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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 شباھنگ راد

  ٢٠١۴ اگست ٢۶

 !ُدورنمای ُکردستاِن ايران و منطقۀ خاورميانه
  

داران و حاکمان زورگو،  سرمايه. باشد بنابه به دالئل چندی، ُکردستان از پتانسيل مبارزاتی بسيار باالئی برخورار می

.  ُکرد را در جھت منفعت طبقاتی خود سازمان دھندۀديد اند تا اعتراضات خلق ستم ش فراوانی نمودهتاکنون تال

  .عمل آورند گيری آن ممانعت به اند تا از گسترش و نضج نيروھای خودی را به دروِن جنبش روانه نموده

ه ی، قابل رويت است و بئ ھای توده مانند دگر جنبش به گمانی، باال و پائينی جنبش اعتراضی مردم ُکردستان ھم، به

اّول ۀ ی از مناطق ُکردستان در سه سالھای وسيع تسلط بخشرغم   و علی-ُکرد ۀ ويژه در اين چند دھه، خلق رزمند

ای که از چند  جنبش مسلحانه. باری قرار گرفته است ، در موقعيت و وضعيت بس اسف- حاکميت جمھوری اسالمی 

معينی از تاريخ مبارزات ۀ ور دگام به عقب نشست؛ ُجنبشی که در گرفت و گام بهسو و جھت، مورد يورش قرار 

ديده و انقالب ايران تبديل گشته بود و حيات سردمداران  ھای ستم مان، به سنگر مبارزات توده ضد امپرياليستی ميھن

  . جدی انداختۀ رژيم جمھوری اسالمی را به مخاطر

آن واھمه دارد؛ پُر ۀ دھی و از تسليح دوبارکه سرمايه از سازمان ضح استر واجنبش ِکرد، جنبش مسلح بود و پُ 

ويژه جنبش ُکردستان را از درون تھی ه داران بر آن است تا ھر جنبش خفته و ب که تمامی تالش سرمايه  واضح است

ھه اعالِن تنفر و سه دھه مخالفت جدی، و سه د.  حاکمان گردنند ش عليهباال آمدن تحرکات راديکال  سازنند و مانع

مردان جمھوری اسالمی، و سه دھه پايداری و وفاداری به يگانه  غايت غير انسانی دولت ھای به انزجار از سياست

ی ئ  توده- ز مقدمان مبارزات کارگری در صف يکی ا ھای ُکرد را،  آرمان و مطالبات لگدمال شده، اين جنبش و توده

  . قرار داده است

ھا و احزاب ُکرد توانست بر  طلبانه و انحرافی سازمان ھای مماشات دليل سياست اسالمی بهاگر چه رژيم جمھوری 

قب براند، اّما و در عوض سرتاسر ُکردستان حاکم گردد؛ اگر چه توانست با تبانی بعضاً احزاب ُکرد جنبش را به ع

متأسفانه جنبش . ُکرد تسلط يابدۀ يدد  خلق ستمۀجويان مخالفتۀ گرديده است تا بر افکار انقالبی و بر روحيقادر ن

دار مبارزات ضد معنوان پرچ توانست به ورانی که اين جنبش میُکرد را به عقب نشاندند و در دۀ مسلحان

بندی کوتاه،  در يک جمع. راه بُردند امپرياليستی، با نظام جمھوری اسالمی تصفيه حساب کامل نمايد، را به کج

ھای  ھا فقدان برنامه  آن  گروھی، و به تبع-ھای حزبی  داشت ت و انحرافی و چشمغايت نادرس ھای به حکميت ايده
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 اقتصادی و نظامی، در مناطق غير نفوِذ رژيم حمھوری اسالمی، باعث گرديده است تا رھائی مردم - سياسی 

  .داری به تأخير افتد  سرمايهۀھای طبق عدالتی ُکردستان از زير ستم و از بی

به . ھای اعتراضی  پا بر جا ماند مانند ديگر جنبش اش به حق و پايمال شده زده شد و مطالبات بهجنبش ُکردستان پس 

گان دروِن خود دارد؛ نياز به آن دارد تا  لميدۀ ھمين دليل اين جنبش نياز به نگاِه رو به جلو دارد؛ نياز به تصفي

ھای   را از خود براند و بر شفافيت و بر ايدهھای سرمايه احزاب، جريانات و دار و دستهۀ کاران ھای سازش سياست

اخير، حاميان به ۀ  دو دھتوان گفت که در يکی أت میھای ُدور، ولی و به جر گوئيم دھهاگر ن. فشاردسالم خود پای 

 ۀاند و در صددند تا صحن خود قرار دادهۀ طلبان غايت منفعت ھای به سياستۀ ھا، اين جنبش را ملعب  توده صطالح منافع ا

ھای  خواھند اوضاِع مناطق توده داران تبديل سازند؛ می ُکردستان ايران را، به ميدان تصادمات خود و ديگر سرمايه

ھا در بخشی  مند امپرياليست ھای شوم و ھدف زده تبديل نمايند تا نقشه مانند ديگر مناطق جنگ ُکرد ايران را بهۀ ديد ستم

گان  صطالح نمايند گی بسيار فراوانی از جانب برخی به ا شوربختانه آماد. دخاورميانه از حرکت باز نه ايستۀ از منطق

ی گان سياسي امپرياليستی وجود دارد؛ نمايندۀ افروزان ھای جنگ سياسی مردم ُکردستان پيرامون اجرائی عملی سياست

ۀ اريخی خويش جاماند تا بر رسالت و بر وظايف ت مداران بزرگ جھانی نشسته که به انتظار فرمان و کمک قدرت

سوئی بعضاً احزاب ُکرد  گی عملی و ھموظيف ھا بی آن ۀچيند و به دنبال گونه می خشت ُکردستان را اين. پوشانندبعمل 

ُکردستان ايران ھم مبين اين واقعيت ۀ مردان بزرگ جھانی در منطق ھای دولت ھا و با تمايالت و خواسته با سياست

اند و کاری به  صله گرفته حق مردم منطقه فا ھا و با مطالبات به ستان، با خواستهکه نيروھای دروِن جنبش ُکرد است

ھای   روشن، و با اتخاذ سياستۀمندی و با نقش سرمايه با ھدف. دارنديازھای واقعی و عملی خلق ُکرد نن

کند و در مقابل،  میھای امپرياليستی تحميل  بخواه خود را به اپوزيسيون بيرونی نظام گرايانه، مناسبات دل سرکوب

 -کارگری ھای مستقل و روشن از جانب مدعيان ھدايت مبارزات  جامعه و مردم ُکردستان فاقد برنامه و سياست

ُکردستاِن ۀ چنين بر منطق خاورميانه و ھمۀ  منطق باری، چنين روند و اوضاعی بر فضای تمامی جوامع. ست یئ توده

گی و ھای ساخت سو با جنگ بزرگ جھانی، از يکمردان  يست که دولتدليل ھم ن ايران سايه انداخته است و بی

ھای اعتراضی  ديگر جنبش گيرند و از سوی ھای حود را پی می ارتجاعِی از نوِع سوريه، افغانستان و عراق سياست

  .سازند راديکال را در نطفه خفه می

 متفاوت به سياست و به ھدف   نمودن جوامعاندازی جنگ، تحريک و بی ثبات ھاست که راه در حقيقت دھه

پُر سود تنش و ھرج و مرج مناطق ۀ المللی تبديل گشته است و سودجويان بزرگ بر آنند تا بر دامن داران بين سرمايه

باران نمودن  خاورميانه و با توپ و با خمپارهۀ ھای جنگی به منطق فزايند؛ بر آنند تا با ارسال بيش از اين سالحبي

 -جات نظامی آنان کاھند؛ بر آنند تا مبادا کارخانالتزايد خويش ب  بحران دائمازمردم محروم و دردمند، ۀ و کاشانخانه 

اين شان سست شود؛ بر  ھای حاکميت ننگين فتد و پايه، از رونق بي- ترين ممر درآمد  معنوان يکی از مھ ھم به و آن

 متفاوت، از بحران کنونی بدر آيند تا  ھای جوامع دم و زيرساختگانی مر تر زند ريب ھر چه بيشخاند تا با ت انديشه

گی و بر ھم زدن ھای ساخت شومی، نيازمند جنگھای  مسلماً تحقق چنين ايده. تر نمايند را طوالنی شان عمر و حاکميت

 منفعت روزھا، منطبق با چرا که آرامش منطقه اين. باشد ُکردستان عراق، ايران و ترکيه می, از نوع" آرامش"

علم نمودن نيروھای چنين، با  ھای تازه و ھم بايست با طرح و با اتخاذ سياست المللی نيست و می داران بين سرمايه

ۀ بايست اسلح ھای خودساخته تبديل نمود؛ می چون داعش، فضا را به فضای متشنج و جنگ ی ھممسلح و مرتجع

مانند ديگر مناطق  ُکردستان عراق را بهۀ  آورد و منطقھای ُکردستان عراق را از حالت رکودی به در"پپيشمرگه"

آن، دير و يا ۀ اند و طبعاً دامن به ھر حال زنگ جنگِ ارتجاعی در ُکردستان عراق را نواخته. عراق مبدل ساخت
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ھا از  اين سياست و مقصود کلی امپرياليست. چون ايران و ترکيه را فرا خواھد گرفت زود، ديگر مناطق ُکردنشين ھم

  ھا به پيش رود و جوامع منطقه بر اساس منفعت و خواست امپرياليستۀ بايست تجزي است و می" خاورميانۀ بزرگ"

  .ای، باز توليد شود تازه

به تر  يابی ھر چه بيش منظور دست ھا به  اقتصادی فرا گرفته است و امپرياليست-دنيا را فقر، جنگ و بحران سياسی 

کلی ۀ خاورميانه ھم از اين قاعدۀ نمايند و طبعاً منطق يلياردھا انسان محروم تلخ می طبيعی، زندگی را بر م منابع

ھای   اين منطقه از نظام،دانند که تنفر و انزجار مردم می. تغيير و تحول، و انفجار استۀ مستثنی نيست و آماد

گيری اعتراضات  و پيشلومنظور کنتر داری به باالترين حد ممکنه رسيده است و بيھوده نيست که به سرمايه

ۀ ی که تضمين کنندئھا جائی گردد؛ جابهشان حفظ  نمايند تا منفعت درازمدت جا می ھا را جابه راديکال مردمی، دولت

 -داشته و  ن-کشان  طالبات کارگران و زحمتھا و به م ھاست و اصالً و ابداً ربطی به خواسته منفعت طبقات باالئی

اند  ديده از دست جمھوری اسالمی زله ھای ستم مانند ديگر توده که مردم ُکردستان ھم بهترين ترديدی نيست  کم. داردن

چنين روحيه و خواستی . اند شان رسيده است و خواھان لت و پار نمودن سردمداران ايران شان به لب و جان

ھای متفاوت  نب جناحدھی شده از جاسازمانمايه و  ترين حرکت بی ست و مشاھده شده است که چگونه پائين عمومی

ھا  نمونه. سازد ھا را به تصادمات علنی مبدل می سازد و خيابان ر میايران را متغيۀ رژيم و سرمايه، فضای جامع

کشان ايران و خلق  که کارگران و زحمت باشد، آن است کيد میأچه در اين بُرھه از زمان قابل ت اند و آن فراوان

نخست ۀ در درج. باشند  ايران و منطقه، نيازمند ھشداری بيش از اين میۀديد ای ستمھ مانند ديگر توده ُکرد، بهۀرزمند

ھای ارتجاعی و سرمايه دارند و در ثانی نيازمند حرکت   دار و دسته نياز به مرزبندی روشن و قاطع عليه

و سوريه و ديگر افغانستان، عراق ۀ چون نقش ھای شوم امپرياليستی، ھم  قبل از اجرای عملی نقشهۀيافت سازمان

رفت  داران، روند و پيش چرا که ورود و خروج از اوضاع انتخابی سرمايه. باشند  خاورميانه میۀ منطق جوامع

 چرا .را از انجام انقالب به دور خواھد ساخت دياری ديگر، و آنانۀ اعتراضات راديکال را ُکند و محرومان را آوار

دھی آنان از جانب نيروھای کمونيستی کشان و با سازمان ارگران و زحمتکی با حضور ئ اندازی انقالب توده که راه

ھای سرمايه  صمات و به کانون تضادھای دار و دسته تخاۀ  بدون مردم، به جامعۀيابد و جامع گرا معنا می سالم و عمل

  .  کنيم عينه مشاھده می  به عراق، افغانستان و غيره،، سوريهاروزھا تجلی آنرا داريم در ليبي تبديل خواھد شد که ما اين

ھا و احزاب سالم  چنين فقدان سازمان سو و ھم ھا در منطقه از يک ھا و حضور مستقيم امپرياليست گریصه دخالت خال

گذارد که ُدورنمای روشن و شفافی در  صحه می ديگر، بر اين حقايق تلخ  صحن جامعه از سوی و کمونيستی در 

ست و مسلماً فرار از اوضاع  ُکرد ايران نيۀديد ھای ستم چنين در برابر توده  ھمخاورميانه وۀ مقابل مردم منطق

ُکرد ۀ ھای مردمی و خلق رزمند  جنبش خراب امپرياليستی، منوط به تحرکات مستقِل حاميان منافع گی و خانهساخت

 ايران و ُکردستان ھای اعتراضی مردم با اين اوصاف بر ھر نيرو و بر ھر سازمان مدعی ھدايت جنبش. باشد می

مردان بزرگ جھانی و نيروھای مرتجع سازمان دھند و  ھای دولت ھا و سياست ھا را در خالف خواسته است تا توده

توان  ست که می تنھا در چنين شرايطی. خودی به عقب رانندۀ گام، دشمنان طبقاتی مردم را از مناطق و منطق گام به

ديده  ھای ستم ُکرد و ديگر تودهۀ مين و ُدورنمای روشنی را برای خلق رزمندھای محروم را تض آسايش و امنيت توده
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