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  جنبش کارگری کردستان از انقالب بهمن تا امروز
        

 ماه هشتاد و پنجآبان دهم جه                                                                                               ناصر پايدار
 

  

  »حق تعيين سرنوشت خلقها« کردستان و 

 
 و توسعه   انباشت  ناهمگون جغزافيائی  مختلف افتصادی، توزيع  متوازن عرصه های اانکشاف نرشد ناموزون، 

 نظم اساس. کامًال طبيعی شيوه توليد سرمايه داری هستند نگی و اجتماعی، پديده های جبری ومتششت سياسی، فره

. زش و سود انبوه تر استوار استمنطق توليد اضافه اراين نظام  برحقوقی، اخالقی، مدنی و انسانی درمراوده هريا 

در اينجا همه چيز از منطق سود تبعيت می کند و عزيزترين و مقدس ترين حريم پيش ريز برای سرمايه جائی است 

انديشه و  که در چيزی. ليد سرمايه داری است تو  وجودی اين واقعيت .و حجم اضافه ارزش ها بيشتر باشد  که نرخ

 از رابطه سرمايه به طور کامل معکوس جلوه می يابد و ناسيوناليسم به عنوان ايدئولوژی پندار و ايدئولوژی برتافته

بورژوازی با تزريق خود به اعماق مغز و فکر و هستی اجتماعی توده های کارگر، شالوده ستيز خودجوش طبقاتی 

 خريد و فروش نيروی کار پروسه انکشاف و تسلط رابطه. می دهدمايه را آماج تخريب و تضعيف قرارآنها عليه سر

در جامعه ايران همسان همه جوامع ديگر جهان معاصر قهرًا و اجتناب ناپذير بار همه مؤلفه ها و مختصات باال را 

در شرائط امپرياليستی توليد سرمايه   به قوانين عمومی انباشت سرمايه  اين مؤلفه ها  با توجه. با خود حمل می کرد

 بسيار وسيع تر و حادتری را نيز احراز  ساير جوامع مشابه ابعاد  تأثير و درجه شمولما و  داری، در درون جامعه 

 و تحوالت فراساختاری آن عالوه بر حمل  به عنوان مثال توزيع جغرافيائی ميزان پيش ريز سرمايه. می نموده است

 ناهمگون تر بوده است، به جبری کليه ناهمگونی سرشتی توليد سرمايه داری حتی در قياس با جوامع اروپائی بسيار

 توليد در ايران منطبق با اين يا گونه که توسعه سياسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی متناظر با انکشاف اين شيوه همان 

 . آن جامعه غربی به ورطه تحقق نپيوسته است

ستان مرکزی  خورشيدی، ا۵٠در تمامی دوره های گسترش و تسلط سرمايه داری در ايران، از آغاز تا شروع دهه 

به لحاظ ميزان انباشت سرمايه و کثرت توده های فروشنده نيروی کار نه فقط با هيچ منطقه جغرافيائی ديگر کشور 

% ٢٣ بالغ بر ۵٠در سالهای نخست دهه . قابل قياس نبود که حتی به تنهائی از بخش اعظم نواحی جامعه جلوتر بود

در همين دوره نسبت . زه جغرافيائی زندگی و کار می کردندکل نيروی کار شاغل قلمروهای صنعتی در اين حو

اين ارقام . نيز تجاوز می کرد % ٣۵ ناحيه از  در فاصله مرزهای اين !! »خدمات«  بخشهای موسوم به  شاغالن

به گونه ای که در پايان .  باز هم به صورت بسيار چشمگيری دچار افزايش شد١٣۵۵ تا ١٣۵٠در فاصله سالهای 

اين نکته نيز .  دهه نسبت کارگران بخش صنعت اين استان از نصف کل کارگران جامعه باالتر رفت يننيمه نخست ا

قابل تعمق است که بخش اعظم اين صنايع به ويژه کارخانه های جديدتر و با سرمايه های بزرگتر و تکنولوژی 



ز استان مرکزی و شهر تهران يا ا.  کيلومتری ميان تهران و شهر کرج متمرکز بودند٢٠پيشرفته تر در يک مسافت 

به بيان دقيق تر جاده های کرج و ساوه و آبعلی و حوزه های صنعتی قزوين و اراک که بگذريم استانهای آدربايجان 

شرقی و اصفهان و تبريز و خراسان هر کدام با شمار کثيری واحدهای عظيم صنعتی بزرگترين قطب ها و مراکز 

  . ردندپيش ريز سرمايه را تعيين می ک

آنچه در باال گفتيم مربوط به زمانی است که از شروع انکشاف کاپيتاليستی جامعه بيش از يک قرن و از زمان تسلط 

رابطه خريد و فروش نيروی کار و به تبع آن . تام و تمام شيوه توليد سرمايه داری حدود دو دهه می گذشته است

ط خود را تا عمق دورترين روستاهای جامعه بسط داده و بر کل بازار سرمايه داری از مدتها پيش سايه حيات و تسل

با همه اينها در پاره ای از نواحی کشور سرمايه گذاريهای . شرائط کار و زندگی ساکنان کشور حاکم ساخته بود

صنعتی مهمی در دستور کار سرمايه داران يا دولت بورژوازی قرار نداشت و معنای تسلط کامل سرمايه داری در 

تحمل کمترين ميزان هزينه توليد و حصول .  جامعه نيز مطلقًا مترادف با وقوع چنين سرمايه گذاريهائی نيستيک

باالترين ميزان و نرخ سود تنها معيار تعيين نوع توليد، قلمرو انباشت و حوزه جغرافيائی پيش ريز را برای سرمايه 

بر پايه همين مالک در صدر جدول ترجيحات قرار استان مرکزی . مشخص می کند و در اينجا نيز مشخص می کرد

داشت و پاره ای از مناطق در عين انحالل کامل اقتصادی در روند کار سرمايه داری زير فشار همان معيار اساسی 

در . احراز شرائط برتر ارزش افزائی، چه بسا عرصه هجوم سرمايه ها برای انباشت بزرگ صنعتی واقع نمی شدند

وی ما استان های سيستان و بلوچستان، بويراحمد و کهکيلويه؛ چهارمحال بختياری، ايالم و لرستان دوره مورد گفتگ

 ايالت مبتنی بر تقسيمات جغرافيائی کشور، مقام سيزدهم را ٢٢در عداد اين مناطق بودند و استان کردستان در ميان 

  . احراز می نمود

سی بازتوليد و خودگستری سرمايه را تعيين می نمود و اين سطح به غايت نازل بهای نيروی کار يک پيش شرط اسا

بدان معنی است که  توده های وسيع فروشنده نيروی کار بايد در برهوت محروميت از کليه امکانات اجتماعی، 

معيشتی و حقوق سياسی و مدنی، بار گسترش بسيار شتابان پروسه انباشت سرمايه، هزينه های غول آسای ماشين 

همه چيز در هر . ژوازی و بار کل جامعه کاپيتاليستی را به شاق ترين سياق ممکن به دوش می کشيدنددولتی بور

زمينه و هر نقطه از حيات اجتماعی انسانها يک راست از مالک سودآوری حداکثر سرمايه و نازل ترين سطح بهای 

ا، بخش، شهر و يا حتی شهر بزرگ آب اشاميدنی به شرطی نياز محله مسکونی، روست. نيروی کار تبعيت می نمود

برق مصرفی خانه ها در جائی الزم بود که مقتضای . تلقی می گرديد که بخشی از حل و فصل معضالت سيستم باشد

راه در جائی کشيده می شد که مشکلی از مشکالت . توسعه و قوام مناسبات حاکم بر ضرورت آن حکم می داد

ی و احداث خيابان و طرح اسفالت برای مناطقی مجاز می گرديد که سرمايه را حل کند و پروژه های شهرساز

بيمارستان ساخته می شد . نيازهای اقتصادی و اجتماعی و مدنی سرمايه تحقق آنها را در دستور کار قرار داده باشد

 نظام مشروط به اينکه سالمت نيروی کار نياز روز سرمايه باشد و تأسيس مدارس در هر سطح با منحنی احتياجات

  .  سرمايه داری سير صعودی می پيمود يا بالعکس دچار توقف می گرديد

روند انطباق هر نوع دگرسانی اجتماعی و اقتصادی با نيازهای سرمايه و استثمار هر چه دهشتبارتر نيروی کار 

طق الجرم تمايزات محسوسی را در وضعيت معيشتی و شرائط زيست اجتماعی توده های کارگر و فرودست منا



تمايزاتی که در گستره شدت فقر و فالکت و گرسنگی، عمق . جغرافيائی مختلف کشور با خود به همراه داشت

بيحقوقيهای دهشتبار اجتماعی و درجه محروميت سراسری کارگران از بهداشت، مسکن، آموزش، دوا و درمان و 

يشينه انباشت صنعتی کم و بيش طوالنی برخی استان ها پ. حداقل زيستی آنان مکان واقعی خود را پيدا می نمود

داشتند و در فاصله ميان قرن نوزدهم تا شروع دهه شصت ميالدی کارخانه ها و کارگاههای نسبتًا زيادی در آنجا 

 خورشيدی، فرارعظيم ارتش ذخيره کار ۴٠دائر شده بود، در اين مناطق خلع يد فراگير توده های دهقانی آغاز دهه 

وقوع اين روند سبب می گرديد . يه شهرهای بزرگ و بيشتر از همه شهر تهران را در پی داشتو هجوم آنها به حاش

که توده وسيع خلع يد شده با دست و پا نمودن کار اوًال در جنبش کارگری جاری نقشی فعال احراز کند و ثانيًا با 

ز معيشت را برای خود و بهای فروش بغايت نازل نيروی کار در حاشيه شهرهای بزرگ، سطح بسيار نازلی ا

مناطقی مانند آذربايجان، گيالن، مازندران، خراسان، اصفهان و اهواز در اين . خانواده های خود دست و پا نمايد

در اين نواحی عوامل معينی . پديده ای که در مورد پاره ای نواحی ديگر صدق نمی نمود. زمره قرار می گرفتند

ده  به رغم غوطه خوردن رقت بار در دريای فقر و فالکت و گرسنگی، از باعث می شد که توده کثير خلع يد ش

يک نگاه اجمالی به ترکيب جمعيتی کارگران مهاجر مناطق مختلف . آوارگی و مهاجرت به ميزان زيادی امتناع کند

ستان، در آن سال ها نشان می دهد که نيروی خلع يد شده و بيکار استان هائی مانند سيستان و بلوچستان، کرد

بيسوادی . بوشهر، ايالم، کهکيلويه و بويراحمد، بندرعباس و بخشهائی از خراسان در چنين وضعيتی قرار داشتند

کامل يا سطح بسيار پائين تحصيل، کمبود مهارت کاری و تخصص شغلی، مشکالت زبان و ارتباطات فرهنگی، 

اجرت و شروع زندگی در شهرهای بزرگ، فقدان قدرت رقابت در بازار کار، نداشتن استطاعت مالی برای مه

رواج فرهنگ تحقير و توهين و تبعيض قومی يا نوع اينها از جمله عوامل اجتماعی تعيين کننده ای بودند که چنين 

  . وضعی را در مورد اين بخش از توده های کارگر دامن می زدند

 ساکنان جامعه را در عمق شروط و شيوه توليد سرمايه داری کل ساختار حيات اجتماعی و تار و پود معيشت

ملزومات بازتوليد خود غرق ساخته بود، کار مزدی و بهای فروش نيروی کار شالوده معاش عظيم ترين بخش 

با همه اينها بخش وسيعی از توده های فروشنده نيروی کار در نواحی مورد بحث برای . جمعيت را تعيين می نمود

اگر در سطح سراسری و در کل جامعه، .  مرگبارترين شرائط مواجه بودندفروش نيروی کارشان با دشوارترين و

ديکتاتوری هار و عريان پليسی سرمايه بود که امکان هر نوع نفس کشيدن و اعتراض را از کل توده های کارگر 

اکز سلب می کرد، در اينجا و در قلمرو حيات اين بخش، نفس پراکندگی ناشی از جبر اشتغال در کارگاهها و مر

آنسان که حتی به اندازه همزنجيران خويش در مراکز عظيم کار و توليد نيز . توليدی کوچک نيز مزيد علت می شد

همين امر وضعيت . موفق به حضور در مبارزه طبقاتی و ايفای نقش در جنبش اجتماعی طبقه خود نمی شدند

بهای نيروی کار . فشار خود قرار می دادمعيشت و سطح ابراز وجود اجتماعی کارگران اين مناطق را سخت زير 

در شرائطی که سطح دستمزدها در مراکز صنعتی متمرکز در جاده های کرج . از نازل هم بسيار نازل تر می گرديد

و ساوه و آبعلی يا شهرکهای صنعتی اراک و قزوين زير فشار مبارزات مستمر و اعتصابات انبوه کارگران سقف 

 و پائين می کرد، جمعيت زيادی از کارگران بلوچستان، کردستان و فروشندگان نيروی  تومان در روز را باال١٠

 ساعته در هولناکترين و ١٢ تومان در قبال روزانه کار ٢کار در کهکيلويه و ياسوج و نواحی اطراف بوشهر به 



ر بيغوله های مرگ قالی شمار نسبتًا انبوهی از کارگران مناطق اخير يا د. مرگبارترين محيط کار رضايت می دادند

بافی ها، جاجيم بافی ها، دخمه های پر از حرارت کوره های شيشه سازی و آجرپزی و کارهای ساختمانی و 

راهسازی و مانند اينها کار می کردند يا از آن بدتر بردگان مزد بگير مزارع کشاورزی و باغستانها و بارکشان 

شرارت و جنايت و سبعيت سرمايه داران عليه . حمل و نقل بودندشبانه روزی بنادر و تجارتخانه ها و مراکز 

کارگران در اين قلمروها در چنان فازی بود که احساس کارگر بودن با قبول نوعی نجس بودن در ميان کاست های 

در وسعت اين مناطق محروميت از دوا و درمان و آموزش و بهداشت و آب . هند باستان و حال همسنگی می کرد

 در ۴٠در طول دهه . دنی و برق و ساير ملزومات زيستی نيز علی االصول ابعاد بسيار دهشتبارتری داشتآشامي

همان روزهائی که اضافه ارزشهای حاصل از توليد و فروش نفت بيسابقه ترين دوران رونق انباشت سرمايه را در 

زرگترين مراکز توليد نفت ايران، انبوه تاريخ جامعه لباس واقعيت تن می پوشاند، در شهر مسجد سليمان يکی از ب

خانواده های کارگران بيکار برای تأمين سوخت شبانه چراغ موشی های خود، به باتالق های نفتی مجاور شهر 

در سيستان و بلوچستان و بخشهائی از جنوب خراسان و گنبد قابوس فروش کودکان خانواده های . متوسل می بردند

ارتش ذخيره کار در صدها روستای دشتی و . اد خانوار از مرگ به حساب می آمدکارگری راه نجات موقت افر

در کردستان و کهکيلويه و بوير احمد، نان خوردن کيميا !! دشتستان از توابع بوشهر با آرد هسته خرما نان می پختند

ای ناآشنائی به شمار می بود و دکتر و درمان و مدرسه برای توده های کثير خلع يد شده و در جستجوی کار پديده ه

 نفر به کلی فاقد آب لوله کشی بودند و در ۴٠٠٠٠  و حتی ٣٠٠٠٠بسياری از شهرهای با جمعيت باالی . آمدند

 ۵٠اين وضعيت با اندکی تغيير در طول دهه . شمار کثيری از مراکز شهری مملکت، اثری از برق مشاهده نمی شد

 نفر آن ۵٠٠٠ پزشک عمومی و متخصص ١٠٠٠٠م همين دهه از کل تا شروع نيمه دو. نيز کم و بيش حاکم بود

  .  نفر هم نمی رسيد١٠٠٠فقط در شهر تهران مشغول کار بودند و سهم نيمی از سکنه جامعه در اين رقم به 

  
  از سياست ملت سازی تا نقد ناسيوناليستی سرمايه داری 

  
 واقعيتی است که در بطن پروسه انکشاف و تسلط شيوه آنچه باالتر گفتيم گزارش پاره وار و تيترآسای گوشه هائی از

به . توليد سرمايه داری در جامعه ما دامنگير شرائط معيشت و کار و حيات اجتماعی توده های طبقه کارگر بوده است

ديکتاتوری هار و قهر . اين  وضعيت بايد بسياری مؤلفه های سياسی و داده های تاريخی ديگر را نيز اضافه کنيم

سی عريان سرمايه داری،  شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری و نقش سرکوب و حمام خون جنبش کارگری پلي

جوامع حوزه صدور سرمايه به عنوان شرط الزمی از شروط بازتوليد سرمايه اجتماعی کشورها در اين بخش از 

 استيالی سوسياليسم بورژوائی نوع دنيای سرمايه داری،  حاکميت شرائط ناشی از شکست انقالب کارگری اکتبر و

اردوگاهی و غيراردوگاهی در نيمی از جهان، عروج تاريخی ناسيوناليسم چپ و امپرياليسم ستيزی خلقی و 

ناسيوناليستی بطور خاص در کشورهای سرمايه داری سه قاره آسيا و امريکای التين و افريقا از جمله اين مؤلفه ها و 

ی ايران در تاريکی زار اين وضعيت نامساعد تاريخی از يک سوی به طور مستمر جنبش کارگر. داده ها بودند

از سوی ديگر هر گاه که با اغتنام فرصت از کاهش رگبار قلع و قمع، می خواست سيالب اعتراض . سرکوب می شد

چپ، ضد خود را در سطح جامعه جاری سازد، يک راست با هجوم نمايندگان سوسياليسم اردوگاهی، ناسيوناليسم 



امپرياليسم خلقی، پرچمداران جمهوری ملی، حماسه سازان برپائی صنعت مستقل و باالخره معجون سياسی تفتيده ای 

مرکب از همه اينها يعنی نهضت ساالران حق خودمختاری و تعيين سرنوشت ملی در اين گوشه و آن گوشه حيات 

 اساسًا بر روی رابطه طبقه کارگر ايران با پديده اخير تمرکز بحث ما در اين نوشته معين. خود رو به رو می گرديد

اين پديده در جغرافيای سياسی سرمايه داری ايران، در جامعه کردستان برآمد و گستره تأثير بسيار ويژه ای . است

کردستان از جمله استان هائی بود که نه دولت بورژوازی و نه سرمايه داران خصوصی نسبت به پيش ريز . داشت

بخش مهم جمعيت از طريق فروش نيروی کار . ی کالن در آن ديار، رغبت چندانی از خويش نشان نداده بودندصنعت

اما اين کارگران نيروی کار خود را نه در مراکز توليدی دارای چند هزار کارگر، . ارتزاق می کردند و کارگر بودند

 يا شرکتهای بزرگ کشت و صنعت و پتروشيمی و نه در نفت و ذوب آهن و توليد اتوموبيل و الستيک و حمل و نقل

توليد غذا که در کارگاههای کوچک فرش بافی، نخ ريسی، بافندگی، مصالح ساختمانی، مزارع زمينداران، شيشه 

موضوعی که در استراتژی عمومی سرمايه و در ژرفنای سياست . سازيها و صنايع دستی به فروش می رساندند

ئی بيش و بيشتر سرمايه ها ريشه داشت و به نوبه خود پراکندگی گسترده توده های انباشت، توسعه و ارزش افزا

کارگر را در قياس با قطب های نيرومند صنعتی مانند استان های مرکزی، آذربايجان، اصفهان، خراسان، اهواز، 

اسری هر جنب و اين امر در تلفيق با آثار و عوارض سرکوب سر. قزوين و برخی نواحی ديگر به دنبال می آورد

. جوش طبقه کارگر، موقعيت کامًال نازل تر، شکننده تر و ضعيف تری را بر جنبش کارگری منطقه تحميل می نمود

مشکل پرولتاريا اساسًا مجرد قلت نفوس و شمار آحاد نبود، اما مؤلفه های فوق در ترکيب با هم پروسه ابراز حيات 

  .   تعيين کننده زير فشار قرار می دادندجنبش کارگری کردستان را به صورتی مؤثر و 

جامعه کردستان و جنبش طبقه کارگر در اين منطقه سوای مسائل باال بار سنگين يک پيشينه ممتد تاريخی و ميراث 

منطقه ای زير نام کردستان به بخش خاص واقع در . های اجتماعی کهنه را نيز بر  سينه خود حمل می نمود

دی ايران منحصر نمی گرديد، بلکه نواحی بسيار وسيع تری واقع در شرق رود فرات و جغرافيای سياسی و اقتصا

پاره ای قرابت های زبانی، قومی و فرهنگی از ديرباز . بخشهائی از عراق و ترکيه و سوريه را نيز در بر می گرفت

اينکه آيا حتی در .  ساختساکنان کل اين ديار را نسبت به هم در قياس با سکنه ساير جوامع همجوار نزديک تر می

دوران سلطه نظامهای فئودالی يا پيش از آن، وجود چنين قرابت هائی چه تأثيری بر روند واقعی زندگی انسانهای 

اين که به هر حال تاريخ زندگی بشر تاريخ وجود طبقات . منطقه می گذاشته است؟ چند چيز کامًال روشن است

ديگر است و بر همين اساس در کردستان نيز همسان همه نواحی کره اجتماعی متعارض و متخاصم در مقابل هم

زمين، هيچ منافع مشترک انسانی و هيچ همنوعی واقعی بشری بين استثمار شوندگان و استثمارگران وجود نداشته 

. اينکه طبقه مسلط از هيچ جنايت و توحشی در حق استثمار شوندگان و فرودستان خودداری نمی کرده است. است

ينکه در دوره های مورد گفتگو نفس کرد بودن، فارس يا عرب و ترک و هر قوم و مردم ديگر بودن در غياب ا

مشارکت گسترده انسانها در کارزار طبقاتی عليه نظام اجتماعی مسلط هيچ خير و برکتی حتی عايد توده وسيع 

کجا جنگ دهقانان عليه توحش فئودالی شعله اين واقعيت را فراموش نکنيم که هر . استثمار شونده هم نمی نموده است

ور نبوده است، خود همين توده های ستمکش دهقان توسط نيروهای فئودالی متخاصم به شرربارترين شکلی به جان 

اگر در دوران استيالی نظام سرمايه داری بخش های مختلف بورژوازی جهانی توده های . هم انداخته می شدند



 جنايتکارانه منطقه ای و بين المللی خاکستر ساخته و می سازند در دوران حاکميت نظام کارگر دنيا را در جنگهای

فئودال، هر خان و ارباب هر محدوده کوچک جغرافيائی کل ساکنان دهها آبادی را با سکنه دهها آبادی همجوار اسير 

 يک کالم، مجرد کرد و فارس در. سيطره قدرت اين يا آن ارباب رقيب، راهی منجالب جنگ و ديار نيستی می نمود

در عصر ما و نه به نحو اولی » منافع ملی« و » ملت« و عرب  بودن نه مجوزی برای واقعيت بخشيدن به مقوله 

اما واقعيت اين است که هم در دوره فئودالی قوم سازی به . مالکی برای منافع قومی مشترک در دوره های گذشته بود

ان های فرودست و استثمار شونده تحميل گرديد و هم در عصر ما شرارت ملت بافی بدترين وجهی بر توده کثير انس

ساکنان کردستان نيز نه فقط هيچ راه گريزی از شمول اين روند عام . سالح توحش بورژوازی عليه کارگران دنيا شد

  . ان پرداخت می کنندنداشتند که شايد در اشکال هولناک تر و خونبارتری بهای تحمل آن را پرداخت کردند و کماک

نخستين جنب و جوش های ملت سازی در کردستان را بايد در سير حوادث سالهای بعد از جنگ امپرياليستی اول 

ممالک انگليس و فرانسه و امريکا، فاتحان جنگ در جريان بازتقسيم متصرفات دولت عثمانی قراردادی را . کاويد

 کردستان در سرزمين شرقی رود فرات به صورت يک ملت از حق تنظيم کردند که بر اساس آن مردم مناطقی از

، اسم ديگر کردستان »سور« اين عهدنامه که با نام . تشکيل دولت خودمختار يا مستقل برخوردار می گرديدند

معروف شد، نه فقط در تندپيچ حوادث روز هيچ شانسی برای هيچ درجه ای از تحقق نداشت، که اساسًا در همان 

وقوع انقالب . فاتحان جنگ خيلی زود شرائط تاريخی روز را درک کردند. نی تنظيم محکوم به دفن بودحالت جني

اکتبر، پروسه انکشاف رابطه خريد و فروش نيروی کار در جوامع آسيائی، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی و عروج 

. ای فاتح را در سطح جهانی تهديد می کردندجنبشهای خلقی عواملی بودند که در ارتباط با هم موقعيت امپرياليست ه

بر اين مبنی قرارداد سور به شرطی مجاز تلقی می شد که گامی در راستای مقابله با اين تهديد باشد، در حالی که 

سه ضلع مثلت نفوذ » فيصل« و » رضاخان« ، »آتاتورک« .    فرايند رخدادها رويکرد ديگری را تصوير می نمود

انيا در خاور ميانه هر کدام به نوبه خود و در گستره اهداف و منافع مشخص شوونيستی خويش عليه امپرياليسم بريت

می »  اتحاد شوروی« در حالی که ناسيوناليسم چپ و جريانات خلقی پروروس در منطقه بعالوه . اين قرارداد بودند

 دولتهای انگليس و فرانسه با درک اهميت .توانستند از آن به مثابه پلکانی برای پيشبرد هدفهای خويش بهره گيرند

موضوع، با شتاب تمام طومار عمر تنظيم قرارداد را مختومه اعالم کردند و با کشيدن خط بر روی وجود منطقه ای 

  . به نام کردستان کار باز تقسيم متصرفات سابق عثمانی ميان خود را با صلح و صفا ادامه دادند

ليست ها در کردستان به طاق نسيان کوبيده شد، اما شرائط تاريخی روز در هر حال قرارداد سور و ملت سازی امپريا

اگر بورژوازی امپرياليستی نمی ساخت، يا حتی به اقتضای مصلحت آن را مورد تهديد قرار . شرائط ملت سازی بود

ضد « بود، بورژوازی می داد، انترناسيونال سوسيال دموکراسی دست به کار تقويت آن می شد و اگر اين نيز غائب 

حتمًا می ساخت و برای برپائی آن به هر ساز و کار، نظريه بافی، تئوری آفرينی و قيام  و انقالب همت !! »امپرياليسم

سازمانيابی جنبش های خلقی و ملی دستور کار ناسيونال چپ را تعيين می نمود و اتحاد شوروی و کمينترن . می کرد

. اريا و کمونيسم سوای دميدن در تنور اين جنبش ها هيچ کار و مشغله ديگری نداشتندو احزاب برادر زير نام پرولت

مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر عجالتًا و تا طلوع عصری نامعلوم، بر اساس نسخه پيچی اينان از دستور کار 

ارتش فتح آفرين ناسيوناليسم تاريخ، به کنار می رفت و توده های کارگر سه قاره قرار بود در تمامی طول اين مدت 



در اينجا نه . در کردستان وضع از اين هم بسيار بدتر بود. باشند!! » امپرياليسم ستيز« چپ و جنبش های خلقی 

ناسيوناليسم چپ که ناسيوناليسم راست و نه اردوگاه شوروی که هر بخش بورژوازی بين المللی نقش منجی ايفاء می 

شرائطی را پديد آورده !! »اردوگاه سوسياليسم« کشورها و !! »ضدامپرياليسم« نال چپ اتحاد استراتژيک ناسيو. کرد

. بود که جايگزينی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر با پديده ملت سازی و جنبش خلقها بارزترين مميز آن بود

« !! »ار صنعت مستقل ملیاستقر« !! »انقالب ضد امپرياليستی« !! »برقراری حاکميت خلق« فرمولبنديهائی مانند 

همه جا بسان نقل و نبات به حلقوم کارگران و ... و» حق ملت ها در تعيين سرنوشت خويش« ، !!»دموکراسی خلق

و » حق تعيين سرنوشت« در اين ميان سهم توده های کارگر کردستان در شعار . توده های فرودست فرو می شد

. خالصه می گرديد... و» خودگردانی» «خودمختاری«ازی از آن مانند تعابير رايج  دلخواه اليه های مختلف بورژو

اينکه مردم ستم زده کارگر و زحمتکش کرد بايد  تمامی هست و . معنای حق تعيين سرنوشت نيز بسيار روشن بود

ارتجاع نيست خود را بسيار فداکارانه و مشتاق و جهادگرانه در تير کنند تا در صورت پيروزی، ائتالف نامقدسی از 

بورژوازی و مالکان بزرگ زمين و اشراف مالی کردستان را بر سرنوشت زندگی خويش و نسلهای آتی خود مسلط 

  .      گردانند

هنوز سده نخست حيات مانيفست کمونيست، بيانيه انترناسيونال اول، طنين رعدگون قيام کموناردها به پايان نرسيده 

 اکتبر طاليه های طلوع عصری نو در زندگی انسان ها را از خانه ای به بود و هنوز شراره های فجر سرخ انقالب

خانه ديگر نقل می کرد که کارگران دنيا مجبور می شدند همه چيز را در ورطه آرايشی باژگونه مشغله فکر و زندگی 

ه های تود. کارگر اروپائی به جای جنگ در سنگر کمون به سوسيال دموکراسی  نماز می گزارد. خويش سازند

کارگر فارس و عرب و ترک به جای جنگ عليه سرمايه در رکاب ناسيونال چپ و اردوگاه برای استقرار صنعت 

مستقل ملی و جمهوری خلق جهاد می کردند و کارگران کردستان گوش به فرمان راست ترين و مرتجع ترين اين 

در . ق سرنوشت ملت ها جستجو می نمودندنيروها، راه رهائی خويش از تمامی سيه روزيهای روز را در تعيين ح

همين جا بايد به اين نکته اشاره کنيم که تالش اردوگاه و ناسيونال چپ برای انحالل جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

حق تعيين « کارگر در ورطه اهداف ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی از جمله منحل نمودن اين جنبش در 

، رشد نازل مبارزه !ود را با توجيهاتی از قبيل کمبود انکشاف رابطه کار و سرمايهبطور معمول خ» سرنوشت ملی

اما اين مؤلفه ها فقط ابزار توجيه بودند و بود و نبود آنها !! طبقاتی يا سطح پائين پروسه گسست طبقات آرايش می داد

 يک مثال معين شايد کمی در اين زمينه توجه به. مکان خاصی را در استراتزی مشترک آنان احراز نمی کرد

انکشاف صنعتی، پروسه گسست عينی طبقات، سطح مبارزه طبقاتی و آرايش قوای توده های کارگر . روشنگر باشد

هيچ کارگر آذربايجانی فارغ . در ايالت آذربايجان به طور نسبی از غالب مناطق ديگر ايران پيشرفته تر و باالتر بود

تی نمی توانست ميان خويش و همزنجيران خود در تهران، شيراز، کرمان، از وسوسه مسخ و تحجر ناسيوناليس

چنين کارگری به طور قطع به خود اجازه نمی داد اتحاد با . اصفهان و اهواز و جاهای ديگر خط فاصل بکشد

 هيچ کارگر آذربايجانی. بورژوازی ترک را جايگزين وحدت طبقاتی و مبارزه  ضد سرمايه داری طبقه خويش سازد

با حداقل آگاهی طبقاتی نمی توانست رمز مشکالت و بی حقوقی ها و سيه روزی های دامنگير خويش را در نداشتن 

از سوی ناسيونال چپ و » حق تعيين سرنوشت ملی« با همه اينها نسخه پيچی . حق تعيين سرنوشت ملی جستجو کند



تان هم بسيار فوری تر و حادتر در دستور کار اردوگاه برای جنبش کارگری آذربايجان حتی از جنبش کارگری کردس

در روزگاری که سازمانيابی شورائی . مصداق عينی آن را نيز طبقه کارگر ايران شاهد بوده است. قرار داشت

سراسری طبقه کارگر ايران عليه سرمايه داری وظيفه عاجل و اساسی توده های کارگر در همه مناطق کشوربود، 

. جان عمًال  به ارتش خودمختاری طلبی بخشی از بورژوازی و نيروهای خلقی تبديل گرديدجنبش کارگری در آذرباي

عمق فاجعه بيشتر روشن خواهد شد اگر به اهداف، انتظارات و افقی که ناسيونال چپ در پيش روی اين جنبش قرار 

يک ملی، رواج زبان انتخابات انجمن های ايالتی و واليتی، تشکيل نيروهای چر« . داده بود کمی دقت کنيم

آذربايجانی، توسعه صنايع  و بازرگانی، تأسيس کارخانه ها و فابريک های جديد، اجرای قانون کار، تصويب قوانين 

مربوط به تعيين مناسبات ميان زارع و مالک، تقسيم اراضی دولتی، آزادی مذهب و معتقدات و باالخره به رسميت 

اينکه کارگر آذربايجانی از . ق و انتظارات و اهداف را تعيين می نمودکل اين اف» شناختن حکومت مرکزی ايران

استثمار، بی حقوقی، ستمکشی، گرسنگی، بی . ورای تحقق اين هدفها چه چيز عايدش می شد جواب بسيار ساده است

که حاال ديگر مسکنی، بی بهداشتی و کليه مصائب ديگر اگر نه بيشتر از گذشته مسلمًا نه کمتر از آن، با اين تفاوت 

بورژوازی آذربايجانی و طبقه تحميل کننده همه اين سيه روزی ها قرار بود نه دشمن طبقاتی بلکه متحد وی در تعيين 

اما معضل به همين جا ختم نمی . به حساب آيد!! » ملت سرفراز آذری« سرنوشت ملی و بخش همجوار او در ترکيب

کل . از خودمختاری و تعيين سرنوشت ملی، هيچ چيز به چنگ نمی آوردنداين فقط کارگران آذربايجان نبودند که . شد

بر سر اين جمعيت کثير نيز همان می رفت که در سيطره حاکميت . دهقانان اين ديار نيز به همين وضع دچار بودند

 حکومت پديده مخلوق» اصالح مناسبات رعيت و ارباب«جمله پردازی چندش بار. رژيم کودتا بر سر آنان رفته بود

 مرداد هم به طور مکرر نوع همين خزعبالت را به ٢٨دولت ناشی از کودتای سياه . خودمختار آذربايجان نبود

  . دهقانان تحويل می داد

وقتی که در آذربايجان با آن . در اين قلمرو جغرافيائی باز گرديم» حق تعيين سرنوشت ملی« به کردستان و مسأله 

نکشاف مبارزه طبقاتی و با ايفای نقش بسيار گسترده نيروهائی که خود را به سطح از گسست عينی طبقات و ا

به گونه ای که ديديم » حق تعيين سرنوشت ملی«پرولتاريا و چپ و سوسياليسم می آويختند،  تکليف زندگی انسانها با 

در !! »جنبش ملی« در اينجا زمام . ورق می خورد، تکليف مردم کارگر و دهقان و فرودست کرد بسيار روشن بود

دست حزبی بود که همه سران آن را رؤسای صاحب خدم و حشم عشاير، بازرگانان متمول، زمينداران بزرگ و 

حزب دموکرات کردستان که در . اربابان فئودال، نمايندگان فکری بورژوازی و روحانيون مرتجع تشکيل می دادند

حاکم » قاضی محمد« اين حزب توسط . ن وضعی داشت ميالدی در شهر مهاباد تشکيل شده بود چني١٩۴۵سال 

حزب دموکرات در کنگره مؤسس خود قطعنامه ای را برای تأسيس دولت خود . شرع منطقه رهبری می گرديد

اعطای خود مختاری « :  به تصويب رساند که ماحصل مفاد آن به اين شرح بود!! مختار و رفع مشکالت مردم کرد

، تشکيل انجمنهای ايالتی و واليتی برای نظارت بر امور داخلی، انتخاب کارمندان دولت در محدوده ايران به کردها

از اهالی محل يعنی کردها، تحصيل کودکان در مدارس به زبان کردی و قبول آن به عنوان زبان مادری، تصويب و 

 طبيعی منطقه کردستان برای اجرای قوانينی که رابطه ميان ارباب و رعيت را تحت نظم در آورد، استفاده از منابع

جمهوری مهاباد که در همان سال تشکيل حزب دموکرات کردستان و به »  ...توسعه صنعت و عمران و آبادی و



به بيان . دنبال استقرار حکومت خود مختار آذربايجان تأسيس گرديد قرار بود مفاد اين قطعنامه را به اجراء بگذارد

دستان بايد به اربان فئودال تضمين می داد که مالکيت فئودالی آنان از خطر ديگر حق تعيين سرنوشت ملی در کر

به بورژوازی کرد نيز بشارت می داد که هر نوع اعتراض آتی هر . تعرض دهقانان کرد مصون خواهد ماند

. دفروشنده نيروی کار در خطه کردستان را زير نام وحدت ملی و قداست يکپارچگی ملت در نطفه خفه خواهد نمو

به کارگران کرد می گفت که برای توسعه صنعتی کردستان سرمايه داری از هيچ نوع فداکاری در راستای افزايش 

  !!!سهم کارگر و دهقان کرد از حق تعيين سرنوشت ملی اينها بود. سود سرمايه داران دريغ نورزند

   

   ، ناسيوناليسم چپ و جنبش کارگری کردستان۵٧انقالب 
  

، به صورتی بسيار گسترده  در ۵٠ جنبشی بود که از شروع نيمه نخست دهه ۵٧نيروی محرکه واقعی انقالب 

 سال بدون هيچ ۵جنبشی که در طول کمتر از . وسعت تمامی کارخانه ها و مراکز توليدی جامعه زبانه کشيد

ر فشار توحش و تهاجم هارترين سازمانيابی رسمی، هيچ اتحاديه و سنديکا، هيچ حق اعتصاب و اعتراض و در زي

ديکتاتوری های سرمايه، موفق شد عظيم ترين اعتصابها را عليه سرمايه داران و شدت استثمار کاپيتاليستی سازمان 

بخش اعظم اين مبارزات و اعتصابات را به پيروزی برساند و به يمن همين مبارزات در فاصله زمانی کمتر . دهد

اين جنبش بسيار زود و در همان نخستين بارقه . ار را تا چندين برابرافزايش دهد سال بهای فروش نيروی ک۵از 

های شکوفائی مجدد حيات، قلمرو مصاف عليه استثمار و بی حقوقی طبقاتی را از حصار کارگاهها به خارج 

. محدوده شهرهای بزرگ بسط داد و در اعتراض عليه بی مسکنی خيزش وسيع و خونبار مسکن را پديد آورد

موضوع مهمی که ما فعالين چپ خلقی ايران خواه در ژرفنای .   لحظه ای در فرايند توسعه اين جنبش بود۵٧انقالب 

سوسيال بورژائی تا » کار آرام سياسی« شور و هيجانهای سخت کوش چريکی و خواه از آن هم بدتر، در برج عاج 

م، اما بورژوازی و به ويژه سفاک ترين و جالد ترين روز وقوع انقالب و حتی سالهای بعد،  قادر به درک آن نشدي

نمايندگان فکری سرمايه اجتماعی ايران و مدافعان و پشتيبانان بين المللی آنها بسيار هوشمندانه و از ديرباز تا حدود 

عين نکته بسيار اساسی در اين گذر آن است که بورژوازی حاکم، در . بسيار زيادی واقعيت آن را درک نموده بودند

درک آن روند و به رغم اتخاذ تمامی تدابير جنايتکارانه قادر به جلوگيری از وقوع انقالب نشد و همزمان ما نيز 

غرق در دنيای انگاره پردازيهای بی اساس سوسيال رمانتيسيستی و خلقی موفق به هيچ نوع تأثير گذاری 

در اين ميان بخشی از . ن انقالب نبوديمسوسياليستی و ضد سرمايه داری بر فرايند جنبش واقعی محرکه اي

با اغتنام فرصت از . بورژوازی بسيار راحت و با حداکثر توفيق همه چيز را بر وفق مراد و انتظار خويش سوق داد

فروماندگی سياسی دامنگير جنبش کارگری و بالهائی که تاريخًا رفرميسم راست و چپ سوسيال بورژوائی بر سر 

با بخشهای ديگر طبقه خود در سطح داخلی و . بر موج اعتراضات گسترده توده ای سوار شداين جنبش آورده بود، 

به اريکه قدرت سياسی نظام سرمايه داری عروج نمود و در کوتاهترين مدت با حداکثر . جهانی به توافق رسيد

 . درايت و با باالترين ميزان سبعيت به تار و مار نمودن کل جنبش کارگری پرداخت



 و پيش از آن زير فشار رويکرد رفرميستی راست و چپ ۵٧ تا ۵٠ای چپ خلقی نه فقط در فاصله ميان نيروه

خويش هيچ رغبتی به هيچ تالشی برای سازمانيابی ضد سرمايه داری جنبش کارگری نشان ندادند، که در فاصله 

. ای تحقق اين هدف ايفاء نکردندميان وقوع قيام تا واپسين لحظات قلع و قمع شدن نيز هيچ نقشی در هيچ سطحی بر

در روزهائی که طبقه کارگر در سراسر جامعه به صورت خودجوش دست به کار ساختن شوراها به عنوان ظرفی 

برای اعمال قدرت و کسب موقعيتی نيرومندتر در مقابل سرمايه داران بود مشغله نيروهای چپ از کندوکاو نقش 

ن شعار ملی نمودن صنايع، دولتی کردن تجارت خارجی، تسويه عناصر خرده بورژوازی در ساختار دولت، سرداد

رژيم سابق از مشاغل حساس و دعوت از کارگران برای حضور فعال در جنبش دموکراسی طلبانه و دموکراتيزه 

انتظار چپ خلقی از انقالب بهمن، حتی در صورت . کردن و خلقی تر نمودن رژيم حاکم، هيچ فراتر نمی رفت

ن، از استقرار جمهوری خلق فراتر نمی رفت و سهم کارگران از اين پيروزی احتمالی در حق متشکل پيروز شد

معضل روز چپ اين بود که انقالب در . شدن، حق اعتصاب و برخی مطالبات ساده رفاهی خالصه می گرديد

را و از جمله !! »خلق«بايد راستای انتظاراتش به پيش نرفته بود و چنين می انديشيد که در تداوم خواسته های خود 

را برای فشار بر رژيم و استحاله سياسی يا تبديل و تغيير آن به جمهوری دموکراتيک !! »پيگيرترين بخش خلق« 

طبقه کارگر کماکان قرار بود ارتش پيکار جنبش خلق باشد و از همين روی مسأله سازمانيابی ضد . بسيج نمايد

  . تی در استراتژی سياسی هيچ بخش چپ احراز نمی کردسرمايه داری آن هيچ مکان و موضوعي

توده های وسيع کارگر . در کردستان رابطه چپ خلقی و ناسيوناليستی با جنبش کارگری از اين نيز وحشتناک تر شد

و زحمتکش کردستان که زير فشار بار استثمار ، ستم، بی حقوقی ها و مصائب نظام سرمايه داری حتی از 

ر ساير بخش های جامعه ايران فرسوده تر و  مستهلک تر بودند در ماههای پيش از سقوط رژيم همزنجيران خود د

وقوع انقالب و پايان حيات سلطنت برای اينان . شاه به گونه ای کامًال سراسری و بی سابقه وارد ميدان مبارزه شدند

 مقابل دولت جديد پديد نمی آورد که آغاز نه تنها هيچ افتی در تداوم جنبش انقالبی يا هيچ حالت صبر و انتظاری در

دليل اين امر اساسًا در همان شدت مضاعف . فاز تازه ای برای توسعه اعتراض و تعميق انتظارات تلقی می گرديد

استثمارشوندگی، فقر و محروميت و بيحقوقی کارگران و زحمتکشان کرد و در مرحله بعد به توهم کارگران و 

هاله متراکمی از توهم که در درون خود . حلها و افق نمائيهای بورژوازی کرد قرار داشتزحمتکشان منطقه به راه 

از يکسوی نقش نيروی محرکه ای برای تداوم حضور توده ها در جنبش انقالبی و . پيچيده و بسيار متناقض بود

سيع اعتراضی را به گشايش جبهه های جديد پيکار عليه حاکمان جديد را بازی می نمود و از سوی ديگر جنبش و

حق تعيين . سکوی قدرت بورژوازی کرد برای حل و فصل مجادالت درونی اش با رقبای طبقاتی مبدل می نمود

سرنوشت ملی که پيشتر بدان اشاره شد موضوعی بود که به صورتی فاجعه بار بر کل  مطالبات طبقاتی و اجتماعی 

ات آنان را با آرزوها و رؤياهای ارتجاعی بورژوازی کرد اين توده ها پرده ساتر می انداخت و رويکرد مبارز

نکته بسيار اساسی آن است که اين توهم در سير رخدادهای روز انقالب بسيار آسيب پذير بود و . همسو می ساخت

. در صورت مواجهه با دورنماها و راه حلهای راديکال و سنجيده طبقاتی می توانست به سرعت در هم بشکند

خش بسيار بزرگی از توده های کارگر و فرودست کردستان در روزهای پيش و پس انقالب بهمن از رويگردانی ب

سازمان انقالبی ( حزب دموکرات کردستان و استقبال آنان از يک نيروی سياسی دارای اسم و رسم چپ و کمونيسم 



ی را با خود حمل نکرد اما در هر چند در عمل هيچ رويکرد طبقاتی و اجتماعی متفاوت)  کومله-زحمتکشان کردستان

جای خود گواه آمادگی بسيار وسيع و فعال مردم کارگر و ستم کشيده منطقه برای عروج به خيزشهای تازه با 

در اين روزها با توجه به داده های مختلف اجتماعی و مؤلفه های خاص اوضاع . رويکردهای راديکال طبقاتی بود

اين . ضاد می توانست در مقابل جنبش جاری درون جامعه کردستان قرار گيردسياسی، دو راه حل طبقاتی اساسًا مت

راه حل پرولتاريا سوسياليست در يک سوی و  راه حلهای متفاوت بورژوائی : دو دورنمای متضاد عبارت بودند از

  . در سوی ديگر

خريد و فروش نيروی کار، آناتومی جامعه کردستان به عنوان جزء اليتجزائی از جامعه و جهان مبتنی بر رابطه 

ارجاع کليه اشکال استثمار، ستمکشی، محروميت و سيه روزيهای توده های کارگر و زحمتکش کرد به موجوديت 

وتسلط نظام سرمايه داری، اتکاء به سازماندهی شورائی ضد کار مزدی توده های وسيع کارگر به عنوان تنها 

 و حداکثر به بنيان انترناسيوناليستی جنبش ضد سرمايه داری طبقه نيروی قادر به تغيير عينيت موجود، توجه عميق

کارگر و اصل وحدت ارگانيک پرولتاريای کرد با توده های کارگر ايران از جمله مسائل بسيار اساسی و تعيين کننده 

اتخاذ اين . مودای بودند که نقطه عزيمت و شالوده کار يک راه حل واقعی سوسياليستی را برای پرولتاريا تعيين می ن

راه حل و راهکارهای متناظر با آن، مقدم بر هر چيز در گرو آن بود که فرايند پيکار و تعرض جنبش جاری، 

تشکيل شوراهای کارگری در وجب به وجب جامعه کردستان، . درست بر پروسه کار جامعه متمرکز گردد

 و متمرکز شدن تمامی قوای متشکل در سنگربندی استوار توده های کارگر و فرودست در درون اين شوراها

شوراها بر روی تغيير فرايند کار و توليد اجتماعی اساسی ترين و بارزترين مؤلفه هائی بود که می بايست و می 

اما ببينيم ترجمه زمينی اين رويکردها . توانست ابراز وجود اجتماعی و طبقاتی نيرومند اين راه حل را عينيت بخشد

پراتيک پيکار جاری کارگران چه می توانست باشد؟ چه موانع اساسی بر سر راه پيشبرد اينها و راه حل ها، در 

وجود داشت و مسير تالش برای غلبه بر اين موانع از کجاها گذر می کرد؟ قبل از هر چيز به بررسی مسائلی 

رد به راه حل واقعی بپردازيم که چپ خلقی روزهای انقالب با خيره شدن يکسويه بر روی آنها، هر نوع رويک

سوسياليستی پرولتاريا را يا اساسًا مردود اعالم می کرد و يا آن را در هاله متراکمی از وارونه سازيها به ضد خود 

اولين و جدی ترين مشکلی بود که چپ خلقی در پشت آن به سنگربندی می » ستم ملی« مقوله . مبدل می ساخت

ی که مسأله ای مربوط به جريان واقعی زندگی انسانها بود و محتوای آن بايد اما ستم ملی نه پديده ای مريخ. پرداخت

درک کارگر کرد از ستم ملی نمی . در عمق شرائط کار و معيشت توده های کارگر و فرودست کاوش می شد

 چيزی که به طور –. توانست اين باشد که چرا کارفرمای استثمارگر و خون آشام وی نه کرد بلکه فارس است

عمول واقعيت هم نداشت و سرمايه داران استمار کننده او علی العموم اصالت کرد بودن را به اندازه کافی با خود م

 ستم ملی در عمق زندگی کارگران کردستان اين تعبير را نداشت که چرا بايد پوشش سنتی آباء و -حمل می کردند

زيرا که اوًال استطاعت خريد اين نوع لباس !! کننداجدادی خود را با کت و شلوار مد روز شهرنشينان فارس عوض 

کرد و کردی زبان متمول و مرفه و شهرنشين وی هم، همان لباس !! »هموطنان«ها را در خود نمی ديد و ثانيًا 

معنای ستم ملی برای توده کارگر و فرودست کرد آن نبود که چرا . همتايان طبقاتی فارس خود را بر تن می کردند

زيرا اگر توان مالی او اقتضا می کرد حتمًا ترجيج می داد که فرزندانش ! موزش زبان فارسی می شوندمجبور به آ



همه زبانهای زنده دنيا را ياد بگيرند و اکنون که نمی آموختند نه از سر عرق ملی بلکه زير فشار گرسنگی و 

بود که چرا وضع زندگی همزنجيرانش در ستم ملی برای کارگر و توده روستانشين کردستان اين نيز ن. تنگدستی بود

کارگران همه جا . زيرا که چنين چيزی واقعيت نداشت. شهرهای فارس نشين و ترک نشين بهتر از خود اوست

کارگر بودند و سطح معيشت فروشندگان نيروی کار در زابل و طبس و ورامين و سبزوار و الر و کهيکيلويه و 

معنای ستم ملی برای کارگر و . االتر از معاش روز وی  نمی توانست باشدايالم و دشتستان هم هيچ  بهتر و ب

زحمتکش کردستانی هيچکدام اينها نبود و اساسًا چنين پديده ای به هيچ وجه قالب و محتوای واقعی مصيبت های 

مولبندی نه ارجاع درد و رنج و گرفتاريهای وی به اين فر. زندگی و سيه روزيهای اجتماعی او را منعکس نمی نمود

تبخير راستين زندگی خودش که فقط دسيسه و مغلطه پردازی بورژوازی کرد برای به کجراه بردن پروسه پيکار 

کارگر و زحمتکش کرد از گرسنگی، فقر، بی آبی، بی بهداشتی، بی آموزشی، بی مسکنی، بی لباسی، . وی بود

و اينها همه و همه از عمق وجود سرمايه و استثمار، فقدان هر نوع آزادی و حقوق اجتماعی درد می کشيد 

درست به همين دليل راه رهائی يا حتی راه تقليل دردها و رنجهايش . موجوديت نظام سرمايه داری فرا می جوشيد

  . يک راست به تعرض نيرومند وی عليه اين نظام موکول می گرديد

هقانان و کثرت جمعيت دهقانی در معضل دومی که چپ خلقی به دار آن می آويخت مسأله ارضی و مشکل د

اين نيز در عالم واقع با آنچه که چپ تصوير می نمود و حول آن علم و کتل به راه می انداخت تفاوت . کردستان بود

واقعيت اين است که نه تعلق خاطر دهقان و زارع کردستانی به نيم هکتار زمين مزروعی، آن جايگاه . بنيادی داشت

تأکيد چپ خلقی را در رابطه با چند و چون حضور دهقانان در جنبش جاری احراز می سترگ استراتژيک مورد 

پافشاری بر روی اهميت حل مسأله . نمود و نه تقسيم زمين ميان آنان مشکل چندانی از هيچ دهقانی حل می کرد

سندی برای ارضی به شيوه ای که در کردستان رخ داد و آناتومی اين معضل و مبرميت راه حل آن به عنوان 

حقانيت جنبش ملی و دموکراتيک و حق تعيين سرنوشت و مانند اينها به طور واقعی هيچ ربطی به راه حل روز 

مشکل دهقان کرد .  نداشت و نمی توانست داشته باشد۵٨پرولتاريای سوسياليستی در شرائط جاری بعد از قيام بهمن 

رگ حل نمی گرديد و سينه زدن حول اهميت اين کار به مطلقًا با دريافت قطعه ای زمين از اراضی مالکان بز

هيچوجه اجتناب چپ خلقی از تمرکز قوا  بر روی پيگيری راه حل راديکال سوسياليستی پرولتاريا را توجيه نمی 

در همين جا تذکر اين نکته نيز بسيار مهم است که روايت چپ خلقی از پديده ای به نام جنبش دهقانی در . نمود

واقعيت اين است که بخش نسبتًا وسيعی از کسانی که در .  کزدستان روايتی بسيار نادرست بودشرائط روز

. به نام دهقان نامگذاری می شدند اساسًا کارگران کشاورزی اين ديار را تشکيل می دادند» چپ« ترمينولوژی 

روی کار خويش را ساالنه به جمعيت کثيری که برای زمينداران بزرگ و کوچک کار می کردند و هزينه بازتوليد ني

به بيان ديگر آنان کارگرانی بودند که دستمزدشان . صورت بخش بسيار ناچيزی از توليدات خود دريافت می نمودند

پديده ای که به نوبه خود مبين استثمار وحشتناکتر طبقه . نه در شکل پول بلکه به صورت جنسی پرداخت می گرديد

، نه مسأله ارضی و نه هيچ چيز ديگر، هيچ مجوزی به »ستم ملی«  کالم نه مقوله در يک. کارگر توسط سرمايه بود

يا بديل پردازی کاپيتاليستی » حق تعيين سرنوشت« دست هيچ نيروی واقعًا کارگری و کمونيست نمی داد  تا شعار 

تکشان کرد قرار ديگری از اين سرشت را در روزهای بعد از انقالب بهمن در پيش روی مبارزات کارگران و زحم



راه حل پرولتاريای سوسياليست ضمن بيشترين توجه به اين مؤلفه ها و داده های مشابه ديگر، بايد مسير . دهد

  . کارزار خود را در ميدانی ديگر و با رويکردی  مغاير با محاسبات چپ خلقی پی می گرفت

و !! »کمبود انکشاف کاپيتاليستی« دروغين استراتژی پرولتاريای سوسياليست در کردستان نمی توانست به تئوری 

کردستان بخشی از جامعه و . بياويزد و آنها را دستاويزی برای دميدن در تنور جنبش ملی سازد» ستم ملی« وجود 

جهان کاپيتاليستی را تعيين می کرد و در روزهای بعد از انقالب، روند کار و شيوه توليد سرمايه داری بود که می 

اين امر متضمن آن بود . آرايش قوا و ميدان مصاف مبارزه  ميان طبقات اجتماعی متخاصم قرار گيردتوانست آماج 

  . که برنامه عمل کمونيست ها در آن روزها بر اقدامات و رويکردهای اساسی زير متمرکز شود

کل نمودن متش. تالش حداکثر برای تشکيل شوراهای کارگری ضد سرمايه داری در سرتاسر جامعه کردستان. ١

کليه بخشهای طبقه کارگر، از کارگران صنعتی کارخانه ها و کارگاهها بزرگ و کوچک گرفته تا کليه معلمان، 

  .   پرستاران، بهياران، رانندگان، کارگران شهرداريها و ادارات دولتی و در يک کالم کليه توده فروشنده نيروی کار

 برای اشغال همه مراکز کار و توليد اجتماعی و برنامه ريزی کمک به آماده سازی شوراهای کارگری ياد شده. ٢

  پروسه کار اين واحدها توسط کارگران متشکل در شوراها، 

تشويق و هدايت دهقانان فقير و پرولتاريای روستا به تشکيل شوراهای مشترک در سراسر کردستان، الغاء کامل . ٣

و امالک متعلق به فئودالها و زمينداران توسط شوراهای هر نوع مالکيت ارضی، مصادره تمامی مزارع و باغات 

رخداد اجتماعی قابل توجهی که در صورت وقوع پيروزمند آن پديده ای به نام دهقانان و . کارگران و زحمتکشان

  . جنبش دهقانی اساسًا موضوعيت تاريخی خود را از دست می داد

دستان به حوزه های ياد شده يعنی به ميدان ها و تالش برای انتقال کل جنبش کارگران و زحمتکشان کر. ٣

مبارزه عليه سرمايه . قلمروهائی که صف آرائی در آنجاها مبين توفانی شدن پيکار واقعی ميان طبقات اجتماعی بود

داران و کل نظام بردگی مزدی، مبارزه عليه اشکال استثمار باقی مانده از شيوه های توليد منقرض و کهنه، مبارزه 

 رژيم جمهوری اسالمی همه و همه در همين بستر، در درون شوراها و در عمق جبهه سراسری جنگ عليه عليه

  . سرمايه داری و کل حاميان اين نظام محتوای واقعی طبقاتی خود را احراز می نمود

به دفاع مسلح شدن شوراهای کارگران و زحمتکشان در سراسر کردستان و هدايت اين تسليح انقالبی و شورائی . ۴

پديده ای که آلترناتيو شکل خلقی تشکيل ارتش پيشمرگ و . از برنامه ريزی شورائی مراکز کار و توليد اجتماعی

جنبش شورائی در اين راستا به صورت واقعی . مبارزه ضد رژيمی فراطبقاتی و سوسيال خلقی قرار می گرفت

ل استثمار و بيحقوقی و ستمکشی با مبارزه عليه بستر جنگ طبقاتی می شد و مبارزه عليه سرمايه و عليه هر شک

روندی که در صورت تحقق، تبلور عالی ترين شکل پيکار طبقاتی . رژيم سياسی به طور ارگانيک به هم می آميخت

  . را به نمايش می گذاشت

برنامه پيوند خوردن تمامی شوراها با هم  در کنگره سراسری شوراهای کردستان و بسط اين نهاد به ارگان . ۵

توليد اجتماعی و در همان حال نيروی هدايت کننده جنگ عليه ارتش اشغالگر جمهوری . ريزی سراسری کار 

  اسالمی 



اقدامات فوق اجزای اليتجزای الغاء کار مزدی در جامعه کردستان تلقی می گرديد و هر گام در پيش برد و به . ۶

آغاز و پيگيری اين فرايند پيکار عمًال کل .  سرمايه داری بودموفقيت رساندن آنها گامی در ستيز واقعی عليه اساس

توده کارگر و استثمار شونده کردستان را در يک سوی و سرمايه داران، مالکان زمين و فئودالها و دولت 

احزاب بورژوائی کرد مانند حزب دموکرات، . بورژوازی اسالمی را در سوی مقابل و متخاصم آنها قرار می داد

 مذهبی طرفدار احمد مفتی زاده، سپاه رزگاری، سازمان خبات و امثال اينها همگی جا و مکان خويش را نيروهای

در صف واقعی طبقاتی شان احراز می کردند و توده وسيع کارگر و استثمار شونده کرد نيز به جای تبديل شدن به 

طبقاتی و ضد سرمايه داری خود و در نيروی پشمرگ اين جريانات يا هر جريان بورژوائی ديگر شوراهای واقعی 

  .   همان حال سنگر راستين جنگ طبقاتی خويش را پيدا می نمود

ممنوع ساختن کار . اهتمام شوراها به رفع هر نوع تبعيض جنسی و مبارزه عليه کليه اشکال بيحقوقی زنان. ٧

ونی متعلق به سرمايه داران يا کودکان، اعالم بهداشت و آموزش رايگان، مصادره اماکن دولتی و مجتمعات مسک

تشکيل گروههای ضربت برای برپائی خانه . مراکز نظامی و ساختمانهای مشابه و واگذاری آنها به افراد فاقد مسکن

  های مسکونی و حل معضل سکونت شهروندان 

ئی و تالش برای پيوند هر چه مستحکمتر با جنبش کارگری در سراسر ايران، فراخوان توسعه جنبش شورا. ٨

اهتمام شوراهای  کارگری همه مناطق به اجرای برنامه های مشابه، کوشش برای سراسری نمودن جنبش ضد 

  سرمايه داری و سازمان دادن مبارزه ای متحد عليه اساس بردگی مزدی در وسعت جامعه ايران 

 جهانی از شوراهای توسل به طبقه کارگر بين المللی و بذل مساعی حداکثر برای جلب حمايت طبقه کارگر. ٩

دعوت از فعالين جنبشهای ضد سرمايه داری در . کارگری و جنبش شورائی ضد سرمايه داری کردستان و ايران

سطح جهانی برای کمکهای فنی و تکنيکی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و هر کمک ديگر برای تحکيم 

  ورژوازی موقعيت جنبش و استحکام آرايش قوای طبقاتی در مقابل ب

پرولتاريای سوسياليست در تعيين خطوط کار و برنامه جنبش انقالبی جاری درون جامعه کردستان در شرائط بعد از 

نکاتی که حتی امروز هم طرح آنها به يقين با . قيام بهمن می توانست بر نکات باال و موارد مشابه آن، متمرکز شود

اولين انتقاد اين خواهد بود که جنبش کارگری . واجه خواهد شدحمالت انتقادی بسيار شديد همه گروههای چپ م

کردستان مطلقًا از آرايش الزم برای به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد برخوردار نبود و شوراهای کارگران 

اصًال طرح عده ای از اين نيز فراتر خواهند رفت و ادعا خواهند نمود که !! از عهده ايفای چنين نقشی بر نمی آمدند

اين نقد !!  خورشيددی در کردستان اتوپی بافی محض است۵٨انتظاراتی از اين قبيل در مورد جنبش کارگری سال 

. در نگاه ناسيونال چپ و به همان ميزان در نوع نگرش سوسياليست های دترمينيست صنعت ساالر ريشه دارد

ه اشکال سامان پذيری اش، که فقط در قالب مشتی گرايش اول سرمايه را نه يک رابطه اچتماعی و حتی نه در هم

طبقه کارگر را نيز نه توده . تکنولوژی مدرن و فوق مدرن يا در شکل خاص سرمايه صنعتی قابل لمس می بيند

و تراستهای » وطنی« وسيع فروشنده نيروی کار بلکه تنها در هيأت کارگر صنعتی آن هم کارگر صنايع عظيم 

. شايسته نام کارگر تلقی می کند» وطن« مانوفاکتورهای آباء و اجدادی »  رشد آزاد« ز عظيم توليدی برتافته ا

گرايش دوم نيز اساسًا ايفای نقش تاريخی پرولتاريا را به رشد صنعتی هر چه نيرومندتر ارجاع می دهد و در عالم 



. تاليستی ارزيابی می نمايدواقع نابودی سرمايه داری را نه کار جنبش کارگری که محصول رشد غائی صنعت کاپي

طبقه کارگر در . کردستان نه يک جامعه فئودالی که يک جامعه سرمايه داری يود. پاسخ ما به اين نقد روشن است

اينجا هم مثل هر نقطه ديگر دنيای سرمايه داری به کارگران صنعتی محدود نمی شد، بلکه کل توده فروشنده نيروی 

باالتر . هرداريها و مدارس و بيمارستانها و جاهای ديگر را هم شامل می گرديدکار در بخش ساختمان و راه و ش

گفتيم که بخش وسيعی از جمعيت شاغل در مزارع کشاورزی يا امالک زمينداران بزرگ و کوچک هم نه دهقان که 

ه ريزی در مورد سطح آگاهی و تدارک اجتماعی و علمی و تخصص برای برنام. کارگران با دستمزد جنسی بودند

کار و توليد اجتماعی هم جنبش کارگری کردستان در محدوده آحاد و نفوس خاص توده های کارگر ساکن اين منطقه 

همه ما شاهد بوديم که با ورود ارتش اشغالگر و متجاوز جمهوری اسالمی به کردستان هزارها . خالصه نمی شد

اين عده می توانستند به جای پيوستن به . ن گرديدندفعال چپ و کمونيست از چهارگوشه جامعه ايران عازم کردستا

نيروی پيشمرگ جنبش ملی يکراست به شوراهای برنامه ريزی کار و توليد هدايت شوند و حتی نقش نظامی خويش 

. در جنگ با دولت بورژوازی اسالمی را نيز در سنگر همين شوراهای کارگری ضد سرمايه داری ايفاء نمايند

خش اعظم اين فعالين، کمونيستهای دانش اندوخته و دارای تخصص های باالی علمی و فنی فراموش نکنيم که ب

جنبش کارگری کردستان با بهره گيری از اين نيروها که در صورت اتخاذ يک استراتژی راديکال . بودند

برنامه ريزی کار سوسياليستی و ضد کار مزدی، شمار آنان می توانست بسيار بيشتر و بيشتر شود قادر بود اداره و 

کليه مراکز درمانی و آموزشی و اقتصادی را به دست گيرد سوای اين طبقه کارگر می توانست با استمداد از فعالين 

  . کمونيست جنبش کارگری در سطح بين المللی اين امکانات را ده چندان و صد چندان سازد

 چپ مطرح خواهد شد اين است که وقتی کل  انتقاد مهم ديگری که بر طرح اين راه حل از سوی محافل مختلف

جنبش کارگری ايران به طور واقعی توان اين رويکرد و ايفای چنين نقشی را نداشت چگونه طبقه کارگر در 

اين انتقاد . کردستان به عنوان ضعيف ترين و بی تجربه ترين بخش اين جنبش قادر به پيشبرد اين اقدامات می گرديد؟

ه فروماندگی جنبش کارگری ايران در اتخاذ چنين رويکردی اشاره می کند، اما بحث ما مطلقًا تا آنجا محق است که ب

اين نيست که راه حل پرولتاريای سوسياليست در حوزه حيات اجتماعی کارگران کردستان موضوعيت داشت و در 

 و در چهارچوب برنامه عمل بالعکس بند بند نکاتی که در اينجا. ساير مناطق ايران از دستور کار خارج می گرديد

طبقه کارگر طرح می شود مسائلی هستند که در روزهای پيش و پس قيام بهمن به عنوان وظائف عاجل روز پيش 

حرف اساسی اين است که طبقه کارگر در همه جا بايد چنين می کرد و . روی کل طبقه کارگر ايران قرار داشت

. ارگری به اتخاذ اين راهکارها از هيچ تالشی دريغ نمی ورزيدندفعالين کمونيست بايد برای سمت دادن جنبش ک

انحالل وسيع چپ در راه حلهای سوسيال خلقی و ناسيوناليستی موجب شد که نه فقط در اين راستا هيچ کاری نکنند 

امری که در تهران، اصفهان، . که بالعکس بدترين لطمات را نيز به هر رويکرد راديکال کارگری وارد سازند

شيراز، تبريز، اهواز و ساير شهرها در قالب تقال برای تبديل جنبش کارگری به ابزار دموکراتيزه کردن رژيم 

سياسی، تقويت جناحی از بورژوازی در مقابل جناح ديگر، امپرياليسم ستيزی خلقی و نوع اينها انجام گرفت و در 

وشت ملی محور ابراز حيات چپ خلقی شد و جنبش در اينجا حق تعيين سرن. کردستان شکل و روال ديگری پيدا کرد

در اينجا . کارگری نيز به جای توسل به راه حل سوسياليستی در برهوت راهبردهای ناسيوناليستی گور و گم گرديد



اينکه آيا راه حل سوسياليستی پرولتاريا واقعًا شانسی برای پيروز . طبيعتًا يک سؤال بسيار اساسی قابل طرح است

پاسخ اين سؤال دشوار .  و اگر نداشت چرا بايد طرح می شد و چرا اکنون بايد بر درستی آن پای فشردشدن داشت؟

است به اين معنی که پيروزی و شکست هيچ جنبشی و از جمله جنبش کارگری در شرائط آن روز ايران و کردستان 

. ه باشد مورد حدس و داوری قرار دادرا نمی توان از قبل يا بعد بدون اينکه مسير واقعی کارزار خود را طی کرد

به اين اعتبار که اتخاذ راه حل سوسياليستی تنها راه درست طبقه کارگر در . پاسخ اما به يک اعتبار بسيار ساده است

پرولتاريا نمی تواند با رجوع به دشواری خط مشی راستين پيکار ضد . سراسر ايران و از جمله در کردستان بود

به نظر ما .  به ناسيوناليسم و به جنبش خودمختاری طلبانه يا حق تعيين سرنوشت ملی بپيونددسرمايه داری خود،

جنبش کارگری خواه در سراسر ايران و خواه در منطقه کردستان برای غلبه بر بورژوازی، سازمانيابی سراسری 

 اساسی اين است که در اين ضد کار مزدی خود و تاختن به سوی استقرار سوسياليسم شانس زيادی نداشت اما نکته

گذر هر ميليمتر پيشروی به حق سنگ بنای محکم و استواری برای مقاومت مؤثرتر در برابر نظام کاپيتاليستی، 

گامی مؤثرتر در آرايش قوای طبقاتی، دستاوردی در سازمانيابی شورائی و حصول سنگری نيرومندتر برای تداوم 

 گذر اگر شکست می خورد حداقل در جبهه جنگ واقعی ضد سرمايه داری پرولتاريا در اين. مبارزه طبقاتی بود

پرولتاريای ايران و . شکست خورده بود و تجارب شکست، درسهائی بسيار آموزنده برای پيروزيهای بعدی بود

کردستان با فروماندگی از اعمال راه حل سوسياليستی دچار وضعيتی شد که به عکس حالت باال اگر پيروز هم می 

تا چه رسد که حتی در بيراهه های برهوت گونه . د در واقع به ورطه هولناک يک شکست طبقاتی سقوط نموده بودش

  . جنبش ملی دچار شکست شود که در اين صورت عواقب آن بسيار دهشتبارتر می شد

چپ . شدجنبش کارگری کردستان همسان جنبش کارگری در سراسر ايران قادر به پيگيری راه حل سوسياليستی ن

بيرق « هزاران کارگر زير. خلقی اين جنبش را به دار جنبش ناسيوناليستی و حق تعيين سرنوشت آويزان ساخت

به جای برپائی شوراهای خويش، به جای تصرف کارخانه ها . به نيروی پيشمرگ جنبش ملی تبديل شدند»  کمونيسم

 ريزی کار و توليد اجتماعی توسط اين شوراها، به و مزارع و اراضی سرمايه داران يا فئودالها، به جای برنامه

جای تبديل اين شوراهای برنامه ريزی کار و توليد به جبهه جنگ عليه سرمايه داران و دولت سرمايه داری، به جای 

استمداد از جنبش بين المللی طبقه کارگر و اتحاد آهنين با طبقه کارگر سراسر ايران، آری به جای همه اينها در 

. قدم به قدم در اين جنگ عقب نشستند. ار يک جنگ فراطبقاتی ناسيوناليستی با دولت اسالمی درگير شدندخشکز

شکست خوردند نه در سنگر واقعی پيکار ضد سرمايه داری و سوسياليستی که بعنوان نيروئی در خدمت ناسيوناليسم 

ر شيدای رفع ستم ملی به کمونيسم آويخت و جنبش حق تعيين سرنوشت ملی، طنز تلخ تاريح اين بود که چپ خلقی د

تا جنبش کارگری را در آستان جنبش ملی قربانی سازد و طبقه کارگر کردستان بدون هيچ شيفتگی به منافع ملی اما 

 جنبش کارگری کردستان زير نفوذ. نيروهای خلقی پيشمرگ جنبش رفع ستم ملی شد! »کمونيسم« متوهم به 

در فاصله اين .  واقعی جنگ طبقاتی خارج شد و اين امر سالهای متوالی ادامه يافترفرميسم راست و چپ از ميدان

سالها چپ خلقی بدون هيچ گونه تغييری در اساس افق پردازيها و راه حلهای سوسيال بورژوائی خود، با آميختن به 

ديهای مجرد نظری و به نقدی عميقًا پاره وار و متشتت از برخی وجوه باورهای خلقی، با تمسک به برخی فرمولبن

حزبی که در امتداد مستقيم همان . مارکسيسم انقالبی، دست به کار ساختن حزب شد« کارگيری دروغين اصطالح 



کماکان طبقه . ديدگاهها، افق بافيها، انتظارات و تشکيالت پردازيهای کهنه سوسيال بورژوائی و غيرکارگری بود

به کارگران شاغل کارخانه ها و . ی جنبش ملی به صف می نمودکارگر کردستان را در حوزه های سربازگير

کارگاهها درس مبارزات صنفی و سازمانيابی سنديکاليستی ديکته می کرد و در خارج از مراکز کار و توليد 

  . می ساخت» جنبش انقالبی خلق« پيشمرگ 

ورژوائی فرصت تاريخی مهمی را جنبش کارگری کردستان در تار و پود توهم به ناسيوناليسم چپ و سوسياليسم ب

رفرميسم چپ نيز چندی بعد زير فشار واقعيت . برای سازمانيابی ضد سرمايه داری و سوسياليستی خود از دست داد

سراسر متناقض اجتماعی خود، تناقضات به هم تنيده جنبش ملی و باالخره در پی تحمل ضربات کوبنده ناشی از 

 محصول مستقيم شکست جنبش ملی و ١٩٩١انشعاب سال . ی از هم پاشيدشکست در يک جنگ نابرابر فراطبقات

تبلور  تالش سراسيمه بخشی از حزب برای فرار از کالف سردرگم عجين سازی سوسياليسم و حق تعيين سرنوشت 

انشعاب انعکاس جنب و جوش سترونی بود که بانيان آن نهايتًا از برهوت جنبش ملی خارج و به . ملی بود

« آنان در اين ميان به مصداق مثل معروف . م خواهی و دموکراسی طلبی فراطبقاتی پناه می جستندسکوالريس

کارنامه حيات چپ . نام خود را از کمونيسم به کمونيسم کارگری تغيير می دادند» برعکس نهند نام زنگی کافور

 حزب مادر رخ می داد، اين بار انشعاب بعد مجددًا در. سوسيال بورژوائی اما در همين جا به پايان نمی رسيد

جماعتی از سرکردگان نهضت حق تعيين سرنوشت ملی راه خود را به سوی علم و کتل دوم خرداد راست می 

فصل بعدی اين کارنامه با انشعاب ديگری در حزب منشعب ورق می خورد، در اينجا نيز خسته شدگان . کردند

وه يا حتی فرد فرد هر کدام به جائی می شتافتند که تنها مشخصه سکوالريسم طلبی بی حاصل کاپيتاليستی، گروه گر

پنداشته » کمونيسم کارگری« مشترک آنها عزم جزم برای خروج از زير سقف معبدی بود که خود به نادرست آن را 

 اين بار عده. انشعاب بعدتر باز هم در حزب منشعب رخ می داد. کارنامه فروپاشی همچنان ورق می خورد. بودند

ای ديگر در معيت حواری ديگر تمثال قديسين خود ساخته بر کف بدون هيچ حرف تازه ای برای هيچ کارگری 

. صحن مقدس حزب را با هدف چرخيدن در البيرنت بی فرجام راه حل بافيهای سوسيال بورژوائی ترک می کردند

رانجام با صراحت نام کمونيسم و  سال دروغ به طبقه کارگر کردستان و ايران س٢۵منشعبين حزب مادر  پس از 

آنان به هر . کارگر را از سر در معبد خويش پاک کردند اما مابقی همچنان حزب و حزب و باز هم حزب باقی ماندند

حال هر کدام برای خود دفتر و دستکی داشتند، بيچاره توده های کارگر کردستان و ايران که در کنار اين همه 

جملگی اين احزاب در تمامی سالهای پس از قلع . حتی نيم وجب تشکيالت هم نداشتد!! احزاب پر عظمت طبقه شان

اول اينکه برای دنيای خود . را فراموش نکنند!!! و قمع جنبش ملی به کارگران توصيه کردند که دو وظيفه اساسی

حزب مبارزه ضد حتمًا مبارزه سنديکاليستی بنمايند و دوم اينکه برای آخرت خويش زير پرچم سکت موسوم به 

آنان به کارگران گفتند که در يک قران سعدين نجومی نامعلوم برايند مشترک اين دو روند باالخره . رژيمی کنند

احزاب ياد شده !!! سکت را به قدرت سياسی سوق خواهد داد و در آن هنگام مشکل کارگران حل خواهد گرديد

از جمله . مواج دوربرد الکترونيکی به گوش کارگران رساندندمسائل زياد ديگری را نيز در همين راستا از ورای ا

هيچگاه و در هيچ شرائطی تصور داشتن ظرفيت سازمانيابی ضد کار مزدی و برای محو کار مزدی را به : اينکه

در . هيچگاه به عنوان يک طبقه دست به کار ايجاد تشکل سراسری ضد سرمايه داری نشوند. مغز خود خطور ندهند



ئطی ضرورت اطاعت از سکت ماوراء خود به عنوان منجی موعود را فراموش ننمايند و خيلی چيزهای هيچ شرا

  ..... ديگر

  کارگران کردستان و درس های شکست سوسياليسم بورژوائی 

  
شکست خوردن بيش از حد . شکست همواره حادثه ای محتمل در پيش روی هر جنبش طبقاتی و اجتماعی است

جنبش کارگری نيز زير فشار بی افقی ها، . ردناک است اما واقعيتی است که اتفاق می افتدپرزيان، رقت بار و د

سردرگمی ها، بی سازمانی ها، ناآگاهی ها و ساير ضعفها و معضالت درونی خود از يکسوی و قدرت سرکوب 

گر درس آموزی مسأله اساسی برای فعالين آگاه طبقه کار. ددمنشانه سرمايه از سوی ديگر دچار شکست می شود

شکست « : همه ما با اين ضرب المثل معروف توده ای آشنا هستيم که. خالق، بالنده و راديکال از اين شکستها است

به نظر ما نير شکست منتهی به درس آموزی ها و استخراج تجارب راديکال و به کارگيری » مقدمه پيروزی است

به .  به طور قطع سرآغاز خيزشهای نوين پيروزمندانه استاين درسها و تجارب در پراتيک جاری پيکار طبقاتی

بيان ديگر جنبشی که به طور واقعی با اتکاء به ماترياليسم انقالبی، آموزه های شکست پيشين را چراغ راه تداوم 

مبارزه طبقاتی سازد اساسًا شکست نخورده است؛ بلکه پروسه شکست را به جزء اليتجزائی از فرايند سراسری 

جنبش کارگری کردستان و جنبش کارگری سراسر ايران نيز بايد .  اميد بخش و موفق طبقاتی ارتقاء داده استپيکار

 سال ٢٧چنين کنند و اين کار نيازمند تمرکز آگاهانه فعالين ضد سرمايه داری طبقه کارگر بر روی سير حوادث 

  . گذشته است

ت جنبش کارگری کردستان در رويکرد اين جنبش به ما در بررسی مختصر باال نشان داديم که سنگ بنای شکس

قبول راه حلهای ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی ناسيوناليسم چپ و عدول از برپائی شوراهای طبقاتی خويش در 

گفتيم که کارگران کردستان بايد شوراهای خويش را بر پای می .  گذاشته شد۵٧روزهای پيش و پس قيام بهمن 

 قدرت اين شوراها کليه مراکز کار و توليد اجتماعی را تصرف می نمودند و اين شوراها و مراکز در پرتو. داشتند

. کار را همزمان به سنگر برنامه زيزی کار و توليد اجتماعی و جنگ با دولت بورژوازی اسالمی مبدل می ساختند

تا . اهای خود را بر پای دارندجنبش کارگری بايد به دهقانان و انبوه کارگران روستاها کمک می کرد تا شور

تا کليه مزارع و اراضی زمينداران و فئودالها را مصادره کنند و . شوراها را به نهاد اعمال قدرت توسعه دهند

جنبش کارگری کردستان بايد بر اين مسير می شتافت و . برنامه ريزی شورائی کار و توليد را وظيفه خود سازند

طبقه خود و کل توده های فرودست و زحمتکش کردستان را يکراست بر روند کار جبهه پيکار سراسری توده های 

طبقه کارگر در کردستان . جامعه سرمايه داری و بر تعرض مستقيم به اساس مناسبات کاپيتاليستی مستقر می نمود

تحاد خود با کل طبقه بايد سراسر اين ديار را به آوردگاه طبقاتی عليه سرمايه بسط می داد و در اين گذر پايه های ا

اين . کارگر ايران را مستحکم می ساخت و از تمامی فعالين کمونيست جنبش بين المللی کارگری استمداد می جست

کارها انجام نگرفت، جنبش کارگری به ارتش جانباز جنبش ملی سقوط کرد، اين جنبش شکست خورد و در طول 

نديکاليستی زير پرچم رفرميسم راست و چپ سوسيال بورژوائی  سال گذشته رژيم ستيزی فراطبقاتی و مبارزه س٢٧

  . همه وجوه زندگی اجتماعی و حيات سياسی آن را در خود غرق ساخت



نخستين درس ماترياليسم انقالبی از کندوکاو اين پروسه شکست ضرورت يک رويکرد راديکال به کار برپائی 

 در يکی از مقاالت ديگر همين نشريه توضيح داده ايم که ما در مقاالت متعدد و از جمله. شوراهای کارگری است

شوراها . ارجاع برپائی شوراها به لحظه قيام صرفًا و صرفًا يک دسيسه جنبشهای خلقی و سوسيال بورژوائی است

بستر پيکار ضد سرمايه داری ما و مرکز ثقل تدارک و بالندگی و آگاه شدن و بسيج سراسری توده های ما برای 

احزاب سوسيال بورژوائی در همين لحظه حاضر نيز . ليه بردگی مزدی و تدارک انقالب سوسياليستی استپيکار ع

از زمين و آسمان برای ما نسخه سنديکاسازی صادر می کنند و از ما می خواهند که تشکل صنفی بسازيم، اين 

 در مبارزه مستقيم عليه اساس سرمايه تشکلها را به حزب آنان بياويزيم، از سازمانيابی سراسری توده های طبقه خود

داری امتناع کنيم و نهايتًا به عنوان ارتش آلت دست سکت آنها باقی بمانيم تا روزی آنان را به قدرت برسانيم و بر 

گوش دادن به حرف اين احزاب نه نقد گذشته و نه استخراج . سرنوشت کار و محصول کار خويش مسلط گردانيم

تهای پيشين که کامًال بالعکس سر در زير برف فرو بردن، از گذشته نياموختن و اصرار تجارب راديکال از شکس

  . عامدانه بر تحمل شکستهای آتی است

اين شوراها را ظرف اعمال قدرت کنيم، با قدرت . شوراهای خود را در کليه مراکز کار و توليد بر پای سازيم

سرمايه داری بسيار صريح و سرراست اعالم کنيم که هر چه هست و شوراهای خود به سرمايه داران و دولت 

اين مائيم که بايد چه توليد شود و چه توليد نشود و سرنوشت پروسه . نيست محصول کار ما و طبقه بين المللی ماست

ر کليه پرچم برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کار و توليد اجتماعی را د. کار و توليد اجتماعی را تعيين کنيم

اين اتوپی پردازی نيست، نقشی است که طبقه ما قادر به . مراکز کار و توليد و در سراسر جامعه به اهتزاز درآوريم

ما در همين راستا و در زير همين پرچم متحد می شويم، متشکل می گرديم، مطالبات عاجل روزمان . ايفای آن است

سنگر به سنگر با نظام .  مطالبات را بر بورژوازی تحميل می کنيمرا مطزح می کنيم، به ميزان قدرتی که داريم اين

سرمايه داری و دولت بورژوازی می جنگيم و در همين راستا به سوی محو سرمايه داری و استقرار سوسياليسم می 

  شتابيم 

اد توده جنبش شورائی ما تبلور قدرت روز ماست اما قدرتی که مظهر حضور فعال و دخالتگر و خالق و آگاه آح

فرقه های سوسيال بورژوائی ما را اليق اين کار نمی بيندد و به همين دليل ما را از ساختن شوراها منع . های ماست

هر گام گوش دادن به حرف اينان نه گامی . می کنند و به برپائی سنديکا و آويختن سنديکا به حزبشان رجوع می دهند

. می در انفصال خويش از اعمال قدرت متحد طبقاتی عليه سرمايه استدر راستای تدارک انقالب سوسياليستی که گا

در پويه قبول آنچه اينان می گويند حتی موفقيت ما نه پيروزی طبقه مان عليه سرمايه که تالشی در راستای خزيدن 

 کاپيتاليستی اينان به ماشين دولتی ماوراء طبقه ما و افتادن ما در ورطه شکل ديگری از برنامه ريزی کار و توليد

ظرف . تشکل راستين ما تشکلی است که قدرت ضد سرمايه داری توده های مان را وارد ميدان مصاف سازد. است

اين اعمال قدرت نه اتحاديه و سنديکا و آويزان سازی سنديکا به سکت ماوراء خود، بلکه شوراهای ضد کارمزدی 

 و رفرميسم سترون سنديکاليستی، توده های خود را شورائی ما کامًال قادريم به جای مبارزه قانونی. کارگری است

متشکل سازيم و از درون اين شوراها قدرتمندانه پرچم آمادگی برای برنامه ريزی سوسياليستی و شورائی کار و 

  . توليد اجتماعی را به اهتزاز در آوريم



 طبقاتی ضد سرمايه داری است سازمانيابی جنبش شورائی ما در همان حال که بستر تدارک و پيکار سراسری

هيچ آيه ای با هيچ شأن نزولی در هيچ کجا نيامده است که مبارزه . ظرف مبارزه برای مطالبات روزمره  نيز هست

اين آيه فقط از محکمات . روز ما بايد از جنبش طبقاتی عليه کار مزدی و برای محو سرمايه داری مجزا باشد

سوسياليسم . به کجراه بردن مبارزه ضد کاپيتاليستی ما ابداع گرديده استرفرميسم راست و چپ است و با هدف 

بورژوائی و ناسيوناليسم چپ ساليان دراز با همين آيه پردازيها ما را ارتش جنبشهای ناسيوناليستی و دموکراسی 

رون اين شوراها شوراهايمان را بر پای داريم، در د. بر اين روند بايد نقطه پايانی گذاشت. طلبانه خود ساختند

مطالبات پايه ای سراسری ضد سرمايه داری خود را مطرح سازيم، با تحکيم صفوف پيکار در درون شوراها قدرت 

روز خويش را برای تحميل اين مطالبات بر بورژوازی و دولت بورژواها اعمال کنيم و همزمان پروسه تدارک قوا 

ستی کار و توليد اجتماعی و سرنگونی دولت سرمايه داری را برای به دست گيری برنامه ريزی شورائی و سوسيالي

در شوراها برای افزايش دستمزد مبارزه می کنيم در همان حال که کيفرخواست طبقاتی خود عليه . دنبال نمانيم

  . اساس کار مزدی و پرچم جامعه ساالری شورائی سوسياليستی را نيز به دست داريم

اگر توان آن را داريم که متشکل گرديم، توان آن .  از برپائی شوراها وجود نداردهيچ مالک واقعی برای انصراف ما

را هم خواهيم داشت که شورائی متشکل شويم، اگر قرار است برای سازمانيابی خود مبارزه کنيم اين مبارزه را در 

سنديکاها تفاوت در اسم و تفاوت شوراها با . راستای سازمانيابی شورائی توده های جنبش طبقاتی خود به پيش بريم

شوراها بستر . سنديکاها ظرف مبارزه قانونی هستند. شوراها نهاد قدرت ضد سرمايه داری ماست. رسم نيست

تدارک قوای طبقاتی ما برای محو سرمايه داری می باشند، سنديکاها و جنبش سنديکائی بستر تسليم و انقياد به سلطه 

 ما برای مطالبات روز را با مبارزه سراسری طبقه مان برای رفع عينيت شوراها مبارزه. جاويدان سرمايه است

سنديکاها ما را صنف صنف می کنند و قدرت طبقاتی مان را در منجالب منافع سرمايه . موجود به هم می آميزند

 در راه شوراها مرکز بلوغ و رشد آگاهی طبقاتی ماست، سنديکاها باتالق مسخ و انجماد ما. داران دفن می سازند

شوراها ظرف وحدت و انسجام و يکپارچگی کل طبقه ماست، سنديکاها و اتحاديه ها در . حلهای بورژوائی است

بهترين حالت و در راديکال ترين روايت چپ محمل گسيل توده های کارگر به مبارزات صنفی و سکت ماوراء طبقه 

د وحدت انديشه و عمل، تئوری انقالبی و انقالب، شوراها نها!!! به عنوان فرمانده زبردست مبارزه طبقاتی است

جنبش و آگاهی، هستی اجتماعی و آگاهی طبقاتی است، سنديکا و جنبش سنديکائی و فرقه سازی و سکت ساالری 

شوراها سلولهای وحدت . مرکز شقه شقه نمودن همه اينها به زيان طبقه ما و به نفع نظام سرمايه داری است

ه کارگر عليه سرمايه در سراسر جهان موجود است، سنديکاها کج راهه انفصال از وحدت انترناسيوناليستی طبق

  . طبقاتی و خزيدن به الک منافع صنفی است

مراد از رفرميسم راست و چپ . يک معضل اساسی سر راه برپائی شوراها سخت جانی رفرميسم راست وچپ است

رفرميسم راست و چپ .  در درون خود جنبش کارگری استنه تبلور سکتی آن بلکه نسوج ريشه دار و پر قوام آن

در طول ساليان بسيار دراز و در پاره ای مقاطع تاريخی به گونه ای مزمن در زوايای رويکردها و چاره پردازيهای 

اين مسأله در فاصله تاريخی ميان قيام بهمن تا حال در مورد جنبش . بسياری از فعالين کارگری ريشه دوانده است

کارگران اين منطقه به ويژه با . گری کردستان به مراتب بيش از ساير بخشهای طبقه کارگر ايران صدق می کندکار



توجه به آنچه در باال گفتيم در تمامی اين مدت با هزار رشته مرئی و نامرئی به ناسيوناليسم چپ و فرقه بافيهای 

انيابی طبقاتی اين کارگران هيچ شاخ ملخی را رفرميسم چپ در کارسازم. سوسيال بورژوائی ميخکوب بوده اند

راست يا کج نکرده است اما نوع نگاه و تعابير باژگونه همه مسائل مربوط به جنبش کارگری را در وجود آنها القاء 

از يکسوی در . طبقه کارگر کردستان در شرائط موجود ويژگيهای متضادی را با خود حمل می کند. کرده است

 ميليتانت منطقه آمادگی بيشتری را برای حضور گسترده در مبارزه طبقاتی به نمايش می نهد و تداوم فضای سياسی

فعالين ضد . از سوی ديگر فشار افقها و راهکارهای گذشته بر روند اين آمادگی و تدارک تأثير منفی وارد می سازد

پافشاری بر سازمانيابی . شان دهندسرمايه داری جنبش کارگری بايد نسبت به اين ويژگيها بيشترين حساسيت را ن

شورائی ضد سرمايه داری توده های کارگر در کردستان و مبارزه با رفرميسم راست وچپ ستون فقرات وظائف 

  . اساسی اين فعالين را تعيين می کند

جنبش کارگری کردستان بدون همجوشی و همپيوندی مستحکم با جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در سراسر 

کارگر فعال کرد بايد دست در . ران قادر به گذاشتن خشتی بر روی خشت در پيشبرد مبارزه طبقاتی خود نيستاي

دست کارگر تهرانی و تبريزی و اصفهانی و عسلويه ای و بندرعباسی برای سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری 

با توصيه و تجويز سنديکابافی فرايند اين رفرميسم راست و چپ در اين گذر نيز اخالل می کند و . خود تالش کند

سازمانيابی شورائی حول مطالبات سراسری روز طبقه . وحدت و تشکل يابی طبقاتی را مورد آسيب قرار می دهد

کارگر با طرح راه حل عاجل برنامه ريزی شورائی کار و توليد اجتماعی می تواند اوًال رشته های اين همپيوندی را 

  . نيًا روند اشکل تراشی ها و مانع آفرينی های رفرميسم راست و چپ را کندتر نمايدمحکم تر سازد و ثا

. ما يک طبقه عظيم اجتماعی هستيم. اصول اساسی مبارزه طبقاتی و ماترياليسم انقالبی مارکس را از ياد نبريم

رائی خود عليه سرمايه اين توده های وسيع طبقه مايند که بايد با اتحاد و تشکل سراسری شو. انقالب کار ماست

آگاهی ما هستی طبقاتی آگاه ماست و اين آگاهی را نخبگان جنبشهای ناسيوناليستی و . داری بجنگند و پيروز شوند

مارکس و مارکس ها آگاهان طبقه ماهستند و رفرميسم چپ مجاز نيست با . سوسيال بورژوائی به ما هديه نمی کنند

اين آنهايند که اگر راست . جعلی به نام آنها ما را به دار سکتهای خود بياويزدگروگانگيری اينها و صدور شناسنامه 

می گويند بايد سکت و حزب و دفتر و دستک خود را در جنبش ضد کار مزدی و برای محو کار مزدی ما منحل 

 کار مزدی و اين آنانند که بايد به صورت آحاد فعالين طبقه ما در روند سازمانيابی سراسری شورائی ضد. سازند

در مقابل اين مائيم که بايد جنبش توده های وسيع خود را شورائی و ضد سرمايه داری با . سوسياليستی حضور يابند

  . هدف نابودی کار مزدی و استقرار کمونيسم سازمان دهيم

نه، مدرسه، برای پيشبرد پروسه سازمانيابی شورائی طبقه خود، در همه جا دست به کار شويم، در کارگاه، کارخا

در بيمارستان، در محله ها، در درون هر اعتراض کارگری، در هر تجمع زنان کارگر، در مبارزه عليه کار 

کودکان، در جنبش رفع تبعيضات جنسی و در همه قلمروهای اعتراض عليه استثمار و بيحقوقی و ستم سرمايه داری 

ی در اين ميادين واقعی مبارزه طبقاتی با هم رو به رو به مثابه فعالين کارگر. دست به کار ساختن شوراها گرديم

شويم و دست در دست هم گذاريم، تعلقات فرقه ای را به سينه ديوار کوبيم، بر سينه رفرميسم راست دست رد کوبيم 

و رفرميسم چپ را به بايگانی تاريخ بسپاريم، فراموش نکنيم که آحادی از يک جنبش عظيم انترناسيوناليستی و 



تعلقات سکتی نبايد به کار سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری ما ضرر . تی عليه اساس کار مزدی هستيمطبقا

هيچ چيز وحشتناکتر از اين نيست که به گاه ديدار همزنجيران کارگر خويش از موضع اين سکت و آن . وارد سازد

تاريخ مسؤليت سترگی بر دوش . ياد ببريمسکت حرکت کنيم و اساس مبارزه متحد طبقاتی عليه سرمايه داری را از 

شوراها را بر پای داريم و دست دردست هم برای نابودی نهائی سرمايه داری پيکار کنيم، در همين . ما نهاده است

روز خود بر بورژوازی مبدل راستا هر مقدار از قدرت شوراهايمان را به سالحی نيرومند برای تحميل مطالبات 

  . سازيم
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