


 
 

 فهرســت مطالب

 1............................................................................................................................................................................پیشگفتار-1

 1...............................................................................................................................عراق کردستان اخیر وقایع بر مروری .1-1

 2 ..................................................................................................عراق کردستان از آلترناتیونمایی برای تالش دهه یک .1-2

 5........................................................................منطقه در بورژوازی هایجناح جدید بندیصف آغاز داعش؛ جنگ پایان .1-3

 6............................................................................................................................. مارکسیستی منظر از ملی مسألۀ -2

 12.......................................................................................................امپریالیسم میراث ؛کُردها بر ملی ستم تثبیت -3

 16..................ملی ستم علیه کُردها برحقِ مبارزۀ بر کُرد بورژوازیخرده و بورژوازی ناسیونالیسم سلطۀ-4

 16..................................................................................................................................ناسیونالیسم پرچم و کُرد بورژوازی. 4-1

 11...............(د.پ.ی) دموکراتیک اتحاد حزب و( ک.ک.پ) کُردستان کارگران حزب: بورژواییخرده چریکی جنبش ظهور. 4-2

 22...................................................................................(پ.د.ه) هاخلق دموکراتیک حزب پارلمانتاریستی؛ بورژوازیخُرده.4-3

 23....................................................طبقاتی مبارزۀ با رهایی برای کُردها برحقِ مبارزه پیوند سوی به پیش -5

 34.................................................................................................................................................................:عراق 1551 انقالب

 22...........ردهاکُ بر ملی ستم مسألۀ و کرکوک در جنگ عراق، کردستان رفراندوم به نسبت انقالبی سوسیالیسم موضع. 5-1

 22.........................................................................................................................استقالل رفراندومِ به نسبت گیریموضع-الف

 21.............................................................................................................................................جنگ در سوم جبهۀ تشکیل -ب

 33.....................................................................................................................................خاورمیانه سوسیالیستی فدراسیون -ج

 

  



1 
 

 :پیشگفتار-1

 مروری بر وقایع اخیر کردستان عراق: .1-1

رکزی بدون توافق با حکومت مبر سر استقالل کردستان، رفراندومی که بارزانی ها کرد در مهرماه امسال میلیون

باالی آن بود که  ،یدرصد 22نرخ مشارکت پرسی با همه تیجۀشرکت کردند؛ ن عراق آن را به اجرا گذاشت،

دادند. در واکنش به این رفراندوم، ایران،  عراق به استقالل کردستان« آری»کنندگان رأی درصد از شرکت 52

تهدیدها  انواع اقدام بهروی اقلیم کردستان بستند و  را به مرزهایشانبالفاصله ترکیه و دولت مرکزی عراق 

نجام ا شاخ و شانه کشیدن و سه نیروی باال باگذشت، تر میهرقدر بیش. کردندرگزاری این رفراندوم علیه ب

 یوزیر اجازۀ ارسال نیروی نظاممجلس عراق به نخستکه تا آنکردند. می تربیششان را مانور نظامی تهدیدات

و که جز اقلیم کردستان استای غنی از نفت و خارج از . کرکوک منطقهدادبه کرکوک را  «حشد شعبی»

زمانی که ارتش عراق در مقابل داعش در این شهر جا  .رودبه شمار میمناطق مورد مناقشۀ بین اقلیم و عراق 

که « بیحشد شع»اما اکنون بازپس گرفتند. از داعش رد بودند که کرکوک را های کُخالی کرده بود، پیشمرگه

برای ، ن تعلیم دیده و سازماندهی شدهمستقیم سپاه قدس ایرانظامی شیعه است و زیر نظارت نیروی شبه

ها، یشمرگهکُرد و پساکنین  در کمال بهتِ نهایتاً. استهدبه این شهر سرازیر ش از کُردها گرفتن کرکوک پسباز

شد. ساعت به نیروهای عراقی واگذار  24طالبانی و بارزانی( شهر در کمتر از در واقع خیانت با دستور از باال )

ع و ناهماهنگی در اجرای به موق بودنشینی که از باال صادر شدهعقب دستورخاطر این هها باز پیشمرگه برخی

ر شوک فرو درا  هامردم و حتی پیشمرگه ،ناسیونالیست کُرد رهبران« خیانتِ»جان باختند. تأثیر روانی این  آن

د. ها به سران ناسیونالیست در قاب تلویزیون منتشر شتصاویر متعددی از خشم و گریه و انتقاد پیشمرگه. بُرد

به فاصلۀ  حال درستبااینبارزانی برای ایجاد محبوبیت از قِبَل برگزاری رفراندوم بافته بود، رشته شد. چه هرآن

کرکوک  کُرد ساکنمردم خودِ بخشی از این بار ، رهبران ناسیونالیست «خیانت» حضور حشد شعبی وچند روز از 

  نظامی حشد شعبی را سازماندهی کردند.علیه قوای شبه مبارزه و شدند و بسیج مسلحماً مستقی

تا  و  وعدۀ استقالل از برگزاری رفراندوم -ای که در مهرماه امسال در کردستان عراق رخ دادوقایع فشرده

 گینیسهمس ردهمگی  -از سوی حشد شعبی و خیانت رهبران ناسیونالیست کُرد کرکوک و شنگال اشغال

های کُرد تمام ملل تحت ستم در منطقه است. وقتی ناسیونالیستنه فقط ملت کُرد بلکه  برای زحمتکشانِ

ین کنند، این بهترچنین خود را به سرعت افشا می ی از برگزاری رفراندوم نگذشتهکه هنوز چند روزدرحالی
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زدن مبارزه برای رهایی از ستم ملی با  برای یادآوری ضرورت پیوندها برای حضور و دخالت کمونیست فرصت

 ها حول آن است.فاع از خط انقالبی و بسیج تودهد مبارزۀ طبقاتی است. این بهترین زمان برای

 

 یک دهه تالش برای آلترناتیونمایی از کردستان عراق .1-2

تم ت سهای زیادی شد تا کردستان عراق به عنوان بهشت برینی برای ملت تحبه بعد تالش 2333از سال 

ت سوخت، اقلیم کردستان از حیث امنیگرایی میکه عراق در آتش فرقهکرد در دیگر نقاط تصویر شود. درحالی

معیشت بهتر از سایر نقاط عراق بود. بسیاری از کردهای ایران که اغلب با بیکاری دست و پنجه  هایشاخصو 

سام ها بسیار پایین بود و انواع و اقاز شرکت رفتند. نرخ مالیاتکنند برای یافتن شغل به اقلیم مینرم می

بود. یک دهه حیات اقتصادی اقلیم انحصاراً بر درآمدهای خالص نفتی پاساژهای لوکس در اقلیم افتتاح شده

البانی دار حاکم بر اقلیم یعنی دو طایفۀ بارزانی و طتکیه داشت؛ هیچ تولید و صنعتی در کار نبود. طبقۀ سرمایه

لۀ مشغول مباد در طول یک دهه پس از حملۀ نظامی امریکای را منحصراً در دستانشان دارند، که قدرت سیاس

ردن اقلیم از کنفت خام اقلیم در قبال کاالهای مصرفی بودند و بدین ترتیب بود که فرصت طالیی صنعتی

ا ام شدند.ند نمیمرفاه اقتصادی اقلیم بهره نعمات همان زمان هم از مردم از زیادی دست رفت. هرچند بخش

خوش  یایؤبا سقوط قیمت نفت، اقلیم کردستان هم به ورطۀ ورشکستگی افتاد و ر 2314به هرحال در سال 

و کاهش  های ریاضتیحاکم، با اتخاذ سیاست و مافیایی نمایی از اقلیم هم به پایان رسید. طبقۀ فاسدبهشت

رشکستگی را بر گُردۀ طبقۀ کارگر اقلیم کردستان های این وناگهانی اشتغال و دستمزدهای کارگران، هزینه

ی بغداد با حاکمین اقلیم بر سر تقسیم عوائد نفتدر انداخت. با افول درآمدهای نفتی، تصادم بین طبقۀ حاکم 

در اقلیم کردستان رخ داد. هزاران  2316و فوریۀ  2315هم باال گرفت. تظاهرات اعتراضی زیادی در اکتبر 

ها بود که معوقات مزدی داشتند. این سال بعضاًها و دولتی و حتی سربازان پیشمرگه ماهکارگر و کارمندان 

صورت گیرد. پاساژهای موضوع سبب شد که در آن زمان اعتصابات مکرری با مطالبۀ پرداخت دستمزدها 

رند. وخو در نواحی روستایی گزارش شده بود که برخی برای بقا علف می ماندندلوکس اقلیم سوت و کور 

 شد،سنجق و حلبچه و چمچمال سرازیر چون سیل به شهرهای سلمانیه و کویکه هم 2316اعتراضات فوریۀ 

یایی کردستان عراق چیزی بیش از یک خانۀ روی آب نبود و فروریزی که الگوی رؤگواهی بود بر این

بدین  2314اش از اواسط یاش آغاز شده است. در امپراتوری بارزانی و شرکا که رؤیای رونق اقتصادتدریجی
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قر کند و این فمیزندگی سو به کابوس مبدل شد، از هر ده نفر، بیش از یک نفر زیر خط فقر رسمی عراق 

ز سال تر است. بیکاری اتر و والدین بیکار به مراتب رایجتر با فرزندان بیشهای بزرگمفرط در بین خانواده

 ای رسیده است.سابقهتقریباً سه برابر شده و به سطوح بی 2313

د و سرکوب شدند و دولت موفق ش پیشروی نکردندبه دلیل فقدان رهبری  خودرغم وسعت علیاین اعتراضات 

نارضایتی مردم را به سوی دیگری برگرداند. البته سابقۀ  ،با بهانۀ حضور داعش و فشار حکومت مرکزی عراق

گشت، در زمان وقوع اعتراضات موسوم به بهار برمی اعتراضات مردمی به دولت بارزانی به پیش از این هم

ها ریختند و علیه حکومت وقت شعار سر ، جوانان کرد زیادی در شمال عراق به خیابانعربی در خاورمیانه

مام ب دولت اتحال حکومت به شدت دست به سرکوب تظاهرات زد. هرچند این اعتراضات با سرکودادند. بااین

ها اد که اقشار ناراضی از حکومت در اقلیم وجود دارند و حاضرند برای مبارزه به خیاباندیافت، منتها نشان می

شود، کردستان که تبلیغات زیادی برایش می« دموکراتیک»حکومت  دادایند و از طرف دیگر نشان میبی

 کوچکترین تردیدی در سرکوب خشن مخالفین به خرج نخواهد داد.

ا و هبشریرازی در سرکوب خشن مخالفین دارد. فعالین کارگری، حقوقدولت اقلیم کردستان کارنامۀ د

اند. دههای ناگهانی کشیدلیل و قتلهای بیطعم سرکوب خشن دولت را با بازداشتبارها نگاران منتقد روزنامه

لی خکه حتی در یکی از اسناد محرمانۀ دافساد دو طائفۀ حاکم بر اقلیم  بسیار عمیق و مخوف است. به طوری

« ستانحزب دموکرات کرد»طائفۀ حاکم بر ها هم عملکردآمریکایی حتیلیکس نشر داد، دولت آمریکا که ویکی

 د.نکنتوصیف می« سازمان مافیایی»را همچون یک 

رازی در همکاری دشود، بلکه این دو سابقۀ البته تنها به سرکوب داخلی ختم نمیطالبانی و بارزانی سیاه کارنامۀ 

گذار و شریک اصلی تجاری بارزانی سرمایه ، قصاب کُردهای ترکیه،ردها دارند. رژیم اردوغانگران کُبا سرکوب

های شمال ک در کوهککه حمالت هوایی علیه مراکز پ بودبا چراغ سبز بارزانی  همچنیندر اقلیم است. 

دق در مرزهایش با کردستان تا سر حدّ حفر خن بارزانی مستقیم با همکاری کهمضافاً آن. افتادعراق اتفاق 

 .جا شکسته شودتا مقاومت کُردها در آن قرار گرفت و نظامی تحت محاصرۀ اقتصادی بود که روژوا سوریه

در آن به موصل حمله کرد،   2314در سال  داعش گردد کهبه زمانی برمینمونۀ دیگری از این زد و بندها 

، چرا که اشغال موصل به دست داعش ؛جا بیرون کشیداز آن طلبی نیروهای پیشمرگه رابارزانی با فرصتزمان 

 خیز به اقلیم کردستان الحاق شود.بود تا این شهر استراتژیک و نفت« فرصت طالیی»یک 
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دهد به خودی خود نشان می علیه زحمتکشان کُرد کُرد کارنامۀ سیاه و پر از خیانت و سرکوب بورژوازیاین 

که ییاجاتاساساً چرا که . رد برگزار نکردطلقاً برای حل مسائل دموکراتیک ملت کُکه بارزانی این رفراندوم را م

دورۀ  مِدر اقلی آنموانع بر سر راه ترین مهمشود، خودِ بارزانی یکی از مربوط به مسائل دموکراتیک اقلیم می

لمان اقلیم از تمدید دورۀ پایان پذیرفته بود و پار 2315جمهوری او در سال است. دورۀ قانونی ریاست اخیر بوده

خدمت او امتناع کرد و همین امر هم سبب شد که بارزانی اقدام به بستن پارلمان کند. از آن زمان تاکنون 

انتخابات طفره رفته است تا بقایش بر  به بهانۀ خطر داعش از برگزاری بارزانیحکومت نزدیک دو سال است 

نتخابات ای برای امتناع از برگزاری ان خطر داعش دیگر بارزانی بهانهحال با پایان یافتتضمین شود. با اینقدرت 

راین تقریباً قطعی بود. بناب خاطر نارضایتی مردمهب اشنداشت و در صورت برگزاری انتخابات نیز برکناری

دیگر  به کار برد. این موضوع باراش رفتهرا برای بازگرداندن محبوبیت از دست« لرفراندوم استقال»تاکتیک 

دست گرم کردن بحرانی است که رژیمش در آن  برایکند که برگزاری رفراندوم از سوی بارزانی ثابت می

و مبارزۀ مردم کردستان برای رهایی چیزی نیست جز اهرم مطالبات ور است. برای این دو خاندان، غوطه

الزم برای گرفتن امتیاز از بغداد  که زد و بندهایفشاری در مذاکرات این طبقه با حاکمین بغداد. به مجرد آن

 تاکتیکبارزانی از همین  2335حاضر شد به رأی مردم خیانت کند. قبالً هم در سال  ، طبقۀ حاکمرا انجام دادند

برای تحکیم قدرتش استفاده کرده بود. در آن سال بارزانی با برگزاری یک رفراندوم صوری با مشاکت دو 

ولی هیچ استقاللی رخ نداد. این بار هم قرار  ،موافق گرفته بود %51الل را با به استق« آری»میلیون نفر، رأی 

نبود از اساس استقاللی رخ دهد، کافی است به تأکیدات بارزانی قبل و بعد از انجام رفراندوم بنگریم که مدام 

اق مرکزی عر کومتحبه معنای جدایی نخواهد بود و صرفاً به معنای آغاز مذاکره با « آری»کرد رأی تأکید می

حال تسلیم کردن کرکوک به حشد شعبی سطح جدیدی از افشای طالبانی و بارزانی را برای است. بااین

بورژوازی کُرد همیشه که ستم ملی وجود دارد، دهد که مادامیزحمتکشان کرد موجب شد. این ماجرا نشان می

رای امتیازگیری استفاده خواهد کرد، اما در تحلیل که منافعش ایجاب کند به عنوان اهرم فشاری بیاز آن تا جای

 نهایی خود به عنوان مانعی در برابر استقالل و رهایی ملت کُرد از ستم خواهد ایستاد.
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 منطقههای بورژوازی در بندی جدید جناحپایان جنگ داعش؛ آغاز صف. 1-3

پس از  دهد.رخ میجنگ سوریه زمان از عنوان فاز جدیدی از تحوالت خطیر  به وقایع اخیر کردستان عراق

است زدودن رد اثر داعش از نواحی تحت اشغال، که کُردها در آن مشارکت خوبی داشتند، اکنون نوبت آن رسیده

اند به دست بگیرند. ای را که با تار و مار شدن داعش خالی رها شدهکنترل نواحیمانده های باقیکه قدرت

های متخاصم در این جنگ و ائتالفات برآمده از آن را عوض کرد. ها جبههمنازعۀ چندسالۀ جنگ سوریه بار

 داد.شکست داعش هم نوید تغییر ائتالفات را می

فراندوم به شدت مخالف ر با بارزانی و اقلیم کردستان داشت،تا همین اواخر روابط نزدیک و سودآوری که ترکیه 

ر قلمروی د -گیری یک دولت مستقل کردید به شکلدیگر چه رس -که رأی به استقالل دانست، چون میشد

 ۀ ترکیهشیانوح جنگ طلب کرد در جنوب شرقی ترکیه را تقویت کند.تواند نیروهای جداییاقلیم کردستان، می

هزار نفر و  43منجر به مرگ  از نیمۀ دهۀ هشتاد میالدی تاکنونعلیه حزب کارگران کردستان )پ ک ک ( 

ان به عالوه رژیم ترکیه نگر ابجایی اجباری نزدیک به یک میلیون نفر شده است.ویرانی هزاران روستا و ج

به عنوان شاخۀ وابسته به پ ک ک در « گی پ »است که رفراندوم اقلیم کردستان باعث تقویت نیروهای 

ک ی شان در امتداد مرز ترکیه را بهها را بر آن دارد که مناطق خودمختار تحت کنترلشمال سوریه شود و آن

 دولت مستقل تبدیل کنند. 

تی های امپریالیسقدرت در کنارِبار این، حامی دور و دراز حکومت اقلیم کردستان بودهم که از گذشته  آمریکا

 .با این رفراندوم مخالفت کردهای ترکیه و ایران و سوریه اروپایی درست مانند حکومت مرکزی عراق و رژیم

ماشۀ اش در عراق همچنان متزلزل است، این رفراندوم یم دست نشاندهترسد که چون رژآمریکا از آن می

از کنترل خارج شود  اوضاع اگر و در این صورتهای قومی و مذهبی را در منطقه بِکِشد تنازعات و برادرکشی

 د.برسان خیر جهان آسیبترین منطقۀ نفتگسیخته بر این مهمهای آمریکا برای هژمونی لجامتواند به تالشمی

زدیکی با ها روابط ندههاما تنها کشوری که از این رفراندوم صراحتاً استقبال زیادی کرد، اسرائیل بود. اسرائیل 

ر ت تضعیف دیگکرد در عراق در جههای و از ائتالف با ناسیونالیست حزب دموکرات کردستان داشته است

مشاورین نظامی در کردستان  23و  63در دهۀ کند. اسرائیل های بورژوازی دشمنش در منطقه استفاده میجناح

 یم به فروشاقل اخیر پس از اقدامهمچنین  داد.عراق داشت و به جنگویان ناسیونالیست کُرد تعلیمات نظامی می

تنها در  هکنفت بدون هماهنگی حکومت مرکزی عراق، اسرائیل جزو اولین خریداران نفت اقلیم بود  مستقیم
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ن گیری یک کردستاشکلنفت خرید. اسرائیل  آنیک میلیارد دالر از  میزان 2316 تفاصلۀ سه ماهۀ مه تا او

 بیند. می رژیم ایرانمستقل را در مرز با ایران به عنوان سالحی برای تضعیف 

ه گرفت، باش در کنار متحدش ایران قرار میایاز سوی دیگر روسیه که همیشه برای دفاع از منافع منطقه

 -«نفتروس»توجه غول انرژی های قابلگذاریاز جمله سرمایه -جاری اساسی با اربیلدلیل حجم روابط ت

 را محکوم نکرد.رفراندوم 

 مسألۀ ملی از منظر مارکسیستی-2

اده ز داری در بطن جامعۀ فئودالیرمایهبا زایش و گسترش مناسبات س «ملت-دولت»و پدیدۀ  «ملیت»مفهوم 

گرفته تا محلی  یهاها و خراجتاوپاگیر محلی، از مالیهای دستیتمحدود بورژوازی برای غلبه برشد. 

 ییآساها گام غولبود. غلبه بر این محدودیت واحد ، نیازمند یک بازار ملیمتنوع گیریاندازه وپولی  واحدهای

تاریخی مترقی عظیم  ۀ. گردآوردن نیروهای مولد در یک دولت ملی واحد، وظیفرفتبه شمار میبه جلو 

ان مبارزۀ عنوان یک ایدئولوژی بورژوایی در جریرژوازی بود. به این اعتبار ناسیونالیسم نیز در تحلیل نهایی بهبو

 اش پا به عرصۀ تاریخ گذاشت.بورژوازی برای استقرار سلطۀ خود بر بازار و یکپارچگی سیاسی

اروپا را درنوردید.  15و  11های ای بود که در قرنهای انقالبیاصلی خیزش انگیزۀناسیونالیسم بورژوایی، 

بین عطفی در نقطۀ  1141های خوردند. انقالبجای اروپا به چشم میهای ناسیونالیستی بورژوایی همهجنبش

 داد و هم ضدیتشرا نشان می کراتیکونی بورژوازی از انجام وظایف دماناتو هم بودند، چرا کهها انقالب نای

زایی بر مسیر فکری سهاین تجربه تأثیر ب .پا به عرصۀ تاریخ گذاشته بوداش سیاسیمطالبات که با پرولتاریا  را با

 از سوی آنان داشت که موضوع بحث کنونی نیست.« انقالب مداوم»مارکس و انگلس و طرح 

ها به این مسأله و نخستین واکنش گردد، ادبیات مارکسیستی بسیار غنی استتا جایی که به مسألۀ ملی بازمی

ستان )یعنی له زمانتوان در آثار مارکس و انگلس یافت. رویکرد مارکس و انگلس به دو مسألۀ ملیِ آن را می

و ایرلند(، خطوط اساسی برنامۀ انقالبی پرولتاریا را نسبت به این مسأله شکل دادند. در مورد لهستان، مارکس 

 تزاریروسیۀ  پروس و اتریش و تحاد مقدسِطلبانۀ این کشور را در برابر او انگس جنبش ناسیونالیستی استقالل

دانستند؛ این حمایت از منظر منافع که روی هم رفته دژ ارتجاع اروپا در آن مقطع بود، سزاوار حمایت می

 اش بود.طبقاتی پرولتاریا و برای رفع موانع پیش پای توسعه
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اعی تواند در فرایند انقالب اجتمند که میدیدای میدر مورد مسألۀ ایرلند، مارکس و انگلس در ابتدا آن را مسأله

در بریتانیا حل شود. اما در شرایطی که انقالب اجتماعی در سکون بود و امپریالیسم بریتانیا توانسته بود 

س و د، مبارزه برای استقالل ملی ایرلند اهمیت یافت. مارکانبگسترانگلیس شووینیسم را در بین طبقۀ کارگر 

د پرولتاریای تواندند که تحت این شرایطِ عینی و مشخص، پیروزی مبارزۀ رهایی ملی میانگلس بر این گمان بو

ترین درس بریتانیا را بیدار کند و ماشۀ انقالب اجتماعی را بکشد. بنابراین از استقالل ایرلند دفاع کردند. مهم

تواند کند نمیبر دیگر ملل ستم می ملتی که»گذاران مارکسیسم از تجربۀ ایرلند دربارۀ مسألۀ ملی این بود: بنیان

 «.آزاد باشد

ای که است. نکتهاز آن پس تاکنون، مسألۀ ملی به اشکال متفاوت در گوشه و کنار جهان خود را پدیدار کرده

اری ملی به های بیدداری، جنبشباید در نظر داشت، اینست که به دلیل توسعۀ اساساً ناموزون و نابرابر سرمایه

مبارزه برای یکپارچگی ملی از  هرچنداند. به همین دلیل است که در سراسر جهان رخ نداده طور همزمان

بوده، اما این بیداری ملی در اروپای شرقی  1121تا  1215کراتیکِ سال های وهای دمهای برهۀ انقالبویژگی

بخش ملی اییات رهشاهد مبارزو بالکان و آسیا با تأخیر در آغاز قرن بیستم فرارسید. نیمۀ دوم قرن بیستم نیز 

بعد از کسب استقالل مستعمرات، مبارزات رهایی بخش ملی به استثنای چند مورد )مثل ایرلند . در افریقا بود

غول مللی که در حال حاضر مش و معدود است. هرچند تعدادپایان یافته و باسک و فلسطین و کردستان و غیره( 

شمار است، اما مسألۀ ملی هنوز مهم و مستلزم رویکرد سیاسی د انگشتمبارزه برای استقالل سیاسی خود هستن

 صحیح است.

ای اجتماعی است که در مرحله-یک پدیدۀ اقتصادی «ملت»طور که در ابتدا اشاره شد، از منظر تاریخی همان

اص ودی خجایی که پدیدۀ ملت به شرایط وجداری( شکل گرفت. از آنمعین از تکامل جامعه )گذار به سرمایه

نتیجتاً  -مثل یک بازار واحد و رقابت اقتصادی با سایر جوامع بر مبنای این بازار -جامعۀ بورژوایی بستگی دارد،

 در جریان تاریخ محکوم به فناست. 

در  داریهای ملی است. توسعۀ سرمایهاز سوی دیگر مارکسیسم مدافع امتزاج و اختالط ملل و حذف شکاف

د، اما از نکن المللی پیداتر ماهیتی بینه تا از یک سو تولید و طبقۀ کارگر هرچه بیشمقیاس جهانی، باعث شد

شد نیروهای ر ی برمانع، خود کههای رقیب باشد ملتسوی دیگر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در دست دولت

داری نی نظام سرمایهتنها با انقالب جهانی پرولتاریا و سرنگو رهایی نیروهای مولده . از این رواست همولد
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پذیر ، امکانکردهاوت تقسیم فهای متملتلتبه دو ، جهان راعنوان نظامی که بر مبنای رقابت اقتصادیبه

 است.

 المللی پرولتاریا است، ماهیتاً انترناسیونالیست است. حتی درمارکسیسم که به دنبال شکل دادن وحدت بین

-لتدو»دهد، هدف پرولتاریا شکل دادن و تقویت یک د رخ میحالتی که انقالب پرولتری در یک دولت واح

های جدید نیست، بلکه پیشبرد مبارزه برای گسترش انقالب به تمام دنیا است. در غیر این صورت انقالب« ملت

و هم  اشکه هم شرایط بردگی مزدی زیرا کشور نداردپرولتری ناگزیر ایزوله و نابود خواهند شد. پرولتاریا 

 . المللی استبین اشو هم شرایط رهایی اشقاتیدشمن طب

-رهایی بشریت تنها با الغای دولتها باور دارند که مارکسیستو  داندمی ارتجاعیرا مرزهای ملی مارکسیسم 

ها به ها هدفِ تبدیل انسانهای پرولتری ممکن است. به این اعتبار ما مارکسیستانقالب به وسیلۀها ملت

 اهدیدگ ازکنیم. پس اکنون سؤال این است که ز طریق امتزاج اختیاری ملل را دنبال میشهروند جهانی ا

 پیماید؟، چگونه باید به مسألۀ ملی برخورد کرد که مسیری خالف جهت را میمارکسیستی

داری است، تعیین سرنوشت ملی تاریخاً و ماهیتاً یک حق ملت محصول عصر سرمایه-جایی که دولتاز آن

ارگر است طبقۀ کاین این حق، ناگزیر  تحققکراتیک است و به دلیل ناتوانی بورژوازی از ودم-رژواسیاسی بو

ناختن حق شودش را صرفاً با اعالم به رسمیت تواند خدارش شود. اما برنامۀ انقالبی پرولتاریا نمیکه باید عهده

هرچند بعد از خالی کردن این تواند درست چنین کند )چون بورژوازی هم می ،تعیین سرنوشت خرسند کند

برای جلوگیری از هرگونه سوء برداشت، باید از همان ابتدا روشن بیان  اش(. هوم از محتوای سیاسی واقعیمف

در نتیجه  .قرار داردتحت ستم سیاسی  ملتی است که استقالل سیاسیمسألۀ کرد که مقصود از مسألۀ ملی، 

-یعنی دولتسی )ایات و ملل تحت ستمی که هنوز به استقالل سمستعمرباید بین موقعیتِ مستعمرات، نیمه

ا ای که استقالل خود رالجثهداری کوچک و ضعیفاند و موضع کشورهای سرمایهملت خودشان( دست نیافته

 اند، تمایز قائل شویم.ملت خودشان را تشکیل داده-به دست آورده و نقداً دولت

نظام  مراتبای که پایین سلسلهیافتهترتوسعهداری کمهکه وابستگی اقتصادی کشورهای سرمایاین

وابستگی سیاسی یا مداخلۀ نظامی در این کشورها را به دنبال  الجرمگیرند امپریالیستی جای می-داریسرمایه

شود، ید میتول اًدائم« وابستگی سیاسی»داری جهانی است. این نوع دارد، یک خصوصیت مشترک نظام سرمایه

ظام علیه ن اًالزامباید به وابستگی اقتصادی پایان داده شود و این یعنی نوک پیکان مبارزه  کهمگر آن
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بنابراین جایگاه کشورهای  ازی بومی آن کشور هدف گرفته شود.امپریالیستی و بورژو-داریسرمایه

رخوردارند ظام جهانی بتر در نهای خودشان را دارند، منتها از موقعیتی پایینملت-ای که دولتیافتهترتوسعهکم

مرۀ اوایل قرن عو نتیجتاً به لحاظ اقتصادی وابسته هستند، متفاوت با جایگاه کشورهای مستعمره و نیمه مست

گیرد، صرفاً می« ضدّ امپریالیستی»یافته ژست تر توسعهکه گاه بورژوازی در کشورهای کماین بیستم است.

 داری جهانی است.ش در نظام سرمایهتر خودواکنشی به سهم ناچیز و موقعیت نازل

شود و آن هنگام تهاجم یک دولت بورژوایی ظاهر می« مسألۀ ملی»گذشته از این، در یک حالت دیگر نیز نوعی 

به دیگری و اشغال و الحاق بخشی از قلمروی آن به خود است. در چنین مواردی از تهاجم ناعادالنه و الحاق 

تردید نه از بورژوازی که از تهاجم مشروع است. اما در این جا ما بی فتوحات، حق دفاع برای ملتِ تحت

اکمیت ق حترین ارتباطی به محافظت از حکنیم. یعنی این حمایت کمهای کشورِ تحت تهاجم حمایت میتوده

 هایکه آغازگر جنگ کیست، به جای حمایت از دولتغ از اینرملت بورژوایی ندارد. در این حالت، ما فا-دولت

های متشکل از طبقۀ کارگر طرفین متخاصم علیه حکومت یانقالب بورژوایی درگیر تهاجم و دفاع، از جبهۀ سومِ

 کنیم.خود حمایت می

 «ولتریانقالب پر»و  «بخش ملیمبارزۀ رهایی»شود که با توضیحات مختصری که تاکنون داده شد، روشن می

 لیبخش مکه مبارزۀ رهاییادعا  لۀ ملی را حل کند اما اینتواند مسأدو چیز متفاوتند. انقالب پرولتری می

 وظایف انقالب پرولتری را انجام دهد تنها کاریکاتوری از مارکسیسم است. تواندمی

تی دهد و نه ملل. حبندی سیاسی واقعی در مقیاس جهانی حول محور طبقات رخ میدر عصر امپریالیسم، قطب

کننده است. طبقاتی است که تعیین بندیستم هم در تحلیل نهایی قطب تِگر و تحدر تنازعات میان ملل ستم

 هایملل تحت ستم از ترس از شورش بینیم که بورژوازیِبه همین خاطر است که به کرّات در تاریخ می

 است.همدستی کردهپرولتاریا و دهقانان فقیر خود، در کشمکش با بورژوازی ملت ستمگر 

اسیونالیستِ های انقالبی نجریانکه التر تضاد ملی نسبت به تضاد طبقاتی این بوده نتیجۀ تصورِ جایگاه با

نین های تنگ چبورژوا بزک شوند و از مبارزاتشان نتایجی انتظار برود که اصوالً فراتر از افق و چهارچوبخرده

نقالبی برای مبارزۀ ا بخش ملی اثبات کرده چنین رویکردی. تجربۀ بسیاری از مبارزات رهاییاستهایی جریان

خط لتی شود. در چنین حابورژوایی میگری خردهروی پرولتاریا از انقالبیپرولتاریا مضر است و منجر به دنباله

 است. عنوان یک اصل نقض شدهبه سیاسی مستقل پرولتاریا
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، بدیل شودتداری هملی به یک انقالب پرولتری واقعی برای سرنگونی سرمای بخشِکه مبارزات رهاییبرای این

تحقق های زحمتکش هژمونی پیدا کند. این هدف قابلطبقۀ کارگر انقالبی باید وارد مبارزه شود و در بین توده

نیست، مگر با وجود یک حزب پیشتاز انقالبی، دخالتگر و مسلح به یک برنامۀ سوسیالیستی که مطالبات 

 زند. داری و انقالب سوسیالیستی گره میات ضدّسرمایهکراتیک و از جمله حق تعیین سرنوشت را به مطالبودم

انند مدهند، تری در قیاس با تضاد طبقاتی میهایی که به تضاد ملی وزن بیشدر مقابل، تمام برداشت

گر هایی از این دست که طبقۀ کاراستداللیا دانند، می« شمال و جنوب»هایی که تضاد اصلی را تضاد تئوری

 «ضدامپریالیستی»های اری پیشرفته رسالت انقالبی خود را از دست داده، نظریهدکشورهای سرمایه

 گرایی و غیره، همه و همه با جوهرۀ مارکسیسم و برداشتش از نقش تاریخی طبقۀ کارگر در تضادند.سومجهان

د و به باشگر و امپریالیسم ن، بورژوازی ملت ستم«بومی»که علیه بوژوازی  یمبارزه برای رهایی ملی مادام

-واای در چهارچوب بورژکارگری تحت هژمونی پیشتاز طبقۀ کارگر توسعه پیدا نکند، صرفاً مبارزه انقالب

 ملت مستقل است.-کراتیک با هدف بنیانگذاری یک دولتودم

 کراتیک است، باید بین رویکرد سیاسیودم-ملل اساساً یک حق بورژوا ین سرنوشتِیجایی که حق تعاز آن

نوشت ملت تحت ستم، حق تعیین سر و رویکرد طبقۀ کارگر مرز شفافی را ترسیم کرد. برای بورژوازیِبورژوازی 

اش را تأمین کند و بس. بارها در تاریخ دیده شده ع طبقاتیفیی معنی دارد که خودش بتواند مناملل تا جا

حقوق ز ایر اقوام ملی را تحت ستم پس از پیروزی در مبارزه علیه ملت ستمگر، بالفاصله سا بورژوازی ملتِ

اش بورژوازی ترکیه است که با یک مبارزۀ ملی علیه تهاجم دول امپریالیستی . نمونهاستکردهبهره شان بیملی

ه ب رد را دستور کار قرار داد.در جنگ جهانی اول به استقالل دست یافت، اما بالفاصله سرکوب خشن ملت کُ

لب حق کند مادامیکه این به معنای سدفاع می لبۀ تعیین سرنوشت ملیهمین دلیل طبقۀ کارگر انقالبی از مطا

 . نباشدسایر ملل تعیین سرنوشت از 

ک شان یهای ارتجاعی ملی که انگیزهما موظف نیستیم از هر جنبش ملی حمایت کنیم. حمایت از جنبش

د که به هایی هستنها جنبشمطالبۀ تاریخاً مترقی نیست، با منافع طبقۀ کارگر سازگاری ندارد. در عوض این

 گیرند.اند و بیرون از مبارزۀ برای رهایی ملی جای میهای امپریالیستی مبدل شدهملعبۀ قدرت
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به دلیل خدمت به ارتجاع در یک برهۀ که از سوی دیگر این احتمال نیز قویاً هست که یک جنبش ملی 

زاوار حمایت از سوی طبقۀ کارگر باشد و از عرصۀ تاریخی س دیگری تاریخی قابل حمایت نبوده، در جای

برعکس )مثالً اسالوهای جنوب به خاطر خدمت به رژیم ارتجاعی تزار و تقویت ارتجاع اروپا قابل حمایت 

ت شان به وجود آمد که شایستۀ حماینبودند؛ اما بعدتر موجی از بیداری در برابر ارتجاع فئودالی در بین مردمان

 بود(.می

سجام ها در مواجهه با شرایط متغیر سیاسی، نه نشانۀ عدم انلت متغیر رویکرد سیاسی کمونیستبر این مبنا خص

ل ها باید با دقت تمام بر مبنای تحلیانسجام آن است. اما رویکرد کمونیست نشانۀ مارکسیسم که برعکس

ماتیسم و دگ داوری ملی و شووینیسم ملت ستمگر، به دور از پیشهای ملیشخص از شرایط مشخصِ جنبشم

ها باید برای تجدیدنظر در رویکردشان بسته به تغییرات در کمونیست .باشد نظری و منافع محدود گروهی

ه ما همچون حق طالق است ک« حق جدایی»در واقع به تعبیر لنین،  پذیری داشته باشند.ملی انعطاف جنبش

قق این جدایی نیستیم. بلکه دفاع از این جدایی کنیم اما در هر شرایطی خواهان تحاز این حق قاطعانه دفاع می

 صرفاً در شرایطی که به رشد و تسریع انقالب کمک کند در دستور کار خواهد بود.

لیستی گاه برنامۀ ناسیوناها به رسمیت شناخته نشود، آناگر حق تعیین سرنوشت ملل از سوی مارکسیست

  ها را پشت سر خود بکشد.دهد و توتواند مؤثر واقع شوبوژوازی ملت تحت ستم می

نفع  تعیین سرنوشت ملل را بپذیرد و به عالوه به اگر پرولتاریا بعد از تسخیر قدرت در یک جغرافیای معین حقِ

مثبت قائل شود، این کار در تناقض با هدف گسترش انقالب پرولتری به جهان و  ملت تحت ستم تبعیضِ

انقالبی مسیر امتزاج ملل را از طریق اتحاد اختیاری ترسیم  یاریاالغای مرزهای ملی نیست. چون برنامۀ پرولت

 تواند شکل بگیرد.کند و اتحاد اختیاری تنها بر مبنای دفاع از حق جدایی میمی

ت به تصمیم گر باید بتواند نسبستم تحت ستم است. طبقۀ کارگر ملتِ تِگیری دربارۀ جدایی به عهدۀ ملتصمیم

 طرف بماند. صحبت از حقملت دیگر بنا به ارادۀ خود، بی-یک دولت الحاق بهیا تحت ستم به جدایی  ملتِ

در مقطعی که انقالب هر دو ملت ستمدیده و مثالً تعیین سرنوشت حتی در زمانی که وحدت به صالح است )

 اکه آگاهی سیاسی طبقۀ کارگر ملت ستمگر رکشد(، به دو دلیل ضروری است. اول اینستمگر را در خود می

های ملت که کمونیستکند؛ و دوم، برای اینو تثبیت می دهددر برابر شووینیسم ملی غالب گسترش می

این ترتیب حق  به شووینیسم ملی غالب نیستند. به ستمگر در عمل  به ملت تحت ستم اثبات کنند که آلوده
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ی را آن ملت نیز چنین حق که خودِتعیین سرنوشت ملل تا سر حد جدایی مفروض است، هرچند مشروط به این

های درون خود قائل باشد. هرگونه کاربرد قهر و زور علیه ملت تحت ستمی که در حال مبارزه برای اقلیت

برای جدایی سیاسی خود است، باید محکوم شود. تصمیم به جدایی یا عدم جدایی، به خود ملت تحت ستم 

 شود.مربوط می

 دیده و ستمگر ماهیتاً یکسانند، اما در سطح تاکتیکی متفاوتند.ستمهای ملل های کمونیستوظایف و سیاست

لیغات های ملت ستمدیده در تبشناسند و کمونیستحق جدایی را به رسمیت می ،های ملت ستمگرکمونیست

 دهند.خود وزن را به وحدت می

 

 تثبیت ستم ملی بر کُردها ؛ میراث امپریالیسم -3

های گردد، زمانی که بریتانیا و دیگر قدرتهای جنگ جهانی اول بازمیاپسین سالپاره شدن ملت کُرد به وپاره

مرزهای عراق و سایر کشورهای خاورمیانه را ترسیم کردند. با بازنگری این تاریخ، نه فقط مکانیسم  ،استعمارگر

یری خاورمیانۀ گرف انقالب اکتبر روسیه بر مردمان خاورمیانه و شکلگتأثیر شچنین سلطۀ امپریالیسم که هم

های ربها بود. عاصل اساسی امپریالیست« تفرقه انداختن و حکومت کردن»سیاست شود. امروز نشان داده می

ی های سوریه و لبنانِ کنونخواستار اتحاد با عرب -که آن زمان دربرگیرندۀ اردنِ امروزی بود -قدیم فلسطینِ

 است، مسلمانان شیعه و سنیعراق کنونی ای که در منطقه بودند، اما به کشورهای مجزا مبدل شدند. در عوض

 شدند. راندهزیر یک سقف به ها خواهان زندگی جداگانه بودند، اما به اجبار و کردها و ترکمن

( 1516یکو )پ-های بریتانیا و فرانسه با معاهدۀ سرّی سایکستا پیش از پایان جنگ جهانی اول، امپریالیست

ها از الیستهای امپریقوع خود را تقسیم کرده بودند. انتشار این اسناد و افشای دسیسهالوغنائم پیروزی قریب

زمان بریتانیا به طور محرمانه به شریف حسین، بزرگ خاندان . همبرافروختها سراسر منطقه را سوی بلشویک

 تواند پادشاه یک دولتیهاشمی و شریفِ مکه و امیر حجاز، وعده داد که در ازای قرارگیری در کنار بریتانیا م

، از نظر تبلیغاتی اهمیت 1516ها در سال به رهبری شریف حسین علیه ترک شورش اعرابمتحدۀ عربی شود. 

 -دار بودنددهعهرا در خاورمیانه بریتانیا  مستعمراتفراوانی برای بریتانیا داشت، چرا که سربازانی که کنترل 
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خالفت ا شان جنگ بشدند و بسیاریثراً از مسلمانان تشکیل میاک -هند و مصر بریتانیایی هایارتش مثل

 دیدند.ها را جنگ با اسالم میعثمانی

ها وعدۀ موطنی یهودی را در فلسطین داد. به صهیونیست بالفوردر بیانیۀ  1512نوامبر  در بریتانیاهمانطور که 

هرچند معیوب و  -مستقل وعدۀ یک دولتردها به کُ هاامپریالیست نیز 1523معاهدۀ سِور به سال بعدتر در 

-معاهدۀ سایکس شد که موصل، از والیات سابق عثمانی که پیروِ، داشت روشن می1523. تا سال دادند -ناقص

رفت که د. بنابراین بریتانیا تصمیم گررفت نفت داچه گمان میپیکو به فرانسه بخشیده شده بود، بیش از آن

 نام عراق خلق کند. برای حفظ موصل، کشور جدیدی به 

ونین خ های جنگ داخلیاکثراً مسلمان در طی سال در این میان انقالب روسیه و گسترشش به آسیای صغیرِ

تحت اشغال نیروهای بریتانیا  یهاهای مردمی در سرزمینهای ملی و خیزش، منجر به بروز شورشسه ساله

فی کمال آتاتورک وارد نبرد ملی برای بیرون ها به رهبری مصطاز مصر تا هالل خصیب و ایران شد. ترک

الحمایۀ بریتانیا و تحقق مرزهای دولت ترکیۀ امروزی شدند. از قضا آتاتورک مورد تتح راندن ارتش یونانیِ

تراضات ابات و اعاز اعتص رحمانه داد. در مصر نیز موجیشان را با سرکوب بیردها بود که نهایتاً  پاداشحمایت کُ

 درنوردید. 1515ا در سال سراسر کشور ر

بت ثاز یکی از کردهای شورشی در آن زمان  که ردها علیه اشغال بریتانیا شوریدند. نقل قولیهمان سال کُ

 قایآای باالی سرمان نخواهد بود، ما بلشویک هستیم، ما دیگر هیچ قدرت بیگانه: »گویدشده چنین می

را درهم شکست و برای نخستین بار در تاریخ از بمباران  ردها. بریتانیا این شورش ک1ُ«خودمان خواهیم بود

« آرتور هریس»رد را آغاز کرد، های کُرنظامیان بهره برد. یکی از کسانی که بمباران خانوادهعلیه غیهوایی 

ای که بعدها ناظر بر بمباران شهر درسدن آلمان بود. چرچیل که در آن مقطع شدهجنایتکار جنگی شناخته ؛بود

نگ بود، از ایدۀ بکارگیری نیروی هوایی علیه مستعمرات بریتانیا استقبال کرد، چون به زعم او باعث وزیر ج

 شد.می« کاهش  بسیار چمشگیر اندازه و در نتیجه هزینۀ پادگان»

یتانیا شوریدند و توانستند تا هزار سرباز بر 133النهرین )جنوب عراق( در برابر بیش از یک سال بعد اعرابِ بین

  ربایل اینچرنفری را بر ارتش بریتانیا تحمیل کنند. چ 2533شدن، تلفات  اک و خون کشیدهیش از به خپ

                                                            
 (1556) «کردها مدرن تاریخ» کتاب در دوالمک دیوید .1 
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. هرچند در عوض تصمیم بر آن گرفته شد که را دادعراق کاربرد گاز خردل علیه شورشیان  پیشنهادصراحتاً 

 های گاز سمی انجام بگیرد.بمباران با توپ

کومت بریتانیا بحثی بر سر نحوۀ ادارۀ قلمروهای اشغالی بریتانیا در خاورمیانه پشت درهای بستۀ ح زماندر این 

ها در جنگ های بلشویکسراسر منطقه و پیروزی درگرفته در هایدر جریان بود. دلیل این بحث، شورش

 بود.شان ارتش سفیدها و قوای امپریالیستی داخلی با

ه مپریالیستی باعمال سلطۀ های مستقل صوری و اِدن دولتم کرلَچون چرچیل، عَاز منظر استعمارگرانی هم

که دست  هند ییبود. اما حاکمان بریتانیااز اشغال مستقیم تر تر و باثباتهزینهطور غیرمستقیم به مراتب کم

 راسهبودند، چرا  در مستعمرات نه امتیازدهی در برابر ناسیونالیسم رو به عروجوباال را داشتند، مخالف هرگ

 .دخواهد شبه الگویی خطرناک در هند و باقی امپراتوری مبدل  اگر به جنبش استقالل پا بدهند، ندداشت

« باکتری» بهبینیم که خطر آلوده شدن هند ریم، میگیهای شخصی چرچیل میا در نوشتهوقتی ردّ این بحث ر

ی نابود»نویسد: ور خارجه میای به وزیر امبلشویسم، به دغدغۀ ذهنی و کابوس او بدل شده بود. او در نامه

 «.جرا استاالکنند، برای صلح و احیای دنیا واجبلنین و تروتسکی و نظامی که متجسم می

ایجاد کند، روی  حائلیتحت اشغال بریتانیا  های مستعمراتیِکه بین انقالب روسیه و سرزمینبریتانیا برای این

 ناب باز کرده بود. زمانی که ارتش سرخ درحال جارو کردهای وابستۀ خود در قفقاز حسگرجستان و دیگر دولت

نوشت که نیروهای  1523ا بود، چرچیل با عصبانیت در فوریۀ ینتحت حمایت بریتا ۀارتش سلطنتی سفید روسی

ها مقاومت مؤثر یکووی بلشم در برابر پیشرَینکنند که ... بتواقدر کفایت نمیاصالً آن»بریتانیایی در عراق 

نابود و یک جمهوری شورایی در باکو اعالم شد.  ارتش سفیدماه آوریل همان سال نیروهای «. یمداشته باش

واهد اش را به خاطر بلشویسم خآیا از ایران دفاع بکنیم یا خیر؟ اگر دفاع نکنیم، ایران روحیه»چرچیل نوشت: 

 .«بزرگی گیرخواهیم کردعلوم در مخمصۀ بسیار مباخت.... اگر دفاع بکنیم، به احتمال قوی تا مدتی نا

کی در لهستان به مرزهای ورشو پیشروی کردند و امیدوار سای به پیلسودها با ضدحملهدر این میان بلشویک

رتش ا انقالب سوسیالیستی آلمان را روشن کنند. اما آتشبودند که ارتش سرخ را در مرز آلمان جلو برانند و 

آسایی هبرد ورشو به طور معجزبا ن»یدن نفسی راحت نوشت که ر، چرچیل با کشسرخ عقب رانده شد. ماه اکتب

 «.دانیم نجات یافتیماز خطراتی که خیلی خوب می
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ندازی کرد که نوعی اجنگ داخلی فرسایشی پایان یافت. لنین طرح نوین اقتصادی را راه 1521مارس 

ست با این نشدر ه ترسیم شد. نشینی موقت بود. همان ماه در کنفرانس قاهره خطوط نظم جدید خاورمیانعقب

ل داده پادشاهی عراق به فیص .حضور چرچیل که اکنون وزیر مستعمرات بود، تقسیم نهایی خاورمیانه انجام شد

به ( ستا مروزیااردنِ یعنی آنچه « )اردن ماوراء»نام  بریده و باانیا بر فلسطین تشد. بخشی از قیمومت بری

از  ان رانشد. سال قبل از آن، فرانسه لبداهلل بردار بزرگ فیصل ب، پیشکش ععنوان یک سرزمین پادشاهی

 دین ترتیب نقشۀ خاورمیانه کم و بیش به همان صورت امروزینش ترسیم شد.سوریه جدا کرد. ب

آوری در خاورمیانه جواب داد و توانست مردم به طور حیرت« تفرقه انداختن و حکومت کردن»سیاست 

الگوی خود  ربع مدیگر قرار دهد. ناسیونالیسیی با اربابان امپریالیست در برابر یکمستعمرات را به جای رویارو

داد. اد و یکپارچگی آلمان به دست بیسمارک قرار میکه اتح 1215ب کبیر فرانسه در سال را نه انقال

یسم نامید. ریالدر عصر امپ« ملت سازی»توان اند؛ که آن را میها نیز بسیار به بیسمارک ارجاع دادهصهیونیست

ل عبدالناصر در مصر و صدام حسین در عراق همگی در قامت بیسمارکِ عرب ظاهر ال در عراق و جمیصف

ها یستعربی علیه امپریال شورششتند. شدند، یعنی کسانی که قصد متحدسازی اعراب در یک دولت واحد را دا

در عوض به بازی قدرت کشورهای عربی برای دار در خاورمیانه هدف گرفته نشد، بلکه یا طبقات حاکم سرمایه

 های ملی و مذهبی و قومی فروکاسته شد. کارگر و اقلیت ۀسلطه بر همسایگان و سرکوب وحشیانۀ طبق

داری در خاورمیانه درست مثل های همگن و متجانس تحت نظام سرمایهملت-ها برای تثبیت دولتتالش

 در ست عرب که از سوی اسدیلناسیونا عنوان یک حزببعث به . حزبانجامید« پاکسازی قومی»جاها به دیگر

ان ردی بود؛ منتها فقط در ترکیه و ایرشد، مدافع دولت مستقل کُسوریه و صدام حسین در عراق نمایندگی می

 هایی که در دست خود داشت!و نه در سرزمین

عمالً طی  انهخاورمیامپریالیسم امریکا به دنبال منافع ژئواستراتژیک غارتگرانۀ خود در از نیمۀ دوم قرن به بعد 

 نگ،جاست. یک مؤلفۀ کلیدی در این بودهدر این منطقه وقفه و بالانقطاع ربع قرن گذشته درگیر جنگی بی

 تقویت ناسیونالیسم کُرد بوده است.ای مذهبی و قومی و از جمله های فرقهتقویت شکاف

 ها در مرزهای تحمیلی پس از اتمام نخستین جنگگیری خاورمیانه و نقش امپریالیستۀ شکلاین تاریخ فشرد

تی های امپریالیسسیاست اِعمالِ دهد که مسألۀ ملی در منطقه اساساً محصولِغارتگرانۀ اول جهانی، نشان می

تیجه است. در نسأله از سوی دیگر بودهاز یک سو و ناتوانی ذاتی بورژوازی وابستۀ این کشورها از حل این م
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عیین و امپریالیسم ت« بومی»حلی برای حل مسألۀ ملی یافت که نخواهد با بورژوازی محال است که بتوان راه

 تکلیف کند.

م کُردها علیه ست برحقِبورژوازی کُرد بر مبارزۀ بورژوازی و خردهناسیونالیسم سلطۀ  -4

 ملی

 :و پرچم ناسیونالیسم . بورژوازی کُرد4-1

بخشی از  23ه امپراتوری عثمانی دست به شورش زد. در ابتدای قرن کردستان علی والیت 15 ندر قر

آن زمان الیست، ناسیونرا به راه انداختند. این جنبش  ناسیونالیستی برپایی دولت کُردرد جنبش روشنفکران کُ

که آن زمان کمال « های جوانترک»بود. بعد از وقوع جنگ جهانی اول، « های جوانترک»جنبش  مؤتلف

راه  ها بودند بههم جزوشان بود، کارزار خشنی را علیه مسیحیان ارمنی که متهم به همکاری با روس آتاتورک

که  . این حمالت ناسیونالیستیهمکاری کردند هاترکهای کُرد نیز با ناسیونالیست. در این کارزار انداختند

د که ن به راه انداخته شد. نتیجه آن شرد علیه ارمنیاهای ترک و کُآغشته به تبلیغات اسالمی هم بود بین توده

رخ داد. بیش از یک میلیون ارمنی در این هجمه  23در قرن علیه ارمنیان دولتی  فجیع کشیاولین نسل

فاقت بین ر بااینحال. آورندامروز از آن سابقۀ همکاری حرفی به میان نمیهای کُرد شدند. ناسیونالیستکشته

د، کردها را بدترین وجه سرکوب کر ،ی نپایید و آتاتورک به محض استقراردو ناسیونالیسم ترک و کُرد دیر

 ابوتتدریس به زبان کردی در مدارس ممنوع شد و حتی یادآوری اینکه اقلیت کُرد در ترکیه وجود دارند نیز 

 بود. 

د فاسکردها رد پای همکاری رهبران ناسیونالیست و  معاصر هایاست که در اغلب شورشتاریخ نشان داده

 ها شکست و سرکوبِ حق تعیین سرنوشتکُرد با امپریالیسم یا حاکمان محلی وجود دارد و نتیجۀ این شورش

بورژوازی کُرد در شرایطی رشد است. ۀ مستقل کُردها باور نداشتهاست. بورژوازی کُرد هرگز به مبارزبوده آنان

به شکل سیستماتیک  و ترکیه و عراق ایران و سوریه مناطق کردنشین در هر چهار کشوراست که کرده

تنها  های مدرن هماند. کشاورزی سنتی همچنان رایج است، صنعت و زیرساختشدهنیافته نگه داشته توسعه

بنابراین بورژوازی کُرد عمدتاً  برداری از ماده خام را تسهیل کنند.اند که بهرههدتا آنجایی وارد این مناطق ش

ج های صنعتی بسیار رایهاجرت از مناطق کردنشین این چهار کشور به سایر استانمدار و تجاری است. زمین

است. رد پای دهشای غیرکُردنشین پراکندههکُرد عمدتاً در سایر استانصنعتی است. برای همین نیز پرولتاریای 
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 است. حزب اییاین چهار کشور قابل شناسهمۀ در سوابق مبارزاتی کردها در  کُرد بورژوازیفساد و انحطاط 

اسالمی و هم با آمریکا هم با صدام و هم با جمهوری 23کردستان عراق به رهبری بارزانی در قرن دموکرات 

از سال  اوبا شاه همکاری کرد.  1342کرد. بارزانی برای سرکوب شورش کردهای ایران در سال همکاری می

کرد. البته شاه  همکاریومت کردها در ایران سرکوب مقا درقرار داشت و  2بر رأس پاراستین 1525تا  1522

اش با بارزانی را متوقف کرد و در نتیجه صدها هزار ای با عراق همکارینامهانمپس از امضای پی 1525در 

ها در زمان جنگ ایران و عراق هم با خمینی همکاری کردند و بسیاری از کردها را به رد آواره شدند. بارزانیکُ

کرده از حزب دموکرات کردستان انشعاب  1561ر کردها کشاندند. طالبانی که خود در سال پای جنگ علیه دیگ

کرد، خود نیز با تأسیس و همکاری با امپریالیسم سرزنش می ایعشیرههای و بارزانی را به خاطر روش بود

دا با و عراق ابتها را در پیش گرفت. طالبانی در جنگ ایران عیناً همان سیاست« اتحادیه میهنی کردستان»

ی عراق در طول جنگ ارزانی پیوست. این دو حزب بورژوایاش بصدام همکاری کرد، سپس به خمینی و حامی

 ازای در مثالً -استثمارش و امپریالیستی تاراج از نانیخرده کسب ازای در 1551امپریالیستی خلیج در سال 

طالبانی مستقیماً با سناتورهای آمریکایی وارد  .ندکرد امپریالیسم اجیر را خود -عراق در محدود خودمختاری

 مذاکره شده بود و بارزانی برای انجام عملیات مشترک علیه صدام به آمریکا اعالم آمادگی کرد.

 که حالیست در این کردند، استقبال عراق به امریکا 2333 نظامی تهاجم ازهمچنین  کرد هایناسیونالیست

 لیماق حکومت. بود کرده حمایت صدام دست به خلیج جنگ از بعد کردها شخیز سرکوب از تلویحاً آمریکا

 در برجسته نقشی هم بعدتر و کرد همکاری آن با و استقبال امریکا سوی از عراق اشغال از کردستان

 خونین محاصرۀ برای نیرو تأمین و هرچند به داشت داعش با امریکا نبرد اصطالحبه پروژۀ با همکاری

 متعددی هایگزارش واقعه این از بعدپرداخت، اما در عین حال  داعش دست از شهر گیری بازپس و موصل

 .رسید کرد نیروهای دست به هااقلیت سایر و هاعرب علیه قومی هایپاکسازی دربارۀ

متوسل  ایبارزانی و طالبانی برای تثبیت قدرت خود در یک اقلیم خودمختار کردستان در عراق به هر وسیله

ند بود و این بهترین س، حتی اگر چنین ابزاری به معنای سرکوب کردها در دیگر نقاط غیر از عراق میشدند

که آمریکا و اروپا منطقۀ کردستان عراق را پرواز ممنوع رد است. پس از آنفساد نیروهای گندیدۀ بورژوایی کُ

به این ترتیب اقلیم مجبور بود برای اعالم کردند، صدام هم اقدام به تحریم و محاصرۀ اقتصادی اقلیم کرد. 

                                                            
 .شد برپا موساد و اِیآیسی و ساواک کمک با که کردستان کراتدمو حزب اطالعاتی نیروی .2 



18 
 

در این  یجایتا آن حتی . بارزانی و طالبانیشد تربیشاش و وابستگی بقای اقتصادی به آمریکا و اروپا تکیه کند

 برای سرکوب نیروهای پ.ک.ک همکاری نظامی کردند. با ارتش ترکیهمستقیماً پیش رفتند که  خیانت

حزب دموکرات به رهبری قاسملو بعد از انقالب در نشستی صدها هزار نفری  در ایران نیز بورژوازی کُرد یعنی

شروعیت مها نیز خواست چنین کنند. بدین ترتیب گفت و از توده« لبیک»در مهاباد به تعبیر خودش به خمینی 

داده بود. طی آن سرکوب کردستان  برای سرکوب پیش از آن خمینیکه چند ماه  را داد کشتاریبر فرمان 

 زاران نفر به قتل رسیده و اعدام شدند.ه

بیش از یک قرن تجربۀ تاریخی نشان داده که بورژوازی کرد عاجز از استقالل از امپریالیسم، این مانع اصلی 

 ختاری که قدر همان ردهاکُ تاریخ در برابر خواست های دموکراتیک و اجتماعی کلیۀ مردمان خاورمیانه است.

 ردهای عراق و ایران وکُ حالیکهدر  .است نیز کرُد بورژوازی رهبران خیانت تاریخ ت،اس استقالل در راه مبارزه

قاتی به دنبال منافع طبدر این کشورها رد بورژوازی کُند، رو هستترکیه و سوریه با تبعیض و سرکوب روبه

ه است کتبدیل کرده ای و امپریالیستهای منطقهنظام قدرترد را به پیادههای کُخودخواهانۀ خود بارها توده

 به محض تحقق اهداف غارتگرانۀ این نیروها، کردها را به حال خود رها کردند.

حزب  به عنوان بدیل رهبری بورژوازی کُرد: بورژواییجنبش چریکی خردهظهور . 4-2

 )ی.پ.د( دموکراتیک اتحاد حزبو  )پ.ک.ک( کارگران کُردستان

. ودهببا رژیم ترکیه  و درازمدتقاطعانه  درگیر جنگی کهپ.ک.ک بزرگترین سازمان چپ کرد در ترکیه است 

های منطقه نشان با رژیم سرسختی را در مبارزهترین بیشهای وابسته به آن و شاخه مبارزین پ.ک.ک

های ای از سوی بخشدر نتیجۀ این سیاست هم هزاران هزار سرباز پ.ک.ک به شکل وحشیانهدهند. می

ران از اجبار و رشوه به س -اند. رژیم ترکیه از هر ابزار ممکنکوب و کشته شدهنظامی و غیرنظامی ترکیه سر

 -قضایی هایو برپایی دادگاهدر صورت لوندادن فعالین پ.ک.ک گرفته تا تهدید به تخریب روستاها  هاطایفه

 است.برای سرکوب این نیرو بهره برده

ارعاب درون روستاهایی که اقدام به همکاری ها خودش نیز دست به ترور و پ.ک.ک زمانی در مقابل این شیوه

رات بدی بر ثیأنیز ت داشتندتصفیۀ اعضای منتقدی که داخل یا بیرون سازمان قرار زد و سابقۀ یکردند ممی

های اهه دست دستگب ریبیشتبهانۀ  ،استالینیسم میراثِ های تشکیالتی. این روشه بوداعتبار این سازمان گذاشت

 . محاکمه و دستگیر کندامنیتی اروپا داد تا مهاجرین و هواداران پ.ک.ک در خارج را 



19 
 

یات و نشیب و ادبمحبوبیت نسبی و تاریخ پرفراز رغم دهد که علینشان میپ.ک.ک مواضع و خط سیاسی 

میشه هکه پ.ک.ک « انقالب خلقی» نیست.بورژوایی جنبش چریکی خردهبه اصطالح چپش، فراتر از یک 

طبقاتی  بارزۀبه حاشیه راندن م است که برایمستقیماً بازتاب ادبیات استالینیستی  کندمیبه عنوان هدف اعالم 

 هایشکه در گفتهپ.ک.ک های عبداهلل اوجاالن رهبر معنوی قول. بررسی نقلبر مبارزات ملی حاکم شد

کند. او یم ورژوایی این جنبش را تأییدبخصلت خرده، کندتر اعالم میروشنرا  جنبش صراحت مواضع طبقاتی

ما طرفدار دموکراسی رادیکال هستیم...معنای این امر آنست : »کردمیاعالم اهداف گروه را چنین  جاییدر 

کنیم. ما جنبش کمونیستی نیستیم. ما نه ناسیونالیست هستیم و نه که ما از اصول کالسیک پیروی نمی

های نقد داریم. یک چیز اما واضح و بدیهی است. اینکه ما ناسیونالیست هااسالمگرا. ما به تمام این جنبش

م نالیسم هستیم. ما تحت لوای سوسیالیسم بوروکراتیک نخواهیر نیستیم. ما بر ضد هر گونه ناسیوکوته فک

 «3رفت و البته در عین حال ضد رقابت اقتصادی هم هستیم.

دهد اوجاالن در تفسیری که از سوسیالیسم به دست میپ.ک.ک از زبان « انقالب خلقی» خصلت بیناطبقاتیِ

منظور ما از سوسیالیسم علمی، سوسیالیسمی است که فراتر از منافع دولت، ملت و طبقات قرار : »است نمایان

یونالیستی گروه یک تشکیالت ناس دهد که علیرغم نام این حزب، ایکیاین تفسیر از سوسیالیسم نشان م«. دارد

 ها است.ها و فارسای عاجز از ائتالف با جنبش کارگری اعراب، ترکاست که از حیث برنامه بورژواییخرده

 او. ذاشتگ کنار را ماندگار ملت-دولت یک ایجاد برای کالسیک چریکی جنگ از استفاده ایدۀ بعدتر اوجاالن

 ثارآ مبنای بر هم نآ کردها، بین در دمکراتیک کنفدرالیسم و دمکراتیک خودمختاری مورد در را هایی بحث

 هایهتود خودسازماندهیاز  رواج داد و ها بود«سوسیالیسم»ای از آنارشیسم و باقی که ملغمه بوکچین موری

 نای به تا ،کرد دفاع داریدر مقابل سرمایه تعادل وزنۀ عنوان به مدنی جامعۀ نوعی ایجاد برای ستم تحت

 برای را یهایرفرم تواند می زیستی،هم این که دارد باور او .کند ایجاد فشار حاکمیت، با مصالحه برای ترتیب

 ز آنکهاحیاناً بیش ا البته این سخنان جدید او .کند ایجاد اکولوژیک و اجتماعی لحاظ به داریسرمایه کردن رام

 هایدولت و ترکیه حکامِ خودرا ش مخاطب احتماالً باشد، «ک.ک.پ» سیاسی و فلسفی اصول مجدد ارزیابی

 داریرمایهس بر غلبه خواهان که گویدمی اوجاالن. دنقرار داده تا فشار بر پ.ک.ک را کمتر کن غرب یالیستامپر

 خصوصی ۀسرمای صاحبان از مالکیت سلب به نیازی او، نظر مورد سوسیالیسمِ در که رسدنمی نظر به اما است،

 .باشد تولید ابزار بر عمومی مالکیت اِعمال و

                                                            
 (Ez Kurdim Ich bin Kurdin) 1552. مصاحبۀ اوجاالن در 3 
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 گردد،بازمی سوریه در پ.ک.ک وابستۀ شاخۀ عنوان به )پ.ی.د(  «کراتیکودم اتحاد حزب» به که جایی تا

 و پ.ک.ک ،2335 سال ازاست.  کرده اعالم کراتیکودم خودمختاری تحقق راش هدف رسماً حزب برنامۀ

 «تانکردس مردم کنگرۀ»در  ،«کراتیکودم کنفدرالیسم»ایدۀ  حول اش،زیرشاخه و وابسته هایسازمان تمامی

و مالکیت، تناقضات زیادی وجود دارد  اقتصاد مسألۀدر مورد  کراتیک،ودم خودمختاری منشور در .اندهجمع شد

 سیاسی قدرت تسخیر از پس کشور یک کارگر طبقۀکه دهد. درحالیبودن سوسیالیسم آن را نشان میکه تخیلی

 روزمرۀ هایرگونیدگ با همراه دهیپیچ مسیر طی به نیاز بلکه کند؛ مستقر را «سوسیالیسم» شبه یک تواندنمی

 ،کند طی «دولت» به اتکا بدون را «گذار» دورۀ این تواندنمی و دارد فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی،

 خودمختاری» جمله از دیگری عنوان هر با آن جایگزینی و کاغذ روی دولت نام حذف با اوجاالن آنارشیسمِاما 

 هم را مسوسیالیسکند ادعا می تردستی، این با بلکه د،کنمی پاک را مسأله صورت فقط نه «کراتیکودم

 !سازد می الفاصلهب

، سد محکمی در سازی مقاومت مردمیتوانست با بسیج و مسلح( پ.ی.د) «دموکراتیک اتحاد حزب» هرچند

ه تدریج ببه دلیل نداشتن افق انقالبی  نهایتاًبرابر داعش ایجاد کند و وجوه مترقی زیادی از خود نشان داد. اما 

 .سم مبدل شدیامپریال نظاممتزلزل کرد و در سایه برد و به پیاده را مترقی وجوهاین 

 ارد،د ارتباط پایین از کراتیکودم مدیریت و جمعی ارادۀ و تصمیمات به هرچند روژاوا حاکمیت بقای و تداوم

وجهی تتا حد قابل  نهایی تحلیل در گذار دورۀ با مرتبط هایدگرگونی و ریزیبرنامه  و آهنگ ضرب سرعت، اما

 ایزولهه قمنط در کراتیکودم خودگردان حکومت اگر مثال، عنوان به ؛هستند «غیراختیاری عینی شرایط» تابع

 برای زمال «اولیۀ انباشت» که چرا شود؛می رو به رو شدن صنعتی فقدان بزرگ مشکل با ناگزیر به بماند،

 . بود نخواهد پذیرامکان صِرف ارادۀ باجلو  به رو صنعتی جهش

 نقددر ظاهر اه و بیگاه گ را منطقه در امپریالیسم برنامۀ پ.ی.د و پ.ک.ک رهبران هرچند رسدمی نظر هب

 ریالیسمامپ با بهتری پیوندهایحال  عیندر  تا دارند تالشبه مانند هر چپ سانتریست دیگری  اما کنند،می

 التایا و اروپا اتحادیۀ سوی از پ.ک.ک برخالف که) «پ.ی.د» نمایندگاندر طول جنگ . کنند ایجاد غرب

 داریمایهسر رهبران برخی. کردند سفر لندن به بریتانیا خارجۀ دفتر با مالقات برای( اندنشده ممنوع متحده

 . کردند صحبت اروپا و امریکا تروریستی هایسازمان فهرست از پ.ک.ک خروج احتمال هم از

امریکا  رایب فرصتی وبانی،ک برای نبرد. بود ریاکارانه کرد، میلیشیاهای سایر و «ی.پ.گ» از امریکا حمایتاما 

 سوریه اکخ در امریکا عملیات برای را پایگاهی بالقوه طور به بلکه بزند، داعش به را ضرباتی تنها نه تا بود
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 زمینی یروین تنها که را کرد مختلف میلیشیاهای که بود آن دنبال وضوح به امریکا. کند ایجاد اسد رژیم علیه

 هایطلبی هجا برد پیش برای اتکا قابل نیابتی نیروی یک به اند،بوده داعش پیشروی از جلوگیری به قادر

 .کند تبدیل سوریه و عراق در خود استراتژیک

یالیسم توانست استقالل خود را حفظ کند. دیر یا زود یا امپرمقاومت کوبانی به دلیل فقدان افق انقالبی تا ابد نمی

مبارزۀ کرد، راه حل سوم تنها تجهیز به ابزار دست خود میشکست یا آنکه آن را این مقاومت را در هم می

 طبقاتی بود.

 فظح و امپریالیستی مداخلۀ و دولتی سرکوب داعش، سبعیت علیه کل در روژوا و کوبانی از دفاع هرچند

 بادوام و تروسیع سیاسی استراتژی یک به که است آن نیازمند مبارزه اما است، ضروری آن مثبت دستاوردهای

 تمامی و روژاوا در کردها شدن رانده حاشیه و ستم برای را حقیقی و درازمدت حلراه بتواند که شود صلمت

 تقابل یروگ در تنها کراتیک،ودم مختاریدخو نظام رویپیش و بقا. باشد داشته دربر کردستان هایبخش دیگر

 نطقهم و اعم طور به جهان کارگر طبقۀ نیروی به اتکا با هم آن است، داریسرمایه از فراروی و امپریالیسم با

 نیست، نبود و یوآلترنات یک خود کوبانی. سوسیالیستی و انقالبی استراتژی یکمجهز شدن به  با اخص و طور به

 بورژواو خرده تریستسان چپ. سوسیالیستی آلترناتیو یک ساخت به آغاز برای بود بکری و عظیم پتانسیل بلکه

 به کوبانی بترتی این به. کردمی ارائه «آلترناتیو» یک عنوان به را کوبانی .رودمی طفره وظیفه همین از دقیقاً

 یالیسمسوس» هم و کند اثبات را آنارشیستی هایمدل هم واحد آن در بتواند که بود شده تبدیل مبهم ییالگو

 !را «فوری

 یکوبان مقاومتگرفت.  شد در عمل رنگ واقعیتکه زمانی صرفاً در سطح هشدار داده می درنهایت هم خطری

 نگج طول در نه تنها «د.ی.پ» رهبری. کند حفظ را خود استقالل نتوانست انقالبی افق فقدان دلیل به

 ترکیه قایعو دنبال به امریکا با روابطش کهاین بینیپیش با زمانی حتی کهتاجایی زد، فراوانی هایزیگزاگ

 حادات حزب»رهبر صالح مسلم، بلکه بعدتر  .کرد تکیه اسد به بگیرد قرار تریجدی فشار تحت شاید

در جهان کند و ، آمریکا را ابرقدرتی دانست که از دموکراسی در جهان حمایت می(پ.ی.د) «دموکراتیک

 گستراند!می
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 ها )ه.د.پ(بورژوازی پارلمانتاریستی؛ حزب دموکراتیک خلقخُرده.4-3

ترکیه ظهور کرد. این حزب برخالف  در صحنۀ سیاست 2312در سال  ،(پ.د.ه) هاخلق دمکراتیک حزب

 رد.جایگزین مبارزۀ مسلحانه ک ،پ.ک.ک مبارزۀ پارلمانتاریستی را در چهارچوب قانونی نظام سیاسی ترکیه

ی وب شرقفقیر جن هرچند اساساً از نواحی آرای او است، یچپ رفرمیسترقیق از ادبیات  منشور حزب مملو

 حزب این. است ترکیهبورژوازی خردهبورژاوازی کرد و   هایی ازبخش اما در واقع سخنگوی ترکیه است،

ر در تحلیل نهایی د هم کرد بورژوازی و است کرد بورژوازی در دستان سیاسی ابزار ترینجدیدترین و مدرن

است. امری که رد پایش را به وضوح در  کارگر طبقۀ استثمار از خود سهم و امپریالیسم با بند و زد پی

 بینیم.های ه.د.پ میسیاست

ا بای صادر کرد که در آن اعالمیهرفراندوم استقالل کردستان عراق، حزب ه.د.پ  رگیری بر سموضعدر مورد 

حادیۀ اروپا صراحتاً از اتکرد بلکه میاستقبال دفاع و نه تنها از برگزاری رفراندوم  »منشور سازمان ملل»اتکا به 

برای  این درخواستخواست که برای حفظ صلح در کردستان عراق دخالت کنند. های امپریالیستی میو دولت

 دخالت حتی پیش از حملۀ حشدشعبی به کرکوک بود.

جویی و نگه داشتن حزب در چهارچوب قانونی در شرایط شبه این درحالیست که ه.د.پ متعهدانه به مماشات

 ترکیه، ردنشینک نواحی در وحشیانه نظامی عملیات چندین از بعدزمانی که  حتیاستبدادی ترکیه پایبند است. 

 مبب نهایتاً و پلیس پنهان و آشکار حمایت با و ترک هایفاشیست سوی از «پ.د.ه» دفاتر به یورش صدها

« دفاع از خود»از اصل  همچناننه تنها  «پ.د.ه» حزب صورت گرفت، این هوادارن جمع در انتحاری گذاری

 خود گیآماد لکه فراتر از آنکرد و تأکید داشت که همه چیز باید در چهارچوب قانونی باقی بماند، بامتناع می

 اعالم کرد. آن از پشتیبانی یا «پ.ک.آ» با ائتالف یک در شرکت برای را

 که طور همان درست. است و قرار هم نیست باشدنبوده کارگر طبقۀ  سوی به هرگز «پ.د.ه» جهتگیری

 تر هستند(.د.پ رادیکالسوریه )که البته بارها از ه و عراق در آن به وابسته های شاخه و «ک.ک.پ» رهبری

دوختن ؛ برای ه.د.پ نیز چشمدندوزمی چشم امپریالیستی قدرت آن یا این به «تاکتیک» عنوان تحت همواره

 به امپریالیسم اصل مبرهن و مفروض است.

 که شعار، هن اصل، این. است هاکمونیست انکارناپذیر اصل کارگر، طبقۀ سیاسی استقاللدر درحالیست که 

 ناحج به خود سرنوشت زدن گره بهای کافی اندازۀ به ترکیه جوانان و کارگران. است زندگی و رگم موضوع
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 یلتحل در ،«پ.د.ه» عملکرد. اندپرداخته خود خون با را پارلمانی هایکرسی کسب برای بورژوازی رقیب های

 هیتما شدن روشن برای الزم زمان مدت که تفاوت این با. داشت یونان در «سیریزا» که است همانی نهایی

 های هوعد به «پ.د.ه» خیانت اما. بود بیشتر «پ.د.ه» بر پایین از فشار و ترکیه خاص شرایط دلیل به آن،

ه است و در فاصلۀ همین پنج سال نیز ک ناپذیر اجتناب( کرد و ترک) بورژازی از امتیاز کسب برای انتخاباتی

  است.شدند تکرار شدهکُردها در ترکیه و سوریه بارها کشتار 

 با مبارزۀ طبقاتیبرای رهایی کُردها  برحقِ ۀپیش به سوی پیوند مبارز -5

ر پیوند طور استثمار اقتصادی، تنها درهایی زحمتکشان اقلیم کردستان از نه فقط ستم و تحقیر ملی، که همین

 توأمان در برابر -لیفارغ از خطوط مذهبی و قومی و م -های تحت ستمبا طبقۀ کارگر عراق و دیگر اقلیت

حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان ممکن است. قرارگرفتن زحمتکشان کُرد در کنار باقی طبقۀ 

ه ناپذیر است کداری، نه فقط یک ضرورت اجتنابکارگرِ اکثراً عربِ عراق در یک مبارزۀ مشترک ضدسرمایه

 و عرب کارگران مشترک طبقاتی مبارزۀ از تاریخی غنی تجربۀ عراق، 1551 انقالب سابقۀ تاریخی نیز دارد.

 .بود کرد

 :عراق 1551انقالب 

را به نمایش  ، تجلی پتانسیل انقالبی خاورمیانه«افسران آزاد عراق»سرنگونی سلطنت منفور بریتانیایی به دست 

ت مونیسگذاشت. طبقۀ کارگر عراق که مسلح شده و از سازماندهی باالیی برخودار بود، به رهبری حزب ک

 یهای نفتی و صنایع کرکوک و موصل نقشعراق تا سرحدّ تسخیر قدرت پیشروی کرد. کارگران کُردِ میدان

 ایفا کردند.انقالب دذ پیشگام 

های کشاورزی عراق را درنوردید. دهقانان امالک اربابان را به آتش طی چند هفته قیام دهقانی سراسر دشت

های ها را تصرف کردند. حزب کمونیست عراق کنترل اتحادیهردند؛ زمینکشیدند؛ دفاتر حسابداری را نابود ک

های عظیم با مشارکت گردهماییهای دهقانی و اتحادیۀ دانشجویان را در دست داشت. کارگری و سازمان

هاور زنشدند. پرزیدنت آیبیش از یک میلیون نفر با هدایت و رهبری حزب کمونیست عراق در بغداد برگزار می

اعزام نیروی دریایی به لبنان و تدارک برای یک تهاجم احتمالی به عراق به این انفجار انقالبی در عراق با 
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های نفتی ما برای میدان»( رک و راست اعالم کرد: 1551ژوئیۀ  16« )وال استریت ژورنال»پاسخ داد. 

 «.جنگیمخاورمیانه می

نه فقط بر کارگران، که همین طور بر مردم  ،برجای گذاشتتأثیر شگرفی بر سراسر خاورمیانه  1551انقالب 

ردیف و برابر با اعراب دانست )البته بدون به کردها را شهروندان هم ،کُرد. همین که قانون اساسی جدید

 دهد. ای است که فشار موج انقالبی را نشان میرسمیت شناختن حق استقالل کردها(، سنجه

احزاب کمونیستی خاورمیانه بود و هم شمار زیادی از اعضایش  ترینحزب کمونیست عراق، هم یکی از پرولتری

، هر یک از دبیران کل 1555تا  1545های های ملی و قومی )از جمله یهودیان( بودند. در فاصلۀ سالاز اقلیت

حزب و تقریباً یک سوم کمیتۀ مرکزی کُرد بودند. حزب کمونیست عراق از همان ابتدا مدافع حق استقالل 

ها مشغول تسلیم در برابر ناصر و ناسیونالیسم در همان حال که استالینیست 1555حال در سال د. با اینکردها بو

ه برادران کرد منافعی ندارند ک»»عرب بودند، حزب کمونیست عراق موضع پیشین خود را نقد و اعالم کرد که 

 .«با منافع کشورهای عربی همخوانی نداشته باشد

از حکومت سرتیپ عبدالکریم قاسم حمایت کرد، چرا که به زعم  1551غاز خیزش حزب کمونیست عراق از آ

این نا به استالینیسم بود. ب« ایانقالب دومرحله»گیری ثمرۀ تزِ بود. این موضع« تنها رهبر»ها او استالینیست

و و این س شد و در عوض سرک کشیدن بهای دور حواله داده میبه آینده آموزه، هدف انقالب سوسیالیستی

-برای کمک به تحقق انقالب بورژوا« مترقی»داری و امپریالیست سرمایه« متحدین»آن سو برای یافتن 

، مکرراً به سردرگمی و «مترقی»اصطالح گرفت. این ایدۀ اتحاد با بورژوازیِ بهدمکراتیک جای آن را می

 1523و شیلی اوایل دهۀ  1533دهۀ تا اسپانیای  1522های خونین از چین پراکندگی طبقۀ کارگر و شکست

 طور انقالب ایران ختم شد.و همین

ها و فرارسید. در این مقطع حزب کمونیست عراق برای سرکوب کودتای ناصریست 1555اوایل  ،اوج انقالب

افسران ضدّ انقالبی، صدها هزار تن را در موصل بسیج کرده بود که اکثراً مسلح بودند. درگیری خیابانی تا چند 

ازی و حامیان بورژوایشان را پاکسروز پیاپی ادامه یافت. کارگران و سربازان تحت امر حزب کمونیست خائنین 

، به عنوان «نیروی مقاومت مردمی»برق آویزان کردند. شان را دستگیر و از تیرهای چراغکردند، بسیاری

 ها افتاده بود، در شهر قدرت گرفت.یستدایر کرده و به سرعت به دست کمون 1551میلیشیایی که قاسم ژوئیۀ 
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سران بود. اف« جنبش افسران آزاد»در این مرحله میزان حمایت افسران ارتش از حزب کمونیست عراق بیش از 

ای ارهپ حامی حزب کنترل لشکر یکم را در بصره و ناصریه، لشکر دوم کرکوک و بریگاد لشکر دوم موصل و

داشتند. فرماندۀ نیروی هوایی و تقریباً یک چهارم خلبانان از حامیان حزب در دست  از دیگر واحدهای ارتش

 د. کردنکمونیست بودند. شماری از این فرماندهان نظامی عاجزانه از رهبر حزب درخواست تسخیر قدرت می

 ید.رسمی 1555هزار تن در ماه مه  25تر از همه شمار نیروهای مقاومت مردمی بنا به تخمین حداقل به مهم

به دلیل سیل اعضای  1555ای داشت که وادار شد ژانویۀ العادهحزب کمونیست عراق چنان دستاوردهای خارق

جدید و فراتر از توان جذب حزب، عضوگیری را به تعلیق درآورد. اما حزب به دلیل سیطرۀ استالینیسم، 

، ضربۀ ی عظیم نداشت. این تعللهااندازی برای انقالب سوسیالیستی و تسخیر قدرت به دست این پایهچشم

 مرگبار خود را نهایتاً وارد آورد.

جا سازمان داده بود، به توجهات به کرکوک جلب شد. تظاهراتی که حزب کمونیست در این 1555ژوئیۀ 

ها که از تجار مهم شهر بودند انجامید. البته هیچ سندی دال بر حمایت یا درگیری قومی و کشتار ترکمن

الخی قومی از سوی رهبری حزب کمونیست در دست نیست. اما در هر حال قاسم از رویدادهای تحریک این س

برداری کرد. فرمان انحالل نیروی مقاومت ای برای سرکوب حزب کمونیست بهرهکرکوک به عنوان بهانه

 کارگریهای ها بازداشت شدند و دفاتر فدراسیون عمومی اتحادیهمردمی صادر شد؛ صدها هوادار کمونیست

 بسته شدند. 

الم اع «انتقاد از خود»اصطالح به با یک آوریذلتهای خود به شکل کمیتۀ مرکزی حزب در یکی از پلنوم

اختالل در روابط حزب با حکومت »بوده، چون منجر به « اشتباه»کرد که درخواستش برای شرکت در حکومت 

تی پشیمانی کرد. در این پلنوم کار کمونیسشد. به بیان دیگر از اینکه قاسم را خود ناراضی کرده اظهار « ملی

 «نشینی منظمعقب»اعالم شد و به صفوف اطالع داده شد که حزب مشغول یک « مسدود»در درون ارتش 

 است.

تصادفاً در همان روز انتشار گزارش پلنوم، اعالم شد که خروشچف قصد دارد ماه بعد برای یک نشست با 

ه خروشچف دهد کبطاطو، مورخ مارکسیست فلسطینی، در کتابش توضیح میهاور مالقات داشته باشد. حنا آیزن
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 هاورزنآی تر باب طبعجمهور امریکا بیشطبقۀ کارگر عراق را فروخت تا نشست وی در خانۀ ییالقی رئیس

 شود:

ت نشینی گرفت، فشاری بود که ظاهراً حزب کمونیسترین وزن را در تصمیم به عقبشاید فاکتوری که بیش»

در آن مقطع عضو  هبه نقل از فردی ک در این کتاب« است.های عراق داشتهبر رهبری کمونیست شوروی

لو را که عضو دفتر سیاسی عراق و ها در آن زمان جورج تروس» ، آورده شده کهکمیتۀ محلی موصل بود

 ،عراق تِ{}کمونیس فرستند که حزبمشغول معالجۀ پزشکی در مسکو بود با این درخواست فوری به بغداد می

 ها ظاهراً تمایلی نداشتند کهو از تالش برای شرکت در حکومت عقب بنشیند. روس قاسم را تحریک نکند

یا د شان را به خطر بیندازن« آمیزتهمزیستی مسالم»هایشان را با ناصر خراب کنند یا سیاست جدید همۀ پل

 .4«شانس مالقات با واشنگتن را که خروشچف در فکرش بود از دست ندهند

، زمانی که کردها به شورشی علیه 1561که سال یست عراق ادامه یافت. از جمله اینخیانت رهبران حزب کمون

 نکوهش کرد. « خدمت به مطامع امپریالیستی»اسم  رژیم قاسم دست زدند، حزب این اقدام را به

حزب بعث توانست با سازماندهی یک کودتای نظامی قاسم را پایین بکشد و افسار خشم  1563فوریۀ 

نظامیان حزب بعث، با استفاده از فهرستی که سی آی ای از متشکل از شبه« گارد ملی»را باز کند. ضدانقالبی 

ها را یک به یک زیر و رو و مظنونین به عضویت در حزب کمونیست را ها تهیه کرده بود خانهکمونیست

شان  به طرز فجیعی ریهزار تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. بسیا 5. قریب به یر و تیرباران کرددستگ

 به دست صدام حسین و دیگران شکنجه شدند.

حزب بعث، مستند است. از جمله ملک حسین، پادشاه اردن، اندکی پس  1563نقش سی آی ای در کودتای 

ا های اطالعاتی امریکدانسته که سرویسمی« به طور یقین»از کودتا به روزنامۀ مصری االهرام گفت که او 

 اند. ها را برای تصفیه در اختیار قرار دادهکمونیست اسامی و نشانی

، زمانی که صدام برای مدتی با 1522از آن پس نیز کارنامۀ خائنانۀ حزب کمونیست عراق ادامه یافت. سال 

عراق  2333اتحاد شوروی ائتالف کرد، دو تن از رهبران حزب به حکومت او پیوستند. زمانی که امریکا سال 

                                                            
4 . Batatu, Hanna. 1987. The Old Classes and the Revolutionary Movements of Iraq, Princton University Press 
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کا نوشته به استقبال تهاجم امپریالیستی امریحزب کمونیست این کشور با برافراشتن پارچهرا اشغال کرد، 

 شتافت.

 بود به سرعتشروع به رشد و نمو کرده 1551زحمتکشان کُرد و عرب که در سال  پتانسیل انقالبی ترتیببدین

 در نطفه خفه شد.انحراف استالینیسم از سوی دیگر و  از سویی هاامپریالیست دسیسۀبا 

وک و ، جنگ در کرککردستان عراقنسبت به رفراندوم  سوسیالیسم انقالبیموضع . 5-1

 مسألۀ ستم ملی بر کُردها

ست که آید آنها در اوضاع به شدت پرتحول و متغیر کنونی خاورمیانه پیش میبرای مارکسیست سوالی که

 کنونی کُردها در منطقه چیست؟ و منازعات باالخره موضع صحیح مارکسیسم انقالبی در قبال مبارزات

های انقالبی از حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی، یعنی چنانچه خواست ملتی باشد تا سرحد سوسیالیست

ثنی دولت جهان هستند، از این قاعده مستکنند و کُردها هم که بزرگترین ملت بیبرپایی دولت جدید حمایت می

یستی پیوند داری و ضدامپریالباید به مبارزۀ ضد سرمایه« حق تعیین سرنوشت»یم حال ما معتقدنیستند. با این

مادامی که استثمار اقتصادی و غارت از ستم ملی رهایی استقالل واقعی و توانند به بخورد، چرا که مردم نمی

 .دست یابند ،امپریالیسم به روال سابق پابرجاست

، تمایل شودیکه مربوط به کردهای ساکن عراق میتا جای :استقالل گیری نسبت به رفراندومِموضع-الف

« تعریب»ها سرکوب وحشیانه و شکیل یک دولت مستقل است. دلیل این امر به دههتودۀ مردم به سوی گزینۀ ت

گردد. از طرف دیگر از سال شد برمیاجباری که از سوی حکومت ناسیونالیست صدام علیه کردها اعمال می

ای شبه خودمختار از عراق به این سو، نسل جدید کردهای ساکن شمال عراق عمالً گویی در منطقه 1551

ا است. جنگی که آمریکها به عراق مرکزی را کمتر هم کردهکردند و همین موضوع احساس تعلق آنندگی میز

م شدن شعلۀ سکتاریسها عراقی و برافروختهبه این سو در عراق به راه انداخت و آوارگی میلیون 2333از سال 

بنی تأکید قانون اساسیِ مصوب م و تروریسم از سویی و به حکومت رسیدن قدرتی شیعی در عراق که علیرغم

های عراق آمیز علیه سنیای و تبعیضکند و نگاهی فرقهبر حق خودمختاری کردها به آن با بیزاری برخورد می

یل شدت به دل است که میل کردهای شمال عراق به استقالل حتی بیش از پیش تقویت شود.دارد، سبب شده

باید ها سوسیالیستاند، نگ کردههای همسایه تهدید به جالل، خصوصاً در حالیکه دولتهمدلی با طرح استق

با وزن بیشتری ت جنگی ایددخاطر هجمۀ تههببار اینرا  استقالل حقاز  مفروضِ خودهمیشگی و حمایت 
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ا حق به معنای ستیز ب در ذهن اکثریت مردم دفاعیچنین از  یا اهمال رویهرگونه طفرهزیرا که ، کنندبرجسته

 دیگر گوشاز  گوش شنیده و یکها از های سوسیالیستو بحث ها در تعیین سرنوشت برداشت خواهد شدآن

 تحریم فعال»بردن خطِ ها باید از فضای سیاسی و پرهیاهوی رفراندوم، ضمن پیشسوسیالیست. شونددر می به

 برای رساندن مواضع خود به گوش زحمتکشان کُرد استفاده کنند و آنان را جذب خط انقالبی کنند. «رفراندوم

، ته بودراه انداخ و افزایش محبوبیت خود گری با بغدادبرای معامله از آنجایی که بارزانی این رفراندوم را صرفاً

دادند ضیح میباید تو .پرداختندمی این پروژهبه افشای  های خیابانیها و بحثباید در نشستمیها سوسیالیست

و  واهد کردنخ شانبا اکنون که چرا وضعیت زحمتکشان کرد پیش و پس از رفراندوم و حتی استقالل تفاوتی

ستان در اقلیم کرداگر  یک تشکیالت انقالبی  المصالحه قرار خواهد داد.چرا بارزانی به سرعت ارادۀ آنان را وجه

ه و توانست صبورانبود، می (سنندج)در  عراق یا حتی کردستان ایران که شاهد تظاهرات حمایتی از رفراندوم

به سرعت خود  هاو طالبانی هااندم بپردازد، اکنون که بارزانیاین رفرپشت سرسختانه به افشای منافع طبقاتی 

 کرد.فراهم می حول خط انقالبی بستری برای جذب زحمتکشان ند،اهافشا کردرا 

، ای خونینات فرقهتنازع خطر ظهورافزایش بروز جنگ در کرکوک و  با جنگ:جبهۀ سوم در شکیل ت -ب

کنند. با دفاع میها متشکل از همۀ ملیتزحمتکشان های دفاعی گروه از تشکیل های انقالبیسوسیالیست

ارتش عراق و حشد شعبی، ناگزیر حکومت اقلیم که سیاست  هجومدر برابر تشکیل این واحدهای دفاعی 

ومت اقلیم هرگونه تقابل حکتحت فشار از پایین قرار خواهد گرفت.  ها تحمیل کرده،به پیشمرگهنشینی را عقب

واهد خ جبهۀ مردمیهایی به ریزشها و در صفوف پیشمرگه شکافبروز باعث  ،های دفاعی مردمیبا این یگان

های ها از خیانتهای پیشین حکومت اقلیم همراه با نارضایتی درون پیشمرگهشد. خشم فروخوردۀ سرکوب

م و علیه هم حکومت مافیایی اقلیاعی مردمی های دفیگان تواند در ظرفای است که میبالقوهاخیر، پتانسیل 

های قومی و مذهبی و ملی و ها فارغ از شکافهم نیروهای مرتجع تهاجمی هدف گرفته شود. اگر این یگان

های تحت ستم عراق نیز به چشم یک الگو نگریسته کراتیک سازمان یابند، در پیش چشم اقلیتوبه طور دم

سوم  . عناصری از این جبهۀالمللی را در برخواهد شدای و بینو همبستگی دیگر زحمتکشان منطقه خواهند شد

 خورد.میدر مقاومت کوبانی در برابر داعش به چشم 

رد در دفاع و پیگیری حقوق دموکراتیک اثبات مکرری است بر عجز و ناتوانی چندباره و چندبارۀ بورژوازی کُ

 تز  انقالب مداوم تروتسکی:
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در کشورهایی که دیرهنگام تحت توسعۀ بورژوایی قرار گرفتند، خصوصاً در کشورهای مستعمره و »

وظیفۀ تحقق دموکراسی و رهایی  کامل و قاطعِ انقالب مداوم به معنای آنست که راه حلِ مستعمراتی،نیمه

های دهقانش ممکن است...اما ملی تنها از خالل دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان رهبر ملت تحت ستم و توده

با تأثیرات  ناپذیریشپذیرد که مبارزۀ سازائتالف این دو طبقه )پرولتاریا و دهقانان( تنها در صورتی تحقق می

 )تروتسکی، انقالب مدام(.«. بورژوازی ناسیونال و لیبرال ترتیب دهد 

دار در هر چهار کشور ترکیه، ایران، سوریه و عراق، زمانیکه منافعش ایجاب کند از کُردها طبقۀ حاکم سرمایه

بانی در دوغان و بارزانی و طالکند. نمونۀ آن همکاری اربرای گرفتن امتیاز بیشتر علیه رقیبانش استفاده می

که  های امپریالیستی همدوران اخیر، یا ائتالفات موقت صورت گرفته در جنگ داخلی سوریه بود. برای قدرت

نوان ، به عباشدها دارند، از نیروی اعتراضی کُردها تنها در زمانی که همراستا با منافع آن« حقوق بشر»داعیۀ 

شوند تا مورد سرکوب قرار شود و به محض برآورده شدن این هدف، کنار گذاشته مییاستفاده م نظامپیاده

است. صدام حسین، مبارک، بن علی و ...همگی تا زمانی که گیرند. تاریخ امپریالیسم همیشه همین گونه بوده

هاست یستپریالدر تحلیل نهایی این منافع ام ، اماگیرندبرداری و حمایت قرار میسودی داشته باشند مورد بهره

رای بزۀ کردها رکند. نتیجۀ سیاسی دو قرن مباها را معین مینمای حمایت یا عدم حمایت از این مهرهکه قطب

نبش مبارزاتی کردها باید استقالل سیاسی خود را از رهایی از ستم ملی مکرراً تکرار این فرمول است که ج

نها پرولتاریا ت دار حاکم بر کشورهای منطقه حفظ کند.یهنیروهای امپریالیستی و دیگر نیروهای سرکوبگر سرما

های تحت ستم به رهبری پرولتاریا توان حفظ چنین استقاللی را دارند. وگرنه بورژوازی کُرد ید و سایر توده

 ها و غیره دارد.ها و صدام حسینها و اردوغانطوالئی در تبدیل جنبش اعتراضی کردها به آلت دست خمینی

 تحت سلطۀ حزب دموکرات کردستان یا اتحادیۀ میهنی ،حق تعیین سرنوشت به معنای دفاع از استقاللدفاع از 

شود. نیست. رهایی از ستم ملی علیه کردها تنها از طریق اتحاد با طبقۀ کارگر عرب و ترک و فارس ممکن می

راین باید از یک نیروی کنند. بنابرد از چنین اتحادی دفاع نمیبورژوای کُهای کنونی بورژوا وخردهونیر

کافی است به  ،انترناسیونالیست و سوسیالیست در مبارزۀ کردها دفاع کرد. چنین انتظاری دور از واقعیت نیست

علیه عراق مطرح شد،  1551ت ترکیه در جنگ امپریالیستی کتاریخ معاصر نگاهی کنیم. زمانی که بحث مشار

رایت کرد. س هم اد که خیلی سریع به طبقۀ کارگر ترکیهتظاهرات خودجوشی در مناطق کُردنشین ترکیه رخ د

مزد رد که کنار یکدیگر برای افزایش دستکاران ترک و کُو معدن کارانفلزشعار علیه این دخالت جنگی از سوی 

ای معاصرتر به اعتصاب عمومی کشیده شد. یا در نمونه حتی دست به اعتصاب زده بودند برافراشته شد که بعدتر
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ر روژوا علیه نیروهای داعش و بعدتر ارتش ترکیه صورت گرفت با حمایت جدی عملی از سوی مبارزاتی که د

رو شد. هرچند در عمل برای پیروزی این جنگ علیه نیروهای سرکوبگر هالملل روبنیروهای مترقی در سطح بین

د دارد. برنامۀ جوو مسلح به یک برنامۀ صحیح انقالبی و های کارگرینیاز به وجود تشکیالت انقالبی با پایه

های ومتو مبارزه علیه حک« دفاع از حق تعیین سرنوشت کردها تا سرحد جدایی»چنین تشکیالتی باید شامل 

و قطع پیوند با نیروهای سرکوب و عراق  سوریهای از رژیم جمهوری اسالمی و ترکیه و سرکوبگر  منطقه

 المللی یعنی امپریالیسم باشد. بین

 داریسرمایه قدرت هیچ نه )و کنند اتکا خود نیروی به باید شانملی مبارزۀ در فقط نه ردکُ شانزحمتک و کارگران

 به را شانمبارزه دبای نیز سرنوشت تعیین حق یعنی بدیهی مطالبۀ همین تحققِ برای بلکه امپریالیستی(، یا

 للم دیگر ان،دانشجوی زنان، مبارزات صفِ پیشگام حال عین در )که داریسرمایه علیه کارگر طبقۀ ۀمبارز

 یک ولح ستمتحت ملل مشترک مبارزۀ .بزنند پیوند است( جهان و منطقه کشور، سطح در غیره و ستم تحت

 ضامن هاتن مرکزی، بورژوازی حکومت و «بومی» بورژوازی علیه مانأوت و کراتیکودم و سوسیالیستی برنامۀ

 از فراتر به آن گسترش و است سوسیالیستی انقالبی لزوماً که انقالب یک تنها است. کُرد زحمتکشان پیروزیِ

 رد کارگری هایحکومت برپایی و داریسرمایه هایدولت سرنگونی طقه،من کشورهای دیگر و ملی مرزهای

 تا اریخودمخت )از سرنوشت تعیین حق تواندمی که است ریاختیا سوسیالیستی فدراسیون یک چهارچوب

  .نکند نشینیعقب آن از و کرده واگذار ستم تحت ملل سایر و دهاکرُ به را استقالل(

 

 :فدراسیون سوسیالیستی خاورمیانه -ج

دیدگان عراق با وجود شکست، پتانسیل طبقۀ کارگر را برای تسخیر قدرت و رهایی کلیۀ ستم 1551-55انقالب 

ها مصمم بودند که با . بلشویکبودروسیه  1512 ی، اکتبرانقالببه نمایش گذاشت. نمونۀ مثبت و موفق چنین 

مبارزۀ قاطعانه برای حقوق ملی و دموکراتیک، مسألۀ ملی را حل کنند و به همین دلیل پرولتاریای شوروی 

تحت  همراهی مللتوانست ملل و مردمان تحت ستم امپراتوری سابق تزاری را شانه به شانۀ خود داشته باشد. 

در پیروزی کارگران بر نیروهای ضدّانقالبی سفید در جریان جنگ  یدفاکتور مهم و نیرومن هاستم با بلشویک
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خودمختار زیادی دایر شدند  5نواحیهای شورایی و ها، جمهوریهای نخست قدرت بلشویکداخلی بود. در سال

 ها بود.که همگی نشانۀ تحقق زندۀ برنامۀ حق تعیین سرنوشت ملی نزد بلشویک

 مللهزار کُرد، برابری کامل با دیگر  233، به جمعیت کوچکی متشکل از تقریباً در درون اتحاد جماهیر شوروی

دولت جوان شوروی جمهوری خودمختار کردستان را ایجاد کرد که تقریباً بین ارمنستان  1523اعطا شد. سال 

 بود. رفتارکن شده ردهای شوروی به کل ریشهسوادی در بین کُبی 1533گرفت. تا دهۀ و آذربایجان جای می

رد کوچک خود و حمایتش از جمهوری مهاباد ایران پس از جنگ دوم جهانی، پرستیژ اتحاد شوروی با اقلیت کُ

 و اعتبار  زیادی برای شوروی در کردستان ایجاد کرده بود. 

نوپا، ها در دورۀ شوروی و اعطای حقوق ملی آنها در همراه کردن ملل تحت ستم تجربۀ موفق بلشویک

تفاق کردها، ستم بر اکثریت قریب به ا کم بر خاورمیانۀ امروز باشد.گرایی حافرقهمقابله با تواند الگویی برای می

در مبارزۀ واحد علیه تداوم سلطۀ امپریالیسم بر منطقه  همراه با کارگران و زحمتکشان سراسر خاورمیانه، تنها

قابل حل است. همان طور که تروتسکی در انقالب مداوم نشان داد، وظایف دموکراتیک در کشورهایی با 

تنها به عنوان بخشی از مبارزه برای سوسیالیسم )همچون کشورهای خاورمیانه( داری توسعۀ دیرهنگام سرمایه

، بلکه هاتومیو ق هافرقه یبرمبناستلزم نه بازتقسیم خاورمیانه ای م. مبارزه برای چنین برنامهاستقابل تحقق 

 الیستیسوسیداوطلبانۀ فدراسیون  یک در مبارزه برایاین ملل در عوض نیازمند اتحاد کارگران و زحمتکشان 

 موجود ابعمن بلکه ،رفت خواهند میان از ساختگی مرزهای فقط نه که است بستری چنین در خاورمیانه است. در

 فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هایماندگیعقب روی از جهش و اجتماعی نیازهای رفع برای نیز منطقه

 فعر با اخص، طور به کردها همسأل و کلی طور به ملی مسألۀ حلّ شد. خواهد ریزیبرنامه دموکراتیک طوربه

 یابیازمانس مجرای از جز این و خورده پیوند هاست،آن تثبیتِ مستقیم مسئول داریسرمایه که هاییستم سایر

 .نیست ممکن ملل دیگر و کُرد زحمتکشان و کارگران انقالبی نیروی
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