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 Political  سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠٢

  شکست مبارزا ت خلق کرد
   ريشه در ناتوانی شناخت از دشمن دارد

  

سالھا حکومت خودمختار کرد ۀ ئی ھا، تجربامريکاا با  کردھا و ھمکاری آنھألۀرويدادھای اخير درسوريه پيرامون مس

درعراق و ھمکاری آنھا با صھيونيسم و امپرياليسم و داعش، اظھارات رھبر حزب دموکرات کردستان ايران در 

 برای حمله به ايران و ھمدستی کردھای ايران با منصور حکمت و امريکاھمدستی با صھيونيسم اسرائيل و دعوت از 

 خواستھای ملی خلق کرد و راه ۀمسألوی، حزب ما را بر آن داشت که به " غير طبقاتی"يھای اسرائيلی و پذيرش تئور

اين ستم . که در ايران به ملت کرد ستم وارد می شود بر کسی پوشيده نيست اين. رھائی واقعی آنھا نظر مجددی بيفکنيم

  . در مدارس بروز می کند استفاده از امکانات آموزشی زبان مادریۀبه طور عمده در عرص

 نه در رژيم سلطنتی و نه در رژيم جمھوری اسالمی به تشکيل انجمنھای ايالتی واليتی اين خلقھا که دستآورد انقالب 

 خلقھای ًبه اين جھت بايد گفت که خلقھای ايران کامال. مشروطيت بود توجه کردند و نه به تحقق آن ياری رساندند

ولی .  بازتاب ستم ملی در جامعه استًز برابری يکسان برخورار نمی باشند و اين طبيعتامتساوی الحقوق نيستند و ا

رغم  علی. مسايل را بايد مشخص ارزيابی کرد و از کلی گوئی برای کسب نتايج از پيش ساخته و نادرست پرھيز نمود

نمی توان مدعی شد که آذريھا،  استفاده از زبان مادری به صورت رسمی، ۀويژه در عرصه وجود اين ستم ملی آنھم ب

  . به علت تعلقات ملی مورد ستم و پيگرد قرار می گيرندًکردھا، بلوچھا و يا ھر خلق ديگری در ايران صرفا

 اخير ۀ در خاک ايران بخشی از آن آذربايجان و بخش ديگری از آن کردستان ناميده می شود و اين مربوط به چند سد

 افراد متعلق به خلقھای ۀھم. در افکار عمومی و ذھنيات مردم ايران جا باز کرده است قديمی تر داشته و ۀنيست، ريش

ی استفاده کنند، به موسيقی و ئگوناگون ايران می توانند به زبان مادری خود سخن گويند، بنويسند، از امکانات رسانه 

 ۀاری از دولتمردان و طبقات حاکمحتی بسي. ھنر خويش بپردازند و ھرگز به اين علل مورد تعقيب قرار نمی گيرند

  .ھستند که در سرکوب ساير خلقھای ايران فعاالنه شرکت داشته و دارند) ترک(ايران متعلق به خلق آذری

 در ايران چه در زمان شاه و چه در زمان جمھوری اسالمی تنھا کسانی مورد آزار و اذيت قرار می گرفتند و می گيرند 

 آنھا خطری برای حاکميت رژيمھا ۀ سياسی و اجتماعی اشتغال داشتند و مبارزۀ به مبارز ضد رژيمھای حاکم زمانهکه ب

 فئودالھای بزرگ آذری از جمله ذوالفقاری، ۀ ھم١٣٢۵ ]قوس[ آذر٢١در قتل عام مردم آذربايجان در . محسوب می شد
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 اساسی ۀيران ھستند، بايد اين نکت ملی در اۀمسألکسانی که در پی ارزيابی . شرکت داشتند... ی واملک قاسمی، مراغه 

  . را درک کنند

 تاريخی ميان خلقھای گوناگون ايران که در کنار ھم ۀدر اين مقاله قصد نيست تا از ريشه ھای پيوندھای چند ھزار سال

 ضد متجاوزان جنگيدند و در مبارزات ضد استعماری مردم ايران شرکت عظيم و فعال داشتند، هدو انقالب کردند، ب

سفانه به ويژه در ميان کردھای ايرانی اين تفکر ضد علمی و ناسيونال شونيستی قوت گرفته است أمت.ن به ميان آيدسخ

ِاگر يک کرد .  ارتجاعی وجود نداردۀُ کرد مترادف با انقالبی است و در ميان خلق کرد فرد، گروه و يا طبقۀکه گويا واژ ُ

تو گوئی در تاريخ ايران ساالر . ُويا چون کرد است، قابل اغماض استسياسی به زشتترين اعمال ھم دست بزند بازھم گ

ُصرف کرد . جاف ھا، جاش ھا، پيشمرگان کرد مسلمان که ھمدست رژيم جمھوری اسالمی بودند، وجود نداشته اند ِ

  .بودن، توجيه گر ھر خيانتی شده است

ُبقاتی در ميان افراد و سازمانھای سياسی کرد  اين زدودن مرز ميان دوست و دشمن و ناتوانی در ارزيابی علمی و ط

تنھا اقليت قليلی در ميان کردھا ھستند که کمونيست می باشند و خود را کمونيست می دانند .  قديمی و ناسالمی داردۀريش

 که ُ ضد ساير کردھاهُو آن ھم به اين مفھوم که کمونيست بودن را مرجح بر کرد بودن می شمارند و بر اين اساس حتی ب

 نکوھيده نه در ۀاين خصيص. ُسفانه اين کردھای مترقی در اقليت به سر می برندأمت. ارتجاعی ھستند، مباره می کنند

از نظر اين دو خلق اخير ھم . ميان فارسھا وجود دارد و نه در ميان آذربايجانيھا و بيشتر دامنگير کردھای منطقه است

ِفارس ارتجاعی وجود دارد و ھم آذربايجانی   .عکسه  ارتجاعی و بِ

ِ در ميان کردھا اين ناسيونال شونيسم کور و عدم شناخت دشمن به آنجا کشيده است، که کردھا در راه کسب حقوق برابر 

 ارتجاعی آن ۀخويش با ساير خلقھا، در ھر کشور معينی که وجود دارند به ھمدست ارتجاع جھانی و يا ارتجاع ھمساي

 خلق کرد را از يک شکست به شکست ۀ به عنوان آلت دست آنھا عمل کرده و مبارزکشور معين بدل شده و ھمواره

   .ديگر کشانده اند و توانائی پذيرش انتقاد را نيز ندارند

موران أُمال مصطفی بارزانی پدر خلق کرد برای مبارزه با حکومت وقت عراق با شاه ايران ھمکاری می کرد و م

 خلقھای منطقه وول ۀضد ھمه ناسان نظامی ايران و اسرائيل در شمال عراق بموران موساد و کارشأساواک و حتی م

 ضد خلقھای عرب ھمکاری می کند و از آنھا پول و همالمصطفی بارزانی افتخار می کرد که با اسرائيل ب. می خوردند

پسرش .  گفت ضد خلقھای عرب را به آنھا تبريکه  اسرائيلی ھا بۀاسلحه گرفت و حتی پيروزی در جنگ شش روز

با جرج بوش در " کسب حقوق ملت کرد"آقای مسعود بارزانی و رھبر ديگر کردھای عراق آقای جالل طالبانی برای 

 ضد تمام خلقھای منطقه و جھان به کشور ه ضد منشور ملل متحد، بهضد انسانيت، به ئی بامريکاتجاوز سربازان 

  . و اسرائيل در منطقه تبديل کردندامريکاه پايگاه تجاوز عراق، ھمکاری صميمانه نمودند و کردستان عراق را ب

ئی ھا در کردستان عراق برای خرابکاری پياده امريکا از نظر نظامی توسط امريکاکردھای دست آموز از  سه ھزار 

ای آنھا اسرائيل کوچکی در نزديکی مرزھ. شدند تا سياست راھبردی امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه را تکميل کنند

ايران به وجود آورده اند که مملو از جاسوسان موساد و مرکز خرابکاری آنھا در شرايط کنونی عليه ايران و سوريه 

کردھای عراق در سرکوب و قتل عام مردم عراق چه بخواھند و چه نخواھند چه بدانند و چه ندانند و يا تجاھل . است

پا شده ه که بسيار شکستنی است بر دريائی از خون و دشمنی ب" انی سرنوشت آنھييحق خود تع. "کنند، دست داشته اند

ھمين تبھکاری سران قوم که از عاقبت اعمالشن واھمه دارند، آنھا را بيشتر به .  بدون پاسخ نمی ماندًو مسلما. است

د و از حکومت کردستان عراق از ھم اکنون در وحدت عراق اخالل می کن. آغوش امپرياليسم و صھيونيسم می کشاند

 به دفاع امريکاژی امپرياليسم يداعش آدمخوار برای عبور از مناطق بی خطر برای رسيدن به بغداد در کادر سترات
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تو گوئی اشغال عراق توسط .  امکانات برای اين راه پيمائی طوالنی برای فتح بغداد را فراھم ساختۀبرخاست و ھم

 از مقاومت در برابر داعش دست بر داشت تا راه عبور آنھا داعش به کردستان عراق ربطی ندارد؟ کردستان عراق

". داعش عربھا را می کشد ما که کرد ھستيم"منطق آنھا اين بود که . برای اشغال کامل عراق و فتح بغداد ھموار باشد

 ای به اين زدودن مرز ميان دوست و دشمن و ناتوانی در تحليل مسايل علمی به علت کوری ناسيونال شونيستی، فاجعه

رھبران کردستان عراق درک نمی کنند که با اتخاذ اين سياست، گور . بار آورده که ھنوز پايانی بر آن متصور نيست

يک از خلقھای منطقه با ايجاد کردستانی که بخواھد پايگاه ضد انقالب جھانی برای سرکوب  خويش را می کنند و ھيچ

ن سرنوشتی در دوران امپرياليسم به مفھوم ييند بود و چنين حق تعخلقھای منطقه و قتل عام آنھا شود موافق نخواھ

  . شدن استامريکا امپرياليسم ۀمستعمر

  

معاون موساد در سالھای ) Menachen Nahik Navut(مسعود بارزانی، مناخم ناھيد ناووت: از چپ به راست

 ١٩۶٨ موساد در سالھای رئيس) Tzwi Zamir(، محمود عثمان عضو مجلس عراق، زوی زامير١٩٨۶ تا ١٩٨۴

  ، يک پيشمرگه١٩٨٩ تا ١٩٨٢رئيس موساد در سالھای ) Nachum Admoni(، ناخوم آدمونی١٩٧۶تا 

حمايت می کنند و شما " ن سرنوشت در عراقييحق تع"سفانه و با حسابگری بورژوائی از اين أکردھای ايران نيز مت

 آنھا از ۀھم. تان عراق را با جرج بوش و اسرائيل محکوم کندسازمان کردی را پيدا نمی کنيد که ھمدستی رھبران کردس

نی سرنوشت و در برخورد به ساير ملل ييزير بار اين محکوميت و مبارزه با اين نوع برداشت دشمنانه از حق خود تع

 کردھای ناسيونال شونيست برای تحقق آنچه را که خود خواستھای ملت کرد می پندارند،. منطقه، فرار می کنند

حاضرند حق ساير ملل منطقه را با دست امپرياليسم و صھيونيسم نابود کنند و باعث شوند که کشورھای منطقه صرفا به 

  . امپرياليسم بدل شوندۀبه مستعمر" آزادی خلق کرد"بھای 

 ضد هد بنی سرنوشت که ھمدستی با امپرياليسم است، نمی شود موافق بود و باييي روشن است که با اين نوع حق خود تع

آقای مصطفی ھجری رھبر حزب دمکرات کردستان ايران در  . مبارزه نمودًآن از ھم اکنون افشاءگری کرده و قويا

من . می دھد) حماس و حزب هللا( ايران مقادير زيادی پول به آنھا: " اسرائيلی جروزاليم پست می گويدۀمصاحبه با نشري

وی ." وان دشمن اصلی خود بداند و سعی کند که دشمنش را تضعيف کندفکر می کنم که اسرائيل بايد ايران را به عن

سپس مانند پدرش مال مصطفی بارزانی از صھيونيستھای اسرائيل که يک دولت متجاوز و نژادپرست است و حق خود 

بايد به بنابراين اسرائيل : "نی سرنوشت خلق فلسطين را لگدمال کرده و فلسطين را به خون کشيده است، می طلبدييتع

 گدائی را مقابل رژيم صھيونيستی ۀاو در واقع با بيان اين مطلب کيس." گروه ھای مخالف جمھوری اسالمی کمک کند

الزم به توضيح نيست که اسرائيل به اين رھنمود آقای مصطفی ھجری نيازی ندارد و سالھاست که .اسرائيل می گشايد
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اسرائيل به . ز جمله مريدان تئوريھای منصور حکمت کمک مالی می کندبه پاره ای از سازمانھای اپوزيسيون ايرانی و ا

 ضد حکومت قانونی و مشروع بشار اسد همالمصطفی بارزانی و مسعود بارزانی ھم کمک مالی کرده است و امروز ب

يه را نی سرنوشت ملت سوريي آقای ھجری نيست، به داعش کمک مالی و تدارکاتی می کند تا حق خود تعۀکه مورد عالق

  . لگد مال کند

آقای ھجری ھرگز به دفاع از حقوق مشروع و قانونی ايران که در توافقنامه ھای جھانی مستند است نمی پردازد، بلکه 

وی در سال . ئيد می نمايدأنی سرنوشت کردھای ايران دروغھای امپرياليسم و خواستھای آنھا را تييبرای حق خود تع

می به ايران فشار وارد می آوردند تا از حقوق مشروع و و اتۀمسألپائی ھا بر سر  و اروامريکا، ھنگامی که ٢٠٠۶

معامالت . که مذاکرات بايد بر حمايت از حقوق بشر و دمکراسی متمرکز شوند: "مسلم خود صرفنظر کند، ھشدار داد

  .".کنديت اقتصادی برای ايران می آورد و رژيم ايران را مستحکم تر می باقتصادی سال گذشته، تث

 به عراق از جرج بوش دعوت کرد که به ايران نيز حمله کند و دستور امريکا ھمين آقای ھجری در زمان تجاوز 

تجاوز به ايران را فقط روی ميزش قرار ندھد تا کردھای ايران نيز بتوانند به حقوق خود مانند کردھای عراق دست پيدا 

گروه او با کنگرۀ مليت ھای فدرال : "مپرياليسم ساخته اشاره کرد کهايشان با تبليغ برای يک گروه مشکوک و ا. کنند

کردھا . ايران، چون آذری ھا، عربھا، بلوچھا و ترکمن ھا که به دنبال احقاق حقوق خود ھستند، ھمکاری می کند

آيا می ." کنند آنھا را در حمايت از احقاق حقوق اقليت ھا و دموکراسی حمايت نمی امريکااحساس می کنند که اروپا و 

ن سرنوشت ملل که به بھای اسارت ساير ملل در عصر امپرياليسم منجر می شود، موافقت کرد؟ ييشود با اينگونه حق تع

آيا می شود با جھالت تمام و بی توجه به عواقب سياسی اين شعار مدعی شد که کمونيستھا و نيروھای مترقی ايران، 

نام کردستان در جوار خويش موافقت کنند، تا آنھا مسلح شوند، قدرت ه ستقلی بترکيه، عراق و سوريه با ايجاد کشور م

   امپرياليسم و صھيونيسم در دشمنی با خلقھای منطقه عمل نمايند؟ۀبگيرند و به عنوان دست دراز شد

کرد ن حق سرنوشتی، خودکشی و پروراندن مار در آستين و اين در درجه نخست به ضرر خلق يي موافقت با چنين تع

حداقل از بعد از جنگ جھانی دوم به اين طرف شاھد آن ھستيم . ياھای وی پايانی غم انگيز می بخشدؤاست، زيرا به ر

رفيق ستالين بدرستی روشن . نی سرنوشت چه خساراتی به ملت کرد زده استييکه اين نوع درک از سياست حق خود تع

ن ييليسم را بايد در مبارزه با اين بزرگترين ناقض حق تعن سرنوشت ملل در دوران امپريايي حق تعۀکرد که مقول

ی سرنوشتی از نظر کمونيستھا قابل قبول تعيينفقط آن نوع حق خود . سرنوشت ملتھا و استعمارگر بزرگ به پيش برد

 ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی داشته باشد و در جھت تضعيف اين بزرگترين ناقضان آن ۀ مبارزۀاست که جنب

در غير اين صورت . د و به دوستی و اتفاق خلقھا کمک کند و نه در تقويت سياستھای امپرياليسم در جھان و منطقهباش

درک نادرست از اين مقوله منجر به آن می شود که ھمواره به آلت دست ارتجاع و امپرياليسم بدل شد و اين را ما 

  .سفانه در تاريخ زندگی خلق کرد می بينمأمت

 کردھای سوريه برای حفظ تماميت ارضی وحق حاکميت ملی سوريه و مخالفت با ترکيه و ۀ قھرمانانۀبا مبارز ما ً اخيرا

کردھای انقالبی سوريه با مبارزه با داعش و ترکيه و اربابان امپرياليست آنھا نه تنھا موفق شدند . رو بوديمه داعش روب

مردم سوريه را تسخير کرده و برای خود احترامی عميق در از تماميت ارضی سوريه دفاع کنند، بلکه توانستند روح 

آنھا اعتماد عمومی مردم منطقه را خريدند که بھای آن بی اندازه و ارزش سياسی آن . افکار مردم به جای بگذارند

يستھا،  خويش تا آزادی کامل سوريه و طرد پان ترکيستھا، صھيونۀآيا بھتر نبود که با ھمين روح به مبارز. تاريخی است

که در وسط راه آھنگ آن نمايند که فقط گليم خود را از آب بيرون  امپرياليستھا و پان اسالميستھا ادامه می داند تا اين

 آنھا که راھی شمال سوريه شده اند به ھمکاری پرداخته و عاملی در ۀ و نيروھای ويژامريکابکشند و با امپرياليسم 
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 و نقض حقوق ملتھا در منطقه شوند؟ و نام نيک خويش را امريکا امپرياليسم ۀتقويت سلطتضعيف حکومت بشار اسد و 

 برای کردھای امريکا به خاطر وعده ھای واھی آنھا سازند؟ روشن است که امپرياليسم امريکا تجاوز امپرياليسم ۀسرماي

ه برای نقض حاکميت و سوريه آبروئی به جای نخواھد گذارد و از آنھا در معامالت سياسی خويش با روسيه و ترکي

 ۀ قرار می گرفت به بيراھکردھا کردھای سوری که بايد سرمشق ساير ۀمبارز. تماميت ارضی سوريه استفاده می کند

  . غير قابل دفاع افتاده است

نيروھای "يکی از رھبران به نقل از) Bas News"(باس نيوز"خبرنگار ) Narin Kobane"( کوبانهنناري"

 کيلومتری جنوب کوبانه در روستای ٣۵ئی در امريکاساختمان يک پايگاه نظامی : ظھار داشت کها" دموکراتيک سوريه

  . به اتمام رسيده است) Sibat"(سيبات"

http://bas-haber.com/…/kobanedeki-abd-askeri-ussu-tamamland… 

مبر  ماه سپت٨رال، در تاريخ پنجشنبه لمان فدا در ARD تلويزيونی مونيتور در کانال يک ۀبه گزارش مستند برنام

ھای مدافع واحد"ئی در لباس امريکاندوھای جنايتکار  که در مورد سوريه است، به روشنی ديده می شود که کما٢٠١۶

طور عينی ه  و بً ضد ارتش ملی سوريه و تماميت ارضی سوريه می جنگند و عمالهِکردھای کوبانه در سوريه، ب" ِخلق

  . به صورت متحد داعش در آمده اند

http://mediathek.daserste.de/Monitor/Gestern-Helden-heute-Zielscheibe-Die-

K/Video?bcastId=438224&documentId=37612090 

 مشترک و ھمکاری آنھا با ۀ مبارز در ھمه ممالکی که آنھا در آن سکونت دارند، تنھا درکردھاراه رفع ستم ملی از 

 ۀ ملی و مبارزۀساير مردم آن کشورھا برای تحقق آزادی، دموکراسی و حفظ استقالل ملی و تماميت ارضی و مبارز

در چارچوب اعتماد و احترام متقابلی که در متن اين مبارزه انقالبی و .  صھيونيستی آنھاستضد امپرياليستی و ضد

را به رسميت شناخت و در کنار ھم با صلح،   به حقوق متقابل ھم احترام گذشت و آنمترقی ايجاد می شود، می توان 

تنھا اين مبارزه است که دورنمای موفقيت و پيروزی و تفاھم و ھمبستگی . ری و ھمکاری متقابل زيستدادوستی و بر

نی در ايران نظير در غير اين صورت مردم ايران ھرگز به حکومت کردستا.  خلقھای منطقه را خواھد داشتۀھم

. کردستان بارزانی در عراق و يا جای ديگر تن در نخواھند داد و در اين راه با کردھای انقالبی و مترقی نيز ھمداستانند

 ضد امپرياليسم و صھيونيسم باشد که در پی ايجاد جغرافيای جديد هی سرنوشت ملتھا بايد بتعيينحمايت از حق خود 

  .سياسی در منطقه ھستند

ھستند پاره ای از اپوزيسيون ايران که به جای مبارزه . ب ما به ھيچ سازمانی در اين عرصه چک سفيد نخواھد داد حز

به مماشات مشغولند و با نان قرض دادن و ھندوانه زير بغل اين و آن گذاردن بر اين پندارند که گويا در پی تحقق حق 

دھای ناسيونال شونيست نيز از اين مجيز گوئی ھا برای تقويت ی سرنوشت خلق کرد ھستند و پاره ای از کرتعيينخود 

بيشتر به ما امتياز سياسی بدھيد تا ما ھرچه زودتر جدا ! احمق ھا: خويش سوء استفاده می کنند و در دل خود می گويند

  .  شما برسيمۀشده خدمت ھم

 ۀم را در منطقه تقويت کند و سرنوشت ھمی سرنوشت که نفوذ امپرياليسم و صھيونيستعيينحزب ما با اين نوع حق خود 

حزب ما مخالف آن است که تبليغات .  ضد آن مبارزه می کندهخلقھای منطقه را به خطر اندازد، موافق نيست و ب

 ملی را مخدوش کند و مرز ارتجاعی و مترقی را بر ۀناسيونال شونيستی ملت بزرگ يا کوچک ماھيت طبقاتی مبارز

ما به اين تفکرات و با ضعف و بزدلی پاره ای از اپوزيسيون ايرانی که فقط آموخته . ن نمايديياساس تعلقات قومی تب

  . سياسی بدھد، مبارزه می کنيمۀرشو
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رو بوده و از چاله ای به چاه بعدی افتاده است در گرو بازگشت ه  پيروزی خلق کرد که تا کنون ھمواره با شکست روب

بايد ھمبستگی خلقھای ايران و . ايران، چه در ترکيه، چه در عراق و چه در سوريهچه در . از اين راه بی سرانجام است

  .اين تنھا راه درست نيل به ھدف است.  ضد دشمن عمده و واحد تقويت نمودهمنطقه را ب

  ٢٠١۶بر سال وـ اکت١٣٩۵  ]ميزان[ مھر ماه١٩٩ ۀبرگرفته از توفان شـمار

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 
 


