اول مه در شھرھای کردستان و ضرورت پشتيبانی از اعتراضات کردستان عراق!
بيشتر از دو ماه است اعتراضات توده ای بيشتر شھرھای عراق را در بر گرفته است.
اين اعتراضات بخشی از جنبش عدالتخواھانه ادامه دار کارگران و توده ھای مردم در
کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا است و تاثيرات مھمی را بر فضای سياسی دنيا و
آرايش دولتھای منطقه و نيروھای سياسی گذاشته است .اين جنبش توده ای اعتماد و اتکا
به نيروی مبارزاتی متحدانه مردم و کارساز بودن آن در حل معضالت جامعه را در
سريع ترين زمان ممکن در راس توجه ھمگان قرار داد .در عرض کمتر از دو ماه
حاکمان مستبد در مصر و تونس را بزير کشيد و بسياری از دولتھا را مجبور به دادن
امتيازاتی به مردم و باز کردن سر کيسه ھا کرده است .ھمين اندازه از دستاوردھا را
اگر به کانال ديپلماسی و مذاکرات دولت ھا و پياده کردن دموکراسی توسط کشورھای
غربی محول ميشد ،انجامش غير ممکن بود و يا يک قرن چانه زنی الزم داشت و يا
اينکه با حمله نظامی و کشتار و خانه خرابی شھروندان مردم را چشم به انتظار نگاه می
داشتند و توان ھر گونه تحرکی را از آنھا سلب ميکردند.
اما اعتراضات مردم در عراق و سوريه و تعداد ديگری از کشورھا در ارتباط با
مبارزات مردم در ايران برای سرنگونی جمھوری اسالمی دارای ويژگيھائی است .يکی
از اين ويژگيھا جنبش اعتراضی مردم در شھرھای کردستان عراق عليه دولت فعلی
عراق و احزاب و حاکمان ناسيوناليست کرد در آن است .اين اعتراضات بخشی از
جنبش عمومی تر مردم در عراق و خاورميانه است و خشم احزاب و نيروھای
ناسيوناليست کرد در عراق و ايران و ترکيه و ايدئولوگھای اين جنبش را در سطح
منطقه بر انگيخته است.
اين مبارزات از پايه و در سطح اجتماعی به جنبش ناسيوناليسم کرد ضربه وارد کرد و
از سد دولت ملی و "خودی" عبور نمود و مھر باطلی بر راديکال نمائی و انقالبی گری
ارتجاعی و عوام فريبانه نيروھای ناسيوناليست کرد کوبيد .در راس شعارھا و مطالبات
مردم و جوانان شعار آزادي بی قيد و شرط سياسی ،امنيت شغلي ،تامين زندگي،
خالصي از فقر و فالكت و کوتاه شدن دست نيروھای نظامی احزاب ناسيوناليست کرد
قرار گرفته است .کارگران و مردم در مقابل دستگاه فساد مالي ـ اقتصادي اتحاديه ميھنی
و حزب دموکرات کردستان عراق و چپاول دسترنج خود و کاخھای فرعونی آنھا
خشمگين اند.
اعتراضات ايندوره در عين اينکه ھم سر نوشتی توده ھای مردم در کشورھای
خاورميانه و شمال آفريقا را بر جسته کرد ،منافع طبقاتی مشترک استثمارگرانه و جنايت
کاری نيروھای ناسيوناليست ھای کرد و عرب و فارس و ترک و غيره را به نمايش در
آورد.

مبارزات آزاديخواھانه کارگران و توده ھای مردم در شھرھای عراق صف گسترده ای
از احزاب و رسانه ھای ناسيوناليست کرد ،سخنگويان آنھا در ايران و عراق و ترکيه و
تئوريسين ھا و نھادھای مختلف ناسيوناليست در کشورھای اروپائی را به حرکت در
آورده است .ھمه به خط شده اند تا از منافع اقتصادی سرمايه داران کرد زبان دفاع کنند
و سرکوبگريھای احزاب ناسيوناليست را با عرق ملی توجيه کنند .چپاول و دزدی دو
دھه اخير احزاب ناسيوناليست کرد و موقعيت فراھم شده آنھا الگو و آرزوی حزب
دمکرات ھای کردستان ايران و دارو دسته ھای زحمتکشانی عبدﷲ مھتدی و جريان
طرفدار رفرم است.
اول ماه مه ،روز کارگر امسال را در شرايطی جشن ميگيريم که شاھد اين صف آرائی
طبقاتی و اين تحرک عمومی نيروھای ناسيوناليست کرد منطقه عليه مبارزات کارگران
و توده ھای مردم در شھرھای کردستان عراق ھستيم .توجه فعالين کارگری در
شھرھای کردستان ايران و عراق به اين آرايش سياسی و طبقاتی در منطقه و به اھتزار
در آوردن پرچم عدالتخوانه صف کارگران و مردم و آزاديخواھان در برابر با آن جايگاه
ويژه خود را دارد .جا دارد که در مراسمھای اول مه امسال کارگران در شھرھای
کردستان ايران و عراق بندی از قطعنامه مراسمھای روز اول مه را به ھمبستگی
مبارزاتی کارگران در منطقه اختصاص داد .اعالم صف جداگانه کارگران در برابر با
صف بورژوازی محلی و نيروھای ناسيوناليست کرد در اين شرايط می تواند صف
متمايز و برابری طلبانه کارگران را در سطح منطقه تقويت بنمايد .بحث و گفتگو در اين
باره در ميان جمعھا و محافل مختلف کارگری و فعالين کمونيست اھميت زيادی در
تقويت مبارزات کارگران و توده ھای مردم در تحوالت پيش رو دارد .ايجاد چنين سنگر
بندی در مقابل تحرکات اين دوره ناسيوناليسم کرد و دست زدن به ھر فعاليت و عملی
که در مراسم ھای روز کارگر ممکن باشد اقدامی است با اھميت و طبقاتی .چنين اقدامی
در محل منجر به تقويت ھمبستگی مبارزاتی انقالبی در سراسر ايران و در مبارزات
کارگران و توده ھای مردم و دانشجويان برای بزير کشيدن جمھوری اسالمی خواھد
شد .از طرف ديگر اعالم اين ھم سر نوشتی می تواند دامنه توطئه ھای جمھوری
اسالمی در سطح منطقه را محدود کند و ھوشياری مردم منطقه در برابر با توطئه ھای
جمھوری اسالمی را باال ببرد.
به اميد برپايي مراسم ھاي باشكوه روز جھاني كارگر.
مبارزان كمونيست
آپريل ٢٠١١

