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 انقالب عراق، بسترساز مرگ ناسيوناليسم ُکرد

    

   

  !ھای مسریانقالب. اول 

ست که به ه است، يکی ھم سرايت آن به کشورھائیھای بسيار انقالبی که در تونس و مصر شروع شداز شگفتی

ليبی، اردن، عربستان، بحرين، . گفته برخوردارندئی با دو دولت پيشلحاظ اقتصادی و سياسی از وضع مانسته

ھائی ھستند که عالوه بر سيطرۀ فساد مالی و استبداد مطلق الجزاير، کويت و اينک سوريه و عراق از جمله دولت

  . اندکاری نيز فرو بردهھای حاکميت سياسی، جامعه را به مرداب فقر و بیر حوزهفردی و حزبی د

ھای ژئوپوليتيک، امکان تسری انقالب را به کشورھای ديگر با ضعف يا قوت گیواضح است که وجود برخی ويژ

تقل شد، به ھمان المثل ھمان قدر که تحوالت تونس با سرعت به مصر و سپس ليبيا منفی. سازدتری ممکن میبيش

. تواند کشورھائی ھمچون اردن و عراق را تحت شعاع خود بگيردميزان نيز اعتراضات جاری در سوريه می

که ائتالف مضاف به اين. پذير استسرکوب قيام مردم بحرين توسط نيروھای نظامی عربستان از ھمين منظر توجيه

داری جھانی به منظور کنترل و  جنگ در ليبيا و تالش سرمايهنيم بند فرانسه و انگلستان و ورود امريکا به ميدان

با اين ھمه، نکتۀ قابل تأمل ديگر . تحريف انقالب در افريقای شمالی و خاورميانه نيز با ھمين معيار قابل تفسير است

وند ھا پوليسی و امنيتی در کشورھای اين منطقه است که روجود شرايط مختلف اقتصادی، سياسی و به تبع آن

بر مبنای اين استنتاجات بررسی ابعاد گوناگون اعتراضات يکی دو ماه گذشتۀ . کندھای جاری را کند يا تند میانقالب

  .  از اھميت خاصی برخوردار است- به ويژه در کردستان آن کشور -  مردم عراق

راق، از جمله دو مقالۀ نگفته نگذرم که اين يادداشت در ادامۀ چند مقالۀ مشروح نگارنده درخصوص اوضاع ع

، ١٣٨١دو ماھنامۀ اطالعات سياسی اقتصادی،  (" و عراق، کمدی يا تراژدی؟امريکا"مبسوط و مفصل 

و چندين نوشتۀ ) ٢٥١-٢: ، ش١٣٨٧ھمان،  ("عراق در گرداب کلونياليسم و تروريسم"   و)   ١٧٩-٨٠:ش

  .متفرقۀ ديگر شکل بسته است
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  ايران و عراق، جنگ و صلح. دوم

در چند دھۀ گذشته و به خصوص از زمان به قدرت رسيدن جريان ارتجاعی ناسيوناليسم بعثی روابط دو دولت 

آميز بوده  و به طور کلی شرايطی غير مسالمتھای دوسويهايران و عراق ھمواره در حالت جنگ و تنش و دخالت

ورت بسته و از سوی ديگر دليلش در سو به سبب وجود مرز مشترک و ھمسايگی دو کشور صاين امر از يک. است

  .ھای طرفين شکل گرفته استخواه دولتماھيت ھژمونی

پس از مرگ جمال عبدالناصر و سقوط انورالسادات و ملک حسين به اردوگاه اسرائيل، رقابت ميان حافظ اسد و 

ريه به دليل دولت سو. صدام حسين برای کسب رھبری يک جبھۀ متخاصم ضد صھيونيستی ھمواره ادامه داشت

ضعف اقتصادی و تحمل خسارات شديد ناشی از جنگ مستقيم با اسرائيل به تدريج نقش خود را در جھان عرب به 

 که متحد اصلی امريکا و اسرائيل و به يک مفھوم رقيب -با سقوط دولت محمدرضا پھلوی . دولت عراق وانھاد

 داعيۀ ضد صھيونيستی رھبران انقالب اسالمی، به  و عروج اسالم سياسی در ايران و-ناسيوناليسم عربی بود 

خواه در منطقه به وجود آمد که منافع خود را از مصر و لبنان و سوريه و  ای از قدرت ھژمونیتدريج ضلع تازه

. گرفتکرد و با اصرار پی میوجو میاردن تا کويت و بحرين و عراق و البته مناطق اشغالی فلسطين جست 

ران انقالب اسالمی در عراق به ھمراه بافت جمعيتی، مناطق و شھرھای مختلف مذھبی شيعه از حضور تبعيدی رھب

توانست عراق را در در کنار خصومت دولت بعث با روحانيون سياسی شيعه می... جمله نجف و کربال و کاظمين و

ھای سوريه و ليبی و عراق با مضافاً اختالفات متعدد ميان دولت. بنشاند" صدور انقالب اسالمی"صدر کانديداھای

از سوی ديگر جغرافيای سياسی ] با شاه[ھای اردن و مراکش و مصر  سو و روابط دوستانۀ دولتشاه ايران از يک

اگرچه لبنان به تدريج به يک ميدان تمام عيار . خوش تغييرات اساسی کرد دست٥٧منطقه را پس از انقالب بھمن 

 عربستان به اعتبار دالرھای نفتی و  تبديل گرديد و دولت- کنار دولت اسرائيل  در –ھا مناقشه ميان اين دولت

 ای در روياروئی ھای خاورميانه به عھده گرفت، اما از پيش ھم معلوم بود که دست نزديکی به امريکا نقش تازه

ز حذف نقش تواند خالء ناشی ابرتريافتن يکی از دو دولت جمھوری اسالمی ايران و رژيم بعثی عراق می

  .ھژمونيک شاه را در ابعاد وسيع خاورميانه و افريقا پر کند

برتری نظامی اياالت متحده بر اتحاد .  نيز يکی دوبار تالقی و تعامل کرده بودند٥٧ايران و عراق پيش از انقالب 

ً کفۀ تقابل را به سود ايران پھلوی سنگين کرده بود جويان کرد ز جنگحمايت ابزاری شاه ا. جماھير شوروی، تبعا

مصطفا بارزانی پس از معاھدۀ الجزاير، اين جريان نظامی را به يک خانوادۀ کوچک در حوالی کرج تقليل داد تا 

خواه در قالب اتحاديۀ ميھنی کردستان عراق در يک شکاف سياسی نظامی به شکلی بطئی شاھد ظھور گرايشی ترقی

 اسرائيل به انتظار روز موعود تسبيح به -ھا در سايه عنايات شاه حزب آب رفتۀ دموکرات بارزانی. کردستان باشد

و متاثر از قالب " چپ"ھای جالل طالبانی تحت تاثير احساسی آموزه. دست گرفت و روياھای خود را دوره کرد

رای کشان کردستان ب ای را نوشت که قرار بود به پشتوانۀ زحمتنامۀ اتحاديهسلنين، اسا" چه بايد کرد"صوری 

. ھمۀ ماجرا اين نبود.  ايران اما جغرافيای سياسی منطقه را به ھم ريخت٥٧انقالب . آزادی و رفع ستم ملی بجنگد

ھای دولت شوروی شکل بسته ساختار اقتصادی، سياسی و نظامی دولت عراق به طرز بارزی تحت تاثير حمايت

 به عنوان يکی از متحدان دولت - ھای سوريه و ليبی  در کنار دولت–بندی تقسيم جھان از اين دولت بود و در جمع

دولت عراق را در موقعيت جديدی قرار داد و ) اردوگاه شوروی(فروپاشی کمونيسم بورژوائی . شدشوروی ياد می

ھای عراق دريافتند که از دولت شوروی در جنگ نخست خليج فارس وقتی که بعثی. به تدريج وارد بلوک غرب کرد
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کاری ساخته نيست، ناگزير به سمت و سوی فرانسه و المان و سپس ) بوش اول(مقابل دولت امريکا در ) گورباچف(

ھای متعدد صدام حسين با دونالد رامسفلد، خريدھای سنگين نظامی از فرانسه و المان مالقات. اياالت متحده چرخيدند

ريان جنگ با ايران، دولت عراق را به از عراق در ج...) عربستان، کويت، اردن و(و حمايت امريکا و متحدانش 

  ...داری غرب فرستادکام سرمايه

ھای طرف ديگر نھايت حمايت را به عمل در مدتی که جنگ ايران و عراق ادامه داشت ھر دو طرف از اپوزيسيون

م بود و جوئی روحانيونی ھمچون حکيايران شاھد اعتالی حزب الدعوه، مجلس اعالی انقالب اسالمی و پناه. آوردند

 حتا در نقش - تواند تر سازمان مجاھدين خلق را فراخواند تا به ھر شکل که میبازی ھرچه تمامعراق با دست و دل

  . را پيش ببرد-بسا مخالفان داخلی صدام  و ای-  عمليات ايذائی عليه دولت ايران -مقدار عناصر اطالعاتی بی

 ٥٧ھای کردستان ايران پس از بھمن عراق در ابتدای ناآرامی. در اين ميان کردستان نيز محل نزاع دو طرف بود

ھا و ھا و فئودالرا مسلح کرد و تا توانست از خان" سپاه رزگاری"يک جريان به شدت مرتجع و ضد انقالبی به نام 

 پشتيبانی طلبان فراری تا شيخ علی تھرانی حمايت مالی و تبليغاتی به عمل آورد و دولت ايران نيز عالوه برسلطنت

ھای شيعی، تا حدود زيادی موفق شد ناسيوناليسم کرد را نيز زير پوشش پيدا و پنھان ھا و جريانمستقيم از گروه

-آمدھای سقوط کمونيسم بورژوائی از جمله سلطۀ دکترين يکپايان جنگ ايران و عراق در کنار پی. خود بگيرد

 نظام جھانی نو، دولت مريکائی و در دستور قرار گرفتن آموزهھای اگرائی بر سياست خارجی نئوکنسرواتيستجانبه

مندی از سالح ترين شرايط ممکن قرار گرفته بود، به بھانۀ حمله به کويت و بھرهثباتعراق را که در بدترين و بی

زار ھا ھوقتی که ده.  در نقطۀ مرکزی سيل يورش غرب نشاند– که عمالً وجود خارجی نداشت - ھای کشتار جمعی 

خواھی و عام شيميائی موسوم به انفال کشته شدند، ھرگز رگ غيرت دموکراسیتن از مردم حلبچه در جريان قتل

مضاف به اين که صدام .  بردار نبودھای نفت کويت شوخیحقوق بشرطلبی امريکا و متحدانش کلفت نشد، اما چاه

 را نيز به سوی اسرائيل و عربستان پرتاب کرده ١٢ بند اسکادحسين در محاسبات نظامی اشتباه خود چند موشک نيم

 سپتامبر ١١در . ھای نفتی ھمچون توتال، اکزون موبايل، شل، بريتيش پترو ليوم را نيز بسته بودو راه شرکت

ھای افغان العربی مورد تعرض قرار گرفت که زمانی نه چندان  اگرچه تمدن غرب از سوی ھمان ويروس٢٠٠١

ھای غربی عليه کمونيسم روسی ساخته شده و در يک غفلت گريخته بودند، اما تبليغات مديای گاهدور در آزمايش

 درصد از ٦٣غرب پس از فتح افغانستان به آن جا ختم شد که در جريان يک نظرسنجی از سوی مؤسسۀ گالوپ 

  . کمی دور شديماز بحث خود. مردم امريکا دولت عراق را مسبب و بانی اصلی حمله به منھتن دانسته بودند

   

  سقوط صدام و شرايط جديد. سوم

ام، سقوط صدام به دنبال يک جنگ وکالتی، عراق عالوه بر تمام آن جزئياتی که در دو مقالۀ پيش گفته به آن پرداخته

ھای نفتی  کارتلفعاليتاز دوران حکومت کلونياليستی پل برومر و آغاز . را وارد يک برھۀ سياسی جديد کرد

ھائی مانند ھاليبرتون تا ھای امنيتی خصوصی ھمچون بلک واترز و تراستو مانوور شرکت) خواھران چھارگانه(

ھا از اياد عالوی به ائتالف مالکی ـ طالبانی عراق ھمواره ميدان مناقشۀ امريکا، ايران و البته جا شدن دولتجابه

  .ده استعربستان و اخيراً ھم ترکيه بو

ھای امريکا و ايران از دو سانی حمايت دولتعراق و چه" انتخابات" را در آخرين مسابقۀ مصداق بارز اين رقابت

- اين رقابت اگرچه در مواقعی به زدوخوردھای خونين و گروگان. توان به وضوح ديدجريان عالوی ـ مالکی می
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ست که به نحوی زير پوستی و گاه مياری جنگ سردیانجامد اما در نھايت نوعی ھگيری و مناقشات لفظی می

      . کندعريان، منافع اقتصادی و سياسی طرفين دعوا را تأمين می

برند و در مقابل، آن نوع دموکراسی را نھادينه ھای نفتی، انرژی ناب عراق را به يغما میاياالت متحده و شرکت

دولت ايران نيز توانسته است تمام . شوندی و پارلمانی خارج میمداران دولتکنند که از درونش فاسدترين سياستمی

- ھای ھژمونیآلترناتيوھای مطلوب خود را به قدرت برساند و به يک مفھوم برندۀ نھائی جنگ عراق باشد و سياست

در حال حاضر دولت عراق يک دولت تمام . خواھانۀ خود را از اين طريق به رخ کشورھای منطقه و غرب بکشد

در مرکز و جنوب جريانات شيعه . گرايان استھای کرد، عرب و اسالمر بورژوائی متشکل از ناسيوناليستعيا

متمايل به جمھوری اسالمی و در شمال دولت ناسيوناليست کرد حاکم است که آن نيز البته با دولت ايران مناسبات 

  .  ای داردحسنه

   

  کردستان عراق. چھارم

ھای قومی، ملی، مذھبی و در مجموع طبقاتی رنج ی گذشته از انواع و اقسام ستمھاام دھهکردستان عراق در تم. الف

  .برده است

نماد اين . ھای اجباری در اين منطقه دست يازيده استناک و کوچ وحشتھای عام استبداد بعثی بارھا به قتل. ب

  .ژنوسايد انفال و حلبچه است

.  ای از شادی و آبادی را به روی مردم شمال عراق نکشوده استيچ روزنهاشغال عراق توسط اياالت متحده ھ. پ

دخالت امپرياليستی اگرچه به استبداد بعثی پايان داد، اما شکل ارتجاعی و استبدادی ديگری را در قالب 

 به لحاظ . ُکرد رقم زده استئیحاکميت دولت حريم و در چارچوب اعتالی جريانات ناسيوناليسم بورژوا

اگر . شان ندارندھای کرد حاکم بر شمال، تفاوت چندانی با سلف بعثی مالی و ستم سياسی، بورژوا ناسيوناليستفساد

اند در در مناطق مرکزی و جنوب، سربازان امريکائی و نظاميان دولت دست نشانده، مردم را تحت فشار قرار داده

ترين تحقير و استبداد  با پوشش ميليشيا زشت"مردمی"نيروھای به ظاھر ) کردستان(مقابل در مناطق شمالی 

  .اندگروھی و حزبی را به مردم فرودست تحميل کرده

گرايان وضع اقتصادی مردم عراق نيز روز به در کنار استبداد سياسِی جريانات ناسيوناليست و سکوالر و اسالم. ت

و منافع متفاوت اقتصادی ميان اعضای در واقع با وجود اختالفات عميق سياسی . تر شده استروز بدتر و وخيم

و مرکز و جنوب، ھمۀ اين جماعت به نمايندگی از بورژوازی نوکيسه و تازه به دوران رسيدۀ ) حريم(دولت شمال 

اين اشتراک در استبداد فردی و . کشان مشترکندعراق، در سرکوب اعتراضات مردمی و استثمار کارگران و زحمت

اين فساد در باال . شودجحاف حقوق عمومی و به فقر و فالکت بردن فرودستان ديده میگروھی، فساد مالی، ظلم و ا

  .ھا نھفته استسازی ای از درآمد نفت و خصوصیکشيدن بخش عمده

ھای اجتماعی، فقدان گرائی شکافکاری، فقر، سرکوب سياسی، جنگ، تروريسم، عوارض اشغال، فرقهبی. ث

رق، بھداشت، آموزش، مسکن، حمل و نقل و آلودگی شھرھا و روستاھا ويژگی خدمات اولی رفاھی مانند آب، ب

  .عريان کردستان عراق است

گيری و ترور فعاالن سياسی چپ و تقابل نظامی با تظاھرات و ھای کارگری، دستممنوعيت فعاليت اتحاديه. ج

. دولت حريم استۀ حت سلطھای تسرکوب خونين معترضان به وضع موجود، وجه بارز سياسی حاکم بر سرزمين
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 ُکرد اعم از دولت حريم به مرکزيت حزب ئیناسيوناليسم بورژوادر مجموع و قدر مسلم اين است که 

 به امپرياليستی  ميھنی و شبه اپوزيسيون موسوم به گوران، در پی يک جنگۀدموکرات و پشتيبانی اتحادي

که از موضع يک دولت اند، بل خود را از دست دادهۀشتی گذ ا در اين مدت نه فقط نفوذ توده اند وقدرت رسيده

عوام فريبی شبه پوپوليستی . اندارتجاعی حافظ منافع بورژوازی، در مقابل مطالبات دموکراتيک مردم سنگر بسته

کشان کردستان روشن شده اش برای کارگران و زحمتناسيوناليسم ُکرد به تدريج رنگ باخته و ماھيت ضد انقالبی

آغاز علنی تقابل مردم با اين ناسيوناليسم ) در ميدان سرا( مردم سليمانيه ٢٠١١ فبروری ١٦تظاھرات روز . است

تان عراق به سوی مردم  چھار حزب دموکرات کردسۀکه نيروھای شاخگرا بود و يک روز بعد زمانیواپس

را به خاک انداختند و از علی  ساله به نام ريژوان ١٥ نفر، جوانی ٥٧شودند و ضمن مجروح کردن معترض آتش ک

قرار نيست مردم به طرف ما سنگ پرتاب کنند و "صريحاً اعتراف کردند که ) فاضل ميالنی(گوی خود زبان سخن

ھا کنار رفت و عمق ماھيت ارتجاعی اين حزب و کل جريان ناسيوناليسم بورژوائی تمام پرده." ُگل جايزه بگيرند

  .ُکرد دانسته آمد

   

  کشان کردستانضد ناسيوناليستی زحمتجنبش . پنجم

جنگ امپرياليستی اين بوده است که شر ناسيوناليسم عربی صدام حسين را به سود شرارت ناسيوناليسم " لطف"تمام 

 جنگ امپرياليستی در عراق که قرار بود برای اين کشور ۀاين است نتيج! کردی بارزانی ـ طالبانی کم کرده است

  .گرايان واقعاً نوبر استستم ملی از سوی ملی. مغان آورددموکراسی و رفاه به ار

 کردستان عراق نيز به ۀفريقائی و خاورميانه، مردم به ستوه آمداکشان کشورھای زمان با اعتراض زحمتھم

) سرکيو زاھد محمود( نفر زخمی و يک نفر کشته ٤٨ نفر و روز بعد ١٤ فبروری ١٩روز . ھا سرازير شدندخيابان

مردم شھرھای رانيه، خانقين، . ظاھرات از ميدان سرای سليمانيه به ساير شھرھای کردستان تسری يافتت. شدند

روز . حلبچه، سيدصادق، کالر، چوارقورنه، موصل، چم چمال، پنجوين و کوبه به معترضان شھر سليمانيه پيوستند

ع موجود به صف معترضان ملحق الدين در اعتراض به وضھای ھولير و صالح دانشجويان دانشگاهفبروری ٢٤

. يک روز بعد جوانی به نام ديالن احمد کشته شد و روز پسين جوان ديگری به نام اميد جالل در خون غلتيد. شدند

سير سريع حوادث با سرعت پوست ماھيت ارتجاعی ناسيوناليسم بورژوائی ُکرد را َکند و شکل کريه نمايندگانش را 

 در چ که روز سوم مار–تھديد و تطميع مسعود بارزانی . ھا فروريخت توھمۀنه برداشتديوار رخ. به مردم نشان داد

ھای شبه ناسيوناليست. گفت، ره به جائی نبرد از شنيدن صدای انقالب مردم سخن می–تلويزيون کردستان 

.  گود شدندوارد" مذاکره به جای خشونت"، "به حکام فرصت دھيد"اپوزيسيون برای کنترل خشم مردم با شعار 

انگار . گوئی خشونت از سوی مردم آغاز شده بود. ھا فرصت نبودپنداری يک دھه اِعمال قدرت برای ناسيوناليست

ھای طبقاتی اختالس، ارتشاء، دزدی و غيره خشونت دولت حقوقی و انواع و اقسام ستمکاری، فقر، بیبی

  . ناسيوناليست حاکم عليه کارگران نبود

   

  فرودستان کردستانمطالبات . ششم

چنان  ھنوز آن–فريقای شمالی و خاورميانه ا و کل کشورھای –واضح است که اعتراضات در کردستان عراق 

 کارگر، َعلَم و ُکتَل کل بورژوازی اين کشورھا ۀئی نشده است که در پيوند با حضور ھژمونيک طبقراديکال و توده
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کشان، گام بلندی برای نان، کار ھای ضد استبدادی زحمتا نيز انقالببا اين ھمه تا ھمين جای ماجر. را پائين بکشد

واقعيت اين است که تحوالت جاری در کردستان عراق دست ناسيوناليسم بورژوائی کرد در . و آزادی برداشته است

ات فرودستان ملی در مطالبأاندک ت. لوح نيز رو کردرا برای افراد ساده) عراق، ايران، سوريه، ترکيه(تمام منطقه 

ھای معترضان که کف خواسته. ھا ديگر رنگ ندارددھد که حنای ناسيوناليستکردستان عراق به وضوح نشان می

  :ھای مختلف بيان شده، بدين قرار استھمائی در گرد

 ـ اطالعات(، زانياری و پاراستن )ضد شورش( پايگاه نظامی احزاب و انحالل ميليشياھای زيروان ۀوقف تعطيلی بی-

  . بيان شده است" خروج حزب مسلح از شھر"و " خواھيمحزب مسلح نمی"اين خواست مردم با شعارھای ). حفاظت

  . افزايش حداقل دستمزد کارگران به يک ميليون دينار-

  . رفع معضل برق و برخورداری از برق بيست و چھار ساعته-

  . بھداشتۀکاری، بيمبی ايجاد اشتغال و بيمه -

  .اند کسانی که از راه رانت و فساد اقتصادی ميلياردر شدهۀسرماي ۀ مصادر-

  . لغو قانون منع تظاھرات-

  . انحالل قانون چند ھمسری-

نگفته پيداست که دولت حريم و کل ناسيوناليسم بورژوائی حاکم بر کردستان عراق قادر نيست حتا به اين مطالبات 

  .حداقلی ھم پاسخ مثبت دھد

 سرکوب جنبش معترضان برای استمرار قدرت سياسی يا سقوط؟ در ھر .اند به ته خط رسيدهبارزانی و طالبانی

         .  ناسيوناليسم کرد در حال جمع شدن استۀدو صورت بساط پوسيد

  


