اقتصادی و سين منافع غارتگرانه و تقوي، برای تأمامريکاوزگر تجا

توان  ه میي و سورابيي آن را در لۀن منطقه که نمونيھای حاکم بر کشورھای ا ميوسازی رژيرات، به آلترناتييتغ

ط حاکم بر ي شراۀز مجموعيک سو و نياز ستی در منطقه ياليھای امپر تحرکات قدرت. مشاھده کرد، مشغول است

ھای  اسی گروهينۀ مساعدی را برای تحرکات نظامی و سيدان باز و زميگر، مين منطقه از سوی ديکشورھای ا

ش، آشکار و نھان مشوق و يابی به اھداف خوي ستی برای دستياليمذھبی، ملی و قومی گشوده است و ارتجاع امپر

در .  کرده استءفايھا نقش مھمی ا دن آنيز و برکشيح و تجھيو در تسلھا بوده  ن گروهياری دھندۀ اي

شتر از يا بيتر  ا نفوذ کمياسی بورژوائی، حال با قدرت يان سيچ جريستی، گرچه ھياليھای ارتجاع امپر وسازیيآلترنات

روی مسلح يک نيه ھای بورژوائی ک انيست که جر ا ھیيشود، اما بد افتد و در جای خود از آن استفاده می قلم نمی

 و امريکاالسم يروئی را آماده سازد، مورد توجه خاص امپرين نيتواند چن ا میيھا وجود دارد و  ای در شاکله آن آماده

رو از يشود که آن ن روئی باز میيژه برای نيحساب و. ای برای آن باز شود ه ژيرد و حساب ويمتحدان آن قرار بگ

 ۀستی ھمياليارتجاع امپر. ستی برخوردار استياليده ساختن اھداف ارتجاع امپرشتری برای برآوريتوان و آمادگی ب

ان منازعاتش با جمھوری يران در جريون بورژوائی ايسيج اپوزيبرد تا با سازماندھی و بس کار می تالش خود را به

ر کشورھای ياق سايبرداری کند و به س ھای خود بھره استيھا و س کيروھا در خدمت تحقق تاکتين نياسالمی، از ا

که به  یتا جائ. ای باز کند ژهيھا، حساب و  آنۀژيت ويون بنا به موقعيسين اپوزيروھای مسلح در ايمنطقه، روی ن

ران ي کردستان اۀل ران و حزب کومهيست کرد امثال حزب دمکرات کردستان ايوناليھای بورژوا ناس انيجر

ستی اعالم ياليگی خود را برای ھمکاری و ھمدستی با ارتجاع امپرھای مختلف آماد ز به زبانيھا ن نيگردد، ا برمی

 ۀران را به ابزاری در خدمت اھداف و مقاصد غارتگرانه و تجاوزکارانياند تا جنبش مردم کردستان ا نموده

  .ل کننديسم تبدياليامپر

ش ين وخامت بي، ھمچنن آني و متحدامريکاان جمھوری اسالمی با دولت يش تنش ميد بحران و کشمکش و افزايتشد

 ابييک سو و رخدادھای ليم جمھوری اسالمی از يھای داخلی رژ د بحرانياسی و اقتصادی و تشديت سيش وضعياز پ

 عملی برای دولت ۀک مسأليران را به يم حاکم بر ايو برای رژيک آلترناتيجاد يگر موضوع ايه از سوی ديو سور

ط و يه است که شراين زاويز از ھميست کرد نيوناليب بورژوا ناساحزا. ل نموده استين آن تبدي و متحدامريکا

ون يسيروھای اپوزير نيگوھای خود با سا و ھا و گفت جلسه افته و صرف نظر از ياوضاع کنونی را به سودخود 

 ز وارديطور اخص و جداگانه ن ند، بهيھا، چه بگو ن سراسری آنيانات و متحدين جريکه ا بورژوائی و مستقل از آن

ھای ارتجاع  اسی و پروژهي معامالت سۀ ملی کرد را به ابزاری برای ورود به عرصۀھا مسأل آن. اند ن کارزار شدهيا

ن روست که حدکا ياز ھم. نديازمايژه بيژه و کسب سھم ويفای نقش وياند تا بخت خود را در ا ل نمودهيستی تبدياليامپر

ن ي ملت کرد در عصر حاضر و در اۀبرای مبارز”اند که   کردهن عنوانير خود، چني اخۀنام له در توافق و کومه

ن يھا و معادالت نو  ابرقدرتتوازنن ي، ھمچنانهير خاورميتحوالت اخوناگون جھانی و ھم گرات ييت، ھم تغيوضع
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در ش يشتر بر حقوق خويد بي و تأکھای ملی مردم کرد طرح خواسته جھت نه رايشه زميش از ھميبن عرصه، يدر ا

ن حال توافق يله، در ع حدکا و کومه] د از ماستي تأک-له  حدکا و کومهۀنام توافق. [“ ساخته استايھانی را مھسطح ج

با “ مبنای ھمکاری”و آن را “ ريانکار ناپذ”نامه را امری  ن توافقيون بورژوائی با مفاد ايسيھای اپوز ر گروهيسا

مشکالت و ”ن دو حزب را، شناساندن يف مھم ايظاکی از ويروھای کردستان دانسته است و باالخره ير نيسا

  !ھا قرار داده است ت آنيو جلب و کسب حما“ المللی ني بۀجامع”به “ مطالبات ملت کرد

دن منازعاتش با جمھوری يان بخشي برای پاامريکاسم ياليکی از شقوقی که در برابر امپرينگفته روشن است که 

م و زدن ي نظامی مستقۀق مداخليحال چه از طر. ه استي قھرۀ توسل به قو نظامی وۀاسالمی قرار گرفته است، مداخل

روھای يتر مانند سازماندھی ن مير مستقيتر و غ دهيچيوه ھای پيی جمھوری اسالمی، چه اتخاذ شئ مراکز نظامی و ھسته

ه در آن ھائی ک ق مناطق مرزی و استانيات و حمالت نظامی از طريون بورژوائی و انجام عمليسيمسلح اپوز

ش پای يای است که پ  تجربه شدهۀه دو نموني و سورابييل. شتری وجود داشته باشديتر و آمادگی ب ھای مناسب نهيزم

ران و يھای کرد ا ستيوناليشتر مورد نظر و خواست بورژوا ناسيگر که بي دۀستی قرار دارد و تجربياليارتجاع امپر

ک از کشورھای ي چيران با ھيط ايگرچه شرا.  عراق استۀھای فارس است، نمون ستيحتا برخی از بورژوا شوون

سم و نه خواست احزاب ياليھای امپر استيھا متفاوت است، اما نه س ست و با آنيکسان نيه ي و سورابييعراق و ل

ا يرھا و ين مسي ھمۀرنديش در برگيست و کم و بيھا ن نيھای افراطی، جدا از ا ستيست و شوونيوناليبورژوا ناس

ست يوناليگاه احزاب بورژوا ناسيستی جاياليوسازی امپريجاست که در کارزار آلترنات نياز ھم. ھاست بی از آنيترک

  .رديگ ژه میيگردد و نقشی و ران برجسته میيکرد ا

ز يله ن ه حدکا و کومۀنام ون بورژوائی جمھوری اسالمی از توافقيسيھای فارس دراپوز د شوونيستيبرافروختگی شد

ن يست، بل اساساً از ايد نيکدام جد چينامه است که ھ ن توافقيھا و عبارات به کار رفته در ا نه صرفاً از واژه

االت و يسم، بخواھد با خياليت استثنائی در نزد امپرين مقبوليخواری کردھاست، خصوصاً که ا ژهيخواھی و و سھم

کار که به . مردم کردستان و امثال آن ھمراه شود“ ن سرنوشتييحق تع”و “ استقالل”، “جدائی ”ۀنيافکاری در زم

ھا قارنا،  ای و خلخالی را ھم بفشارد، ده نی و خامنهينجا برسد بورژوازی شوونيست حاضر است حتا دست خميا

ختن خون ھزاران کرد بر يمای جنگی و ريند و با اعزام صدھا توپ و تانک و ھواپيافريگر بيندرقاش و قالتان ديا

  !را حفظ کند“ ت ارضیيتمام”خاک، خاک کشور و 

که پس  نيا. ھای ملی حل نشده و حل نخواھد شد تي ملی اما با لشکرکشی و سرکوب و کشتار مردم کرد و اقلۀمسأل

 ملی در ۀم سلطنتی و جمھوری اسالمی، ھنوز مسألي مردم کردستان در دو رژۀرحمان عام بی از کشتار و قتل

ھای  دنيی و خط و نشان کشئ ک رسانهيستري ملی با حمالت ھۀمسأل. ن مدعاستيای ھمي، گوکردستان حل نشده است

ای را که حرفی از برابری ملی برزبان آورد و يا  ن امروز آماده است خون ھر تنابندهيسم فارس که از ھميشوون

ت را ين واقعيکس ا چيھ.  شدز حل نخواھديزد نين بريخواھان برابری واقعی ملی شود و برای آن مبارزه کند، بر زم

ض و ستم ين تبعيض و ستم ملی قرار دارند و تا ايھاست در معرض تبع تواند انکار کند که مردم کردستان سال نمی

احزاب بورژوا . ز وجود خواھد داشتي ملی در کردستان نۀدا نشود، مسأليوجود داشته باشد و راه حلی برای آن پ

  .اند شده“ سميلفدرا”ست کرد خواستار يوناليناس

 آلترناتيوسازی امريکائی ۀھای اين دو حزب در پروژ که اين مقوله تا چه حد مورد پذيرش ھمپالگی مستقل از آن 

. ھای مردم زحمتکش کردستان نيست و نخواھد بود باشد يا نباشد، اما فدراليسم پاسخگوی نيازھا و خواست

راليسم اساساً در مقابل روند طبيعی تاريخی تکامل اقتصادی فد. ست ا بازگشت از تمرکز به پراکندگی فدراليسم،
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فدراليسم مبتنی بر پراکندگی و خرد . تر است داری به سوی تمرکز واحدھای بزرگ اجتماعی و سياسی نظام سرمايه

 بسط و تکامل مناسبات سرمايه داری، توسعه و تکامل ۀتر است که اين با تمرکزی که الزم شدن واحدھای بزرگ

تر  تر و بسط يافته  مبارزه طبقاتی و باالخره فراھم شدن ھرچه جامعۀھای مولده، تمرکز پرولتاريا و توسعنيرو

جوھر فدراليسم تمرکز زدائی و در واقع  .شرايط عينی گذار به يک جامعه سوسياليستی است، مغايرت دارد

. اند گرا خواھان آن بوده وائی و واپسھای خرده بورژ بازگشت از تمرکز به پراکندگی و ھمان چيزی است که جريان

ھا و احزاب ديگری نظير   کردستان ايران و گروهۀل فدراليسمی که حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه

داری و حاکميت  کنند جدا از اين نيست و برقراری يک نظام فدراتيو در چارچوب يک نظام سرمايه ھا مطرح می اين

  .ست  ابورژوازی

ت شناخته شدن ي فدرال و مستلزم به رسمۀان حکومت و دولت مرکزی و منطقيسم مبتنی بر قرارداد ميلن فدراي ا

ی ئ رکشی رسانهيران ولو آنکه از شمشيست ايست که بورژوازی شوونيھاست و الزم به گفتن ن برابری حقوقی ملت

ن وقتی که يبنابرا.  نخواھد شناختت نشناخته ويھا را به رسم گاه برابری حقوقی ملت چيکرد، اما ھ خودداری می

ان يتواند در م و نمیين برابر حقوق نباشند، اساساً بحثی ھم از نظام فدراتيت شناخته نشود و طرفيبرابری به رسم

ا آن را برھم زند، موضوع يرد و يک طرف قرارداد را نپذينه يو مبتنی بر قرارداد است و ھر آئينظام فدرات. باشد

ست، راھی  بورژوائی“ راه حل”ک يسم که در واقع يفدرال. ست ا ز منتفیي ملی نۀاولی حل مسألق يسم و بطريفدرال

  .ھا باشد ستيتواند مورد توافق مارکس ھی است که نمیيست و بدي ملی نۀبرای حل مسأل

ی ھا ن خصلتيکه ا نيھای کوچک و از ا ھای ارتجاعی دولت ش ھمواره از خصلتيفات خوي مارکس و انگلس در تأل

نظر  شود، به طور بی امان انتقاد و از نقطه پوشی می  ملی پردهۀن و مشخص با مسأليارتجاعی در موارد مع

ن وجود در يبا ا. کردند ر دفاع میيم ناپذيک و جمھوری واحد و تقسيت دمکراتيا و انقالب پرولتری از مرکزيپرولتار

ک يک مفھوم بوروکراتيمارکس و انگلس مطلقاً . شود ه نمیدي ملی دۀل روی برتافتن از مسأليجا حتا اثری از تما چيھ

عکس در ه ب. دانستند ی نمیئ ع محلی و منطقهيک قائل نبودند و آن را ناسخ خودمختاری وسيت دمکراتيبرای مرکز

نگونه يانگلس ا. ک، ھر استان و شھرستان و کمون، از خودمختاری کامل برخوردار استيت دمکراتين مرکزيا

  .داند س، مؤسسات به مراتب آزادتری میيسم سوئيالتی و کمونی را از فدراليھای ا خودمختاری

آل خرده بورژوازی در  دهيسم و ايرو نظرات مارکس و انگلس است، طرفدار تمرکز و مخالف فدراليز که پين نيلن

ھا البته  مارکسيست”د سينو  ملی میۀ خود به نام مالحظات انتقادی بر مسألۀن در نوشتيلن. وی بوديمناسبات فدرات

ھای ممکن  ش به بزرگترين دولتداری برای تکامل هبه اين دليل ساده که سرماي. مخالف فدراسيون و عدم تمرکزند

تر  با فرض برابری شرايط ديگر، پرولتاريای آگاه به منافع طبقاتی خود ھميشه خواھان يک دولت بزرگ. نياز دارد

ھای  ترين ادغام سرزمين کند و ھميشه از نزديک ن وسطائی مبارزه میھميشه عليه پارتيکوالريسم قرو. است

ھا ھرگز  مارکسيست”. “بزرگ استقبال می کند که در آن مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی برپايه وسيع تکامل يابد

 به پيش دولت متمرکز بزرگ، يک گام تاريخی. کنند و تحت ھيچ شرايطی از اصل فدرال يا تمرکز زدائی دفاع نمی

از عدم وحدت قرون وسطائی به وحدت سوسياليستی آينده تمام جھان است و فقط از طريق چنين دولتی که به 

  .“تواند راھی به سوی سوسياليسم وجود داشته باشد داری مرتبط است، می ناپذير با سرمايه نحوی جدائی

 ملی ۀ رغم ھر موضعی که در قبال مسألھا از ھمان دوران مارکس تا کنون به ستيد فراموش کرد که کمونينبا

ست که نه  ا ھیيکنند و بد ا دفاع میيھا از وحدت جھانی پرولتار ستيکمون. اند ست بودهيونالياند، ھمواره انترناس داشته

دئولوژی بورژوازی است و ينفک ايز که جزء اليسم نيوناليگر، بلکه با ناس ست و الحاقيفقط با بورژوازی شوون
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اند و با آن مبارزه  ھا دامن بزند، مخالف ان آنيجاد کند و به دشمنی در مي صفوف کارگران جدائی اخواھد در می

کند و کارگران را با  ان ملل دفاع میيست ملت ستمگر، از ستمگری و حقوق نابرابر در ميبورژوازی شوون. کنند می

کند تا به  ز معموالً تالش میيی ملت ستمکش نسم بورژوائيوناليناس. کشاند ستی به فساد میيونال شوونيشعارھای ناس

ت يف اساسی و پر اھمي کارگر را از وظاۀا مبارزه برای فرھنگ ملی و امثال آن، طبقيای ملی  له مبارزهيوس

 ۀ طبقاتی طبقۀبنابراين ھردو گروه در امر وحدت ويگانگی کارگران و پيشبرد مبارز .اش منحرف سازد سراسری

 کارگر قوياً ۀھا باھرگونه اخالل و خرابکاری و نفاق افکنی درصفوف طبق کمونيست. کنند کارگر اخالل ايجاد می

 کارگر ۀسم و پراکندگی و انشقاق در صفوف طبقيھا در ھمان حال که با فدرال ستينروست که کمونياز ا. اند مخالف

ردم در ھر شکل آن اعم از ملی، ان ميض در ميھا، الحاق اجباری، ستمگری و تبع اند، با ھرگونه اسارت ملت مخالف

د ي مارکس تأکۀن گفتير دارند و بر اياند و با آن دشمنی آشتی ناپذ قومی، مذھبی، جنسی، نژادی و امثال آن مخالف

  .“تواند خود ملتی آزاد باشد ملتی که ملت ديگری را تحت ستم و انقياد درآورد ھرگز نمی”ورزند  می

د روشن شده باشد که يز برای وی باين نکته نيران است، اي ملی در اۀ مسألھر کس که به طور واقعی خواستار حل

شرط تنھا از  شين پيا. ران استيد و شرط ملل ساکن ايرش برابری بی قينه، مستلزم پذين زميھر راه حل جدی در ا

اساساً مخالف آن و رش باشد که نه تنھا نفعی در نابرابری و ستم ملی ندارد بلکه يتواند مورد پذ ای می جانب طبقه

 کارگر است که ۀتنھا طبق. ستي کارگر نۀگری جز طبقيض است و آن کس ديمخالف ھرگونه نابرابری و ستم و تبع

. کند بانی میياز آزادی واقعی و برابری واقعی ملل و در ھمان حال از وحدت کارگران تمام ملل دفاع و پشت

 ھای ملی و طبقاتی ن نابرابریيزند، اما در اصل مدافع بدتر  میدمکراسی بورژوائی خود را طرفدار برابری ملی جا

طور اعم و از ه خاصيت ذاتی دمکراسی بورژوائی، بنا به طبعی که دارد، اين است که موضوع برابری ب”. ست ا

دمکراسی بورژوائی تحت عنوان برابری . ای انتزاعی يا صوری مطرح نمايد آن جمله برابری ملی را به شيوه

 انسانی به طور اعم، برابری صوری يا قضائی مالک و پرولتر، استثمارگر و استثمار شونده را اعالم شخصيت

 برابری که خود انعکاسی از ۀانديش. فريبد ترين نحوی می سان طبقات ستمکش را به فاحش نمايد و بدين می

سانی، به آلت مبارزه عليه محو  برابری مطلق افراد انۀست، توسط بورژوازی به بھان ا مناسبات توليد کاالئی

ه ين ـ طرح اوليلن [.“مفھوم واقعی خواست برابری فقط عبارت است از خواست محو طبقات. گردد طبقات تبديل می

  ]مربوط به مسأله ملی و مستعمراتی

 ۀل مسأل برابری ملل و حالۀن کننديتواند تأم خواھد و نه می  بورژوازی و دمکراسی بورژوائی نه میۀن طبقيبنابرا

ست و حل قطعی  ا ن برابری ملیي کارگر و دمکراسی شورائی کارگری است که قادر به تأمۀتنھا طبق. ملی باشد

بدون سرنگونی نظام حاکم و .  کارگر استۀاسی توسط طبقيز در گرو انقالب کارگری و کسب قدرت سي ملی نۀمسأل

نی برای محو ستمگری ملی و يچ تضميداری، ھ هيروزی بر سرماياستقرار دمکراسی شورائی درايران و بدون پ

 تمام امور کشور ۀھای کارگر و زحمتکش ادار ست که توده ا تنھا در حکومت شورائی. نابرابری حقوقی وجود ندارد

ان ي ملی و نابرابری ملی پاۀشه به سلطيکنند و برای ھم ن میييرند، خود سرنوشت خويش را تعيگ را در دست می

  .دھند می

ر يھای غ تين، مليشيم سلطنتی پيم جمھوری اسالمی ھمانند رژيرژ. کنند ھای مختلفی زندگی می تيان، ملريدر ا

ن يبه ا.  ملی محروم ساخته استۀشان در زمين کيھا را از حقوق دمکرات فارس را در معرض ستم قرار داده و آن

ھای  ران و تودهي کارگران تمام ملل ساکن اسازمان ما که خواھان اقدامات متحد. ان داده شوديد پايستمگری ملی با

  م جمھوری اسالمی و استقرار حکومت کارگری و دولت شورائیيده برای سرنگونی فوری رژيزحمتکش و ستمد
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د فوراً و بدون يض و نابرابری ملی، بايلذا ھرگونه ستم، تبع. ران استيھای ساکن ا تيست، خواھان برابری تمام ملا

د داده يت و زبانی نبايچ مليازی به ھيچ امتيد ملغا و ھيک ملت خاص باياز برای يھرگونه امت. د و شرط ملغا گردديق

ل کنند يند، تحصين حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويد از ايران بايھای ساکن ا تيتمام مل. شود

ھای ساکن  تياتحاد تمام مل. استفاده کنندره از آن يو در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نھادھای دولتی و غ

ائی و اداری يات جغرافيتقس. ھرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. د داوطلبانه و آزادانه باشديران بايا

ب يمناطقی که دارای ترک. د ملغا گرددياند، با جاد شدهيران، مصنوعاً ايھای ستمگر حاکم بر ا ميموجود که توسط رژ

ن ييی تعئ ائی و اداری خود را توسط شوراھای منطقهيھای جغراف د محدودهيای ھستند، با ژهيتی وي و جمعو بافت ملی

  امور مناطق خودمختار، بر عھدۀ شوراھای منطقهۀادار. ی برخوردار باشندئ ع منطقهيند و از خودمختاری وسينما

ابند ومردم مناطق يی ک سازمان ميدمکراتسم يی منتخب خود مردم منطقه خواھد بود که بر مبنای اصل سانترالئ

ندگان کارگران و زحمتکشان در يسراسری شوراھای نماۀ ق شوراھای منتخب خود، در کنگريخودمختار از طر

  .ھای عمومی و مسائل مربوط به ادارۀ امور سراسر کشور، مداخله خواھند داشت استين سييتع
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