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برادرانِ بازگشته
نویسنده: مهدي گرایلو

ي مردمان روس را کشف العادهفوق، خونگرمیِ]پرو[در مقام سفیرِي حضور در مسکودر دوره
شـناختیِ  زیبـایی ام، صـداقت و آزادگـی را در سـمت   گونه که هرجا خدمت کـرده کردم. همان

هنـري تنهـا زیـر ظـاهر     ظریفام که پیوندهايدهرسیام و به این کشف زندگی جستجو کرده
از هنرمندان که نمایش آنها ممنـوع شـده بـود،    بسیاري خاکستريِ سازگاري وجود دارند. کار 

در نیویـورك، یکـی   بعدهارا خریدم. » ممنوع«هاي انگیز بود. من بسیاري از این نقاشیهیجان
لل] آویختم. در این تابلو، در سازمان ماقامتگاهماز آنها را که پساامپرسیونیستی بود، از دیوار [

و ،مولومسـ وکسـازمان جوانـان،   عبـوسِ نشـانِ هاي تازه که نمـاد حقیقـت بودنـد، کنـارِ    گل
ي محـل اقـامتم نصـب    کنار کتابخانهجاییقرار گرفته بودند و من آن را در پراودااي از نسخه

بار آندره گرومیکو براي مالقات به اقامتگـاه  نحوي که در معرض دید باشد ... یککرده بودم، به
من آمد ... خیلی مراقب بودم که وزیر خارجه [شوروي] را به اتاقی دیگر هدایت کنم و او را از 

ز دکوئیاررِر پِخاویِ...   دور نگه دارمبراي او،ي ناخوشایندآن منظره

دنبال آن انشعاب براي یافتن چراگاه، و بههاي دام گلهفصلیِ شدنِ شاخهرا از شاخهشعباننام ماه قدیماعرابِ
پیوستند هاي منشعب باید بار دیگر به هم میهاي بعد، گلهقاعدتاً در ماه؛ ندگرفتحشم،قبایل صاحبدر خود
ي جدا شده و رفته، شد که یک شاخهد میند. اما البآمیختیکدیگر میدوباره بانیزي مادر هاي قبیلهو شاخه

بـه  موطن در شناختیزبانايبازنگشته نشانه» شعبِ«ي اولیه بازنگردد. از این دیگر به بدنه،بنا به هر دلیلی
زا ي آسـیب روانی یـک خـاطره  تعمیر، براي دیپیاُیِدادگهر ازدستجایگزین داللی د تا چونان مانَیادگار می

ذاتـیِ کلمـات   يشک با همان سرکوب تکرارشوندهشود؛ و بیدر زبان عربیملّتپذیر تبدیل به مفهوم داللت
انشعابِ مرتعدیگر براي تأمینِتازیانْد: امروز دهتن میناگزیرشسِقدبه تآن با هربار تلفظاست که متکلم 

تـاوان  نیمروز جـدایی از بـرادران خـونی خـود، بـه     يخاطرهبه مکرّربازگشتدر ؛ درعوضندکنشعبانی نمی
شوند.کیفر میوقفهبی،با داغ و درفشِ غرور یک اَبرمنِ عربی،شکستن سوگند رجعت به اُخوت اولیه

اسـت، بـا   ملتیکهایش بدون هیچ تالش آگاهانه و ایجابی براي بازنمایی خودویژگیروح جمعیتی که 
در میـان  ؛سـرِ ذوق بیایـد  پرسـتی آسـانی بـا شـعائر مـیهن    تواند بهچنان عذاب خاطري عجین است که نمی

کـردنِ  شـکنی و فرامـوش  بابـت پیمـان  نوعی خودخوري ي تاریخی دارند، هایی که نام دیرینهشهروندانِ ملت
،ندنامش میاینک میهنَبه جایی که همان شند و دنبال گلّهان با آنها نیامددیکانی که در روز مقرّر سرِ قرارشنز
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، یعنـی  اً موجوددهد: ملت واقعیل میتشکرا تملّیآلود روانیِ حس تناقضي پایه،ملتیک ندو شدندکوچید
شده مرزگذاريي بورژوازيبا رسیدن به دقیقه،طور تاریخی و در فرایند تطور ماديِ یک روحِ جمعیبهآنچه
از خـویش  نژندانهروانگیريِجور انتقامیکو تنها به برکتبودهخود مالزم ـازـ، همیشه با یک نارضایتیاست

ــرف خودنمایانــه: بــرخالدبمانــپاینــده و همبســته توانســته در درازمــدت گريانکــارـخــودیــا حتــا  ي ف ع
دیسـکوهاي ي یوگسالوي و کشور ــ از واحدهاي تجزیهفرایندهاي جعلِ در شدهتعبیهاثباتیِهاي گراییملی

شمالمجعولِاقلیمِو البته کاتالونیا اخیراً و گرفته تا اسرائیلو فرارودقفقازتُرکی و ازبکی و ارمنی و تاجیکی
هرگونـه عینیـت و   هیسـتریک  انکـار براي ، فقطي هگلیدر قالب یک ناسازهي موردنظر ما مجموعهـ عراق ـ

ي خـویش، خـود را پیوسـته ثبـت     ؛ یعنی بـا نفـی فروتنانـه   شودآفرین، با خودش متحد میهمانیِ هویتاین
بـه  و ...و شکل پوششرهنگیهاي فها و نشانهآیینتفاوتی نسبت به نمایش درنتیجه مثالً نوعی بیکند.می

نه محملی براي خودنمایی آیینْیکقاعده د، زیرا بنابهخورچشم میبهسال هاي دیرینهملتجهانیان، در مورد
و کند ي مجازات خویشتن است که تنها میان خویشاوندان معنا پیدا مییافتهانتظامنزد بیگانگان، بلکه مراسمِ

که این صرفاً عذري موقـت بـراي تعویـق اجـراي مراسـمِ اصـلیِ       کنندگوشزد میه به همهمي آن واسطهبه
هیچ ربطـی  این پدیده خود ایران است که البتهنمونه براي ترین و شاید شاخصترین نزدیکزنی است. گردن

اروپـاي اییِ گري استاندارد ملینسخهلیبرال ندارد؛ در قالب امثال طباطباییِ» ایرانشهريِ«هاي بافیبه فرضیه
؛ شوندمیشدت ایجابی به، ایراننام فردا در تبیین امتداد تاریخیِ منحصربههفرضیهدستاین، عصر روشنگري

یک چیزي از که جاي آنبهمفهوم ملت، ولیدتاست که در شناسیِ لیبرالیدلیل همین روشدرست بهدرواقع 
ي این ي چپگرایانهنسخهد؛نشومیآن حملرغرورانگیز بد، چند محمولِشوسلب تاریخییِ ممتدجمعروح 

که او در آن با تعدیل است) هویت ملیدر برابر (ی هویت فرهنگی ایراني ظریهو ناحمد اشرف ایجابیت از آنِ 
تاریخـاً  فرهنگیِهايداللتاز جنس ایرانیچیزِیک ،»تولید ملت پس از تشکیل دولت«روایت مارکسیستیِ 

کم تا ساسانیان را دست» انددانستهایرانیمردمانی که همواره خود را فارغ از دولت سیاسی، «شده در نهادینه
رکی و تر واحدهاي تُاز آن روشنیا ،ییي اروپاهاونهبرخالف نمدر ایران، من با این گزاره که کند.تباریابی می

ت یـ ي ملبرسازندهشناختیِکردن عناصر روانزور و سرکوب در همگانی، عاملپس از فروپاشی عثمانیعربیِ
تحمیـل  ازمسـتقل کـه  ایرانـی چیـزِ چندانی نداشته است، مخالفتی ندارم. امـا آن  ...)، نقشفارسی و(زبان
ازاي ي یـک مابـه  کنـد، بـدون مالحظـه   سیاسی از بیرون، در طول تاریخ تداوم پیدا مـی دستگاهیک ي اراده

ي تر از سرکوب آتاتورکی در تولید و تـداوم یـک مجموعـه   درونی که کارکردي الجرم مطمئنيیزانهخودست
به بهمن د، کلیت بمانَباز همکند تا خود را توبیخ میمدامکلیتی که بار، آخرینهمبسته دارد، ناممکن است: 

دوباره بـه  را اشي سلبیخصیصه، شیروخورشیديخودپسندانهایجابیت جمعیِدستهو با حذفرسدمی57
شـکلی  بـه طلبـی،  هـاي محـذوف عظمـت   ي نشـانه براي اعـاده اپوزیسیونهر تالشِپس س.دگذارمینمایش 

شود.نیروهاي گریز از مرکز تکثیر میشیزوفرنیِ يطلبیِ بازپرورندهزیهي تجحهدر صفوارهناساز
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شـدگی یـا   ، از نـوع وضـع  بـورژوازي ملت و پیـدایش تـاریخیِ  ـدولتمفهوم مدرنِبرم این خصیصهتقد
دولت سرمایه از این عذاب وجدان بـراي ایجـاد   همچنان وابسته به نتیجه است:بنابرایننهادگی است و پیش

خود بورژوازي که بداند شهروندانْآنبی،گیرد، اما رأساً از تولید آن عاجز استمرزهاي سیاسی خود بهره می
ري که بارها ي مکرّتقدم و تأخّر در آن چرخهي تعیینِمسئله،وضوحبه.دانندشان میگذشتهرا کیفرِ گناهان

مانَد همچنان ناممکن می، )ي خاطیان، گزارش دومین پاکسازيبامداد بیورسپ، شریطه(ایماز آن سخن گفته
کنندهعنوان تنظیممفهومِ ملت بهي زمانمنديِدربارهايطرح فرضیهو در عوضزمانیِ پویشِ مفهوم ي آهنگ

رایجـی اسـت کـه    کونومیسـتیِ پرهیز از خطاي اازهمه منظورمپیش.شودممکن می،دولت از منظر مارکس
ي دولـت نظریـه در نقـد دولـت بـورژوایی،    کند.خلط میکافیعلتاقتصادي را با موضع منطقیِ شرطپیش

شده هاي طبقاتیِ تبدیلنجهاي از ستاریخی با مجموعهمعذبِوجداناین سیاسیِترجیحاً مرزگذاريِمارکس
انتقادي که چرا شهروندان بـا عـذاب   طرحِ ضمنی این پرسشِباوکشدرا به چالش میبه ایدئولوژي همگانی 

ي خـود ایـن وجـدان    کنند، دست بـه تخطئـه  تر ــ را تطهیر میبورژوازي ــ و نه چیزي معقول،شانمقدس
، بـه  شـده ایـن تعـذیبِ درونـی   ي سـاختار یکسـره انکار چون ،درستش هم همین استکنم زند؛ فکر مینمی

ارجـاعِ بارنـد. کنـد کـه نتـایج بالفصـلش فاجعـه     میکمک» هاقومیتاردوگاه «گسترش میدان عملِ فرمولِ
ر دکُـردي و تُرکـیِ بـابِ روز   اباطیليلنین، و ادامهحق تعیین سرنوشتي به جزوهو غیرتاریخیسراسیمه

امگـانِ  نخطرنـاك  ، جـز بازتولیـد   ي طبقـاتی بر مسـئله ناموجوداساساً ي ملیِمسئلهیک اولویت حل توجیه
]، بـاکو وکـوجِ کـج هـا ـــ   تُـرك معمـولِ  تلفظ ــ طبق[= باکیکاران (آذربایجان جنوبی، نومحافظهمصنوعی 

هـاي  بـازي زرنـگ ي دمکرات و فرقهوقالِقیلجا از ذیلِ بزرگداشتی نابِو ...)ایران،رفع ستم ملیهايجنبش
ي دیگري ندارند.هفاید،1وريامثال پیشهعجلِ ستَم

ملـی، بـا   دیرپـاي خودانکارگرانـه در تولیـد معـدودي کلیـت     عاملِ و تصدیق کارکرد شناخت هرحال به
بینند و آن را تر عمده میهاي پسینسازيي مستشرقان را در فرایند ملترویکردهایی که سهم سوبژکتیویته

و اثبـات اقی گـرمِ هـاي استشـر  طلبی نظریههویتدهند، همخوانی ندارد. به سطح یک الگوي کلی تعمیم می
شـکلی اضـطراري و   بهمر و درنتیجه نیازمودنی را تي نامسهومات مربوط به یک گذشتهاست، چون موایجاب

ي وارونِ اندیشـه بهد. دهت مینسبادعایی در درون خویشي جوهرِ دیرندهیک به کند و می» تولید«تصنعی 
که بـا  است اقواماردوگاهباشد، همان ملتکه خاورپژوهان، محصول اصلی این تولید امپریالیستی بیش از آن

در بسـتري از  درنـگ  هـاي ایـن مقولـه، بـی    کـدام از پرونـده  خاورپژوه گماشته بر سرِ هـر  ي دیدحذف زاویه

1 https://mejalehhafteh.com/2017/09/15/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-
%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-
%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/,
https://mejalehhafteh.com/2017/10/05/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-
%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-2-
%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%b2/
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عامـل  کـارکرد  تـري چـون ایـران و یونـان، و     هـاي دیرینـه  نـام پاشد. این حکم در مورد از هم میکُشی نسل
یـن هویـت   کنـد، زیـرا ایجـاب ا   نمـی اصـالً صـدق   ،در آنهـا شـهروند یـابیِ ي ذاتی بـراي تعـین  خودستیزانه

وارونِ آن ایـن درسـت   ؛دهـد روي میي نفیِ دیالکتیکی خویشتن در نتیجهطبعاً تنها » تضادـدرـخویشـبا«
بیشـتر از  ، شـود بیشتر پافشـاري مـی  هویتیک بر اثبات در آن هرچه که سازوکار آشناي خاورپژوهانه است

به روزافزون شمال سوریه و عراقعریبِ تَو آن میااش، مثالی است که چندبار زدهرود؛ آخرین نمونهدست می
. ندکنتحمیل میجهان ي منظرهو شلوارِ گشاد خود را به آورکسالتریز رقصِدست کُردزبانانی است که یک

کُردها که هنوز عادت عتیقِ تر ازآیندهچند قرنْ: ستنهایت کلمات، عرصه تماماً تُهیبدون نیروي بیاما 
ـ ان مـی شـهروند بازار ملی خود را در زبان سرِ جایش ایستاده و بورژوازي اند، نایستادهی شعباناز کوچِ د و جوی

از :سـازد مـی اقـوام اردوگاهیک ملتجاي بهتعارف نکند، بیپیداچیز دندانگیري هاایلیاتیينامههدر واژاگر 
برند، هیچ گرگ شکن که پیراهنی آغشته به خون را به کنعان میي برادرانِ امانتبعد، در خوابِ آسودهاین به
یـک زنـد،  مـی تازیانـه را بازنگشتهگُسالنِآن کس که پیمانکشد؛ اي زوزه نمینَدریدهکشیده و یوسفتهمت
.رانِ بسیار داردکه مخبِردوگاه استرئیس اشخصِ؛تعذیب نیستـدرـفرویديِ همیشهوجدانِ

*                    *                    *

اردوگـاه تـرجیحِ سیاسـیِ  درنتیجـه هاي خود را دارد و براي آنها دلیل هم دارد.هرحال امپریالیسم اولویتبه
ي فدرالیسـم،  پـروژه ترجیحـی ماننـد  ، نسبت به خود ملت و دردسرهاي ناشی از وجـدانِ معـذبش  هاقومیت

کند. این منحصر خواه جلوه میتمامیتیک وجدانِکراتیک براي رهایی از استبدادي دمیک مبارزهصورت به
تـر از  چیـزي عـام  هـم  هـاي قـومگرا نیسـت و منظـور مـن از فدرالیسـم       ي جریـان هـاي محقّرانـه  به عقـده 

قوا، تمرکززدایـی از قـدرت، احقـاق حقـوق     : تفکیکاي در یک سرزمین استهاي قومی و قبیلهخودمختاري
صورت یکفدرالیسم را بههمگی و ... ، فمینیسمي مدنی، سکوالریسمها، تقویت نهادهاي قدرت جامعهاقلیت
پـاك  شـکل خطرنـاکی   میان دولـت و اپوزیسـیون بـه   ند که در آن مرزِاندازانداز فراخ سیاسی طرح میچشم

گـویی  را نـدارد و دائمـاً از پریشـان   شمخالفـان هیسـتريِ تقویـت  م بـراي  ي الزگفتار آمرانـه ود: دولتشمی
اش شـناختی ي زبـان و هیمنـه » ملت«ي کسانی که به سازهگیرد.میتالعقلش واژه به عاریشهروندانِ ناقص

برنـد و طبعـاً بـه فقیرکـردن     نیست، در تبعید به سر مـی اردوگاه دمکراتیکیکه چرا چنان کنندمیاعتراض 
و شـکنجیده هاي عملکرد استبداد بر چهره و پیکـرِ ند. آنها نشانهیک مرکزیت مستبد سرگرميپدرانهگفتار 
همـه  ایـن از شـنیدن روایـت  خود را يپسند خطابهتساهلمخاطبانِدر غربگیرند ورا گواه میشانکوژیده

شـکل فروکاسـته و   .کننـد شان میخکوب مـی هاي ناباوريصندلیبر، جهانشقاوت و خودکامگی در جایی از 
اختصـاص  آن رايمشخصـی را بـ  حتمـاً زمـان  شـان روزانهي کاريِدر برنامهکسانی که بهسیاست کنکوريِ
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به چیزي در اطراف کاربرشرط کهبه این ،شودعرضه می2سخنرانیمانندهاییاَپلیکیشند، از طریق دهنمی
ي مخاطـب دربـاره  بـراي تـأمین خـاطرِ   7:35ي در دقیقـه طّابخَ؛ درنتیجه، همان موضوع نیاز داشته باشد

شود و به توسـیعِ  آینده، از چپ وارد میفدراتیوِاردوگاه نسبت به» هر فعال سیاسی«اشتراك موقف و منظرِ
پردازد.می» ما«مفهوم 

آیندمیبه اروپا ،استبداد شرقیيکلیشهمربوط به ي کوچکاز یک معرکهگریخته ،قاعدهبنابه،طّابانخَ
ودنترمیم کنرا» هر فعال سیاسی«نفسعزتکه است براي آنهم د، نکننمایی میو اگر در ابعاد آن بزرگ

ايبه بزرگیِ معرکـه اش دارد ورزيِ روزانهدر مجالِ محدودي که براي سیاستکاربر که خاطرویژه بدینهم به
را در گذرنده از دولت رفاه به نولیبرالیسم آتالنتیکیِي وجدان معذب در سوبژکتیویتهمحتاج است که فقدان 

کردم خیلی کوچکنـد،  فکر میامایمن و آسودهزندگیِ يغفلت تدبیرشدهفجایعی که من در«او جبران کند: 
سـطحِ  شـدنِ او در گیررفته بـا جا طبعاً توانایی سخنران در بازسازي این اَبرمنِ ازدست.»ند!ابودهچقدر بزرگ

ي مسـتقیم  محـیط آزمـایش رابطـه   انتقـاديِ ياندیشهطورِ کلی شناسی یا بهي سیاسی، جامعههنظریرسمی
بـا  و،در نمـودار غافلگیرکننده ناپیوستگی یا تکینگیِهیچن برخورد با ، بدویکُم؛ با عزیمت از این سطحدارد

سیم کـه البتـه   رمییحستحریکسطح دومین به ،کندکه حرکت را نامحسوس میرفتار و نرمشیبی مالیم 
اعـالم  صدایش کردند بـرود و هرجاتااست ختهي یک نوبل آویزمالله یوسفاز اکنونتري دارد:مخاطب عام

باور د؛ ناظران حرف او را برَمیي چون حق تحصیل دختران را از غرب به کشورش ابیعیطهاي کند که ارزش
آورِ ایـن حقیقـت کـه    یا بداهت خمیـازه ،اشي خُردسالیاطمینان از صداقت ابلهانهنه به خاطر کنند، اما می

ي تلخـی روي  ذرد و حادثـه گـ رامـی مـی  آنجا کـه روزگـار بـه آ   ؛ خودش قربانی خشونت مرتجعان بوده است
ي بخشی از آنها از بخشِکشی روزمرهي اختفاي سازوکار بهرهدرنتیجهود نشومیظاهرانشهرونددهد،نمی

تا دنکنعبور میسوي محل کارشان بهبنیامین »روال معمولِ«مند ي نظامفاجعهمعبر همگی هر روز ازدیگر، 
چیزي ماننـد  باشد،شناختی طبیعی یا زیستیزِ انگهوليناگهانهیک تنهااستآوردنی یمانشان ابرايآنچه

پـس از یـک التهـابِ مقـدماتیِ     نشـینان بـر سـرِ کوهپایـه   همیشـه دمـان   انفجاريِ یک مخروطیِفشاناَدازهگُ
شـناختی،  زمـین کردوکارهـاي زمانمنـديِ در قیـاس بـا   زادسبب کوتاهی نسبی عمرِ آدمیـ اي که بهچنددهه
ي مشـهود و ملمـوس عـذاب    نشـانه ؛ نخسـتین  ه اسـت شدتصور میشدهرامیک کوهاموشی ابديِ خاشتباهاً 

س که پاياعوجاج زنندهنمط بدینو،دنشانَمیفرورا شهرونداني ماندهعطشِ ایمانِ بالتکلیففوراً جسمانی، 
بـه عـابرانِ   دهـد کـه او   شـهادت مـی  خوبی به، جا مانده استبهصورتشدر ترکیببه جان ماللهقصد از سوء

گوید.دروغ نمیي پایتخت سرمایه روزههمه

2 https://www.youtube.com/watch?v=2-Pv4juWZHo
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: یک دختر ایزدي ندشدسرازیریافتگان به غرب سیل اعوجاجموجودیت، کالبدشناختیِاثباتبراي آنگاه 
هاي انفجار بـه کـار   اي آماسیده و مخَطَّط از تراشهکه هنگام فرار از چنگ داعش روي مین رفته بود، با چهره

کُردها در سوریه و عـراق متوجـه مزایـاي ایـن     آمد. ي دختران قلمروي داعش جلب توجه جهانیان به فاجعه
در ،شودتصاویري که از زنان مسلح کُرد مخابره میماابرند؛ استشهاد جسمانی هستند و کارشان را پیش می

شـکلی غیردیـالکتیکی   کـه بـه  نـد اکامالً وارونه ختم شـده شناختیِخود کُردها و در غرب به دو تعبیر زیبایی
ذاتـی  یـک امتنـاعِ  کـه بـه انکشـاف   نیسـت کنند؛ این تشدید متقابل به این دلیل دیـالکتیکی  افزایی میهم

: کُردها با این تصاویر، شاهد و مشهود عرفانی استي یک جفتواسطهي بیانجامد و بیشتر شبیه معاینهنمی
نظـام کـه آنهـا پاشند؛ها میو در رسانهورندپرمیخود را در ذهن اوزیباییِي شایعهي زن شورشی و افسانه

برایِشـان آویـو تـل اي کـه  پشتشان به اراجیف تهییجیدارمسئلهاطیرِ قابل توجهی ندارند، در این برداشتاس
مثـل که قومِ من هـم  خاطر آگاهی از اینم، بهاَیتُرکتبار ي من با همه،در چنین وضعیتی.گرم استبافدمی

ول دزدي از مشـغ در بـاکو  دارشسرسلسـله آور، شـرم فقـر و براي جبران این سرِ سوزن اسطوره نداردکُردها 
هرچـه بـه آن تصـاویر    پسسـ :کنمایرانی گرم میاستوارپشتم را به اساطیرمسلماً ، دیگران استهاي داشته

آمریکا در رقه و دیرالزور ارتش که زنانیرخسار و رفتاردر گُردآفریديجاذبهاز يبینم چیزکنم، مینگاه می
ناختی، مـال مـن هـم رمزهـاي     شـ زیبـایی پرواضح است کـه ماننـد هـر داوري    کند نیست.آنها را مسلح می

پاسداري از مرزهاي یک خشـونت مقـدس   ست،شک آنچه اضطراريبیاما کند.ایدئولوژیک خود را حمل می
روز ی، روزبـه حسهاي تأثیرپذیريِشاخصبومیِتکثرِ از درنماتعبیر پسي اخالقی است که با تساهل خورنده

رود.تحلیل می

او در ردّي آقامنشـانه همـه رواداريِ رغـم ایـن  ل است: بهکمّمعکوس و مکه گفتم تلقی ناظر غربی چنان
ـ خُلقاً مجذوب ،التین و آنگلوساکسونشناسیِزیباییروایت کالن آنارشیسـتیِ  ب روداني میـان هـا دهـاتی زَك
وغریـبِ  عجیـب طـوارِ از اَدقیقـی ي آمیـزه زیبارویان خودش را باتمدنبخش تَرگُلِ؛ در سرزمین او شودنمی

و سـنجار از درعـوض  و کندمیو تولید طراحیهاي پزشکی و آرایشیترین فناوريپیشرفتهه ونَمستگايوی
اشارت، بلکه در نامقبولشسیماي صراحت ش نه در اکشد که زیباییي را میاپیدایش چهرهانتظار العربعین

بـه  بهتـر اسـت   است. مصنوعیسفارشیِ یک روحِ قومیِزخم دخترك به شجاعتي تکشکاف چهرهاشراقیِ
ي تجربـه مرعـوب د و مـا  خورتاب میمان کارگران باالي سرِاخالقی پرچم استبدادفکر کنید کهها بعدسال

ي تعـدادي  بنا به تدابیر سـختگیرانه ،پوشاك و پیرایش سوسیالیستیخاکستريِیکدستیِسازگاري با مهیب
زیبایی ترازنوین يشدهجوهرِ روغنی و آهنکاريبه دركاکراه ا ، بخلقفرهنگ عالیِ کمیسریاي بوروکرات در 

بورژوازي سالیِکه در چنین روزهایی در میاندآیمیمانیادبههی ک غم غربت طبقاتییابو یماتن در داده
حامـل رکش بیشتر که روي چِدالفَمیشیطنت بهسرمایهر و تمیزِروي تَخبردار شدیمگذراندیم که عمر می



7

را در اختیــارهابلنــدگوجــوایز جهــانی، هــا و مراســم اهــداي جشــنوارهمعیارهــاي اصــیل وجاهــت اســت؛
هـاي  ستارهشان براي سخنرانیموضوعآمدند و میمینمیدانِاز ند که گذاشتمیاندامیبیاي هسوختهآفتاب

قصـد  انفجار و سـوء يروزمرهاز فالکتزیباییاستنباط محک معنويي نحوهبه ، سینماي آمریکاي تراشیده
ي یـا اُبـژه  ي قـومی موجبـه چیزِیک هاي جدید حسی و عاطفی، استناد تجربهبهبود که چنیناین؛یدکشمی

ل و تزیینات دیواريِ دفترکار دبیرکـ شدجعل میمعترضِ زیرزمینی ـهاي همیشهبراي اقلیتسازمثبت هویت
خبـر کـه  آید خاطرتان میبهصلهبالفا.کردمالحظات دیپلماتیک پر میمزاحمِاي مایهسازمان ملل را با درون

از روز کـه خطـی   آن، رسـید هـا رسـانه بـه  اهـالی اربیـلْ  گشایی دم عقدهسپیدهفقط چند هفته قبل ازاینها
یـک  يفـیلم رقـص شـلخته   شـویتس،  ویافتـه از آ نجـات بیسبالِ یهودیـانِ بازيِبا عبور از تصویرِگريصوفی

فـوقِ امنیتـیِ  هـاي کـالس خبر تشکیل به را پرسی پوشِ شب همهکُردهاي چاقالو و پیژامهاز مملو ي نوکازی
اُردنگـی چندبادر بالکان اي که شبهیککاروبار جغرافیاییِ.ختدوکابلآموزش زومبا براي دختران مانتوییِ 

اي نوظهـور  ي عشـیره تبدیل به یـک عقـده  » قربانی«در ترکیب مفهومِ مشکوك ،به راه افتادي تیتو به مرده
وپـرت  و کلّـی خـرت  میـراث ملـی  ن و تاریخ و مـیه اشعمو و عمهبراي از اَنبانِ سلیمان سرخودشود کهمی

حـرص ی کـه تـا چوپـان  د آمـ آن مـی بـه کـارِ  صوفیانهپیش از سوسیالیسم، صفت.آورددرمینامربوط دیگر 
فـالن ي ذ منحرفانهتلذّهاي ماوراییِي جنبهخیالبافی دربارهبا زد، اش را میرِ آباء و اجداديکشورشدنِ علفچ

از بـه صـحرا  پیش از بردن گلّه هر صبحفالن پیرمرد تبریزي، بااش تصادفیمالقاتي خاطرهشاعر بلخی از 
کـه  متمرکـز ریـزيِ اقتصاد مبتنی بر برنامهدرخوشبختانه .ودبرطفره در آینهگیماندعقبدنیا یکتماشاي 

درك ارتبـاط مسـتقیم   ي مسـتبدانه کردنِ شیرفهموطَویلَشساالريِ عریضفرهنگیِ دیواناهدافدوتا ازیکی
، خاکسـتري اسـت  هـاي  ترویج جـذابیت اروتیـک یـونیفُرم   البته و ، با نرخ استثمار نیروي کارشناختیزیبایی

اي دیـپِ دوبـاره  و تن بـه سـرکوب اُ  گذاریمنار میکرعاب اخالقییک امشارکت در عظمتمان را براي اکراه
بـا  : دکنـ را اعـاده مـی  هاي مقدس جهان باستان تحریم،شمول زیباییدهیم که براي تولید سازمان جهانمی

همجنسـگرایی پرسـتی ممنـوع اسـت،    عشـیره سلیمان ممنوع است، نبانِاَکردن در دستسوسیالیسمحلولِ
آویزند.از دار میناپذیرغماضي اآینههزارح بهمسلّمیدانی و صوفیان را در ،ممنوع است

*                     *                     *

ـ  ببینـیم  زنده طورداریم تا بهم، فرصتبریگذشته به سر میکه هنوز در حاال ه در جهـانِ پـیش از   کـه چگون
عنـوان  س را هم بهاجناترین اش، بنجلي بازارهاي مسحورکنندهنوشوندههمه رنگارنگیِ نوبهنسوسیالیسم با آ

کـه  و بـراي ایـن  بـود ها کارِ معقولی سلیقهند. مقدمتاً ارزیابیِچیدمیهافروشخردهدر ویترینِ»آخرین مد«
ه به دست بیاید، دمکرانّظَمش را به همهگزینهسیگذاشتمیپرسی های .
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تعدادي دوباره طور شد کهو اینکرد تعیین گراییِ کُردي در ایران را هم قومشمال عراق، نرخِپرسیِهمه
هر فعال «مفهومِ سمج و مکرّرِارتقايتقویت و برايند و شداز چپ وارد تاالربا روپوش کمونیستی سخنران 

کردگانِ گذشته که در جریان جنگ یکُم با انشعابد. رفتنبلندگو پشت » هر فعالِ دلسوز کُردها«به » سیاسی
منطقـاً نـاممکن، شـلوار کُـردي را تبـدیل بـه یـک        ملتبخشی به یک خلیج فارس، زیر پرچم فرصت امکان

تـرین  دهافتـا عقببا گرفتهجانـهاي دوبارهمرافقت؛گرفتنددوباره جان هارافقتمسازمانی کردند، ينامهآیین
ي مشترك تحریمیِ شش جمهوري در بیانیهکُردایتی، کمی پیش از انتخابات ریاستخودنماییِ صریحِبقایاي 

بارزانی و انگیزِدافعهبرهنگیِتحرك فاالنژیسم قومی را که با تماشاي ي از اتازهي مرحلهآغاز ، 3ي کُرديحلقه
و سخنگوي کمونیست آن گفـت کـه   اربیل، سرِ هوس آمده است، در لجن حکّاکی کردر اش دي دریدهقبیله
چشیده را تا روز مـرگ هـم   ـکودکیـهاي شیرینِ درکه برخی مزهبراي مزاجِ کُردي است. تاریخدرثبتاین 

بـه  هـم  که ابراهیم علیزاده را و اشتهاآور دایر است کشندهقدر آنهاییکند، مجلسی با خوراکیفراموش نمی
متقاعـد خَباتموسوم به سازمان دوتا سلَفیِ جدیدالورود ـو هجري و یکیزادههمنشینی با مهتدي و ایلخانی

علیزاده و رفقـاي قـدیم و جدیـدش   کس هم نداند، هیچ: ستباورنکردنیهاي ایاالت متحده مخالفت؛ کندمی
طعـیِ ، تضـمین ق هـاي لفظـی  مخالفتاین رغمِ جدایی شمال عراق، بهپرسی و فرایند دانند که همهخوب می

ي کـه در دنبالـه  سـو  کُردهـاي تر وگرنهگرفته است، واشنگتندوایر خاصی در را از رسمیت دیر یا زود خود
اي چـون  سـاخته سازي از طریق جعل اساطیر، چندوقتی اسـت کـه دروغِ شـاخدارِ رسـانه    فرایند ایجابیِ ملت

هـا  بارکنند، ه بار میه به آن داز این دزده ذوقشانْنشینیرا روي قاطرهاي کوچ» جسارت قومیشجاعت و «
پـس  جور کارها را ندارند.ت اینئاسرائیل و عربستان، جرپشتگرمیِ فقط بهیا حتا تنهایی،اند که بهنشان داده

میهنـی و  يي فؤاد معصوم با اتحادیههاي کرکوك و نیز گفتگوها و توافقاز اتمام حجت حشدالشعبی درباره
سروصـداي شـهر از   شـدنِ بـی  نیروهاي عراقی به کرکـوك و خـالی  دردسرِ بیبا ورودي کُردها، و سپس بقیه

سی مصاحبه با یک زنِ پیشمرگه را پخش کرد که با همقطارانش همراه سیل مردمی که از بیها، بیپیشمرگه
گفت که باز هم گریست میکه میاز شهر را پیش گرفته بود و درحالیترسیدند، راه خروج جنگ احتمالی می

کُردها از باالي یک سـاختمان  ساختگیِ ي پایین انداختنِ پرچمِ صحنه؛ه استآمریکا پشت آنها را خالی کرد
ه ریزِ کُردهایی کهاي اشکي چشمزمینه، در پسعراقترِکردنِ آن با پرچمِ معقولزینغصبیِ کرکوك و جایگ

اي را کـه  »شجاعت و جسـارت «کنند، را لعنت مینگرند و زمین و زمانسر میگاه به پشتدوش گهبهاسلحه
کنـد.  مـان معنـی مـی   ندارد، برایِش نیاز چیز جز نیروي بازویهیچهایش بهبراي رسیدن به آرمانمدعی است 

براي بازنویسیِ طول و عرض جغرافیـایی  تر ي کلیعنوان جزئی از یک برنامهبهجداسازي شمال عراق،فرایند
کـم  امروز و دیروز نیست و دستاي نوپا، امرِهاي قومی و قبیلهاي از اردوگاهکشورهاي قبلی درقالب مجموعه

زمـان در جریـان بودنـد،   که کمـابیش در یـک  جنگ یکُم خلیج فارسبا فروپاشی شوروي، یوگسالوي و نیز

3 http://www.basnews.com/index.php/fa/news/kurdistan/346216
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چنـدان  نهزمانی .ه استبوددر نقاط مختلف جهاناي آمریکا منطقههاي سیاستدستورکاردر طور بالفعل به
کردند به این واقعیت اذعان میپرداخته و منضبط ــــ گیرم نه پیگیرانه و نگرهخود علیزاده و گروهشدور، 

چیـز  همهتلویحاً اما اکنون او سخنران است و گرفتند. خاطر همدلی با آن به باد ناسزا میمهتدي را بهخطو 
معنـی چنـان   تهدیدهاي ترامـپ بـه  چیزهایی چون که 4شودمیمدعی 30:40ي در دقیقهو کندانکار میرا 

او مترصـد موقعیـت   ها در کالبد کمونیسـمِ اي که سالگرفتهقومگراییِ جانتغییري در اوضاع نیست که او و 
ها ي این گروههرحال مجموعهبهکرده باشد. اشهاي راهبرديیک چرخش در سیاسترا وادار به مناسب بود 

مشـترك  فرمولیا عملگر کردن یکفعالبا هاي دیگري که دیر یا زود به آنها خواهند پیوست، و البته جریان
یـدهاي امپریالیسـتی علیـه    تهدي سازمانی بـه  هاي تازهگذاريسیاستبودنِ وحوشِ نامربوطسیاسی که حول

بـه  بایـد  هسـتند؛ سـپس   » اردوگاه قـومی «یک ریزيِپایهار ایجاب یک هویت و اندرکدستگردد، میمنطقه 
پیشوازي از«خود را براي رِ کُردکند، کاربکه برخالف آنچه اثباتاً وضع میمرسیبعملگریِ این ونچیستی و چ

کنـد  راهی واشنگتن می،فدرالهاي ایرانِي ملیتکنگرههاي همراه با دیگر یگان،»رؤیاي تاریخییکتحقق 
سـفارش  ، و حیـا دریافـت کننـد   و مأخوذبـه سینه بهرا دستانشمقدماتیدستورکار و مخارججمعی تا دسته

.دببرنآویو و ریاض تلبهبا خود ،شدههرومومهاي مرا در پاکتشان ي مایحتاجبقیهتأمین ي ویژه

ملیـت تاریخـاً   «یـک  بـراي نـوزاییِ  شـده کـه   ـايرسـانه ـتـاب ـوـآبـزدگیِ باهاي اثباتیِ این قبیلهجنبه
هاي عامیانـه و  بررسیپاي پابهکند، خواهی میفرجاموار ي جهان، دهاتیگرفتن از گُرده، با سواري»کوفتهلگد
زدگـی بـراي بازتولیـد    این عوامشوند.پسین تقویت میهاي ساختاريِ امپریالیسمِروزشده پیرامون ناتوانیِباب

پـذیريِ شکلخاصیت ذاتیِ بای دمکراتیک عمومیتعنوان یک موقف عام یا به» هر فعال سیاسی«مفهومِ خامِ 
ي کمونیسـت، سـازمان کردسـتان حـزب کمونیسـت      در صدرِ کوملهضرورت دارد و اکنون علیزاده ،موقعیتی

عنـوان گـرایشِ   گوید که بـه میسخنرانکند. ریزي میقالب» جنبش کُردي«ي خام را در همین مادهایران، 
ي پیشـتر  دو تکـه ایران، چیزهایی براي وحدت عمل با گرایشِ راسـت متعلـق بـه    در » جنبش کُردي«چپِ

و هرچنـد بـا   خودو خودبه(هجري و عزیزي) ي حزب دمکرات دو پارهکومله (مهتدي و ایلخانی)،يجداشده
ي همیشـگیِ یـافتن پاسـخی    دغدغـه همکاري براي او این و محرك هاي خَبات داردايالنصرهبا جبههاکراه،
ي (دقیقـه »؟توان به تجدیـد حیـات جنـبش کردسـتان یـاري رسـاند      چگونه می«که بودهاین پرسش براي

گراییِ ارتجاعی کُرد ابداع معنی و مشکوکی است که براي گریمِ قومبیاصطالح» جنبش کُردستان). «36:25
هـا و سـخنان رهبـرانِ    هاي آغازین تشکیلش، در بخشی از بحثدر همان سالحکا شده است و اعتبار آن را 

سمِ کشید؛ تحلیل آنها این بود که کمونیبه چالش میبه کومله کمونیستمبارزاناتحادشده از غیرکُرد ملحق
، بلکه اساساً جنبشـی دیگـر اسـت کـه از قضـا درگیـر       العمومعلیجنبش کُرديِیک کردستان نه جناحِ چپ 

4 https://www.youtube.com/watch?v=EsVjVhYK2RA
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کُرد شده است و تالش براي تولید یک بستر مشـترك جنبشـی   ») ملیِ«آنها: قولِ غلط ي قومیِ (یا بهمسئله
ویژه در قالب تمایل کردند که بهپردازي میمفهومپوپولیسمگرایی کُردي و کمونیسم را با تبیینی از براي قوم

يستى، مبـارزه یونالیدر سنت ناس"(کرد بروز میي مسلحانهبه تعریف هرچه بیشتر کومله گرد محورِ مبارزه
ا خود را با آنها مرتبط یل کند و یکه آنها را تکمنیرد، نه ایگیاسى را میاقتصادى و سيمسلحانه جاى مبارزه

ين سـنت، مبـارزه  یک پالتفرم اجتماعى و اقتصادى است. در ایست در کردستان فاقد یونالیروى ناسیکند. ن
ي بـروز  ویژه در نتیجهکه بههاپس از آغاز جریان انشعاب. )از اصل استتأکید؛ ٥"استجنبشخودمسلحانه
ت تحرکـات کُردهـاي   گ یکُم خلیج فارس و محتوا و مختصـا نظرهاي جدي بر سر تحلیل حکا از جناختالف

) ا(حککـ به حزب جدیـد  از این حزب بسیاري و از جمله خود آن رهبران که ،شدت گرفتدر آن برهه عراق 
جنـبش  «ي کُردي تا کجا و با چه ابزارهایی در برابرِ نقد مفهوم عـام  کردند که شاخه، یادآوري میرفته بودند

که در حکا مانده بـود، پـس از   علیزاده البته .کردقاومت میم» دو جنبش«و جایگزینی آن با فرمولِ » کُردي
دو «ي رویکـرد  خـود را نماینـده  همچنـان  کاذب ، با اطمینانیزادهایلخانیـبعد باند مهتديچندسالِجداییِ
ي خاطر ارجـاع پاسـخ همـه   را بهمنشعبان جدیدیسم کُرديِفاالنژودانستدر کل سنت کومله می» جنبش
و بـازیگرِ میـدان   راسـتی  ي کُـردي، دسـت  یافتهتعمیمیک جنبشِکه حزب با آنها روبرو بود به هایی پرسش
اکنونیِترامپ بوده یا نبوده، بازگشتي تغییر شرایط در دورهد. کارِ خوانْمیهاي آمریکایی براي منطقه برنامه

تر از آن است که از دیـد  روشن،استجناحِ چپش تقدیراً که او » کُردييیگانهجنبش «ي بدنامِ او به فرضیه
ي در کنگـره قـدر نیـرو دارد کـه    آند؛ این موضوع هایش هم پنهان بمانَحزبیاز همرفقاي سابق و حتا برخی

اندازد که نکند بار دیگر لحن تهـاجمی  و برخی را در خود حکا به گمانه میشودمیمحل دعواکومله هفدهم 
واشنگتن، کُردایتیِ کومله را تقویت کرده است:

آورنـد. حـزب   ها و شرایطی مناسب سر بـرون مـی  نیز همیشه در تندپیچتنفوذ کرده در احزاب کمونیساپورتونیسمِ
یـابی گـرایش ضـدحزبی،    ند مصون نبوده است. بـروز رفرمیسـم و جلـوه   از این واقعیت و گز[نیز] ...کمونیست ایران 

، سـرنگونی صـدام و   [فـارس] اي و بورژوایی از جنـگ خلـیج  پوپولیستی و رفرمیستی، در پوشش سوسیالیسم منطقه
اي، قـه یـابی در سـهم رانـت منط   . اینان به امید شرکت..اندهایی از این برآمدها بودههاشغال عراق توسط آمریکا نمون

شان، کریدورهاي وزارت هاياند. پاتوقانتظار نشستهبههاي اقلیم رسید،دولتهمانند آنچه در کردستان عراق به خرده
با ورود گـروه ترامـپ بـه رهبـري دولـت آمریکـا، بـا شـعار         ...ها بود امور خارجه و کاخ سفید و کعبه و البی پارلمان

پرسـی در کردسـتان عـراق بـراي     این گرایش اکنون با اعالم همـه » اول آمریکا«و » گردانمقدرت را به آمریکا بازمی«
يمنطقـه درنئـولیبرال ـها در کشـاکش و رقابـت نیروهـاي ناسـیونال    بندي. این گروهاست ..زده شدهاستقالل، ذوق

انـد ه، در دستور کار قـرار داد بیرونازايفشردههايتالشپیشازبیشنیز،نیابتیجنگدرشرکتبرايکردستان،
اي کردسـتان  هاي سیاسی بورژوایی بیرون از حاکمیت، از جمله نیروهـاي منطقـه  بنديبار دیگر گروه...ترامپیسم ...

، عبـداهللا  1395یط منطقه و پیـدایش ترامپیسـم، در تیرمـاه سـال     در پی تغییر در شراایران را امیدي دیگر بخشید.

5 http://hekmat.public-archive.net/fa/2910fa.html
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خواست ن کردستان حزب کمونیست ایران) درطی فراخوانی از کومله (سازما» سازمان زحمتکشان«مهتدي دبیر اول 
با کمی ترکش، که بایـد  سنگ نشست،همکاري داشته باشند. این تیر در تاریکی، به»چتر پالتفرم مشترك«کرد زیر 

اي در هاي پـی در پـی منطقـه   ها و نشستگرفت. توهم و امید به تغییر از باال در رسانهتر پاسخ میتر و شفافکوبنده
ن عـراق (پـارتی)، تالشـی همـه     به ویژه از سوي حزب دمکرات کردسـتا کردستان عراق براي یارگیري در قبال رقبا،

اي، ناسیونالیسـتی منطقـه  ـکه با فشار و تمهیداتی از بیرون به وسیله احـزاب بـورژوا  فشرده آن.. .جانبه آغاز شده بود
6طلبی و حق تعیین سرنوشت خالصه کنند.له را در خودمختاريتالش شد تا اهداف کوم

ي کمونیست (سازمان کردستان حکـا)، در  در کومله» تونیسماپور«ي به عروج دوبارهآمیز این اعتراف اعتراض
خیز داد تا اهداف » گیري از فرصتبهره«وضعیتی همانند آنچه در زمان جنگ یکُم خلیج فارس مهتدي را به 

و توضـیحاتش  علیـزاده  بـراي  ،»طلبی و حـق تعیـین سرنوشـت خالصـه کنـد     در خودمختاري«سازمانش را 
هـاي  سازمان دیگـر بـا عـروج ترامـپ و تشـکیل ائـتالف      5هاي جدید کومله و يي عدم ارتباط همکاردرباره
ي اصـلی حکـا را سـازمان کردسـتانش     اما در شرایطی کـه بدنـه  .نیستاي ضد ایران، طبعاً خوشایند منطقه

دسـت بـراي انتخابـات    بنـدي از ایـن  نشدنِ منتقـدانِ نـیم  ها یا داوطلبگونه اعتراضتیرِ ایندهد،تشکیل می
ي علیزاده کل حکا را با کوملهوزننشیند؛ واقعیت آن است کهي مرکزي، چندمتر جلوتر بر زمین میکمیته

کشان کشانریزان و، اشکسرِ این مجموعهپشتکشد و معترضانْمی» جنبش واحد«خود به درون مختصات 
در حکاسازمان کردستاني نهفتهتر از روشدنِ گانگستریسمِمسئله جديهمهبااینسایند. پنجه بر خاك می

اُفتد زمانی که هم از بام می» دو جنبش«ي قدیمیِ رقباست: تَشت خود فرمول خوردهچرخش به تلقیِ فُحش
وارِ مضمر درمهتديکم به قومگراییِ حککا انشعابِهمراهکه از هوادارانِ واضعِ این فرمولــسخنران بعدي

تعویـق ي رود و اراجیفـی دربـاره  مـی » تـاریخی پیشـواز یـک رؤیـاي    «به نیزعلیزاده نتوفته بود ــيکومله
جنبش«ادبیات ي اصلیمایهدرونيیافتهتکرارِ افزایشکه گویداش میقوم و قبیلهحقوق ي ي تأدیهصدساله

بلکـه  شخص بارزانی نیسـت،  ي پرسی برنامهدهد که همهاست؛ او در همان آغاز نطق خود توضیح می» واحد
قول شان در این خواست بهاش در تاریخ فعالیتو او و جریان متبوعه7است»ي کُردهاي عراقهمه«خواست 

شـان بـا   خاطر مماشاتهاي کُردي اشتراك داشتند و حتا گاه به بارزانی و طالبانی بهبا دیگر جریانمردمیاو 
بـراي تـأمین مقـدمات    اند.، تاخته»ي کُردهاخواست دیرینه«اي و جهانی بر سرِ تحقق این هاي منطقهقدرت

اش در چـپ تـا راسـت طیـف     درسـت ماننـد رفقـاي جامانـده    او ، قـدیمی ایـن کُـرد   اثباتیِجعلیِ قومگراییِ 
هاي چند شیخِ کُرد حتا نه به اشغال عراق بلکه به راهزنیرا طلبیاستقاللقدمت موضوعِهاي کومله، انشعاب

ـ گردبـازمی گنجانَـد ـــ  مردم کُرد مـی قیامِي در مقولهآنها را تلویحاً که او پیش ــ در صد سال  د و طبـق  انَ
هـا  انگلیسـی کـه  کنـد  و البـه مـی  دهد پیکو ارجاع میـبه سایکس،کُردهاي هاي عامیانهمعمولِ استنادکردن

6 http://cpiran.org/archive/2017/10/maghalat/page2.html
7 https://www.youtube.com/watch?v=jqodQfm-0v4
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راکه نظـر کُردهـاي مقـیم آن   آن، بینداهدکربه نام عراق ایجاد » ساختهستد«یک کشورِاین پیمانْبرطبق
از ي این کشور، یکـی  جاي پادشاه حجازيِ برگماشتهکم به، یا دستدنباشپرسیدهجدیدشان میهني درباره

کورمـال دسـت   کورمـال جـور . این)9:15ي (دقیقهشیوخ کُرد یا عربِ خود آن را به این مقام برگزیده باشند
همیشه بـه  ،»چیزِ کُردي«براي پیداکردن یک هاي مادربزرگ صندوقِ یادگاريناپیدايوتوهاي به تَهیدنِ مال

کـه پـس از فروخـوردنِ    دانجاممیایجابیتبدنِ زِبر حشراتوتاژَكکُركيآور و مورمورکنندهلمس چندش
در شـناختی  باسـتان کنـدوکاوِ شود؛ همین در نوادگان میآورترتبدیل به تفاخري تهوعحس تهوعِ متعاقبش

شـده در گورسـتانِ   ي یافـت ي عتیقـه ي چنـد کاسـه و کـوزه   صورت مصـادره تر بههاي قومگراي نامیجریان
انـد و اکنـون   هـا بـه آنجـا کوچیـده    ها در شهري که کُردها بسیار اخیرتر از عمـرِ آن سـفال  ها و بابِلیوريآش

دوستسخنرانِ قبیلهن ایمانند یهایکمونیستدرعوض، دانند، در جریان است؛ چیزش را از آن خود میهمه
یافته سازمانقومیِستمِي ابژهکردنِلَمشان به مدرنیته و اصلِ تاریخمندي، با عبراي اعالم پایبنديِ خجوالنه

،آینـدها) قاسم، بعث و پـی پادشاهی، هاي مستقر (پیکو) و سپس دولتـاز سوي امپریالیسم (سایکسنخست 
کُـردي چیزِ. آورندمیشدهاثباتناپذیرِ آنها را گواه یک موجودیت هاي شمارشها و زخموالیتیجسمانیت هم

عمالًسو بدین1991اگرچه از است که» ستم ملی«، همان کمونیسمکُردایتی و ي روستاییِبراي این ملغمه
بـا چنـدانی کُـردي، تفـاوت  » مـنِ «اش در تولید تصویر یـک  کارکرد منطقیدر عراق از میان رفته است، اما 

اي طرز زنندهچیز بههمه» هر فعال سیاسی«براي تحقق مجمعی از ندارد.زب دمکراتحدزديِهاي زیرخاکی
شناختی و سیاسی زیر تلّی از مجعوالت دیرینهنفیي هاي عنصر امیدوارکنندهشود و آخرین نشانهایجابی می
اي مابعـدالطبیعی بـراي تکمیـل    کـه مفروضـه  نزد لنین، بـیش از آن » حق تعیین سرنوشت«روند: از بین می

یک ي جوامع استعمارزدهامپریالیستی براي گذارِضدباشد، تدبیري هاشمول انسانحقوق جهاننامِ بدفهرست 
لـوتر بـود و مشخصـاً بـا     بـه شـرایط اجتمـاعیِ ج   استعمارگراز وضعیت سلب تحمیلیِ نیروهاي ، ي پیشسده

شـکل نظـامی   هاي وقت عموماً بـه که از سوي امپراتوريتري ضعیفهایی از کشورهایا بخششورها کموضوع 
ي هر اُستان و دهستانی بازانهقدر مبتذل نبود که به ادعاي هوسآنحتماً و ،سروکار داشتشده بودندتصرف

حـق تعیـین   «شـدنِ حکـم   شمولدار امپریالیستی. جهانهاي شناسنامه، چه رسد به طرحواکنش نشان دهد
هاست و سخنران ما کـه از  هاي اساسیِ همین طرح، اتفاقاً یکی از پایهاشروایت بالکانیه هم ب، آن»سرنوشت

هاي رهبر فکري ا.م.ك. و گفتهاز بر خواندنِي ا.م.ك. به بعد، کاري جز ي سوم کومله و پذیرش برنامهکنگره
پس از جدایی از حکـا و رود که این رهبر ، حتا یادش میهبعدي نداشتکمونیستی هاي انشعابي همهحکا و 

، چنین نوشته بود:کندعرضه میاینک که سخنران همچیزيهایی شبیه به همیندر نقد گرایش

تـرى  عیوسـ لـىِ یخى و تحلیا تحت سـتم، اکنـون در چهـارچوب تـار    یو »تیملل اقل«در مورد اى، حتیگراملت و ملى
شـترى  یت و موشـکافى ب یبا حساسسرنوشتنییتعحقفرمول عمومى ترِعیشود و لذا معانى وسیابى و قضاوت میارز

نمـاى  وجـه قطـب  چیهـ هش بـ ین سرنوشـت خـو  یـی اس جهـانى فرمـول حـق ملـل در تع    یک مقی. در ..شودیدنبال م
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ش از ما، خود جهان مـادى  یاما بت. سیشمار نیب»ملى«نافع و تضادهاى اى براى عبور از درون جنگل مستىیالیسوس
دادهاى دوران بحران و سپس فروپاشـى بلـوك شـرق و جهـان     یمن به روير کرده است. اشارهییخى تغیتارت یو واقع

ى هـا بخش سابق به سمت غرب و مـدل بـازار در سـال   يهاى آزادهاى جنبشپس از جنگ سرد است. اگر از چرخش
»ملـل «هـاى  کشـى نسـل هـا و  طلبانـه و سـپس جنـگ   هـاى اسـتقالل  حرکـت ...م ین بحران بلوك شـرق بگـذر  یآغاز

در چشـم کسـانى کـه از    اطلبـى را حتـ  ملـى و اسـتقالل  يراستى مطالبههخته در اروپاى شرقى و مرکزى بیافسارگس
ننـد کـه   یتواننـد بب یادى انزجارآور کرده است. همه میدر موارد زاارزش و حتبى،دوستى برخوردارندحداقلى از انسان

سـوزى  هـاى آدم و کـوره »هاى قومىيپاکساز«جمعى و د را در گورهاى دستهمادى خويسم ترجمهیونالیچگونه ناس
ل و یراصـ یارى مـوارد غ یت ملى در بسـ یملت و هويخود مقولهاملى، بلکه حتيفقط مطالبهکند، و چگونه نهیدا میپ

شـانه و  یراندیالظـاهر خ دادهاى ملى جهان پس از جنـگ سـرد فرمـول علـى    یرو. اسى خاص استیمحافل سسازِدست
نظـرمن، بـراى   هسـپارد. بـ  یاى انتقـادى مـ  نىیرا باالجبـار بـه بـازب   »شین سرنوشت خوییحق ملل در تع«يمنصفانه

8د.تواند باشیاش نمنى جز رد فرمول در شکل کنونىین بازبیايجهیسم کارگرى نتیکمون

در زمان وحدت ا.م.ك. با کومله بـه کُردهـا داده   که ايگرانهنابِجا و محاسبهخاطر امتیازِ بهحکمتالبته خود 
هـاي ایـران و عـراق،    در کردستان» ي ملیمسئله«ي تبدیل ستم ملی به اي دربارهکردنِ نظریهبود، با سرهم

اکنـون در  هـم پرسی براي جدایی را در مورد این دو بخش به رسمیت شـناخته بـود کـه آثـارش را     حق همه
اي که پس از شدهعبهاي کمونیستیِ از هم منشجریانيهمهي همدالنهمواضع در پرسی عراق، ي همهغائله

این توان یافت.می9حککح، و حککع)هر دو (حککا، اندا رهبر فکري و معنوي خود دانستهاو رجدایی از حکا
و گون عملکـرد حکـا   هـاي گونـا  ، بلکه در جنبـه نیستي حق جدایی کُردستان فقط منحصر به مسئلهامتیاز

بـا ظهـور و   شـود و صورت تمایلی پوشیده و پیدا به فاالنژیسمِ قومیِ کُرد پدیدار میمدام بهاحزاب متعاقبش
تأثیر ماندگار و نازدودنیِ خود را بر کل سنتی کـه اتحـاد ا.م.ك. و   ،کُردایتیبزنگاهیِ ـهرـگام و دربهنمود گام

، تا آنجا که پس از انشعاب گروه مهتدي و دهدنشان میزند، اش پیوند میکومله را به حککا و مشتقات بعدي
ي این واقعه زبـان بـه   اي درباره، خود حکمت حتا از درونِ حککا، در سخنرانی2000ایلخانی از حکا در سال 

گُشاید:اعتراف می

يدهیـ گر، از کومله پدیرى، و چند نفر دی، فاروق بابامیزاده، محمد شافعلخانىیان عبداهللا مهتدى، عمر ایانشعاب جر
ى است یخش معین سیاسى هم نیست. این نیروچريدهندهچیز جدیدى نیست و نشانست. اصالًیاى نالساعهخلق

ش کومله سهم داشـته  یدایى است که در پویین نیرران با آن وجود داشت. ایست ایل حزب کمونیکه از ابتداى تشک
يک کوملهیصورت هم که بینیبیان با آن بوده و اگر امروز مین جریاخیى است که در تمام طول تاریروین نیاست. ا

خى ین بار از نظر تـار ین است که تازه براى اولیگذارد، براى ایمکوملهشود و اسم خودش را یز جدا میمجزا و متما

8 http://hekmat.public-archive.net/fa/0700fa.html
9 http://wpiranfa.com/?p=9166 , http://www.hekmatist.com/2017/Hekmatist-177-etelayeh-hezb-aleyhe-
tahdid-mardom-Kurdestan.html , http://www.hekmatist.org/۶۶۶۴/مقاالت/١٧٣- حزب-حکمتیست-elamiyeh-defa-az-
kurdestan-vot.html , http://www.wpiraq.net/news-detial.aspx?id=13408&LinkID=2
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در حـزب  مـى کـه  یعظاتفاقد ... خودش بدههتواند این تعین را بیطى فراهم شده است که میاسى شرایو از نظر س
سـت کـه   ین نین حرف این پروسه است. ولى معناى ایايى ما شروع همهیما بود. جداىِیران افتاد جدایست ایکمون

افتاد. بحث اساسى کـه مـا از آن موقـع، در آن حـزب،     یگرى اتفاق نمیشکال دن پروسه به اَیم ایشدیاگر ما جدا نم
هـا را  شین گـرا یاسى و اجتماعى مختلفى است و ایهاى سشیگراران تالقىِیست این است که حزب کمونیم ایکرد

ان و عملکـردش را در سـازمانى   یـ ن جریم ایتوانستیکُرد وجود دارد. مستىیونالیان ناسیک جریم یم. گفتیاسم برد
ن جلسـه هسـتند، و در آن سـازمان    یـ لى از کسانى که امـروز در ا یم. خیم نشان دهیش بوداَيکه خودمان در رهبر

د خود را چگونه ستى کُریونالیش ناسیتوانند نشان دهند که گرایدى داشتند و در رهبرى آن بودند، میهاى کلپست
ران باشد بـه  یست ایل حزب کمونیکُردى که مخالف تشکی ستیونالیش ناسیداد. گرایى نشان میو در چه عملکردها

طلب باشـد و  يى کُردى که خودمختارستیونالیناسش یتر است. گرامىیقداران و حتیست ایقدمت خود حزب کمون
ران یـ سـت ا یاش فقط خودمختـارى در کردسـتان باشـد، از حـزب کمون    لهئسم نداشته باشد و مسیالیکارى به سوس

کـه حـزب دمکـرات    نیـ رغـم ا یونـدد، علـ  یستى کُردى کـه بـه حـزب دمکـرات نپ    یونالیش ناسیتر است. گرامىیقد
10ت.تر اسمىیران قدیست اینطلب است، از حزب کموخودمختارى

ي ا.م.ك. بـراي تشـکیل   حکا، حکمت و اجراي برنامهساختار در مسئولیت این قدمت و دیرپاییِ کُردایتی در 
ي سـوم.  قدر سهیمند که خـود کوملـه و رهبـريِ کنگـره    وقت، همانحزب کمونیست با تمام مواد موجود آن

در کـه ، چناناتحاد، این گرایش پررنگ را در کومله ندیده باشدامکان ندارد که او در همان آغاز بحث بر سرِ 
دو ي درون این سازمان و نیز نظـر منفـیِ   هاي قومگرایانهاش هم به مخالفتي سخنرانیي باال و در بقیهپاره

امتیازهایی که در بـدو کند. الدین) اشاره می(جالل طالبانی و شیخ عزّدر همان کنگره مهمانِ دیگرسخنرانِ
ي اکنـون در قضـیه  ، و هـم 2000گذاري حکا به قومگرایان داده شد، در جنـگ یکُـم، در انشـعاب سـال     پایه
کُردي کـه روي  بینیِ نمود پسینِ همین خودمحق. دردسرساز شده استبراي میراث خود ا.م.ك.،پرسیهمه

کـه جـدایی جـز در    با تأکیـد بـر ایـن   که اخیر استسخنرانِ،کندپافشاري میهمچنان اش امتیاز انحصاري
ي ملی ارتقا یافته است، در دیگـر مـوارد الزامـاً قابـل تجـویز      مواردي چون کردستان که ستم ملی به مسئله

حکمـت بـا کُردهـا و اعطـاي حـق      دادوسـتد پیامدهايکند؛ را حفظ میاولیهاش به فرمول نیست، پایبندي
، محدود سرنوشتتعیینحقي ملیت و مسئلهي اش دربارهر نظریهاي بتبصرهصورتي جدایی به آنها بهویژه

خود این است که این قومگرایی با ارجاع به ؛ مشکلنیستي کُردایتی یافتهي تغییرشکلبه تقویت نظريِ رگه
ي لنـین مسـتند   همـان جـزوه  کند و مدام خود را بـه خ برگزار میي سراو جشنِ تأسیس اردوگاه را با ستاره

محتاطانه و طوري که خیلی هم کُردها را نتارانَد، بـه  حکا جنبشیِیابیِ در فرایند تحقق و تعینکه او کندمی
ي ویـژه در یـک شـرایط تغییریافتـه    شمول، بـه ي عام و جهانعنوان یک گزارهبخشی به آن بهپرهیز از کلیت
تـوان شـادمانیِ   نمیهمین ترتیب . بهکردیش چشم بود، توصیه مین رویدادهاي یوگسالوي پجهانی که در آ

بـه  13:50ي در دقیقـه مردم کُرد را نادیـده گرفـت، وقتـی   » اي تاریخیتحقق رؤی«از سخنرانناپذیروصف

10 http://www.hekmat.public-archive.net/fa/3370fa.html



15

هـا بـه   حق جدایی صد سال است که از سوي کمونیستي لنین]، [از زمان انتشار جزوه"د که رآویادمان می
ي کـه در همـان نوشـته   آوردروي خودش نمـی بهخوانْـبرـازـسخنرانِ همیشه."ه شده استترسمیت شناخ

بـازبینی  از آن وام گرفته است، به ضـرورت  واژه بهواژهطق خود را مطالبِ نُطبق معمولْکه او اشرهبر فکري
کمـک  اثبـات چیـزِ کُـردي، بـه    او به ي گرایش نهادینهد.شوتوصیه میرد شکل کنونی فرمولو حتا انتقادي
اي بـس  وضعیت تاریخی، نتایجش در خود حکمتآید که حتا به اذعان اي میگزارهيکارانهنومحافظهایجاب 
سوسیالیستی براي عبور از درون جنگل منافع و ینمایقطب«که لنین، بیش از آنهاي انقالبعصربامتفاوت

هـاي  هـاي قـومی و کـوره   جمعی و پاکسازيگورهاي دسته«به باشد، راهنمایی براي رسیدن» تضادهاي ملی
رونـد  ي نگـارش ایـن نوشـته،    تا لحظهو عجالتاً ها، پوشیِ اضطراري بر این یادآوريبا چشماست.» سوزيآدم

و یـاران کنـونی و   ایـن سـخنران   هاي سنتی کـه  در تمام شاخهداراي امتیاز انحصارياین قومگراییِبازیابیِ
.پیش رفته استسوگواري براي مرگ طالبانی تا کنند،آن را نمایندگی میهرکدام بخشی از اشقدیمی

*                     *                   *

ي کلیشهي شدهـشارژـدوبارهي سوژهدرمقامکُرداستخدامي مسئلهکه هم هست برانگیزتري ظنواقعیت سوء
ي تعبیـه بیشـتر شـبیه   و شـود  آن تعریـف مـی  موقـت یک جزءصورت بهفقط»و ادعاي شهریاريچوپانی «

چپ به تغییر وضـعیت مسـلط   سیاسیِفعاالني معصومانهامید حفظبراي یک انحراف نظريي خیرخواهانه
هـاي چـپ تـدبیر    ی براي برد بیشتر تحلیلساختگي نیرويچشمهنامعلوم، یک از منبعی؛ اینجا استجهان 

د؛ چیـزي شـبیه   هـدر بـرو  تري یشـ باز آنهـا نیـروي  ،با یک چاهک غافلگیرکننـده دیگرجایی در شود تا می
بـه روي غنیمـت   خوشـدالنه  ي شهر شود دروازهمیباعثي تروا که ها از محاصرهنشینیِ نمایشیِ یونانیعقب

من با یک آشیلِ مخفی نُمرگباري که آگامیزِ مثبت و موجبهچ«؛ جوهرِ ، باز شودش به جا گذاشته استبرای «
ي پیــروزيِ نشــانهکــه بــهزمخــت و ابژکتیــوِ یــک اســب ترواســت در تولیــد هویــت کُــردي، عینــاً ایجابیــت

نیستند، بلکه درست مانند ملتباختهروايتو پیروزیونانِبرخالف؛ کُردها شودشدگان وارد شهر میمحاصره
شکل جالب توجهی این حرکت همگانی به: هاي تسخیرناپذیرنددروغی براي فتحِ قلعه،ي کوچک دیگرهر ابژه

ترِ جهانی که بخش بزرگی از اقتصاددانان ي یک تحرك نظريِ عامدر زمینه» چیزِ کُردي«سوي بازشناسیِبه
کـه  ي مقـاطعی  در همـه ؛دهـد پـردازي آن مشـغولند، روي مـی   و اندیشمندان سیاسیِ عموماً چپ به مفهوم

قدرت فـراهم شـده   خوانِ هاي ماندهکُردها از تهولیسِ فتفرصت ل،در منطقهتیامپریالیسهايایلغاربرکتبه
و و عـراق  علیه سوریه آمریکا و اروپاهايتشکیل پروندهاخیرتر و در عراق، 2003و 1991هاي جنگاست (

هـا و  ، انبـوهی از اسـتدالل  )داعـش القاعـده و  نیروي اجرایـی و عملیـاتیِ   اسپانسرهاي عربی و به تحویلِ آن
با ظهـور  » معنوي آمریکاـسیاسیافول قدرت مادي و سرکردگیِ «ي هاي اقتصادي و ژئوپلیتیکی دربارهبحث

اند که البته گاه بر مقدمات پژوهشی و آماري مستحکمی هم داري طرح شدهسرمایهجهان بازیگران جدید در 
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فقط توجه در این فرصتمقدمات خواهم پرداخت، وتر به اینطور مبسوطاي دیگر به؛ من در نوشتهتوارنداس
اي راست طیف گستردهبهشما را به نتایج فوري طرح این فرضیه براي تأمین مبانی تحلیلی الزم براي گردش

کنم. این فرضیه امکـان  ن جلب میسوي تقویت قومگراییِ منحط کُردي در ایرابهچپاز نیروهاي موسوم به 
، مدعیسوي یک فاالنژیسم قومیِ نوخاسته و زیادهها بهاین جریانآشکارترجاییِ جابهکند که آن را فراهم می
زیـر  بـا پررویـی   جهـان، همچنـان   سراسردرچپاندیشمندان نامدارهاي نظري بسیاري از با ارجاع به یافته

د.خودنمایی کنپرچم سوسیالیسم 

حکا بر سر تعیین موضع حزب وقتدر میان اعضاي رهبري1370ِ-1369هاي در مجادالتی که در سال
ي آمریکا درگرفت هاي کُردها با دولت مرکزي عراق پس از حملهجنگ یکُم خلیج فارس و درگیرييدرباره

آهنگ تندتري داد ــ ، متمرکز در دفتر سیاسی،گفته شد به روند جداییِ بخش بزرگی از حزبکهــ و چنان
اي جنـگ خلـیج   امدهاي منطقـه پی«با عنوان 69در اسفند ايمقالهدر ، دبیرکل وقت حزب،عبداهللا مهتدي

چنین نوشت:» [فارس]

ي جنگ اولین سؤال این است که آمریکا واقعاً چقدر به اهداف خود از این جنگ رسیده است؟ شکی حال با خاتمه
فعالً که از همان ابتداي کار، مدت، پیروزي در این جنگ مزایاي خاصی براي آمریکا در بر دارد. نیست که در کوتاه

اند و سود براي بازسازي کویت به خود اختصاص دادهپرهاي عمده را در گرفتن کنتراتهاي آمریکایی سهم کمپانی
ترین متحد آمریکا یعنی انگلستان را درآورده است ... اما روشن است که جنـگ بـر سـرِ    این حتا سروصداي نزدیک

دنبال پیروزي در جنگ بـر سـرِ رهبـري آمریکـا در جهـان و در      تري بود. بنابراین باید پرسید بهمنافع بسیار بزرگ
افول تواند واقعیت روند روبهنظر بیاید، اما نمیکننده بهآید؟ پیروزي آمریکا [در عراق] هرچقدر خیرهچه میمنطقه

هـاي  ي اقتصادي و در نتیجه سیاسی جهانی تغییر دهد. افول آمریکا که در سالعنوان یک قدرت فائقهآمریکا را به
ت کـه بـر مبنـاي واقعیـات    تمداران بوده اسـت، رونـدي اسـ   اخیر دیگر علناً مورد بحث تحلیلگران و حتا گاه سیاس

پـذیر نیسـت. گسـترش    رگشـت بو بـا پیـروزي در عملیـات نظـامی     ناپذیر اقتصادي آغاز شده استنیرومند و چاره
هاي اقتصـادي  هاي پس از جنگ دوم جهانی و ظهور کشورها و بلوكي سرمایه در جهان در دههسابقه و فشردهبی

عنوان پیشتازان تولید و تکنولوژي که در میدان رقابت بـر آمریکـا پیشـی    عروج ژاپن و آلمان بهنیرومند در جهان،
هاي عظیم دولت آمریکـا  آمریکا و کاهش نسبی قدرت رقابت آن، کسر بودجهکاهش آهنگ رشد اقتصاداند، گرفته

ت و یـا بـا خُـرد کـردن ارتـش      هاي پاتریوو غیره، عواملی ساختاري در اقتصاد جهان هستند که با موفقیت موشک
11ي عراق در کویت قابل جبران نیستند.نابرابر و گرسنه و رهاشده

گـرایش ، شـافعی)  زادههـایش (ایلخـانی  هـاي خـودش و برخـی همخـط    این تحلیل او به همراه دیگر نوشـته 
قیام «در داخل حزب با شعار گرایی کُردعروج قومکه طیف مقابل را در برابر آنچه منسجم کرداي را سیاسی

اي با عنوان هاي قلمی در مجموعهدانست، وادار به واکنش کرد (تمام این کشمکشمی» مردم کُردستان عراق

11 http://www.hekmatist.com/Tarix/HKI%20Xalij/xal06.pdf
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در دسترس جایی جز مرجع اخیر در د که شآوريگرد»بحران خلیج [فارس] و رویدادهاي کُردستان عراق«
در دفتر سیاسـی متمرکـز   به رهبري حکمت که مهتدي مخالفها در این بود که گروه اختالفبنیاد . )نیست

ي بخشـی از برنامـه  ي آمریکـا را تحقـقِ  حرکت کُردها براي کسب خودمختاري در شـرایط حملـه  شده بود، 
. درمقابـل،  تاخـت مـی و بـه آن  دانسـت هاي قومگراي کُـرد مـی  جریانیاري ترِ امپریالیسم در منطقه بهکالن
زمـانیِ  آنـي اصلیِ ادبیات تاپیروِ تنهو گرچه کرد تأکید میاین حرکتمردمیِيهاریشهبر ي مهتدي حلقه
ـ میي آمریکا را یک تهاجم امپریالیستی حملهلفظاً حزب ایـن تحلیـل  بـه  ي جدیـد د، امـا یـک تبصـره   خوانْ

بودنِو امپریالیستیگرفتنادیده ي دولت عراق در قبال کُردها را که نباید نقش سرکوبگرانهافزود و آن اینمی
ينامـه قطـع دومـین زمان در؛ او همانتبدیل کرد» جنبش انقالبی کُردها«ي تخطئهايدلیلی بربه جنگ را 

چنین نوشت:به دفتر سیاسی اش پیشنهادي

ها سـتمگري و جنایـت   اي در شهرهاي کردستان عراق درحقیقت فوران نارضایتی عمیق مردم از سالخیزش توده
هاي مردم در که شرایط خیزش تودهگرفت. اینعراق بود و از امیال و مطالبات عادالنه و برحقی سرچشمه میرژیم 

کا و مؤتلفین آن فـراهم شـده، جنگـی کـه خـود      یکردستان عراق بر اثر شکست نظامی رژیم عراق در جنگ با آمر
دار و یـا کمتـر قابـل    هـا را لکـه  خیـزش تـوده  وجـه  هـیچ طلبیِ امپریالیستی بود، بهتجاوزکارانه و با مقاصد هژمونی

اي را باید از احزاب ناسیونالیستی [= قومگراي کُـرد] سـنتی در رهبـري آن    ... این جنبش تودهکندنمیپشتیبانی 
ها پیش در تالش براي بند و بست با امپریالیسم بود و در تحـوالت  تفکیک کرد. این رهبري ناسیونالیستی از مدت

آمریکا جایی براي خویش پیدا کند ... از لحاظ سیاسـی رژیـم   » نظم نوین جهانیِ«بال آن بود که در دناخیر نیز به
حال بایـد توجـه   وچرا محکوم شود ... درعینچوني انسانی باید کامالً و بیعنوان عامل مستقیم این فاجعهعراق به

ز روي رژیـم عـراق و نیـز از روي سیاسـت     داشت که نقد ناسیونالیسم کُرد نباید موجب برداشتن نوك تیز حملـه ا 
12امپریالیستی شود ...

نادرست است، زیرا کُرديهاي به جریانگراملییا ناسیونالیستنخست این تذکر الزم است که اطالق صفت 
ي چشـمگیر در ایـن   اي نیست؛ اما چند نکتهملت کُرديـمبتنی بر موجودیت سیاسی هیچ دولتاین گرایش 

که ؛ دوم، نقد قومگرایان کُرد طوري»عامل مستقیم«شود: یکُم، ارتقاي دولت عراق به جایگاه تحلیل دیده می
ي پیشنهادي اولـش، مهتـدي   نامهتر و در قطعامکان همکاري با آنها از میان نرود (در همان منبع، کمی قبل

ي میهنـی  ویـژه اتحادیـه  برقراري ارتباط کمابیش فشرده در سطوح مختلف با اپوزیسیون کُـرد عراقـی، بـه   "
نیز انتظارات ابراز همدردي و پشتیبانی و،ي رسمی به آنها در توضیح مواضع خودمانکُردستان و نوشتن نامه

بـه  را "ترین دوستان و بیشترین امکانات براي حـال و آینـده  تالش براي پیداکردن بیشو و پیشنهادهایمان،
ناسیونالیسـتیِ ي او گفتـه که رهبريِ بهتر، اینتر و زیربناییو از همه مهمکند)؛ سوممیتوصیهدفتر سیاسی 

نـد بـا امپریالیسـم و ایفـاي نقشـی در      دوب) همیشه در تالش براي زهابارزانیحرکت کُردهاي عراق (مشخصاً 

12 http://www.hekmatist.com/Tarix/HKI%20Xalij/xal10.pdf
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ي سوم در تمایزي است کـه مهتـدي و   پس از فروپاشی شوروي بوده است. اهمیت نکته» نوین جهانینظم«
گذارنـد: حـزب دمکـرات همیشـه     ي وقـت کُردسـتان عـراق مـی    یارانش میان خود و رهبري قومگراي غائلـه 

هـاي  واقعیـت زعم مهتـدي که بهي آمریکا هماهنگ باشد، حال آنجویانههاي سرکردگیکوشد تا با برنامهمی
هاي نوین اقتصـاديِ آن  قدرت: سربرآوردنِایی آمریکا در تحقق چنین هدفی هستندموجود ناظر بر زوال توان

براي بانـد  ،ندشدن آهنگ رشد اقتصادي آمریکامیالدي) و ک90ُو80يهادوره (مشخصاً ژاپن و آلمان دهه
سـیاق قـدیم   بهتواند نمیدیگررسانَد که آمریکارا به این نتیجه میاین نگرش او.ندمبین این واقعیتمهتدي 

همراهی این کشور با صدام ي ثمرهتضمین کند؛ بنابراین را منطقه دري خودپیروزي برنامه» بلند مدتدر «
» نظـم نـوین جهـانی   «تـر، در بلندمـدت   بیـان سـاده  بـه بادوام نیسـت. چنداندر سرکوب شورش کُردها نیز 

ظاهراً معنی بازي در زمین امپریالیسم نخواهد بود. پایه همراهی با کُردها بهایی غیرممکن است و براینآمریک
که یکُمی پرچمدار قومگرایی کُرد در این بودهاي مهتدي با حزب دمکرات و دیگر جریانوقت تفاوت حکاي

و دومی در پیـروزي آن. از ایـن   ستدانهاي امپریالیستی آمریکا میحپیروزي آرمان کُردها را در شکست طر
تحلیلگـران و حتـا   «د کهپوشانْمیحیث مهتدي بر تنِ قومگرایی خود لباسِ ادبیات ضدامپریالیستیِ چپی را 

اند.بسیاري به حقانیت آن رأي داده» گاه سیاستمدارانِ

ي پایـان دوران سـرکردگی مطلـق    ي برخی از اندیشمندان چـپ دربـاره  هاي عجوالنهبینیپیشاز زمانِ
ي جدیـدترِ ایـن   نسخهاند. بار بودهها فاجعهآمریکا نزدیک به سه دهه گذشته است و نتایج ایجابی این تحلیل

ي ول اسـت کـه سـه دهـه    آساي چین، تقریباً به همان کاري مشغآوردنِ اقتصاد غولامروز نیز با گواهنگرش،
اقتصادي سـروکار داشـته باشـیم،    يفرضیهکه با یک بود. توجه کنید که اینجا بیش از آنگرفته دستپیش 

ضـرب و  ي جمع و چیزي شبیه عملگرهاي سادهاي ریاضیاتیِ آن هستیم؛معنردعملگر یافرمولگرفتار یک
براي رسیدن به یک هدف در بخشی از فرایند حل مسئله ترِ انتگرال و گرادیان و تاوایی که تقسیم یا پیچیده

تـوان بـه   مـی نظریـه عنـوان یـک   درواقع بـه ند؛افتبه کار میروي اعداد، توابع یا بردارها ،شدهاز پیش تعیین
ي حرکت اقتصاد آمریکا قدرت روزافزون چین را در مقایسه با آهنگ کُندشوندهمثالً اي که هاي اقتصاديداده

ي شـده هـاي باطـل  داسـتان بـازخوانیِ گرفت، هرچند هاهم از آنمشخصیکنند توجه کرد و نتایج تبیین می
و مبار هـم جانـب احتیـاط را رهـا نکنـی     زند که اینهیبمان میي گذشته نَهاي پایانی سدهآلمان و ژاپنِ دهه

گذشته از این، حتا اگـر حکـمِ  عجوالنه حکم ندهیم. اما خیلی قریب چین از آمریکا گرفتنِ عني پیشیدرباره
شود، کارکرد این مفروضـه درمقـام یـک    ها دیده میصادق باشد، آنچه امروز بیشتر در میان چپما مفروض 

یا اعمال آن به وضعیتی که براي آن پاسخی ندارند یا کاربستبا آنهااست، به این معنی کهفرمولیا عملگر
اسـتوار بـر   ي اقتصـاديِ ازسوي یک نظریهشدهبا دقت ریاضی و تضمینینتایجعاجزند، درنگ آن از فهم بی

هـاي اقتصـاديِ   در شناخت و تحلیل وضعیت، یافتـه گیرند؛میبزرگ » تحلیلگران و حتا سیاستمدارانِ«آراي 
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قابـل  رویـدادها  رونـد  دهـی بـه   عواملِ دخیل در شکلاز یکیعنوان بهآن را توانند میافوليفرضیهناظر بر 
آن است که هیچ عامل دیگري مالحظه نشود.افولعملگرِوارون، کارکرد بنیادینِند؛ بهکنمالحظه 

نظر من این است که این عملگـر ضـامن یـا    ، افولعملگرِو ي افولفرضیهبا تأکید دوباره بر تمایز میان 
ناشـی  آندر فرایند سیاسیِ موردبحث است و این البته از سرشـت ریاضـیاتیِ   » ایجابیت«دارِ اصلیِ امرِ عهده

شـاهد نـاممکن اسـت.   مطلوبِ فراینـد ي اثبات و ایجابِ ابژه،افولعملگربدون کاربست مورد دراینشود؛ می
زنگاه جنگ یکُم آفتابی نشدند و بخشی همچنـان در حکـا   بِدرسنت کُردایتی که ناپیدايدیگر عناصر که آن

با بازگشت آمدند، ادفتر سیاسی) به حککخط گرد خط علیزاده ماندند و بخش دیگر همراه منتقدان مهتدي (
در ي حقانیـت رسـتاخیز کُردهـا    آنچه مهتدي دربـاره ساختار با به تحلیلی هم،مشابهژئوپلیتیکی به وضعیت 
بارِ دیگـر  ، یکواَندي سال بعد از اراجیف اوبیستآیند؛ بافت، فرود میبه هم میي آمریکا به عراق متن حمله

شـکل  ي کُرد را بـه که مسئله» اوضاع سیاسی کنونی«در توضیحِ ،حکاي اجرایی، دبیر کمیتهمازوجیصالح 
اي طرح افکنده است، و درست در زمانی که حزبش همراه با قطعات حـزب دمکـرات و   ویژه و شاید دگرگونه
راه و بـه میزبـانی بـارزانی    کُنـیِ بانـد مهتـدي    سازمانی با کارچاقـششاَش یک ائتالفدوستانِ جدید سلفی

هاي قـدیم مهتـدي پـس از جنـگ یکُـم      هایی شبیه حرفحرفکند و مصاحبه میجهان امروز با اند، انداخته
ایـن  بـه آن و آنبـه ي ایـن دریا ناسـزا و دریا،هایی که کار را به دو انشعاب مختلفزند، یعنی همان تحلیلمی

کشانده بود:

فاکتورهـاي یـا وهـا  کمیته مرکزي حزب کمونیست ایران سومین پلنوم خود را برگزار کرد. ویژگـی : اخیراًجهان امروز
تـوان بـه   نطقـه مـی  موجهانیسیاسیاوضاعبارابطهدرآمریکادرترامپآمدنکاررويازبعدویژهبهکهجدیدي

ها هستند؟کدام،آنها اشاره کرد

هفـت مـاه گذشـته و    ـتغییراتی که در اوضاع جهان در ششيهبه خطوط عمد: اگر بخواهم بسیار کوتاه صالح مازوجی
مرکـزي نیـز   ياجرایی به پلنوم کمیتـه يبعد از ورود ترامپ به کاخ سفید اتفاق افتاده و در گزارش سیاسی کمیته

قدرتی و نقش رهبـري  هاي ترامپ به بازگرداندن قدر مورد تأکید قرار گرفت اشاره کنم، باید گفت که ادعاها و وعده
چون در دنیـاي  ،بیشتر نشان داده استخود را هرچهبودنِپایهبی،به آمریکا در مواجهه با واقعیات موجود در جهان

هـاي رقیـب جهـانی داشـت. البتـه      واقع پایان نقش رهبري آمریکا ریشه در افول قدرت اقتصادي آن در برابر قدرت
. ..ن واقعیت سعی کردند از بازگرداندن قدرت اقتصادي به آمریکا آغاز کننـد همیازترامپ و تیم همراهش با آگاهی 

المللـی پـول و   دوق بـین صـن وجهـانی بانـک مانندداري سرمایهالمللی بیننهادهايمنافعبرابردرها اما این تالش
هـاي کمپـانی وملیتیچندهايسازمان تجارت جهانی که خود آمریکا در آن نقش مهمی دارد، در برابر نیاز کمپانی

نـدارد  مقاومتتاباست،آزادتجارتگسترشگرودرآنهايهمهمنافعکهجهانیشرکايدیگرودیجیتالصنایع
قـدرت اقتصـادي اسـت    افولِبهوند روريادامهبامقابلهدرآمریکاهايمحدودیتوواقعیوضعیتاینبهتوجهبا...

...کندعمالاراخودرهبريتوانداز جهان نمیاي که دولت آمریکا در هیچ نقطه
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هـاي آمریکـا و متحـدینش    روز نیست؟ آیا شما تالشيمسئله...»رژیمتغییر «: در این اوضاع چرا سیاست جهان امروز
نید؟کدر همکاري با بخشی از اپوزیسیون راست و ناسیونالیست را در این راستا ارزیابی نمی

تواند در مناطق بحرانی جهان به دولت آمریکا نمی،هایی که مورد اشاره قرار گرفتندهمین واقعیت: بنا به صالح مازوجی
آن بخش از نیروهـاي  [نظر] بنابراین برخالف ...رکش و یاغی را از سر راه برداردهاي سسبک و سیاق گذشته دولت

بخش از اپوزیسیون بـورژوایی کـه روي   گویند و یا آنرژیم آمریکا سخن میتغییر جنبش چپ ایران که از سیاست 
آمریکـا سـپري   رژیم تغییر رژیم در میان نیست. دوران سیاست تغییر اند، سیاست حساب باز کرده...سیاست [این] 

13...شده است

اًنهایتـ با سازمانِ کردستانش پیدا کرده است،تازگی بهاي که حکا گیريي قابل اندازهرغم زاویه، بهنگرشاین
اش بـا  همکـاري بـودنِ ي نـامربوط اش دربـاره شـده تر نقلي پیشتحلیلی است که علیزاده در مصاحبهمتمم

افولعملگردهد.به خورد شنونده می،افزایش فشار دولت ترامپ بر ایرانمهتدي و دیگر قومگراها به احتمالِ
بهرهکه حدود سه دههموقعیبهدقیقاً با همان کارکرد برداري از ي پیش براي توجیهبراي شدهفراهمشرایط

: کندکاري را توجیه میو کثافتشودمیي آمریکا به عراق از خود نشان داده بود، دوباره فعال کُردها در حمله
ي و بقیـه ایلخـانی  ي منشعبِ مهتـدي و منشـعبِ مضـاعف   همکاريِ حکاي مازوجی و علیزاده با دارودسته"

بخشـی از  «هاي امپریالیستی نیسـت، چـون بـرخالف نظـر     شان در چارچوب برنامهشُرکاي دمکرات و سلَفی
، چنین سیاستی با افول قـدرت اقتصـادي و   »گویندنیروهاي چپ که از سیاست تغییر رژیم آمریکا سخن می

جلو ت یک فراربهاخیر فرصآمیزِمغلطهتحلیلِ ؛"نفوذ سیاسی آمریکا در جهان، دیگر اساساً ناممکن شده است
با درست سازوکارهاي سنتیِ تغییر نظام، در شرایطی که خودش دهد تا با اعالم انقضايش میرَرا هم به کارب

تحلیلی با به همگراییِ،دلیل تردید در ازکارافتادگی این ابزار، دیگران را بهکار استمشغولهمین سازوکارها 
جلو را با اعـالم ورشکسـتگی   همین تدبیر فراربهدومِ متممسپس علیزاده د.متهم کنراستیدستهاي جریان

هـاي  ايِ سـازمان ي چنددهـه بـرخالف برنامـه  زعم او بهکند، زیرا طرح می» جنبش کُردي«رهبريِ قومگراي 
اسـت ـــ پشـتیبان    پرسی شمال عراق معلوم که از مواضعش درقبال همهچنانسنتیِ این رهبري، آمریکا ــ 

پیشـبرد سیاسـتی   معنـاي  هـا اکنـون همزمـان    ههاي کُردها نیست و درنتیجه پیگیريِ ایـن خواسـت  خواسته
آمـوز اسـت.   دولت آمریکا هم براي مـردم کردسـتان درس  يسیاست ریاکارانه"د: دهنیز میضدامپریالیستی 

گویـا کـه دهندمیوعدهعراقکردستانمردمبهمنطقهایندرغیرحاکموحاکمسیاسیاحزابهاستلسا
کردسـتان اسـتقالل علیهبرراخودتهدیداتآمریکادولتاخیرروزهايدر. آنهاستوپناهپشتآمریکادولت

دررادولـت ایـن دسـت عمـالً عراق،مرکزيدولتازپشتیبانیبادرواقعاماکند،یلب دلسوزي بیان مقادر
هايدرسمسئله،اینجايتاشود،منجراينتیجههربهرفراندوم. کندمیبازترکردستانمردمبرفشاراعمال

13 http://cpiran.org/archive/2017/9/maghalat/page1.html
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آنجا بیـداد  این تدبیر تعفن 14"ند.شوفراموشنبایدهادرساین. استداشتهکردستانمردمبرايگرانبهایی
همکـاريِ  کند که سیاسـت  ، اعالم می15رسد تا پشت بلندگو برودی نوبت به خود مازوجی میکند که وقتمی

هـاي جهـانی   آنهـا بـه قـدرت   ذاتـیِ کردنِ وابستگیِمعنی فراموشهاي قومگراي کُرد ایران بهمقطعی با گروه
هـا بـراي دخالـت مسـتقیم     این گروهکند این است که آرزوهاي همکاري را توجیه میاین نیست، بلکه آنچه 

هـاي  محـدودیت هـا و  ضعفي یسم با مشاهدهجدیدي که امپریالفروتنیِدلیلِ همان احتماالً به،امپریالیستی
و درنتیجـه آنهـا هنـوز    کم فعالً اجرایی نشده، یا دست)16ي (دقیقهیا محال است،اخیرش پیدا کرده است

)19ي (دقیقهنیستند!تکرار طرح بالکانشریک جرمِ

شموالنه جهانسرنوشتتعیینحقي بازگردیم که درباره11ي خوانِ صفحهـبرـاکنون به آن سخنرانِ از
کـرد، تـا ببینـیم    نق مـی پیکو نقـي پس از سایکس»ساختهدست«حجازيِ عراقِ پادشاهزد و بابتحرف می

هـاي قـالبیِ مارکسیسـتی و    کـار تحلیـل  به، دست»ملت کُرد«ي آورش از ابژهوقتی او براي دفاع ایجابیِ تهوع
چیز جدیدي براي گفتن دارد:شود، چهها میجور تحلیلمعمول اینهاي اقتصادي و ژئوپلیتیکیِوبسطشرح

نظام دوقطبی دوران پس از جنگ جهانی دوم با پیمان یالتا نوعی ثبات نسبی ژئوپلیتیک در جهان ایجـاد کـرده بـود.    
جهـان بـود کـه هرازگـاه جغرافیـاي      تقسـیم مجـدد   ياستقالل مستعمرات، شکل مشخص پروسهيحال پروسهبااین

طلبی در اروپـاي شـرقی و   شوروي و بلوك شرق، موج استقاللداد. با فروپاشیِسی مناطق استعمارزده را تغییر میاسی
تقسیم مجدد جهان را بار دیگر به گردش در آورد. با بحران اقتصـادي  يهاي شوروي سابق، چرخهبخشی از جمهوري

پر از تحـوالت مهـم را از سـر گذرانـده     يان یک دههبعدي شروع شده و هنوز ادامه دارد. جهيچرخه2007-2008
»یِییـاي آمریکـا  ؤر«نـه و اکـراین، گـم و گـور شـدن کامـل       هـاي خاورمیا شمال آفریقا، جنـگ 2011شامل انقالبات 

، افول مشهود سرکردگی دولت آمریکا بر جهان. حاصل »نظم نوین جهانی«يجهان با عنوان وارونهيسرکردگی یگانه
برزخـی در تناسـب قـواي    يهـاي بـزرگ، یـک دوره   بندي قدرتبگذار در قطيدهه تحوالت، یک دورهتاکنونی این 

دیگري از تقسیم مجدد جهان است. در این فضاي برزخی، رقابت يهاي امپریالیست و به حرکت درآمدن چرخهدولت
کسب سهم فراخور وزن خـود از  اي و سربرآوردن نیروهاي محلی برايهاي بورژوایی در مقیاس جهانی و منطقهقدرت

يت حاکمهئبه موازات تالش هیبیشتر از همیشه تشدید شده است.،کارگريانباشت حاصل از استثمار جهانی طبقه
بزرگی چون دولت روسیه با بینیم که رقیب جهانیِمی،»بازگرداندن عظمت آمریکا«س آن ترامپ برايأآمریکا و در ر

يقد بـه میـدان آمـده اسـت. اتحادیـه     قرص و قایم و تمام،تزاري و شوروييري فروپاشیدهاحیاي دو امپراتويداعیه
،فشار دو رقیبشيبزرگ قدرت جهانی را در منگنهياروپا هراسان به تالش افتاده تا موقعیت خود به عنوان یک وزنه

يجـاده «قـرون گذشـته و سـاختن    یِیاحیاي برتري تجارت آسـیا يحفظ کند. دولت چین با داعیه،آمریکا و روسیه
تغییـر جغرافیـاي   «صـحبت از  پایـه]  ... [بـراین دنیا در آید »تاجر اول«کوشد به مقام می، مییکُوقرن بیست»ابریشمِ

يهـاي اخیـر در سـوریه   انداز اسـت. آنچـه در سـال   ، غلط[یی]آمریکا»بزرگيخاورمیانه«یا اجراي طرح »خاورمیانه
گیرد آفریقا گذشته است و امروز در عراق شکل میدر جنوب سودانِ[و] شرق اروپا، يین و کریمهخاورمیانه، در اوکرا

14 http://cpiran.org/archive/2017/10/maghalat/page1.html
15 https://www.youtube.com/watch?v=nyrHgWj0uvg
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تقسیم مجدد بازارها و مناطق نفوذ در مقیاس گلوبال است کـه بـه دنبـال بحـران اقتصـادي      يهایی از پروسهبخش...
موجـود بـاز بـه    بورژوازي در فضـاي برزخـی  هاي کالن و متوسط و خُردو بر متن تشدید رقابت قدرت2007-2008

ازتان عـراق یـک نیـاز واقعـی آن جامعـه     این بلبشوي جهانی، خواست استقالل کردسيدر میانهجریان افتاده است.
حقوقی، در قامتی دوفاکتو مستقل و جدا افتاده از براي خروج از موقعیت سرگردانی و بالتکلیفی1990ِياواسط دهه

موقعیتی که در پی پیامدهاي فروپاشی شوروي، اشغال کویت توسـط رژیـم بعـث و جنـگ خلـیج      ،تعراق اسيبقیه
کردسـتان عـراق بـا    يپدید آمده بود. این خواست و این نیاز جامعه1991دولت آمریکا در افتاده از سوي] [فارس راه

اسـتقالل و خـروج از بالتکلیفـی    توانسـت بـه   سقوط رژیم بعث و اشغال عراق توسط لشکرکشی آمریکا و بریتانیـا مـی  
جاي تحقـق اسـتقالل   اي، بهمنطقهـیعطف مهم جهانيحقوقی بینجامد. اما دو حزب حاکم بر کردستان در آن نقطه

16...اند، صدوهشتاد درجه عکس آن عمل کردندوجودي خود را به آن وصله کردهيکردستان که فلسفه

پیامدهاي فروپاشی شوروي، اشغال در پی "مناسبموقعیتی کهزمان در همانمعلوم نیست که سخنران چرا 
؟ فرصـت مانـد باند مهتدي نکنار، "پدید آمده بود1991در ...فارسکویت توسط رژیم بعث و جنگ خلیج 

فراهم شده بـود، سـرِ   »سقوط دولت بعث و اشغال عراق با لشکرکشی آمریکا و بریتانیا«اي که با رفتهدستاز
تأسف و تحرك مهتدي را برانگیختـه بـود و درمقابـلْ   1990ي هاي آغازین دههوقت خودش در همان سال

گرفتنـد؛  و ناسـزا مـی  او را بابت این انگیزشِ ارتجاعی به بـاد نقـد   حکمت و شاگردانی مانند همین سخنرانْ
از مـازوجی اسـت، حتـا گـامی جلـوتر از مـازوجی       سخنران که انشعابش از مهتدي دورتر از انشعابِ مهتدي 

شمارد، بلکـه افسـوس   فرصت کنونی را مغتنم میتنها، نهآمریکاسرکردگیافولدارد و با همان تحلیلِبرمی
و 1990ي بر وضعیت، چه در دهـه عملگرآن ي ناگزیرِ اعمال نتیجهخورد.رفته را هم میهاي ازدستفرصت

ـ اندازبودن طـرح خاورمیانـه  غلط«هایی چون گزارهچه امروز،  امپریالیسـتی کشـمکش و درعـوض  » زرگي ب
هاي خُرد و کالنِ سرمایه بـر  دورِ جدید رقابت قدرت«در و اوکراینو یمنرویدادهاي سوریه و عراق نِدانست

منطقـه ي تحلیلـی اسـت کـه دخالـت روسـیه و ایـران در       است؛ درست در همین زمینه» سرِ تقسیم جهان
اش به میلیشود که گویا با زوال قدرت آمریکا و بیتوصیف میبورژواییخواهیِسهمامپریالیستی و يمداخله

مـن  تغییر نظام ممکن شـده اسـت.  ي شدهمنسوخسیاسی جهان از طریق سازوکارهاي ي دهی به نقشهشکل
ي د، و برنامهخوانَمیامپریالیستیي محتواي رویکردي که حرکت روسیه در خاورمیانه یا شرق اروپا را درباره
ترکیـب  تر محملی براي ارتقاي هم عجیباي یا حتا از آنگري منطقهي ایران را ابزار مداخلهاي گذشتههسته

شـور  ، گزیدگیبوي داروي روباه، ي امتناعوروي پردهپشتام (ترها صحبت کردهداند، پیشمیانداموارِ سرمایه
کسانی کـه زرنگیِهاي سوسیالیسم،یه و تالشیِ الشهنشدنیِ تجزتمامي پهنهحتا اگر در این ؛)تعریب اَنیران

مطمـئن  هرلحظـه بـیش از پـیش    هـم  باز،غنیمتی باشد17کنندحرفشان را عوض میاي به گذشتهاشارهبی
تکرارشونده که بسته بـه موقعیـت موجـود،    ـپیوستههاي نظريِ یک ابتذالِي پایهرحمانهنقد بیکهشویم می

16 http://www.october-online.com/articles/item/3259-2017-10-06-15-50-09.html
17 http://tadarok.org/audio/1794-2017-06-29-21-12-55, http://tadarok.org/1818-2017-10-15-15-54-28
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هـاي  شود، ضرورتی از جنس مقابله بـا گسـترش و پـرورش دارودسـته    اي ظاهر میهربار با رنگ و رداي تازه
منطقـه و کـل   ي ي امپریالیستی براي تغییر چهـره ترشوندههاي زنده و زندهکه در طرحاستاندیشی پریشان

ضـامنِ مطمئنـی بـراي دور    ايگذشـته روند؛ مشـخص اسـت کـه هـیچ     ب، حاضرند تا زانو در خون فرو جهان
هاي مبتذل ي برخی شناسهاحیاشدهپرستیِ داشتنِ این نیروها از توحش و تعصبی که فعالً در کسوت قومنگه

با بخشی ،از بیخ نادرستمن، بر اساس یک برآوردسرگذشتنیست. شوربختانه ،زندموج میچپاپوزیسیون
انتخـابِ نقّـاديِ تـاریخی، نـاگزیر نـوعی    ي زمینـه نتقاد از این ادارد و از این حیث مپوشانیهگذشته از این 
، پیشـاپیش  ودشـ گفتـه  هر ناسزایی که به کسـی  در این زمینه بنابراین هم هست.جوانی آغاز ي سرانهخیره

دوطرفه است.

ي اسـتنتاجات  احتمـاالً بـه دامنـه   اش، و، مـواد و مصـالحِ نظـريِ برسـازنده    عملگـر افـول  من دوباره بـه  
چـپ  يظرفیت انتقادي بخشی از اندیشه،جهانیهاي خطیردر وضعیتآن شدنِتهدیدآمیزي که با عملیاتی

اصرار دارم که نه حتا با تعمق در سـطوح نظـري ایـن    ، بازخواهم گشت؛ فعالًدکنمیشکلی کاذب اشباع بهرا 
کُردنشـین  وهـایی کـه در هرجـاي   ارتجاعیِ نیرهاي یکسرهها و جهتگیريي تکانهبحث، بلکه تنها با مشاهده

نـامربوط  هايگذرانند را زیر پرچماي که در آن با دیگران عمر میویرانیِ خانهي نشدهي تعطیلبرنامهمنطقه
تـان یـک   اش عنایـت کنیـد و در ذهـن   و هوسرانیِ مشمئزکنندهسخنران نخستینْالتماسِ به برند،پیش می

بدون توجـه  را دلیلبیو صدر تا ذیلِ این تکثرِبسازید» هر فعال سیاسی«براي واحد شناختیِ فضاي زیبایی
ي قریب بـه  هرحال منطقاً باید به این گمانه؛ به، در آن بریزیداستکه براي خود جعل کردهبه اسم و بیرقی

مـورد درایـن اسـتثنا  دهـد؛ را نمـی عناي واقعیِ نـام خـود  هیچ جریانی مآنهایقین رسیده باشید که در میان 
هـا را  ونیستمواضع جدید کم،شبانه و محرمانه در دفتر رئیس اردوگاهکهاست النصرهجبههي کُرديِشاخه

ي بـرا یپیشکشبه شدنتبدیلاالذهانیِبینيصوبهماین گفتگوهاست که خالل و در ددهبراي او توضیح می
موجودیت متمـایز  که » مثبت و موجبهچوبیِچیزِ«عنوان یک بهشده، شهر محاصرههاي یک گشودنِ دروازه

در پایان جشـنواره  یعنیدهد:میرا گام بعدي عملیاتمجوزِ ، کندمیاثباترا با قطعیت المسه و بویایی آنها
اگر بتوان فرهنگ کُهـنِ او را در  «قالبی که پرسشِ به این واکنش زخمی، او در صورتمیهمانِو پس از نطقِ
گرانـه خواهـد پرسـید:   با اطمینانی مؤاخذه،»؟چکیده و توصیف کرد، آن کدام استبرجستهي یک خصیصه

را در خـود يجداشـده بـرادرانِ هرگز اشدر تاریخِ بلند چوپانیست که دیگري هم هز قومِ من قوم مگر ج"
"باشد؟هگذاشتنراه خویشبهچشمهابیابان
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