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  آنچه از تاريخ کردستان بايد آموخت
  ما نمی توانيم

  با ملی گرائی کور
  موافقت داشته باشيم

  
چرا نمی توان در عين مبارزه ضد امپرياليستی، خواست خودمختاری را به کرسی نشاند؟ چرا : س 

ن خودمختاری دانست؟ چه بايد مبارزه ضدامپرياليستی را مقدم بر مبارزه برای به دست آورد
 تناقضی ميان اين دو وجود دارد؟ 

اين . من برای روشن شدن اين مسئله، نمونه جنبش بارزانی در عراق را مثال می زنم: ج 
زيرا عليه حکومت بعثی سابق که بسيار ارتجاعی . جنبش، در يک مرحله، جنبه های مترقی داشت

 ايران، دولت وقت بعث، امپرياليسم امريکا و در آن زمان، رژيم سابق. بود، مبارزه می کرد
که اوضاع در عراق دگرگون  تا اين. انگلستان، عليه جنبش خودمختاری کردها با يکديگر متحد بودند

به اين ترتيب که جناح چپ حزب بعث با يک قيام نيروهای راست را برکنار کرد، قدرت را به . شد
 و بر همين و در حدود معينی خلقی گام برداشتتی دست گرفت و در جهت يک سياست ضد امپرياليس

اساس، آمادگی خود را برای تشکيل جبهه متحدی با حزب دمکرات کردستان و حزب کمونيست 
عراق، عليه توطئه های امپرياليسم امريکا و انگلستان که تمام نفت عراق را در دست داشتند، اعالم 

                                                                           .                                      کرد
مسئله خودمختاری، ديگر نمی توانست به شکل . خوب، شرايط کامال جديدی به وجود آمده بود

امکاناتی پديد آمده بود تا خلق کرد بتواند برای ايجاد جامعه نو، با پذيرش حداقل . گذشته مطرح باشد
د در چارچوب يک جامعه دموکراتيک، با ساير نيروهای خلقی در عراق همکاری سازنده حقوق خو

تمام نيروهای انقالبی جهان و از آن جمله حزب کمونيست عراق، به جنبش کردستان . ای داشته باشد
اما برای . عراق پيشنهاد کردند که سياست خود را تغيير دهد و سياست سازنده ای در پيش گيرد

ها می گفتند ما می  آن. يست ها و ملی گرايان، مسئله جنبش ضد امپرياليستی اصال مطرح نبودناسيونال
در نتيجه اين پيشنهاد را نپذيرفتند و به جنگ مسلحانه عليه دولت عراق که دولتی . خواهيم مستقل شويم

به اين ائتالفی با شرکت حزب بعث، حزب کمونيست عراق و جناحی از کردها بود، ادامه دادند و 
  .ترتيب، از تمام نيروهای انقالبی جهان جدا شدند

ع ضد امريکائی و ضد انگليسی اتخاذ کرده بود، امريکائی ها و ضاز آنجا که دولت عراق مو
انگليسی ها و نوکر حلقه به گوششان، شاه ايران، بی درنگ به حمايت و پشتيبانی از جنبش بارزانی 

ه امپرياليسم امريکا، انگليس و ساواک ايران، برای سرنگونی به اين ترتيب، بارزانی ب. پرداختند
حکومت عراق که در آن تاريخ دارای مواضع ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی بود، وارد يک 

به اين ترتيب، . رفتيعنی چه؟ يعنی جنبش کرد، در خدمت جبهه ارتجاع جهانی قرار گ. ائتالف شد
اليستی در مراحل معينی می تواند با ملی گرائی کور ـ که همراه گونه مبارزه ضد امپريچمی بينيم که 

نتيجه اين مبارزه اين شد . با عدم درک مسائل سياسی است ـ رو در رو و در تناقض آشکار قرار گيرد
 و برای تحکيم مواضع خود به سوی سازش با امپرياليسم و متزلزل شدکه حکومت بعثی عراق 

امپرياليسم و رژيم شاه مخلوع .  رژيم امريکائی زده ايران گام برداشتارتجاع منطقه، و بيش از همه،
آغاز گردش به راست صدام حسين، با (.بالفاصله جنبش کرد را به بعثی های عراق تسليم نمودند

  ).کودتا عليه حسن البکر رئيس جمهور وقت که صدام معاون او بود
ی خلق در کردستان ـ گويا در مهاباد خوب، امروز می بينيم که شاخه سازمان چريک های فدائ

ـ به درستی اعالم کرده است که بايد مشخص شود اسلحه ای که از عراق وارد ايران می شود، در 
آيا به سود کشور ماست؟ آيا دولت عراق که در کشور خود کردها . خدمت چه کسانی قرار می گيرد

حکومت ارتجاعی عراق که ديگر آن يا را می کشد، می تواند طرفدار جنبش کردهای ايران باشد؟ آ



حکومت سابق نيست و کمونيست ها و حتی افراد جناح انقالبی حزب بعث را پنجاه تا پنجاه تا اعدام 
؟ چرا به کسانی  در اين سوی مرز کمک می کند؟ چرا می کند، می تواند موافق انقالب ايران باشد

برادر شيخ عزالدين چکاره است که اين پول ها و اسلحه و پول به ايران می فرستد؟ شيخ جالل الدين، 
  اسلحه ها را تحويل می گيرد؟

همان مطلبی است که ما قبال گفته بوديم و . اين پرسش ها بسيار به جا و درست مطرح شده اند
 ايران که در آن توصيه کرده  کردستاندر حقيقت پاسخی است به پيام ما خطاب به حزب دموکرات

  . از ضد انقالب جدا و مشخص کنندبوديم جبهه خود را
 عبارت است از پيروزی مجموعه انقالب مسئله اساسیبه اين ترتيب، اکنون برای ما 

د، حل مسئله اگر اين مسئله حل نشو. دموکراتيک و خلقی ميهن ما عليه امپرياليسم و ارتجاع داخلی
لی در چارچوب يک جامعه اين مسلم است که مسئله م.  محال استطور کلیه ب ،کرد يا مسئله ملی

چرا؟ زيرا مسئله ملی دارای محتوای دموکراتيک . بورژوائی و وابسته به امپرياليسم قابل حل نيست
است و تنها در جامعه ای که دارای محتوای دموکراتيک واقعی ـ و نه دموکراسی بورژوائی ـ باشد، 

ته ای مانند ايران، بدون شک ضد اين محتوای دموکراتيک واقعی، در کشور وابس. می تواند حل شود
پس، در يک جامعه وابسته به امپرياليسم، حل مسئله ملی ، حتی به معنی محدود . امپرياليستی است

  .آن، غيرقابل تصور است
در اين . دولت وابسته به امپرياليسم در شرايط ايران، تنها می تواند يک دولت ديکتاتوری باشد

و نيروی . ه کردلست است، تنها با سرنيزه می توان که انقالبی و ضد امپرياليشرايط، خلقی را 
متمرکزی که متکی به سرنيزه باشد، هرگز حق دموکراتيک يک خلق يا خلق های گوناگون ايران را 

در هيچ کجای تاريخ، چنين پديده ای . اين يک امر محال و غير ممکن است. تامين نخواهد کرد
  .مشاهده نشده است

تجربه کردستان نيز نشان داد تا زمانی که نيروهای خلقی با ضد انقالب در يک جبهه قرار 
يکی از دوستان ما، از احزاب برادر کشورهای عربی هنگام . داشتند، عليه انقالب موضع گرفته بودند

 شرکت در مجمعی در کردستان، از رهبران و مبارزان کرد می پرسد که تا کنون چند ساواکی را در
کرده اند؟ آنها به يکديگر نگاه می کنند، سرخ می شوند و کوچکترين جوابی نمی گرفتار کردستان 
  .زيرا متاسفانه ساواکی ها در اتحاد با آنها عمل می کرده اند. توانند بدهند

در سندی که اکنون در اختيار ما است، در يک موضعگيری بسيار بسيار مهم، اين تز بيان 
آيا شما فکر می کنيد که جدا کردن خط گروه های انقالب از ضد ! زب توده ايرانرفقای ح: "شده است

ببينيد، در اين تز، ارتجاعی ترين موضعگيری ها " انقالب در لحظه کنونی، به نفع خلق کرد است؟
يعنی به نفع خلق کرد و انقالبيون کرد است که بر عليه انقالب ايران با ضد انقالب متحد . نهفته است

ملی گرائی اين . اين است چهره آشکار آن ناسيوناليسم کوری که ما آن را خطرناک می دانيم! شوند
، در صورتی که بر جنبش خلق کرد مسلط شود، همان عاقبتی را به بار خواهد که خلق کرد کور

  .عراق دچار آن شد
يش از آن مدافع ما مدافع راستين و پيگير حقوق ملت ها و خلق ها هستيم، اما پ! بنابر اين رفقا

ما معتقديم تا زمانی که انقالب ايران در اين نبرد مرگ و زندگی عليه امپرياليسم، . انقالب ايرانيم
سرمايه داران وابسته و مالکين بزرگ پيروز نشود، حل مسئله ملی به صورت دموکراتيک غيرممکن 

 نيروهای راستين انقالبی به همين جهت است که ما می گوئيم تنها در چارچوب همکاری. خواهد بود
خلق کرد با مجموعه انقالب، و تنها با در هم شکستن صف ضد انقالبيون و افشای توطئه های 

 می توان اين اتحاد را به تمام نيروهای  به دست نيروهای انقالبی خلق کردامپرياليستی در کردستان
اين يگانه راه تحقق .  دست آوردانقالبی برقرار کرد و خودمختاری، يعنی حقوق ملی خلق کرد را به

هر راه ديگری به بيراهه کشيده می شود و دنبال کردن آن از سوی افرادی که دارای . اين امر است
  .تجربه سياسی جهانی هستند، جز خيانت چيز ديگری نيست

حزب توده ايران در نامه ای که به کميته مرکزی حزب دموکرات کردستان نوشت، تمام اين 
اين، اتمام حجتی است که ما، از لحاظ تاريخی، با رهبری .  با صراحت کامل بيان داشتنطريات را

ما اميدوارايم که نيروهای سالم حزب دموکرات کردستان، در . حزب دموکرات کردستان کرده ايم



 ی از تحقق اين امرياکنون، نمونه ها. م، گام بگذارندعمل، رفته رفته، در جهتی که ما پيشنهاد کرده اي
ديروز در مهاباد، نيروهای فرهنگی وابسته به حزب دموکرات کردستان، با حزب . به چشم می خورد

توده ايران، متحدا عليه تحريکات کومله که مرکز حزب ما را در اين شهر به آتش کشيده بود، نمايش 
نقالبی کرد، اين خود نشانه آن است که اندک اندک نيروهای راستين ا. سياسی وسيعی به راه انداختند

صف خود را از ديگران جدا می سازند، به همکاری با نيروهای انقالبی سراسر ايران گرايش پيدا می 
کنند، و به ويژه از حفظ خط ضد امپرياليستی، دموکراتيک خلقی امام خمينی پشتيبانی قاطع و جدی به 

  .عمل می آورند
ی ديروز، با حروف "پراودا"از امروز در صفحه آخر روزنامه جمهوری اسالمی، مقاله ای 

درشت به چاپ رسيده است که ارزيابی بسيار با ارزشی است که مفسران اتحاد شوروی از انقالب 
  .ايران و نقش روحانيت مبارز، به ويژه نقش امام خمينی، به عمل آورده اند

 اساسی برای همه مبارزان انقالبی ايران، درک درست، سمتگيری درست انقالبی و يافتن حلقه
حزب توده ايران، از . انقالب و متمرکز کردن تمام نيروها بر محور آن، اهميت بسيار زيادی دارد

  .پشتيبانی کامل از خط امام برای به پيروزی رساندن آن: آغاز اين حلقه اساسی را يافت
او . قطب زاده در ميان حرف های بسيار نادرستی که می زند يک حرف درست هم زده است

از هواداران و اطرافيان امام، از شورای انقالب گرفته تا ديگران، تنها يک فرد کامل : استگفته 
اين را قطب زاده درست گفته است و ما آن را تاييد می . انقالبی وجود دارد و آن هم امام خمينی است

ترک پيدا می رفقا، می بينيد ما چقدر نرمش داريم که گاهی اوقات حتی با قطب زاده نيز نظر مش. کنيم
  !کنيم

گيری درست در زمينه حل مسئله  گيری حزب توده ايران، يگانه موضع به اين ترتيب، موضع
گيری، علمی و منطبق با شرايط و امکانات  اين موضع. کردستان و مسئله ملی در سراسر ايران است

ست، به سود دشمنان انقالب ايران در مرحله کنونی است و هر گونه انحراف از آن، به چپ و يا به را
  .انقالب ايران و به زيان خلق های ايران است

 


