چرخشهاي سياسي بزرگ در جنبش كردستان
پ كاكا در سراشيب
حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران )مارکسيست -لنينيست -مائوئيست ( شماره 13بهمن1382
سازمان كارگ ران كردستان)پ كا كا ( يك بار ديگر حزب خود را منحل و تشكيلتي جديد به نام»كنگره گه ل«
)كنگره خلق (ايجاد كرد  .پ كا كا ،قبل هم در آوريل 2002يكبار خود را منحل كرده و حزبي به نام»كادك«
)حزب آزادي و دموكراسي كردستان (ايجاد كرده بود  .در آخرين كنگره آن حزب كه در ماه اكتبر 2003در
كرد ستان عراق تشكيل شد ،كادك منحل و بجاي آن»كنگره گه ل «ايجاد شد  .رهبري اين حزب كه»شوراي
عمومي رهبري « خوانده مي شود در 11نوامبر طي بيانيه اي اعلم كرد كه » :كادك منحل مي شود تا راه را
براي ايجاد يك ساختار تشكيلتي دموكراتيك تر كه براي شركت طيف وسيعتري از مردم مناسب باشد ،باز

كند«.
اين بيانيه مي گويد»  :ساختار جديد نماينده منافع خلق كرد است ،در چارچوب معيارهاي بين المللي
مشروعيت دارد و براي تعقيب يك هدف دموكراتيك و قانوني سياسي با هدف مذاكره براي يك راه حل صلح

آميز با دولتهاي ملي حاكم ،مناسب است«.
بيانيه ،علت تشكيل اين حزب جديد را اينطور توضيح مي دهد كه»برنامه و ساختار تشكيلتي پ كا كا قادر
نبود ملزومات يك مبارزه سياسي را براي حيات مدني دموكراتيك كثرت گرا برآورده كند« »…،بقاياي شكل
لنينيستي حزب و همچنين تفكر متحجر سنتي خاورميانه اي باعث شد كه يك ساختار سلسله مراتبي و
».تنگ بوجود آيد و نتواند گروه هاي اجتماعي جديد و عناصر دموكرات را در خود ادغام كند
)به نقل از بيانيه شوراي عمومي رهبري كنگره گه ل 11،نوامبر ،روزنامه تركي زبان اوزگور پليتيكا وابسته

به پ كا كا(
اين بيانيه درست چند روز پس از درگيري هاي مرزي ميان پ كا كا با پليس مرزي عراق )كه پيشمرگه هاي
جلل طالباني و مسعود بارزاني و سربازان آمريکائي هستند( ،صادر شد .طبق گفته سخنگوي ارتش آمريكا،

در اين درگيري هفت پليس مرزي كشته و 13تن مجروح شدند.

سياستها و اهداف جديد
رئيس تشكيلت جديد ،در تشريح نكات بيانيه كنگره گه ل گفت» :بيانيه  Zubeyir Ayder ،زوبير آيدر
كنگره گه ل به آمريكا فراخوان داد و گفت كه ما معتقديم دخالت آمريكا در عراق عليه صدام حسين و به اين
ترتيب آفريدن يك روند جديد در خاورميانه ،مثبت است .و براي اينكه اين روند استمرار يابد ،لزم است كه
.مسئله كرد حل شود
در اين بيانيه همچنين گفته شد كه حل مسئله كرد به استراتژي جديد آمريكا در اين منطقه و تجديد ساختار
اين منطقه توسط آمريكا خدمت خواهد کرد و از آمريكا خواسته شد كه تمام تشكلت كرد را به مثابه

واسطه در حل مسئله كرد ،برسميت بشناسد«.
)به نقل از روزنامه ترکي زبان اوزگور پوليتيكا  16-نوامبر -مقاله»اخبار مربوط به تشكيل كنگره گه ل،

سياستها و اهداف آن( «
در اين مصاحبه ،رهبر»كنگره گه ل« با روشن ترين جملت تاكيد كرد كه آمريكا را رئيس و صاحب اصلي در
خاورميانه مي داند و سياست پ كا كا اكنون عبارتست از روشن كردن موقعيت خود از طريق همكاري با
طرحهاي امپرياليسم آمريكا در خاورميانه  .وي روشن كرد كه پ كا كا مي خواهد بجاي خطاب قرار دادن دولت
تركيه ،بطور مستقيم با آمريكا حرف بزند و بدين وسيله ،راه ادغام شدن در ساختار حاکميت موجود در

ترکيه و شراكت با طبقات ارتجاعي ترك در ساختار قدرت را براي خود هموار كند  .به اين معنا»،كنگره گه ل«
با»كادك «تفاوتهائي دارد  .اما در كل در مسير خط عمومي عبدا اوجالن است .او معتقد است پ كا كا هر

كاري لزم است بايد بكند تا در ساختار دولت تركيه ادغام شود.

كادك و پروژه جمهوريت
در سال ،1999پ كا كا و رهبر آن ،عبدا اوجالن ،از سوريه اخراج شد ند .در فوريه آن سال ،اوجالن در

كشور آفريقايي كنيا توسط يك تيم از جاسوسان اسرائيلي و ترك دستگير و به دولت تركيه تحويل داده شد.
اوجالن ،در دو دفاعيه اش در دادگاه تركيه به پ كا كا دستور داد كه اسلحه را زمين بگذارد و مبارزه مسلحانه
را از دستور كار پ كا كا خارج كند .او گفت مبارزه مسلحانه راه حل نيست و بايد از طريق صلح آميز به دنبال
يك راه حل دموكراتيك براي حل تضاد ميان كردها و دولت تركيه بود .وي طرح اصلح دولت تركيه را پيش
گذاشت  .طرحي كه نام»پروژه جمهوري دموكراتيك «نام گرفت و از آن پس تبديل به ترجيع بند تمام مباحث پ

كا كا شد .پ كا كا بطور يكجانبه اعلم آتش بس كرد  .اما اين براي ارتش تركيه و آمريكا كافي و قابل قبول نبود.
همه كشورهاي اتحاديه اروپا پ كا كا را بعنوان يك سازمان تروريستي معرفي و غير قانوني اعلمش كردند .
اين در واقع فشاري ديگر بر پ کا کا بود که هر چه بيشتر تسليم شود  .پ كا كا در سال 2002خود را منحل

كرد و تشكيلتي كه نيروهاي وسيع تري از گرايشات ارتجاعي و مترقي كرد را در بر ميگرفت ،درست كرد .
كادك اعلم كرد كه هدفش آنست كه براي»پروژه جمهوري دموكراتيك« و دموكراتيزه كردن دولت
تركيه فعاليت كند .هدف کادک ايجاد روابط نزديک با دولت ستمگر ترکيه بود و مي خواست با اتكاء به قدرتهاي
اروپائي و آمريكائي اين نزديكي را تسهيل كند .كادك كماكان بر برخي مطالبات ملي و برسميت شناختن ملت
كرد به مثابه يك ملت ،پافشاري مي كرد .عده اي از رهبران و کادرهاي پ کا کا براي نشان دادن حسن نيت
خود به دولت ترکِيه ،از اروپا سوار بر هواپيما شده و در فرودگاه هاي ترکيه خود را تسليم مقامات دولت
کردند .اما دولت تركيه هيچ امتيازي بابت اين سازشهاي بزرگ نداد جز آنكه صحبت به زبان كردي و گوش
دادن به موسيقي كردي را»آزاد «كرد .چه سخاوتمند! البته نيازي هم به اين سخاوتمندي نبود چون سالها

پيش با شروع مبارزه مسلحانه پ کا کا اين آزادي در ميدان نبرد بدست آمده بود.
پس از چهار سال آتش بس يكطرفه ،كادك متوجه بي فايده بودن اين سياست شد و ديد كه نمي تواند

دولت تركيه را پاي ميز مذاكره بكشاند .بنابراين يكبار ديگر آتش بس يكجانبه را ملغي كرد.
پس از تجاوز آمريكا و بريتانيا به عراق در فروردين 1382و اشغال آن كشور ،ميان دولت تركيه و آمريكا بر سر
سياستي كه بايد در كردستان عراق اتخاذ شود ،و بر سر آينده پ كا كا )كادك (كشمكش بود .جلل طالباني

و بارزاني بشدت مخالف ورود ارتش تركيه به شمال عراق)كردستان (بودند .تركيه علوه بر اينكه هميشه
براي خود در كردستان عراق حق آب و گل قائل بوده) بورژوازي ترك ،موصل و كركوك را جزء تركيه مي داند( ،از
اينكه پ كا كا)كادك ( در كردستان عراق پناه گرفته است ،بشدت ناراضي بود و به آمريكا فشار مي آورد كه
نيروهاي پ كا كا را درهم شكند .اما ،آمريكا چنين نكرد .زيرا براي آمريكا ،در حال حاضر ،استفاده از احزاب
حاکم در كردستان عراق جهت سركوب توده هاي عرب و غير عرب منطقه بسيار مهم است .بنابراين ،در
برخورد با نيروهاي كرد با احتياط رفتار مي كند  .البته در اكتبر سال 2003آمريكا و دولت تركيه به توافقاتي در
مورد نيروهاي پ كا كا رسيدند كه به آن»طرح عمل واقعي «نام دادند .هدف طرح آنست كه نيروهاي پ كا كا
خلع سلح شده و از شمال عراق)كردستان ( به نقطه اي ديگري رانده شوند و يا عده اي از آنها به تركيه
بازگردانده شده و»مورد عفو «قرار گيرند .پ كا كا از اين طرح بسيار ناراضي بود .پ كا كا براي حل مسئله به

جاش آمريكائي)جلل طالباني (روي آورد اما آمريكا به طالباني گفت كله خودت را بچسب كه باد نبرد!
مهمترين موضوع تشكيل»كنگره گه ل « اعلم آمادگي براي هرگونه همكاري با امپرياليسم آمريكا در
خاورميانه است  .اين در واقع اعلم روي آوردن پ كا كا به يك اتحاد طبقاتي ارتجاعي است .اعلم پيوستن به
كلوب طبقات فئودال و كمپرادور كرد است كه علنا با تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا عقد اتحاد بسته اند ،به
اين اميد كه پس از تثبيت نيروهاي نظامي آمريكا در عراق  ،طبقات فئودال كمپرادور كرد نيز به اندازه طبقات
فئودال و كمپرادور ترك و فارس و عرب از قدرت بهره ببرند .رهبران پ كا كا قصد آن كرده اند كه تبديل به
مزدوران امپرياليسم آمريكا در منطقه شوند خط مشي اوجالن هميشه در اين جهت سير مي كرد
اوجالن پس از دستگيري ،در دفاعيه اش گفت ،پ كا كا در عكس العمل به طرد شدن از سوي دولت تركيه
و ترور و ارعاب اين دولت ،دست به مبارزه مسلحانه زد و در طول پانزده سال مبارزه مسلحانه چشم انداز و
هدف خود را) كه فشار گذاشتن بر دولت براي رسيدن به يك راه حل صلح آميز و مذاكره براي كسب حقوق

حقه كردها بود (فراموش كرد و مرتكب برخي افراطها شد.
دفاعيات اوجالن هر چند شكل ندامت نامه داشت اما اساسا با خط مشي سازشكارانه اوجالن در قبل از
دستگيري ،فرقي نداشت  .اوجالن تا قبل از دستگيري در سالهاي 1990در نشريه پ كا كا به
در ستوني تحت نام»حل المسائل مهم «نظراتش را مي نوشت .او در جائي Serxwebunنام سرخوبون
مي گويد» :بيائيد منطقي باشيم .بيائيد مذاكره كنيم .ما جدائي نمي خواهيم .ما فقط مي خواهيم كه
هويت كردي ما نفي نشود و برسميت شناخته شود  .دولت تركيه با حل نكردن مسئله اي به اين سادگي
آينده اش و موفقيتهايش را محدود مي كند « .او در جائي ديگر به دولت تركيه فراخوان مي دهد كه بايد با
همكاري يكديگر» يك دولت فدرالي ترك -كرد كه مي تواند تمام خاورميانه را فتح كند «تشكيل دهند .در همين
»حل المسائل « مي گويد رژيمهاي خميني و حافظ اسد»رژيمهاي مترقي «هستند .او در حل المسائلش
براي كنترل كردستان هم راه حل مي دهد و مي گويد»  :نيروهاي نظامي تركيه نمي توانند در كردستان صلح
و ثبات برقرار كنند  .اما اگر شانسي به پيشمرگه پ كا كا بدهيد ،مي توانند اينكار را بكنند« .اوجالن پس از
دستگيري ،دو دفاعيه ارائه داده كه يك از يك ارتجاعي تر است  .در اين دفاعيه ها حتا با توهين و تحقير از

شورشهاي مسلحانه كردها عليه دولت تركيه ياد شده است .او به خلق کرد و دولت ترکيه بطور مساوی
انتقاد کرده و ميگويد ،علت دست زدن به مبارزه مسلحانه در كردستان غلبه تفكر»فئودالي خاورميانه

اي« در ميان کردها و نفي حقوق ملي كردها توسط دولت تركيه بود .او حتا از آتاتورك دفاع کرده و می گويد:
» در آتاتورك هيچ رد پاي خاصي از ضد دموكراتيك و ضد كرد بودن نمي توان يافت «.او در دفاعيه اش تاكيد مي
» .كند كه» من همواره اين حرفها را زده ام و براي تغيير دادن پ كا كا جنگيده ام

توجيهات تئوريك پ كا كا
پ كا كا سياست اتحاد با امپرياليسم آمريكا را تحت اين عنوان كه»سياستهاي آمريكا براي خاورميانه مثبت
است« ،سياست وحدت با دولت تركيه و نفي حق تعيين سرنوشت ملي کرد را تحت اين عنوان كه»عصر
نوين است و بايد به وراي مرزهاي ملي رفت « و سياست تخطئه مبارزه مسلحانه را تحت عنوان»مقابله با
خشونت «اتخاذ كرده است .توجيهات تئوريک پ کا کا در مورد اتخاذ اين سياستها ،چيست؟
تئوري هاي رهبران جنبش كردستان عراق)مثل جلل طالباني (براي تبديل شدن به مزدوران امپرياليسم
آمريكا و سرمايه داري جهاني ،و حتا دست كشيدن از»حق تعيين سرنوشت ملي «آشکار است .اينها مي
گويند كه همه ملل خاورميانه از راه نوكري برای امپرياليسم انگليس و آمريكا صاحب دولتهاي خودشان شدند،
ما هم مي خواهيم همان راه را برويم !! الن هم آمريكا رئيس است و براي هر كاري بايد دم رئيس را ديد !!پ
كا كا)يا كنگره گه ل (هم همين حرف را مي زند  .منتها ،براي بيان آن سعي مي كند تئوري هاي مدرن ارائه
بدهد)كه محمود برزنجي و ملمصطفي و جلل طالباني بلد نبودند (.بخش بزرگي از پايه هاي پ كا كا
روشنفكران هستند ،و رهبران پ كا كا خود را ملزم مي بينند كه براي»توجيه «كردن اين قشر همان حرفهای
کهنه را با بِيانی شهري تر و حتا اروپائي)پست مدرنيستي (بيان كنند .خلصه اي از تحليلها و تئوريهاي پ كا
كا توسط اسناد»كنگره گه ل «فرموله و منتشر شده است)  .رجوع كنيد به سند»كنگره گه ل «به تاريخ دوم
) www.kongra-gel.orgژانويه 2004در سايت
پ كا كا در اسناد»كنگره گه ل « مي گويد كه»عصر نويني آغاز شده است «.و توضيح مي دهد كه
مشخصه اين»عصر نوين « اين است كه از يك طرف سوسياليسم شكست خورد و از طرف ديگر سرمايه
داري جهاني خود را بازسازي كرد و پيروز از آب درآمد  .مي گويد»،سوسياليسم فروپاشيد چون در بر گيرنده
دموكراسي ،اصول جهانشمول حقوق بشر ،نبود  .اما نظام سرمايه داري جهاني تلش كرد كه خود را اصلح
كند تا بقاء بيابد  .امپرياليسم فهميد كه از طريق متدهاي كلسيك و نومستعمراتي نمي تواند بر بحران فائق

آ ي د  .پس راه تكامل بسوي يك تمدن دموكراتيك ،از طريق اصلح سرمايه داري بر پايه انقلب تكنولوژيك-
علمي ،را در پيش گرفت  .امپرياليسم كه تلش مي كند سلطه سرمايه در مقياس جهاني را در سطح نويني
برقرار كند ،احساس مي كند كه لزم است به وراي دولتهاي ملي برود ،از همه ساختارهاي تئوكراتيك )يعني

جمهوري اسلمي ايران -ح(  ،سلطنتي) منظور عربستان سعودي -ح( و آليگارشيك) يعني ارتش تركيه -ح(
دست بكشد .براي اولين بار در تاريخ ميان نظام سلطه گر و مخالفينش يك هم نظري در رابطه با حقوق

بشر ،دموكراسي و محيط زيست بوجود آمده است«.
پ كا كا در اين مباحث دست به دو تحريف آشكار در مورد سوسياليسم مي زند .اول ،وقتي صحبت از
شكست سوسياليسم مي كند ،منظورش فروپاشي شوروي است .در حاليكه شوروي بهيچوجه كشور
سوسياليستي نبود بلكه يك كشور سرمايه داري دولتي بود  .دوما ،دليل فروپاشي شوروي ،اين چيزها که پ
کا کا مي گويد ،نبود .علتش اين بود كه شوروي در رقابت با امپرياليسم آمريكا و اروپا براي تسلط يافتن بر
كشورهاي نومستعمره شكست خورد  .اين مسئله با بحران اقتصادي و سياسي داخلي شوروي ادغام شد و
شوروي فروپاشيد .اگر آمريكا هم در جنگي که براي سلطه يافتن بر جهان آغاز کرده شكست بخورد ،حتما

فرو مي پاشد.
اما در مورد امپرياليسم ،تحريفات از آن نوعي است كه انسان شاخ در مي آورد! آنچنان صفات و اهدافي را
به سرمايه داري جهاني نسبت مي دهد كه نمايندگان سرمايه داري جهاني هم باورشان نمي شود !طبق
گفته پ كا كا امپرياليسم مي خواهد از طر ي ق انقلب علمي دنيا را بسوي تمدن دموكراتيك ببرد و از همه
دولتهاي مرتجع منطقه هم بيزار است و ميان سلطه گر و مخالفينش هماهنگي و تفاهم بزرگ پديده آمده

است !آقاي اوجالن مي گويد دست زدن به مبارزه مسلحانه عليه ستم ملي از»تفكر فئودالي خاورميانه اي«
بلند مي شود .در جواب به او بايد گفت ،اتفاقا اين چاپلوسي ها و حرفهاي باد هواي پ کا کا است که از

»تفكر فئودالي خاورميانه اي «بلند مي شود  .در شرايطي كه همه)منجمله تئوريسين هاي امپرياليستها(
صحبت از بازگشت»عصر استعمار « مي كنند ،پ كا كا به اين جمعبندي رسيده است كه»امپرياليسم دست
از استعمار نوين كشيده!« پ كا كا اين حرفها را در شرايطي مي زند كه امپرياليسم آمريكا در حرف و در عمل
مي گويد بزور تفنگ و بمب و كشتار و زندانهاي مخوف مي خواهد سرمايه داري و نظام سرمايه داري را
بازسازي كند  .پ كا كا در شرايطي به مداحي»تمدن دموكراتيك « مي پردازد كه امپرياليسم 2ميليارد انسان
)يعني صد برابر جمعيت كردستان تركيه ( را در سراسر جهان در نتيجه فقر ،محكوم به مرگ تدريجي كرده

است.
انسان به ياد آواز زيباي تريسي چاپمن خواننده سياهپوست آمريكائي مي افتد كه  :عجب دنيائي است!
نفرت را عشق مي نامند؛ جنگ را صلح؛ و آري همه ما هم آزاديم! و حدس بزنيد كه به عقيده رهبران
صلح طلب پ كا كا مهمترين كار امپرياليستهاي آمريكائي در روند پيشروي بسوي »تمدن دموكراتيك «چ ه
بوده است؟ كنگره گه ل مي نويسد»  :مهمترين حلقه در اين روند ،دخالت خاورميانه اي آمريكا و بريتانيا در

عراق است«.
رهبران پ كا كا ،كلي تئوري بافي كرده اند كه چرا مبارزه مسلحانه را كنار گذاشته و ضد خشونت شده اند و
چقدر قهر مسلحانه بد است  .اما وقتي پاي تحسين آمريكا و انگليس مي رسد ،تجاوز مسلحانه آمريكا به
عراق و تجاوز شبانه سربازان آمريكائي به خانه و كاشانه و خانواده عراقي ها  ،مي شود »پيشروي بسوي
تمدن دموکراتيک  «.توجه کنيد که اوجالن چه مي گويد !او مي گويد »،نيات طبقه حاكمه آمريكا هر چه باشد،
آنچه انجام مي دهند ،منطبق با ضرباهنگ دموكراسي است « .اوجالن مي گويد آمريكا در حال بهم زدن نظم

موجود در خاورميانه است و تاكيد مي كند كه» اين بهم زدن نظم موجود هر چه باشد ،حداقل بسيار مترقي
است  .زيرا سرمايه گرايش به آن دارد كه بر حصارهاي ناسيوناليسم تنگ نظرانه فائق آيد ) «.برگرفته از كليات

آثار اوجالن به انگليسي(
درست در نقطه مقابل اوجالن ،نيروهاي كمونيست  ،انقلبيون ،نيروهاي مترقي و خلقهاي خاورميانه
)منجمله توده هاي خلق كرد ( معتقدند كه جنگ امپرياليسم آمريكا ،جنگ ارتش هاي تركيه و ايران و عراق
خصلتي ارتجاعي داشته و ضد پيشرفت و ضد مردم جهان است .اما بالعكس ،جنگ و مبارزه مسلحانه
خلقهاي تحت ستم خاورميانه)منجمله مبارزه مسلحانه خلق كرد و مردم فلسطين (عليه امپرياليستها و
مرتجعين داراي خصلتي عادلنه بوده و منطبق بر پيشرفت بشر و منافع مردم جهان است .اين دو بينش در

مورد»خشونت «معرف دو جهان بيني طبقاتي متفاوت است .جهان بيني بورژوازي و پرولتاريا.
سند»كنگره گه ل « معتقد است كه» تغيير و تحول مثبت در جهان عرب نمي تواند از درون توده هاي عرب
بيرون بيايد  «.و تاكيد مي كند كه براي ايجاد دگرگوني»ديناميسم خارجي لزم است «.يعني جهان عرب بايد
توسط ارتشهاي امپرياليستي اشغال شود تا در آن تغيير و تحول مثبت صورت بگيرد !آيا اين يك تفكر ضد
مردمي نيست؟ آيا اين تفکر مشابه تفکر ترکهای فاشيست که می گويند ارتش ترکيه از طريق سرکوب
خونين ،کردها را"متمدن "کرد ،نِيست؟ سند كنگره گه ل مي گويد»،كردها برجسته ترين نيرو براي تغيير
خاورميانه هستند و در حال حاضر تلشهائي براي آماده كردن آنها صورت مي گيرد« .و سپس به آمريکا
فراخوان مي دهد که بهتر است به مسئله كردها توجه كنيد زيرا» ،هيچكس به اندازه كردها نمي تواند در امر

بازسازي خاورميانه به نفع آمريكا نقش ايفا كند«.
اين سند براي دولت تركيه هم پيامي دارد  :اتحاد با كردها باعث تقويت دولت تركيه مي شود ،و اين دو با كمك
هم مي توانند نفوذ دولت تركيه را در جمهوري هاي آسيائي و خاورميانه گسترش دهند !كاسه داغ تر از آش

مي خواهد براي دولت تركيه امپراطوري عثماني را احياء كند ! مثل اينكه واقعا»عصر نوين «است!
به اينها بايد گفت روياهاي ارتجاعي جاشهاي كردستان را در سر داريد .مي خواهيد سگ زنجيري جانيان
آمريكائي و انگليسي در خاورميانه بشويد ،بفرمائيد ! اما لطفا از خودتان مايه بگذاريد و پاي خلق كرد را وسط
نكشيد .کارگران و دهقانان و روشنفكران انقلبي خلق كرد مي گويند :بهتر است فئودالها و بورژواها و
جاشها از طرف خودشان حرف بزنند و كردها را بصورت يك مجموعه يكدست معرفي نكنند؛ كردها هم مانند
ملل ديگر دارای طبقات ارتجاعی و انقلبی هستند؛ طبقات انقلبی کردستان هرگز با قدرتهای امپرِياليست و
دول مرتجع متحد نمی شوند ،زيرا آزادی خلق کرد و ديگر خلقهای خاورميانه در گرو مبارزه عليه اين

دشمنان است و نه در سازش و همکاری با آنان!

پ كا كا پا جاي پاي اسلفش مي گذارد
كنگره گه ل آمال و منش طبقات بورژوا و ملك كردستان را نمايندگي مي كند .در تاريخ جنبش ملي
كردستان ،رهبران ناسيوناليست از آن نوع حرفهائي كه كنگره گه ل)پ كا كا (مي زند ،زياد زده اند .فرقي
ميان اين تئوري هاي به ظاهر مدرن ،با حرفهاي بازاري جلل طالباني ،يا»فئوداليسم خاورميانه اي «مل

مصطفي بارزاني و شيخ محمود برزنجي نيست (1) .فرم تغيير يافته اما محتوا همان است .مدرن تر بودن
رهبران پ كا كا نسبت به شيخ محمود برزنجي فقط به آنها امكان مي دهد كه خيانتشان را با حرفهاي صد تا
يك غ از در مورد»حزب لنيني «بپوشانند و چون طرفدارانشان را مانند فرقه هاي مذهبي طوري تعليم داده كه
كوركورانه دنباله روي مي كنند ،كسي نمي پرسد كه كنار گذاشتن ساختار لنيني)كه هيچوقت پ كا كا
نداشت ( چه ربطي به اتحاد با امپرياليستها و ژنرالهاي ارتش تركيه دارد؟
پ كا كا از همان ابتدا يك تشكيلت مسلح اما رفرميست بود .يعني اصلح نظام را مي خواست و اصل
خواهان سرنگون كردن دولت فاشيستي تركيه نبود .مبارزه مسلحانه پ کا کا داراي هدفي محدود بود و نه
انقلبي .پ کا کا بدينوسيله مي خواست دولت ت ر کيه را وادار كند كه آن را به مثابه نماينده ملت
کرد در ساختار دولت ادغام و سهيم كند .پ كا كا با استفاده از ستم ملي دهشتناك و غير قابل تصوري كه
دولت تركيه بر توده هاي كرد وارد مي كند ،و با اين ادعا كه پ كا كا براي رهائي كامل آنان از ستم دولت
ترکيه مبارزه مي كند ،بخش بزرگي از توده هاي محروم كردستان را بسوي خود جلب كرد .اگر پ كا كا دست
به مبارزه مسلحانه عليه دولت تركيه نمي زد ،صاحب آن پايگاه گسترده در ميان توده هاي محروم كردستان
تركيه نمي شد  .زيرا ،توده ها بدرستي تشخيص مي دهند كه جواب يك دولت فاشيست و نژادپرست كه با
سرنيزه حكومت مي كند ،مبارزه مسلحانه است و بس .پ كا كا از چنين اشتياقي استفاده كرد .اما بجاي

آنكه به توده ها و اشتياق آنها به رها شدن اتكاء كند ،هميشه چشمش به»بالئي ها« بود و ب ه»پائيني ها«
)يعني توده ها ( بعنوان مهره هائي براي فشار گذاشتن بر بالئي ها و جائي در آن »بال «براي خود باز كردن،
مي نگريست  .وقتي اوجالن مي گويد»،ما در اين كار دچار افراطهائي شديم «منظورش اساسا اين است
ك ه پ کا کا چشم و گوش توده هاي محروم كردستان را تا حدي باز کرد و به آنان ياد داد كه عل يه
دشمن دست به اسلحه ببرند .اين چيزي بود كه توده ها و نيروهاي انقلبي و ترقيخواه ترکيه و جهان از آن
استقبال کردند اما ارتش تركيه و آمريكا هرگز آنرا نبخشيدند و عزم جزم كردند كه اول پ كا كا را خوب درهم
بشكنند ،و بعد به عجز و لبه و تسليم وادار كنند و سپس از موضع ضعف آن را بعنوان مهار كننده توده هاي

كرد ،در درون نظام ادغام كنند.
پ كا كا هنوز هم بخاطر مبارزه مسلحانه اش عليه دولت فاشيستي تركيه مورد علقه توده هاي زحمتكش
كرد در تركيه و حتا ايران و عراق است  .با وجود آنكه امروز رهبري پ كا كا كامل نادم شده و به آرمانهاي توده
هاي محروم كردستان خيانت كرده است ،اما دقيقا بخاطر آن مبارزه پانزده ساله كه راه توده هاي فقير را به

سوي مبارزه مسلحانه عليه دشمنان قسم خورده اشان باز كرد ،هنوز اين علقه در ميان توده ها وجود دارد .
با اينكه پ كا كا گذشته خود را نفي و طرد مي كند اما از اين علقه استفاده مي كند تا پايگاهش را در ميان
مردم حفظ كند  .براي همين مانند همه رهبران ناسيوناليست سازشكار دو دوزه بازي مي كند .نمايندگان پ
كا كا وقتي به توده ها مي رسند ،حرفهاي باب طبع آنان را در مورد »مبارزه براي گرفتن حق كردها «مي زنند
اما در واقعيت سياست زد و بند با مرتجعين و امپرياليستها و پشت كردن به مبارزات عادلنه خلق كرد و
خلقهاي خاورميانه را در پيش مي گيرند .انحطاط سياسی پ کا کا ،بسياری از مبارزين کرد را سرخورده و

مايوس کرده است .اما ،آنان بجای مايوس شدن بايد ِيک جمعبندی صحيح و مارکسيستی از اِين واقعه بکنند .

در اِين صورت بهترينشان بجای سرخورده شدن ،تبديل به مبارزِينی می شوند که علِيه رهبران خائن جنبش

کردستان پرچم شورش بلند کرده و راه نوين و پيروزمند را به توده ها نشان مي دهند.

جنبش هاي رهائي بخش ملي
در چارچوب اوضاع كنوني جهان جنبش هاي ناسيوناليستي کردستان برهبري خط مشي ها و رهبران
بورژوائي ،رفته رفته ماهيت مترقي خود را از كف داده اند .اين جنبشها زماني يک نقش مترقي در جنبش ضد
ارتجاع ضد امپرياليستي کشورهاي منطقه بازي مي کردند اما از بيست سال قبل به اين سو ،به مرور آمال
انقلبي خود را كنار گذاشته و بدنبال يافتن حامياني در ميان دول ارتجاعي منطقه و قدرتهاي امپرياليستي
بوده اند  .مرتبا به طبقات ارتجاعي ملك و سرمايه داران بزرگ ملت خود نزديكتر شده اند و حتا به دول
ارتجاعي حاكم بر خودشان نيز امتياز از پس امتياز داده اند  .البته هيچ جرياني به اندازه جنبش ملي كردستان

عراق در اين بيراهه اسفناك پيش نرفته است  .اما پ كا كا نيز يك نمونه بارز از اين دگرديسي قهقرائي است.
اتحاديه ميهني كردستان بسرعت تبديل به نماينده و سخنگوی طبقات ملک و سرمايه دار شد ،به مذهب و
سنتهاي فئودالی امتيازات بزرگ داد .و بالخره وابسته به امپرياليسم شد .اين جهشهاي قهقرائي اساسا
مربوط به آن است كه ايدئولوژي ناسيوناليستي و برنامه ناسيوناليستي مدت مديدي نمي تواند انقلبي و
راديكال بماند و بالجبار در سراشيب تن دادن به مناسبات طبقاتي و اجتماعي فئودالي و مستعمراتي
موجود مي افتد .اگر اوضاع جهان مانند اوضاع کنوني سخت و پيچيده باشد و هيچ کشور سوسياليستي
موجود نباشد ،اين سير قهقرائي سريع تر مي شود .دگرديسي قهقرائي در عمده احزاب ملي كردستان به
معناي آن نيست كه مبارزه ملي انقلبی خواهد خوابيد .خير !تا زماني كه ستمگري ملي از سوي دولتهاي
ملل غالب وجود دارد مبارزات ملي هم وجود خواهد داشت و اين جنبشها خصلتي عادلنه و برحق خواه ند
داشت .تا زماني كه تضاد ستمگر و ستمديده در زمينه مسئله ملي موجود است ،جنبشهاي عادلنه ملي
سربلند خواه ند ك رد  .اين تضاد آنقدر عميق است كه توفانهاي انقلبي مهم و بزرگی از

دل آن بيرون خواهد آمد.
بظاهر اوضاع جهاني به نفع رشد و گسترش جنبشهاي ملي انقلبي نيست .اما اين فقط ظاهر ماجراست.
امپرياليسم آمريكا با تجاوزگري نامحدودي كه آغاز كرده است تضاد ملي را نيز تشديد مي كند .فروپاشي خود

امپرياليسم آمريكا يكي از روندهاي محتمل آتي است.

مبارزين کردستان ايران و پ کا کا
پ كا كا بخاطر آنكه سالها عليه دولت ارتجاعي تركيه مبارزه مسلحانه كرد مورد علقه توده هاي كردستان
ايران هم بوده است  .هر چند امروزه ،رهبري پ كا كا آن مبارزات را رد مي كند و غلط مي شمارد اما مبارزه
اي عادلنه بود  .با اين وصف ،عاقبت پ كا كا نشان داد كه بايد از تاريخ درس گرفت و راه واقعي مبارزه را در
پيش گرفت  .ناسيوناليسم ،و مشي رهبران ناسيوناليست ،چاره درد ستم ملي نيست .البته ،فرجام

اسفناک تشكلت ناسيوناليست از همان اول و به يك نگاه روشن نمي شود ،اما بالخره روشن مي شود.
همانطور كه از روز اول معلوم نبود كه بالخره كار »اتحاديه ميهني كردستان عراق «به جايي مي رسد كه

به يكي از نوكران امپرياليسم هار آمريكا در منطقه بدل شود  .از روز اول روشن نبود كه خط مشي پ كا كا آنرا
به تسليم طلبي در مقابل دولت تركيه و امپرياليسم آمريكا مي كشاند  .اما ،كمونيستها از ابتدا مي دانستند

كه مشي ناسيوناليستي اين تشكلت بالخره اينها را به اين يا آن شكل به وحدت با دشمن خواهد كشاند .
كمونيستها اين را مي دانستند نه بخاطر آنكه غيبگو هستند .بلكه بخاطر آنكه در پشت هر خط و برنامه و
ادعائي منافع طبقه معيني را مي بينند .يعني به همه چيز طبقاتي نگاه مي كنند؛ به تزلزل و ناپيگيري

احزاب بورژوائي در مبارزه عليه هر گونه ستم)منجمله به تزلزل اِِين احزاب در مبارزه عليه ستم ملي (
آگاهند؛ تجارب تاريخي را فراموش نمي كنند و از آنها براي آينده درس مي گيرند؛ بدنبال آنچه كه امروز در بازار
خريدار دارد نمي روند بلكه دورانديشند و منافع دورتر را هم مي بينند و منافع

درازمدت ستمديدگان را مد نظر دارند.
طبقه كارگر همه ملل و زحمتكشان و خلقهاي همه ملل بيش تر از آنكه با طبقات بورژواي خودشان وجه
اشتراك داشته باشند ،با يكديگر وجه اشتراك دارند  .آنها در سرنگون كردن كليت نظام ستم و استثمار
سرمايه داري و ماقبل سرمايه داري وجه اشتراك دارند .آنها در ساختن آينده سوسياليستي كه عاري از
هرگونه و هر شكل ستم واستثمار باشد وجه اشتراك دارند .و اين مبارزه را بايد متحدانه پيش ببرند .اين تفكر
منطبق بر رسالت طبقه كارگر است .طبقه كارگر ايران يك طبقه واحد است .هر چند اعضاي اين طبقه از ميان
ملل مختلف هستند ،اما يک طبقه واحد است  .اين طبقه بايد متحدانه قد علم كند و انقلب را در همه جاي

ايران ،به صورت يك طبقه واحد ،رهبري كند.
ما از رفقاي فعال سياسي و انقلبي كرد مي خواهيم كه اين مقاله و برنامه حزب كمونيست ايران
)ماركسيست – لنينيست – مائوئيست (را با دقت خوانده و بحث كنند .مطالب اين مقاله و برنامه حزب را با
فعالين پ كا كا نيز در ميان بگذارند  .ما از رفقائي كه پس از خواندن و بحث برنامه قانع مي شوند كه اين تنها
راه پيروزمند است ،مي خواهيم كه بدون هراس از سختي راه و بدون هراس از مقابله با روندهاي خودبخودي
ناسيوناليستي ،اين برنامه ،خط مشي و اهداف حزب را در حداكثر توان خود تبليغ و ترويج كنند .و خود را وقف
عملي كردن اين مشي و برنامه كرده و بدين ترتيب به تحقق رسالت طبقه كارگر ايران خدمت كنند .فقط
پرولتاريا)طبقه كارگر آگاه ( مي تواند از طريق حزب كمونيست خود پيشاپيش خلق قرار بگيرد و انقلب
دموكراتيك را بسوي پيروزي هدايت كند  .در عصر كنوني يعني عصري كه امپرياليسم بر جهان و همه دولتهاي
مرتجع اين كشور و آن كشور حاكم است ،انقلب دموكراتيك در ايران و بقيه كشورهاي تحت سلطه
امپرياليسم ،بخشي از انقلب پرولتري جهاني است  .اين جنبه انترناسيوناليستي انقلب دموكراتيك نوين در
ايران است كه آن را با هيچ چيز نمي توان تاخت زد  .انترناسيوناليسم فقط يك اصل اخلقي نيست بلكه در
همه سياستهاي انقلبي بايد نقش بازي كند  .و كمترين نقشي كه بازي مي كند آنست كه با هيچيك از
دشمنان انقلب )امپرياليسم و دولت

حاكم (نبايد سازش كرد■ .
_____________________
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براي ديدن شباهتها به

نامه شيخ محمود را كه در سال1918

به امپرياليستهاي انگليسي نوشته است توجه کنيد  .او هنگامي

كه بدستور انگليس در بخشي از كردستان كه اكنون كردستان عراق است ،اعلم استقلل كرد نامه اي با امضاء چهل تن

از سران فئودال طوايف كرد به كارگزار سياسي انگليس در بين النهرين نوشت و خوشخدمتي خود را چنين اعلم كرد »

:از آنجائيكه

حكومت اعليحضرت قصد خود را مبني بر آزاد كردن خلقهاي شرق از ستم تركيه و كمك به آنها در بدست آوردن استقلل اعلم كرده
بود ،سراني كه نمايندگان مردم كرد مي باشند تقاضا دارند كه به تحت الحمايگي حكومت بريتانيا در آمده و براي اينكه از فوايد اتحاد
محروم نشوند در عراق ادغام شوند  .آنها از كارگزاري بين النهرين تقاضا دارند كه نماينده اي با آتوريته لزم به اينجا بفرستند تا مردم
كرد را از كمكهاي بريتانيا برخوردار كرده و امكان پيشروي مسالمت آميز در جاده تمدن را براي آنها فراهم آورند .اگر حكومت به كردها

ياري برساند و از آنها حمايت كند ،آنها نيز بنوبه خود تضمين خواهند كرد دستورات و نظرات حكومت را پيش ببرند«.
اما6

سال

بعد) سال( 1924

امپرياليسم انگليس كه ديگر نيازي به يك منطقه خودمختار كرد نمي ديد و بدنبال آن بود كه

دستاوردهايش را در جهان عرب تحكيم كند ،كردها را بمباران كرد و آنها را مجبور به تبعيت از سلطنت هاشمي كه انگليس در عراق بر
پا كرده بود ،نمود  .همين بل را آمريكائي ها دوباره بر سر رهبران ناسيوناليست كرد عراق آوردند و ملمصطفي بارزاني را با وجود
خوش خدمتي هايش ،فروختند  .اين درسهاي تاريخي را رهبران ناسيوناليست مي دانند اما فراموش مي كنند .اما توده هاي كارگر و
دهقان و روشنفكران انقلبي كرد نبايد اين درسهاي تاريخي را فراموش كنند .منافع طبقاتي ما ايجاب مي كند كه اين درسها را مرور

كنيم و به يادگيري از آنها بپردازيم.

