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حزب کمونیست ایران، ناکامی ها، دستاوردها و ": عنوانا ب های مصاحبهزمان را مناسب دیده تا ابراهیم علیزاده آقای اخیراً 

در  یشترن خویش در مورد موضوعات یاد شده را با صراحت و شفافیت بییتبی ی ازرا ارائه بدهد و ورژن جدیدتر "چالش ها

از ده وبوی خط و تصویر  کسانی که مدافعبین  ها مصاحبهاین مجادالتی پیرامون همچنین  .معرض دید همگان قرار بدهد

 5در نامبرده . درگرفته است ؛از طرف دیگرهستند  رویداها اینراجع به  شانایای ه گاهددی مخالفکسانی که  طرفی و

حبه ایکی از این مصدر . پرداخته است ...ران، علل جدائی کمونیسم کارگری وتاریخ کومه له، حزب کمونیست ای مصاحبه به

در کومه له اجتماعی، مردم داری و عنصر عقل . و افراطی گری نیست کمونیسم به معنی رویا پردازی" اظهار داشته است ها

 ."حضور دائمی داشته است

 دو جملههمین معنی  .برای ما معرف است نبال میکند،سال گذشته د 62در این مصاحبه ها و طی آقای علیزاده خطی که 

در کومه له اجتماعی، مردم داری و عنصر عقل حضور . کمونیسم به معنی رویا پردازی و افراطی گری نیست" ، مصابه متن در

ارزه اصل مباز  تنبش چپ پوپولیست و ناسیونالیسجن یتبیفی گویا است که این خود به اندازه کا ؛"دائمی داشته است

و  هدرک مسخ و مخدوشآن را ول عام پسند با فرم و باقی گذاشت گنگ راماهیت جنبش های مردمی تا که  -استاتی قطب

ن صفوف مردم متضاد المنافع از هم تاکید ردبر ضرورت متمایز ککه  هر کمونیستیگویا د که اد از رویدادهای گذشته یتصویر

 !ه استدرا از مبارزه حذف کرو عنصر عقل بوده  مردم دارغیر اجتماعی،  غیر ،رافراطی گ، رویا پرداز یکمونیست ،کرده است

غیر اجتماعی ( یزادهعل یمردمجنبش های ) لیم و یخلقجنبش های کارگر با طبقه تضاد منافع  ساختن شفاففعالیت گویا 

این ا بخشی از مردم جامعه است و ه بورژوطبق که ندا هتگف "مردم داران"ه این بی های اگر کمونیست .و بی عقلی بوده است

 بخورد جامعه می یفرمول مردماز راه های مختلف و با  راخود ی خود دارد و خط و جهت ها سنت در تمام شئون جامعه طبقه

 .ندکرده ا افراط دهند،

و کمونیسم آشنا کارگر طبقه علیه  زیبورژواگذشته تا به امروز  سال051تبلیغات به روند کسی  هر .خیردر پاسخ باید گفت 

این  مبارزه طبقاتی اقالی قی دیدناخالو  "کمونیست ها ریی گافراط ،دخیل نکردن عنصر عقل" کاربرد استعاره جایگاه باشد،

کسی است که هیچ گاه مرز کارگر با طبقه بورژوا را با اسم رمز  تکمونیسبعکس تصویر شما، . طبقه را به خوبی میداند

و  جامعه با مردم ،که در  تحلیل نهایی را به کارگر یادآور شود حقیقت تلخ و ریشه داراین یشه هم .مردم داری مخدوش نکند

ما قطعًا . ندیکی نیستمردم از این دو صف است و  قابل توضیحبلکه با کارگر و سرمایه دار  ،دتقسیم نمی شوآن  یغیره مردم

ماهیت " قل و مردم داریع"دهیم که در قالب  نمی جازها ویت چپ پوپولیست و ناسیونالیسو جنبش به ابراهیم علیزاده 

را با صف خلق کرد و  انتد و به این بهانه صف کارگر کردستنزل ده (و بی عقل عنصرعقل)قی الاتی را به سطح اخمبارزه طبق

 ؛مهم است نیز برای ماالبته  در جایگاه درست آن بکارگیری عنصر عقل در مبارزه سیاسی و طبقاتی .نماییدبورژوازی مختلط 

 . این است که ابتدا مبارزه طبقاتی را اخالقی ندیدبرای طبقه کارگر اما الفبای یادگیری این عقل و تجربه 

ات حریفت را نوشته و پاسخحزب کمونیست ایران و علل جدائی کمونیسم کارگری تاریخ دوران گذشته کومه له،  اتحتوضیما 

دیدًا که ج( افسانه هویت ملیکتاب )در  شته مربوط است، منذه تا به تاریخ گالمس مشخصاً . ل علیزاده را داده ایماامث

به این موضوع اختصاص داده و آن را " کرنولوژی صعود و سقوط کومه له" تحت عنوانرا  (پنجم) یفصل ،منتشر شده است

را از همین کانال نجم پل فصبخش های از ، هدمبنا قرار ندرا از تاریخ  امبردهنها تصویر تنامروز ه دبرای اینکه خوانن. ممکتوب کرد

   6105 سپتامبرماه  00         .قرار میدهم در دسترس عموم

              

 کرنولوژی صعود و سقوط کومه له :فصل پنجم 

 ...................................................................................................توضیحاتی کوتاه در مورد این فصل

 ................................................................................ریشه های گسست کومه له از کارگر و کمونیسم

 .............................................................دیدگاه های رایج و تفاوت های ما بر سر ارزیابی از کومه له

 ..................................................................................................کومه له یک شبه ناسیونالیست نشد

  .................................................................................................کرنولوژی صعود و سقوط کومه له

 .................................................................................................................بستر شکل گیری کومه له

 ......................................................................................مشی چریکی در هالۀ ابهام/ ایران و جهان 

 .........................................................................................کومه له را به صحنه آورد ٧٥٣١انقالب 

  .......................................................تشکیل حزب کمونیست ایران کومله را از کاه به کوه تبدیل کرد

   ...........................................................................ج و پذیرش ضمنی صورت مساله غربجنگ خلی

 ............................................................... انشعاب اول در حزب کمونیست ایران، دوران نزول کومله

  .......................................................................................... مسیری جدا از ما برگزید؟کومه له چرا 

  ........................................................!شد"سبز"بخشی از جنبش ( کومه له) حزب کمونیست ایران

  .......................................................ها است کدام سمبل و ها چه ارزش در برگیرنده ٨٨خرداد ٢٢

 .............................................................................ها کمونیست و طبقه کارگر در مقابل سبز جنبش



 .....................................................تاریخ کومه له قدیم کومه له جدید با بی ربطی ٧٥٨٨مرداد  ٢٨

  ...................................................................................!دست از تفرقه بردارید، فرصت اتحاد است

 

 ...........................................................................................وجود ندارد" جنبش انقالبی کردستان"

  ............................................................!حل و فصل اختالفات سیاسی بر مزار گردان شوان ممنوع

 ....................................................................................................................... کومه لۀ شهید پرور

 .................................................. ٧٥٨٨مرداد ٢٨فراخوان اعتصاب عمومی به مردم کردستان در 

 ...............................................................توطئه جمهوری اسالمی و انترپل و موضعگیری کومه له

 ........................................................... م کردستانمرد ٢٠٠٣مرداد  ٧١اعتصاب عمومی 

  ......................................................................................................................کومه له در دو راهی

  ...................................................................................... ..............................کومه لۀ فریب خورده

  ................................................................................................................پاسخی به عرفان عثمان

 ....................................................................."بنام کومه لهفعالیت " برخورد اصولی به فراکسیون

 

  .................................................اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با پسوند کرد چه صیغه ای است؟

 

  .......................................................................کومه له" انقالبی"سازش طبقاتی و محافظه کاری 

  ...........................................................................................................نقدی بر نظرات دمحم نبوی

  ....................................................................................................... مخاطب من سایت آشتی است

  .........................................................................................زحمت بیهوده"  سازمان زحمتکشان"

  .....................................................................................!سال پیش است51تداوم پیام " پیام"این 

 

  .........................................................................................قايم نشويد پشت فرهنگ و زبان کردى

  .........................................!، شعیب زکریایی و تارهای عنکبوت"بازنده سه"تا " کنگره دو"از 

  ....................................................!کنگره ملی کرد نیست، صاحب خانه است" مهمان "کومه له 

       

 توضیحاتی کوتاه در مورد این فصل
 

بزرگ من و کومه له همدیگر را . و بررسی کومه له، حقیقتاً برای من از لحاظ عاطفی خیلی سخت و درد آورد است نقد
من امید فصل زندگی جوانیم را به او، . فراموش ناشدنی و بهترین دوران زندگی مبارزاتیم را در آن سازمان سپری کردم! کردیم

کومه له کانون گرم من و من محافظ آن سرپناه برای کارگران و . درهم تنیده بودیم -و او رشد، بسط و گسترش خود را به من
قشنگ ترین اسم سازمان سیاسی . م ما را جدا ناپذیر از هم و دوقلوی یک مادر می دانستندمرد. زحمتکشان کردستان بودم

سال آن را مانند فرزندی عزیز تر و ١٢ماهه سال، من شب و روز١٢در فصول تر و خشک . بود کومه لهدر جهان برای من، اسم 
ن و زحمتکشان کردستان جاری می شد، شور و او با لبخندهای که از لب های خشکیده و چروکیده کارگرا. خشک می کردم

با قد کشیدن هر روزه آن، مردم قد کوتاه جامعه . و عشق به زندگی و امید به آینده بهتری برای انسان را به ما می بخشید
جلو را سمت ت راه رفتن حرکت به اه می شد و جربا پا گرفتن او، ترس مردم مرعوب شده از حرکت شکست -قد می کشیدند

با معروف شدن او، فراموش شدگان ته . میکشیدندجامعه، پر و بال ( پر و بال سوخته)با پر و بال او، مردم . می کردند پیدا
. تخآنان قهرمانان تاریخ معاصر می ساکومه له را می ساختند و کومه له از  ،جامعه" ناقهرمانان. "جامعه معروف می شدند

سال هنوز  ٢٢این درهم تنیدگی به گونه ای است که بعد از . امل هر دوی ما بودبنوعی گنجینه تاریخ تک ،آن فصل مبارزاتی
رفقای قابل اعتماد، فداکار و صمیمی و بزرگی را در آن داشتم که متاسفانه . کیس کومه له برای من با دیگران متفاوت است

اکنون نگرانم که تعدادی از رفقایی . ت دادندتعداد زیادی از آنان در جنگ با رژیم اسالمی و با حزب دمکرات جانشان را از دس
نمایند، احساس غریبی، بیگانگی و دل تنگی بین ما ایجاد  که خوشبختانه زنده هستند وقتی این فصل از کتاب را مطالعه

به این خاطر این بررسی بیش از هر بررسی دیگر از نظر عاطفی برای من سخت است و حقیقتاً فکر نمی کردم که  !شود
 !برسد که ما دیگر آن اعتماد متقابل دوران اولیه را به همدیگر نداشته باشیم روزی

 
اما آن جوهری که انسان ! این گنجینه سرچشمه الینزال نبود. ی که توضیح خواهم داد کوتاه بوددالئلاین دوران به  سفانهاتم

تنها امانتداری ما به آن ارزش ها . ندگار هستندها را بهم نزدیک میکند و به آنان نیرو و عشق به انسانیت می بخشد هنوز ما
سیاست " آن جوهر و ارزشها کدامند؟ به گفته لنین بزرگ . است که درد این گونه نوشتن را تسکین و شفا می بخشد

سیاست اصولی به ما حکم می کند که به تعریف، تمجید، تقدیر و تجلیل کردن از آن ". اصولی یگانه سیاست صحیح است
، بلکه از خود بپرسیم از چه طریقی و با کدام اهرمها و ابزارها می توان آن جوهر مساوت طلبی، تالش برای نکنیم کتفادوران ا

آنها را نمایندگی  کومه لهآزادی و رهای همه انسانها که بالقوه همیشه در جنبش کمونیستی طبقه کارگر وجود دارد و دیگر 
من به . است سئوالمن پاسخ به این امروز ه را در جامعه به اهتزاز درآورد؟ مساله نمی کند را بالفعل کرد و پرچم آن مبارز

زیرا اگر راهی سالم برای اتحاد پایه دار و عمیق  ،از سختی بار عاطفی مساله صرف نظر می کنم ،سود تکامل این هدف واال
قت، منافع طبقه کارگر و سعادت بشر است که بین آزادیخواهان راه رهای طبقه کارگر وجود داشته باشد، همانا دفاع از حقی

تنها چیزی که . نباید اجازه داد هیچ عوامل ناهموار دینای کنونی سایه روی آن بکشد و یا به هیچ قیمتی از آن دست کشید
 آن جوهر انقالبی، دفاع بی قید وشرط از آزادی طبقه کارگر، نفعالتیام بخشد، این است که من ب می تواند این درد را

" دارم آگاهانه تر و صادقانه برای تحقق آنها مبارزه می کنم و  -نیز بود کومه لهروزگاری آرمان  -کمونیسم و انسانیت که روزی
اگر دیگر تحقق آن آرمان، افق و هدف واال در سازمان نامبرده . را دنبال می کنم" سیاست اصولی یگانه سیاست صحیح است

ش من برای تحقق آن اهداف و پایان تاریخ و تالش برای ساحتن ابزار مناست تر برای دنیای امکان پذیر نیست، این پایان تال



همان آرمانها، همان جوهر انقالبگری، دفاع از طبقه کارگر و از کمونیسم است که  نقدقطب نمای من در این . بهتر هم نیست

اصوالً بخاطر پاسداری از آن  نقداین . ا پایبند نماندی که در در ذیل توضیح خواهم داد، به آنهدالئلبه  کومه لهمتاسفانه 
 . امروز قرابتی به آنها ندارد کومه لهاست که دیگر  هاییارزش

 
قسمت اعظم این فصل را طی دو سال گذشته نوشته ام، ولی برخی از مقاالت را در سالهای قبل تر نوشته و اصالً در فکر 

 ،به این دلیل نوشته های سالهای قبل تر. نمائیمورت فصلی از یک کتاب منتشر بص ها رااین نبودم که روزگاری این نوشته 
 . رنگ و بوی آن ایام را چه بلحاظ نگارشی و چه بلحاظ مضمونی با خود دارند

 
" ، طی مقاله ای تحت عنوان٢٢٢شماره " جهان امروز"آقای دمحم نبوی در نشریه  نوشته های دور دوم را زمانی آغاز کردم که

اختالفات به بهانه  ؛"حکمتیست -حزب کمونیست کارگریهمان پاشنه می چرخد؟ نگاهی به پالتفرم رهبری  بر رویدر 
البته . درونی حزب حکمتیست نوشت و از این کانال به اختالفات سیاسی، طبقاتی و متدولوژی قدیمی ما با آنان پرداخت

امل دیگری این است که جنبش کمونیسم کارگری طی چند سال بیش از هر ع ،کومه لهزمینه اظهار نظرهای اخیر کادرهای 
با ! طبق معمول عادت همیشگی. گذشته تحوالتی از سر گذرانده و کومه له از این رویدادها اپورتونیستی بهره برداری میکند

آقای . ار نظر کردندتاخیر و سبک سنگین کردن مصلحت اندیشانه همه مولفه ها، باالخره در باره انشعاب اخیر در حزب ما اظه
در مقدمه این اظهار نظر که هسته اصلی تبیین وی می باشد، معتقد است که کورش مدرسی بخاطر بن بست  نبوی

همانند باور "ی یسیاست های ما از کنگره چهارم از رهبری حزب حکمتیست کنارگیری کرد و این بن بست بدلیل نقش بسزا
ایشان مدعی هستند که کورش خواسته گریبان خود را . ای منصور حکمت استکورش و نزدیکی بیشتر وی با تزه" مذهبی

را زیر " خرابکاریها"در ادامه وارد نقد نامبرده و اشکال آن متد چیست شده و اشکال تمام . از تزهای منصور حکمت رها نماید
یالیستی هستند جستجو می که بنظر نبوی در مقابل استراتژی سوس" حزب و جامعه"، "حزب و قدرت سیاسی"سر تزهای 

میداند و معتقد است که ( منصور حکمت)آن  تئورسینهای جنبش کمونیسم کارگری را زیر سر " ناکامی"نبوی کل این . کند
 .را باید به گردن معمار آن انداخت" دیوار کج"مقصر اصلی چیدن اولین خشت این 

متوجه اما بسان آنان . د منصور حکمت تجزیه و تحلیل می کندمورکمی منصف تر از اکثر کادرهای قدیمی کومه له در ایشان 
چپ خود را با تقسیم کردن -لذا تناقضات سیستم ناسیونال ،هست که سیستم تجزیه و تحلیلشان آبکی و متناقض است

ر مرحله اول زمانی است که منصور حکمت با تحلیل مارکسیستی زی ،به زعم وی. منصور حکمت به دو مرحله رفع می کند
اسطوره بورژوازیی ملی و مترقی، سه منبع و سه "بنای اقتصادی و دیدگاهای پوپولیستی حاکم بر چپ ایران را با نوشتن 

جزء سوسیالیسم خلقی در ایران، انقالب ایران و نقش پرولتاریا، کمونیست ها و جنبش دهقانی پس از حل امپریالیستی 
می  -"را نقد کرد... و بسوی سوسیالیسم های دوره های اول و دوم و مساله ارضی در ایران، بولتن های تجربه شوروی

" جنبش انقالبی کردستان"و  کومه لهبه جنبش کمونیستی ایران، منصور حکمت نبوی این تالش ها را خدمات ارزنده .  باشد
و بنیادهای کمونیسم کومه له را ترک می کند و اسناد "! منحرف می شود"وقتی است که حکمت  ،اما دوره دوم. می داند
حزب و قدرت "یک دنیای بهتر، تفاوتهای ما، دمکراسی تعابیر و واقعیت، مارکسیسم و جهان امروز،"برنامه  ،کارگری

در منتخب آثار منصور )و سایر اسناد و ادبیات کمونیسم کارگری که " حزب و شخصیت ها"، "حزب و جامعه"، "سیاسی
و البته این سری دوم از فعالیت های  ،موجود هستند را نوشت( حکمتیست-حکمت انتشارات حزب کمونیست کارگری

در پایان ! نمی داند" جنبش انقالبی کردستان"و به  کومه لهنامبرده را خدمات ارزنده وی به جنبش کمونیستی ایران، به 

و  کومه لهقرمز همیشگی مطلب با چراغ سبز نشان دادن به رفقایی که اخیراً صف ما را ترک کردند و نشان دادن کارت 
  .تمایزات و خصومت همیشگی آنان را با ما حفظ نموده است ،ناسیونالیست های چپ نما

ای ها از منصور حکمت، کورش مدرسی و کمونیسم  کومه لهمن نشان خواهم داد که تحلیل نبوی و کل  ،در این فصل
ار پراتیک، فاکت های تاریخی، رفتار، گفته ها و نوشته زیرا معی. تحلیل سطحی، غیر کمونیستی و غیر واقعی است ،کارگری

برنامه یک دنیای "اگر نه، دلیل اینکه . های نامبردگان و جایگاه و نقشی که در کشمکش مبارزه طبقاتی ایفا کرده اند نیست
معه، حزب و بهتر، تفاوتهای ما، دمکراسی تعابیر و واقعیت، مارکسیسم و جهان امروز، حزب و قدرت سیاسی، حزب و جا

شخصیت ها، آنچه باید آموخت، حقوق جهان شمول انسان و سایر اسناد و ادبیات کمونیسم کارگری نوشته شده توسط این 
منصور حکمت در حزب چون دوره اول ! کمونیستهای بزرگ چرا خدمات ارزنده به جنبش کمونیستی ایران نیستند؟ آهای یافتم

دوم، منتقد  فرض گرفته می شود را نوشت و سری" نبش انقالبی کردستانج"کمونیست ایران که همان کومه له و 
در نتیجه باید من اول . تسلط داشت... " جنبش"و  کومه لهجهانبینی ناسیونالیستی ای بود که بر اغلب عنصر فعاله و پراتیک 

الیسم با آن معیارها که دوری و نزدیکی به سوسی -چیست" جنبش انقالبی کردستان"کیست و  کومه لهکه  مشخص کنم
جنبش تبیین و استراتژی غلطی که از جایگاه و  کومه لهسنجیده می شود؟ تا در دل این بررسی به امثال آقای نبوی و کل 

( مخرج مشترک مورد نفرین کل جناح چپ جنبش ناسیونالیسم کرد)و کورش مدرسی  کمونیسم کارگری، منصور حکمت
 .وجود دارد را پاسخ داد

سیونالیست، عناصر ناپنج سال گذشته در کنار / اکثر کادرهای قدیمی کومه له بخصوص طی چهار نبوی،عالوه بر 
به کمونیسم کارگری و " جنبش انقالبی کردستان"ت چپ و مرتجعین زن ستیز، از خاک ریز کومه له و اپورتونیست، لیبرالیس

ک ایدئولوژیر و اخالقی را جای مبارزه سالم سیاسی و منصورحکمت شلیک کرده، بی احترامی کردند و اتهام زده و تعصب کو
این در حالی است که من در این فصل نشان خواهم داد که در شدید ترین انتقادات، ما رعایت حال آنها را کردیم ! نشانده اند

در کومه له وجود به تاریخ گذشته و آن یک ذره رادیکالیسمی که هر جا و هر کسی . و نهایت صبر را از خود نشان داده ایم
ناروایی گفته باشد، ما قبل از کومه له مخالفین را سر جایشان نشانده ایم تا که او چپ بماند، تا آن ذره تعلقی که به  ،داشته

کمونیسم داشته را محترم بشمارند و از دست درازی و حمله عناصر ناسیونالیست راست، اپورتونیست ها و لیبرالیست های 
واکنش و عکس العمل کومه له به ما چه بود؟ حقیقتاً با میکروسکوپ هم نمی توان فرق رفتار کومه اما  .نمائیمچپ محفوظ 

له با ناسیونالیسم راست را در مورد ما تشخیص داد و در اغلب موارد بسان آنان با برانگیختن تعصب کور و عقب افتاده ترین 
. چون کومه له از این جنس نیست. سفانه ما در این زمینه موفق نشدیمباید اعتراف کرد که متا! رفتار علیه ما را داشته اند

 . چون خمیرمایه هویتی او بیشتر از ناسیونالیسم ساخته شده است تا کمونیسم

 جائیکهتا  تمام تالش خود را کرده باشم ،که طی این پروسه ،حجم این فصل از فصول دیگر کتاب به این خاطر بیشتر است
نظر به اهمیت حضور سازمانی چپ در کردستان، من سعی . کومه له را به چپ بچرخانیم ،ما مربوط است مساله به توانایی



کردم اغلب نکاتی که به مجادله و مناقشه ما با خط پوپولیستی و ناسیونالیستی طی سال های گذشته انجام گرفته است 

این وظیفه من است که این پروسه را به انتهای  .را، در این فصل منتشر کنم تا که این بحث به سرانجام منطقی برسد
با انجام این وظیفه، من امروز می توانم ادعا کنم که با رویکرد جدید، با اولویتها و استراتژی کومه له . نمائیممنطقی آن ختم 

از روز اول شده  هارائبحکم اسناد، مدارک و شواهد . جدید، سره سوزنی امید به خالصی نامبرده از وضع موجود، وجود ندارد
لذا وظیفه . امیدی عبث است ،در حال حاضر کومه لهبچپ چرخاندن پیدایش تا به امروز، می توان نتیجه گرفت که 

روایت من دیگر نمی توان کومه له را در زمره  به .دانمکمونیستی هر کمونیستی را توهم زدایی کارگران به این سازمان می 
ورده نماید و خواننده را به این آبررم این فصل توانسته باشد این هدف را برای طبقه کارگر امیدوا. احزاب کمونیست گنجاند
 .نتیجه گیری متقاعد کند

 ریشه های گسست کومه له از کارگر و کمونیسم 

ران و ، یا تنها ابزار موجود مناسب و قابل استفاده برای کارگاز تاریخ کومه له مثل هر ابزار و وسیلۀ مبارزاتی یک دوره
ارزش مصرفی داشت که آن را در یک پروسه به جامعه آن دوران منتقل کرد و ، (١٢٣٣ -١٢٣١)زحمتکشان در مقطع تاریخی 

این خاطر که سازمان های سیاسی مانند ه نه ب. دیگر ابزار مناسبی برای مبارزه همیشگی کارگران با صاحب کار نیست
ین خاطر باید آنها را هر چند سال یک بار نو کرد و کهنه و مستهلک را با تازه ماشین و اشیاء کهنه و فرسوده میشوند و به ا

. جایگذین کرد، بلکه کومه له بلحاظ خط مشی طبقاتی امروز نامناسب برای کارگر، بی خاصیت و بی مصرف شده است
عتبار خود را از دست قرب و ا ،کمونیستی در کومه له جدیدسالیان زیادی است که ارزش ها، سنت ها، خط و جهت های 

با نقطه قوت  ،موفقیت و عدم موفقیت هال تاثیرگذار و کم نظیر برای یک مرحله، با یبا تمام خصاکمونیست  کومه له .داده اند
ها و نقطه ضعف ها، با دست آوردها و از دست دادن دست آوردها، با فرصت خلق کردن ها و از دست دادن فرصت ها، با 

ه ها، با روشنبینی و ناروشنی ها، با قاطعیت و سازش کاری ها، با جربزه داشتن در پذیرش مواضع دانسته ها و ندانست
و با تزلزل و محافظه کاری های نهادینه شده و جانسخت در  ای کمونیستی کمونیست های غیر کومه له تئوریرایکال و 

از  ،ا امکانات و کمبودها، با خوبی ها و معایبش، ب(ناسیونالیستی)و سنت های عقب مانده  شعائرچسبیدن و دل نکندن از 
متاسفانه کم  به تاریخ پیوست و بمانند شمعی زاویه منفعت کارگر و زحمتکش کردستان بعنوان سازمانی چپ و کمونیست

 . کم ضعیف و باالخره خاموش شد
 

اسم فعالیت می کنند، محافل ملون و جریانات و عناصری که امروز به این اسم از کومه له قدیم باقی مانده اند و با این 
تاریخ و اعتبار کومه له قدیم، کیک مورد " خمیر مرکب"مخلوط ناسیونالیستی هستند که هر محفلی از محل سرمایه گذشته 

 -کومه له جدید برای کارگر کرد بی خاصیت شده و مانند لیموی چلیده از جوهر کارگری. اشتهای امروز خود را می پزد
چپ از  -هویت طبقاتی و سیاست او، ملغمه تعاریف و تفاسیر ناسیونال. ماند که تنها پوست آن مانده است کمونیستی می

مبارزه طبقاتی و کشمکش استثمارشوندگان کردستان با استثمارگران است که در تحلیل نهایی فرق اساسی با هویت 
آن مکتب و  وجزمدتها است بلحاظ نظری . ردناسیونالیست خود در این جنبش ندا هم مسلکانطبقاتی و سیاسی سایر 

هم . بلحاظ سیاسی و پراتیک در آن جای گرفته و با جهانبینی پوپولیستی به کل رویدادهای منطقه و جهان برخورد می کند
آخرین ذره  ،این سازمان در درون و بیرون هر کدام با برداشت امروزی خود و صد وهشتاد درجه خالف با منافع کارگرمسلک 

 .بورژوازی کرد مصادره کردندو " ملت"های کمونیسم بجامانده در سنت کومه له قدیم را به سود مقاصد 

 
در )را توضیح بدهیم، مانند حزب بلشویک و انقالب اکتبر  کمونیست تاریخی کومه له ارزشمند اگر بخواهیم با مثالی کل تجربه

ک و ادامه دهندگان انقالب اکتبر پس از لنین عین حزب بلشویکی که حزب بلشوی ،پس از لنین می ماند( مثال مناقشه نیست
البته حزب بلشویک و انقالب اکتبر در سطح کالن دست آوردهایی برای جامعه بشری داشتند، اما . نبود که در زمان لنین بود

سبتاً خوبی برای دست آوردهای ن ،کومه له هم در یک مرحله در مقیاس کوچک تری. خودشان امروز دیگر موجود نیستند
آنانیکه از زاویه منافع جامعه، چپ و طبقه کارگر، از انقراض کمونیسم  .جامعه بشری داشت و دیگر آن کومه له موجود نیست

در آن سازمان نگران هستند، نمی توانند همچون کبک سر خود را زیر برف کرده و جوهر و مضمون را فدایی شکل ظاهری 
بهترین راه برای سد بستن در  .دیگر این کاره نیستند ،کومه له جدید و اقمار آن متاسفانه. ندتشکیالتداری و گذشته آن کن

باید . برابر هزیمت بیشتر این جریان، این است که کومه له های موجود را کنار بگذاریم و به فکر آینده کارگر و کمونیسم باشیم
اگر انتظار بی موردی نباشد، توصیه میکنم بجای جرح و تعدیل . ردند تلخ باشد را پذیرفت و فکری بحال آینده کچواقعیت هر 

کمونیستی شایسته دنیای معاصر را بر روی پای خود احیاء  -های جدید، سر راست ترهمراه با ما جنبش کارگری کومه له
د مثبت به آن نگاه داشته معهذا کارگر کرد نباید خود را با این کالفه سر درگم بیش از این سر درگم کند و یا با دی .نمائیم
چپ در کومه له امروز، کمکی به پیشرفت جامعه، آگاهی طبقاتی طبقه کارگر و  -هر گونه مماشات با گرایش ناسیونال. باشد

. انسجام خط و جهت کمونیستی در این خطه نمی کند، بلکه باعث مخدوش شدن مرزها، گمراهی و تلف وقت است
ریق نقد مارکسیستی، همه جانبه، بی تخفیف و بی مالحظه کومه له جدید و اقمار آن پیشروی کمونیسم در کردستان ازط

 (.١)ممکن است 
 

 دیدگاه های رایج و تفاوت های ما بر سر ارزیابی از کومه له 
 

تاکنون راجع به کومه له خیلی گفته و نوشته شده است، اما بینش متناظر بر این قلم به دو دلیل با اغلب آنها متفاوت 
ی گسست او از کمونیسم می پردازم که این با تبیین تمام بمن بعنوان یک کمونیست به ریشه یااول اینکه (. ٢)است

و جریانات و  ،اشخاص و جریاناتی که از موضع راست و ارتجاعی به جنبه های مترقی کومه له انتقاد داشته و دارند از طرفی
ر تعیین سرنوشت خویش، فدرالیسم و دیگر مطالبات بورژوایی به چپ که قطب نمایشان حق ملل د -اشخاص ناسیونال 

جدید می باشد که  کومه لهنکته دوم، وضعیت .  بهانه ستم ملی کرد است، از طرفی دیگر، از پایه و بنیان متفاوت است
ن گسست، تغییر عیان تر شده که این نقد و بررسی شمول ایاین گسست و بسیار با زمانی که ما آن را ترک کردیم دگرگون 

منتقد هستی  واین گفتمان پرداختن مجدد به نامبرده را برای ما بعنوان یک کمونیست . و تحول جدید هم می شود
 .ناسیونالیسم، ضروری ساخت

 
پیچیدگی مساله در این . نقد و بررسی کومه له مقداری پیچیده تر از سایر سازمانهای ناسیونالیست استمتوجه هستم 

تاریخ نسلی از کمونیست ها و چند کاراکتر . ریخ معین و محدود فعالیت کمونیستی پشت این اسم وجود داردیک تا است که



است، دورانی تاریخ آن با ( حکا)در بعضی موارد منظور از کومه له حزب کمونیست ایران. سازمانی در آن تنیده شده است

مواردی منظور از حکا همان کومه له است و برای کسانی در . اتحاد مبارزان کمونیست و مارکسیسم انقالبی عجین است
در نتیجه به تنهایی و با به . شامل کل سازمانهای ملون کنونی که با این اسم خود را معرفی می کنند نیز تداعی می شود

جامعه دیم در مراحل فعالیت های کومه له ق" مارپیچی"نمی توان تاریخ این پدیده مرکب و حرکت " کومه له"کار بردن کلمه 
کدام گرایشات، کدام سنت  لۀ معهذا الزم خواهد بود ابتدا منظور از کومه له، کومه. با آن تداعی می شد را توضیح دادکه 

کدام سالها و کدام دورانها وکدام یک از جریاناتی که امروز به نام کومه له فعالیت میکنند  هکومه لاجتماعی و  -طبقاتیهای 
بدون . باید کومه له های متغییری که در این پروسه وجود داشتند را از هم تفکیک نمود. مشخص کرد است را از خواننده

توضیح مولفه ها و فازبندی این مراحل و مشخص کردن تفاوت آنان، منظور از کومه له چیست و چه چیزی های این تاریخ قابل 
کسی امروز وقتی می گوید کومه . و مغشوش خواهد ماند دفاع و چه چیزهای غیر قابل دفاع هستند، نامشخص، تفسیربردار

است که باسم کومه له فعالیت می کنند؟ آیا ( چند سازمان و محافلی موجودی)له، آیا منظورش فقط یکی و یا همه آنها 
ه ای ک مدونی در هیچ زمینتئوریمنظورش کومه له پیش از کنگره یک، زمانی که برنامه، اساسنامه، مصوبه و هیچ بنیان 

 و یا منظور همه ماهای است که زمانی در آن فعالیت داشتیم؟ ،نداشت
 

محرز است که کومه له پیش از کنگره دوم و تشکیل حزب کمونیست ایران، بلحاظ نظری انسجامی نداشت تا بشود از روی 
بعد از کنگره سه با  ،ی آنبلحاظ حقوقی و شناسنامه ا. مصوبه ها، اسناد و ادبیات آن زمان هویت نظری وی را قضاوت کرد

پس از تشکیل حکا، . بود( کومه له)سازمان زحمتکشان کردستان ایران "پیش از تشکیل حکا اسم آن . ماقبل آن یکی نبود
اکنون سازمان زحمتکشان کردستان ایران . تغییر نام داد( کومه له)سازمان کردستان حزب کمونیست ایران "اسم آن به 

. وجود دارند... لهروند سوسیالیستی کومهله کردستان ایران، کومه له سازمان کردستان حکا، ، حزب کومه (کومه له)
و ( حکا)جریاناتی که امروز خود را کومه له معرفی می کنند نه تنها متعهد به برنامه، سیاست ها و اصول پایه و مبانی نظری 

جهت . نده اامه ای نیز حتی اسم دقیق آن را حفظ نکردنیستند، بلحاظ حقوقی و شناسن ٦تا  ٢هویت کومه له کنگره های 
 .شناخت شخصیت و کاراکتر کومه له تفکیک این مراحل ازهم ضروری است

 
 کومه له یک شبه ناسیونالیست نشد

  
که قبالٌ توضیح دادم . کومه له از بدو تاسیس به کارگر وکمونیسم مثل امروز بی ربط و عامل گمراهی آنان بوده است؟ خیرآیا 

ولی باید این حقیقت را از جامعه پنهان نکرد که پدیده کومه له با گرایشات درون آن، . نقد امروز ما، گذشته آن را نفی نمیکند
در هر پریود زمانی تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله نقش پراتیک گرایشات و نیروهای دخیل در درون آن بوده که هیچ وقت 

نباید از مشاهده وضعیت امروز آن، کل آن تجارب را منفی ارزیابی . شخصات آنان بر خورد کردبشکل سیاه و سفید نباید به م
نه فقط از نظر . بوده است یعنی چون درحال حاضر هم مسلک چپ ناسیونالیست است، پس همیشه ناسونالیست. کرد

با کومه له های متعدد قدیم و ما  ی همظاهرنونی، اسم و رسم و سر و شکل بلکه بلحاظ مشخصات تاریخی، قا ،مضمونی
له های امروز اساساً و هویتاً رو به رو هستیم که با کوم ٢گره و پس از کن ١چپ، ماقبل کنگره  -جدید، کمونیست و ناسیونال

کومه له همیشه محل تالقی گرایشات، . هیچ گاه وجود نداشته است. پس یک کومه له واحد وجود ندارد. متفاوت هستند
 . دارند را متفاوت کمونیستی و ناسیونالیستی بوده که هر یک کارنامه ویژه خود خط و جهت های

 

زمانی تجسم رادیکالیسم، انقالبگری، . کمونیست و طرفدار کارگر و زحمتکش کردستان بوددر یک مقطع از تاریخ، کومه له 
تجاع مذهبی چه درون خود و چه در مخالف عقب ماندگی فرهنگی، مردساالری و در مقابل ناسیونالیسم، لیبرالیسم و ار

از  را بپذیرد، کومه لهرایکال کمونیستی کمونیست های غیر  تئوریزمانی جربزه داشت تا . امروز جنگ می کرد برخالف جامعه
پس از کنگره دو، کومه له عمالً دژ، ابزار و تجسم . در مقابل گرایشات بورژوایی با سربلندی و افتخار دفاع می کردآن 

نه تنها در  ،در آن ایام .ست ها ایران در مقابل جمهوری اسالمی و سیستم سرمایه داری و احزاب آن در جامعه بودکمونی
وقتی ناسیونالیسم به او حمله می کرد، مثل امروز با سنگربندی تشکیالتی اکتفا نمیکرد و از  بلکه ،مقابل حکومت اسالمی

زمانی سنت . ، منزوی و سر جای خود می نشانداءی داد و آنها را افشنظر سیاسی و آرمان اجتماعی به مهاجمین پاسخ م
حتی زمانی که ما . کمونیستی آنقدر در کومه له ریشه داشت که تا مدتها مانع پیروزی همه جانبه ناسیونالیسم در آن شد

متعهد و پای بند می " مانمشترک"آنها قول دادند که به برنامه، سیاست ها، مصوبه و اهداف  ،آن سازمان را ترک می کردیم
 .مانند

 
ناهمگونی و نقطه عزیمت طبقاتی جریانات  بستر شکل گیری لیکن بنا به تغییر و تحوالت بین المللی و داخلی از طرفی،

جنگ خلیج و اشغال عراق، . رداویاین دوران زیاد دوام ن ،فکری و سیاسی تشکیل دهنده آن و جدایی ما از طرفی دیگر
و سیاسی  ایدئولوژیناسیونالیسم رشد یابنده درغیاب ما، همه جانبه در جبهه های آرمانی، . ه ارمغان آوردب "کردی"حکومت 

با دستآوردهایش که بخشاً محصول پیروزی سرمایه داری بلوک غرب بر بلوک شرق و جنگ خلیج و نظم نوین جهانی کسب 
نگربندی تشکیالتی اکتفا کرد و از نظر سیاسی و آرمان سبه  ،کرده بود، به کومه له حمله ور شدند و این بار کومه له

اجتماعی، مهاجمین را افشاء و منزوی نکرد که هیچ، علیه ما که با مهاجمین بی باکانه در حال جنگ بوده و هستیم روز به 
مقابل سازمان  زمانی ما در. از سنگر آنها به منصور حکمت تیر اندازی کرد! روز فاصله بیشتر گرفت و با آنان هم جهت شد

ولی کومه له شریک آرمانهای مهتدی بود و آنها را . زحمتکشان از غصب نکردن نام کومه له توسط جریان مهتدی دفاع کردیم
زمینه ها فرقی آنچنانی بین مواضع و  امروز می بینم در خیلی! درست هم می گفت. بیشتر از ما خودی تر می دانست

امروز آنان تجسم و ابزار ناسیونالیسم . ومه له جدید با سازمان زحمتکشان و غیره وجود نداردآرمانهای پایه و پراتیک روزمره ک
 ٦تا  ٢امروزکسانی با مشخصاتی متفاوت از مشخصات زمان کنگره . و لیبرالیسم چپ، چه درون خود و چه در جامعه هستند

 . یست بود، صد و هشتاد درجه متفاوتندخود را کومه له می نامند که با آنچه خصوصیات منحصر به کومه له کمون
 

تاریخ یکنواختی از . با وجود این همه دگرگونی ها و تغییر مواضع، جریانات و اشخاصی هنوز از او تقدس و اسطوره می سازند
ورد حمایت به زعم آنان چون یک برهه از تاریخ م. می کنند تائیدآن بدست خواهند داد و کل این پدیده مرکب و متغییر را تماماً 

از سر گذارانده از آنجا که خود تکامل نکردند، جریان به رغم تمام تحوالتی که این . ما بود، پس باید همیشه مورد حمایت باشد
تا ١٢ ۴٢در سال  تائسیساز زمان  متصل اختیاری، غیر واقعی و جانبدارانه کل مراحل حیات کومه له را مثل یک پدیده واحد و

تا سالهای هفتاد و از آن پس تا به  از انقالب پنجاه و هفت و ٢تا ١کنگره های ( دالی نیمه مستعمرهفئو خط نیمه) ،٣٣انقالب



فواصل  هراستا و ادامه دهنده خطوط کومه لامروز را همان یا در  هآنان کومه ل. امروز دارای خصوصیات پیوسته معرفی میکنند

 .  بین کنگره های دوم تا ششم می دانند
 

و ناسیونالیسم که در اشکال متنوع در درون آن از همان دوران تاسیس  کمونیسم گرایشاتطوالنی مدت شمکش باالخره ک
در . سر بر آوردن کومه له جدید منجر و با پیروزی ناسیونالیسم تمام شد بهگاه خفیف و گاه با شدت جریان داشت، متاسفانه 

با پیروزی . جانبه تسخیر وتحت سیطره ارزش های خود در آورداین پروسه، افق و جهانبینی ناسیونالیستی آن را همه 
در عراق و هجوم کل ناسیونالیست های بیرونی و درونی به جنبه کمونیستی کومه له، کومه له جدید را با  "کردی"حکومت 

 . خود همرنگ و همراه کردند
 

ای کارگر و کمونیست باقی نگذاشته که سال گذشته طی کرده است، اینک هیچ ابهامی بر ٢١روندی که کومه له طی مدت
تحت این نام فعالیت می کنند، به هیچ وجه گرایش رایکال و کمونیستی مبارزه طبقه کارگر را در هیچ که دیگر سازمان های 

دو . خاک به چشم کارگر می پاشند ،درست برعکس گذشتهاینها . جبهۀ طبقاتی، سیاسی و نظری نمایندگی نمی کنند
معامله، باج . کنند می پشیمانیاکثراً از حضور خود در حزب کمونست ایران و آن تاریخ اعالم . ه میکنندئرا تخط دهه تاریخ آن

نویسی علیه  اءاطالعیه صادر کردن و انش ،دادن، نشست و برخاست، دیپلماسی و دفترداری با احزاب ناسیونالیست کرد را
حکومت "اولی را تنظیم رابطه با  را پیشه کرده اند و خودشان تحکمو فحش و ناسزا گویی به منصور  ،جمهوری اسالمی

دومی را فعالیت علیه رژیم و سومی هم افشاگری از کمونیسم کارگری می نامند،  ،آن( دولتمردان)و احزاب " نوپای کردستان
بخوان جنبش  ،"جنبش انقالبی کردستان"صوص چیزی نیست جز گمراه کردن مردم کردستان بسود جنبش های بورژوایی بخ

کومه له را با هیچ معیاری نمی توان کارگری و کمونسیتی نامید و مهمتر از این  فعالیت این بیست ساله.  ناسیونالیسم کرد
  .نمی توان بر پایه دیوار وارفته، فرتوت و فرسوده خانه ای برای دفاع نظری و عملی از کارگر و کمونیسم در کردستان ساخت

ا مسموم به ناسیونالیسم و با آن درجه غضب و نفرت از جریان و اشخاصی که بیش از همه شاخص دفاع با تشکیالت سر تا پ
نمی توان اهدافی مترقی را به پیش برد و  ،از کمونیسم و کارگر در جامعه هستند، یعنی کمونیسم کارگری و منصور حکمت

 .متحقق کرد
 

ه جنبش کمونیستی دانسته و می دانند و بخاطر یک دوره از تاریخ آن کارگران و کمونیست های منطقه که خود را متعلق ب
قدیم، هنوز با احترام و سمپاتی به او برخورد کرده و حتی پس از جدایی ما فکر می کردند که می  کومه لهفعالیت افتخار آمیز 

وز متوجه گسست کامل او از کمونیسم آنانیکه هن. توان آن را به ابزار مبارزه خود با بورژوازی تبدیل کنند، در اشتباه بودند
نمی توان بدلیل اینکه زمانی گرایش کمونیستی و رادیکال در آن . نشده اند، به مراتب سخت تر از گذشته در اشتباه هستند

نها ارزشهای آن دورا تماممغایر با قوی بود و ظرف کمونیست ها و انقالبیون یک مرحله از تاریخ بود، از موضعگیری کنونی او که 
 . است، چشم پوشی کرد

 
از گذشته درست است، پس چرا کمونیست ها هم از سرمایه  منتقدین متوهم به کومه له ممکن است بگویند اگر این تصویر

بپزند؟ مبرهن است ما سعی خودمان را کیک مورد اشتهای کارگری  کومه له" خمیر مرکب"گذشته نمی توانند مثل بقیه از 
دخالت ما را که دانسته و حتی پس از جدایی در هر گذرگاه تاریخی  مسئولنوشت کومه له خود را ما در قبال سر. کردیم

اما تنها با صرف اراده ما جریانی که نقطه عزیمت،  .ایجاب می کرد، شرکت کردیم تا اگر شانسی بوده باشد از دست نرود

کمونیسم طبقه بودن با به د و ماندن در این کمپ را مبدا حرکت و اولویت های خود را از مکتب ناسیونالیسم استنتاج نمای
باید چند  ایشان در پاسخ به تالش های ما اقالً  .ترجیح بدهد، فقط با تشویق و با آرزوی خیر ما، کمونیست نمی شودکارگر 

خصومت با  بیش از هر کسی دیگر کومه له را کومه له کرد، و( منصورحکمت)اول، خصومت با کمونیستی که : کار را می کرد
کمونیسم کارگری که رمز هجوم همه شاخه های چپ و راست ناسیونالیست کرد به کارگر و کمونیسم است را کنارمی 

ی همیشه با او کشتی می گرفت، همه یدوم، ناسیونالیسمی که از سر و کولشان باال می رفت و در این زورآزما. گذاشت
سخت کوشی و دستآوردهای جنبش .  ی نقد کرده و به زمین می کوبیدجانبه در بعد نظری، طبقاتی و سیاسی و تشکیالت

با آن دست آوردها جبهه خود را تقویت کرده و آنها را در جامعه . ما در نقد ناسیونالیسم را سکوی پرش دفاع از خود می کرد
کنگره "ه گل بدست او را به کومه له غیر از ما عشاق فراوانی داشت ک .اما عشق ما به ایشان یکطرفه بود. نهادینه میکرد

خود، دست از مسلکهای دنیای ایشان هم از آنان بحدی نزدیک است که با یک گل و سفارش هم . دعوت می کنند..." ملی
پس لرزه های شکست سرمایه داری بلوک شرق  -١: این حداقل انتظار ما به چند دلیل پایه ای تر عملی نشد .پا نشناسد

رشد مادی، سازمانی و معنوی ناسیونالیسم  -٢. عی در هیچ کجای جهان تماماً مرتفع نشده استهنوز از سر کمونیسم واق
موج جنبش سبز در ایران دیوار  -٢. پارسنگ ناسیونالیسم در کومه له را نیز سنگین تر کرد "کردی"در منطقه در سایه حکومت 

مهمتر از فاکتورهای نامبرده،  -۴. له را هم فرود ریختکمونیسم بورژوایی و کومه " کارگری"ساخته شده از خشت خام آرمان 
نیست که مشعل مبارزه با ناسیونالیسم و لیبرالیسم چپ را  کومه لهنیروی کمونیست روشن بین، قاطع و حرفداری در درون 

توان به این تحوالت و رویدادهای جنبش کمونیسم کارگری طی چند سال گذشته را نیز می  .با ایمان به پیروزی روشن نماید
خود کمونیسم کارگری اساساً بعنوان یک خط و مکتب فکری، حقانیت خود را در موضع برخورد به جنگ . لیست اضافه نمود
اما در زمینه سر و سامان دادن به مبارزه و تحزب کمونیستی . و ناسیونالیسم کرد اثبات نمود( دمکراسی)خلیج، نظم نوین 
آن را توضیح داده ام، پیشرفتی نداشت تا تکیه " کارگر ایرانپایان حزب کمونیست "در کتاب  ی که بخشاً دالئلطبقه کارگر، به 

چای را به نرخ قوری و هندوانه را به نرخ "امثال طرفداران کومه له شود که  "کمونیست های"گاه و لنگری برای آن دسته از 
دادن به مبارزه و تحزب کمونیستی طبقه کارگر، نمی در زمینه سر و سامان  -قیت جنبش مافولی عدم مو! می خرند" چاقو

کسانی که منتظرند حزب ساخته شود، توده ای شود و به مبارزه طبقه کارگر سر و سامان بدهد و هر  برای آن یتواند توجیه
خواست عضوی  درو  یاز آن طرفدار( چند مالحظه دارم)آنگاه آن در جامعه به وزنه ای غیر قابل انگار تبدیل شد، ایشان هم با 

است و باید آن را به  یکی از عدم موفقیت جنبش کمونیستینگاه کردن به تحزب کمونیستی طبقه کارگر از این منظر، . کند
پیشرفت جنبش ما در این زمینه خاص هر چه کند باشد، این از اهمیت اصولی بودن این . عنوان خصوصیات بورژوایی نقد کرد

 .مکتب نمی کاهد
 

کومه اتخاذ سیاست ها، جهتگیری ها و پراتیک معینی بود که از آن نقطه، . فاکتورها بارانی در آسمان بی ابر نبودندالبته این 
سیاست رسمی کنونی کومه له نیز می تواند مسیر آن را  خالف اتخاذ سیاست و جهتگیری های. را به این نقطه رساند له

 ٢١اتخاذ جهتگیری کنونی توسط آنان در. رسد دیگر دیرشده است بسوی کارگر و چپ در کردستان بچرخاند که بنظر می
احزاب ناسونالیست کرد، هر  بهکه محبتشان  ،سال گذشته، تنها ناشی از بی دقتی و کمبود درایت رهبری کومه له نیست



دید از نشانه گسست عمیق کومه له ج ،این رویکرد. دم فزونی و درجه مسخ کردن کمونیسم کارگری کاهش نیافته است

اینکه اشخاصی در آن هستند که هنوز خود را چپ و . سنتها، رویکردها و متدولوژی کمونیستی سر چشمه می گیرد
همچون افرادی در حزب . کمونیست می نامند، بنظر من مسیر حرکت و سیاست های عمومی سازمان را تغییر نخواهند داد

و حتی گوردن براون و تعدادی از اعضای حزب لیبر  ،هم موجودندان سازمان زحمتکش( کثریت)توده، سازمان چریکهای فدایی 
خود را چپ می نامند، بدون اینکه جایگاه این احزاب در صفبندهای کارگر و صاحب کار را از احزاب بورژوایی متمایز هم انگلیس 

 .د یکی گرفتجهتگیری، مسیر حرکت و پراتیک عمومی یک جریان سیاسی را نباید با موضع افرا .کرده باشد
 

دفاع از کومه له جدید، اشاره به فداکاری ها، دلسوزی ها و پراتیک  به کومه له جدید، توهمبحکم استدالل فوق الذکر، 
.  کارگر به کیسه تامیرود ناسیونالیسم نود در صد خیرش به کیسه  ،انقالبی کومه له قدیم، بودن مرزبندی با کومه له جدید

.  خمیر ناسیونالیسم را حفظ کرد و صد منفعت، بدون مرزبندی با کومه له ساخته شده از خشتمنطقی نیست بخاطر ده در 
اگر یک در . نباید بدون مرزبندی و خط کشیدن بین خود و آنها، از این اسم استفاده و به بازگویی این تاریخ  بطور کلی پرداخت

 مسئلهاین حزب کمونیست ایران وجود داشته باشد،  صد شانس بقای چپ و کمونیستم برای تعدادی از اعضای کومه له و
ی است که اکثراً یدر گرو نقش پراتیک ما کمونیست ها. افشاء، نقد و طرد سیاست های کومه له های موجود است ر گرود

 بمانند هم مسلکین خود به بیماری مسری و بدخیم ناسیونالیسم ،نامبرده. کنیم خارج از کومه له های فعلی فعالیت می
خود مشغولی، . به آنان است( کمونیسم ملی)آلوده است و تنها درمانی که می توان یافت، وگذار کردن آن پرچم و هویت 

نستالژی کردن و شهید خوری، ارزانی چپ بی آزار باد و باید مبارزه و اعتراض کارگر و کمونیست را بر شانه های خودمان، 
مبارزه جهت اتحاد کارگران، بسیج افکار عمومی و حق فعالیت بی قید و . زیمبرروی پای خود و جدا از آن صف پوشالی بسا

ازجانب  کمونیستجریانی از این ببعد بعنوان  کومه لهاستعمال اسم . شرط سیاسی دیگر با این صف پوشالی امکان ندارد
که حتی خطای سنگینی است کمونیست ها نه تنها کمکی به شفافیت تضاد منافع طبقاتی کارگر با صاحب کار نمی کند، بل

و بشدت گمراه کننده و باعث اختشاش فکری، مخدوش شدن تفاوتها، فضا سازی بسود ناسیونالیسم و پیام آور آشتی 
هر گونه مماشات، بخاطر تاریخ گذشته و نگفتن حقایق تازه به مردم، باعث توهم بیشتر . استثمارگر با استثمار شونده است

پروسه جدایی کومه له از  .مخدوش شدن صف دوست و دشمن و کج فهمی های بیشتر میشود کارگران به ناسیونالیسم،
هر گونه خوشبینی به تغییر ریل و انتظار به چپ . در کردستان مستعجل و روز به روز قطعی تر می شود کارگر و کمونیسم

جامع مفصالً همه این مقوالت را کاوید  ضروری است در یک بررسیبنابر این، . چرخیدن آن، ابهام، توهم و بسی بیهوده است
 .داد ارائهو نقد امروزی خود را از محورها، ترندها و مکاتبی که پدیده کومه له در مدار آن می پرخد را به جامعه 

 
کومه له به ارج گذاشتن به تاریخ فعالیت انقالبی و دست آوردهای گذشته و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم جایکه تا 
و آن دست آوردهای گذشته همۀ کمونیست ها، کارگران و مردم آزادیخواه می دانیم را قدیم مربوط است، ما آنها  ونیستکم

همیشه در قبال تاریخ فعالیت ما . نگذاشتیمجا ونالیسم یناسمختلف برای مصادره و سوء استفاده بخش های  تاریخ را
تفاوت در این   .می دانیم مسئولکومه له کمونیست، خود را متعهد و انقالبی و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در 

. است که ما تا زمان جدایی در صفوف کومه له این امر را پیش می بردیم و اکنون خارج از آن این پروژه را دنبال خواهیم کرد
برگردند و یا تحت عنوان جبهه سازی خود " کنگره اول"به دوران پوپولیستی آنها سر کومه له های کنونی بیاید، چه  برهر چه 

بروند، تاریخ کمونیستی کومه له از جانب ما عزیز و گرامی و پاس داشته ( سبز)چپ همراه با کمونیسم بورژوایی زیر پرچم 
لذا باید خارج از او این خدمت را به جنبش .  می شود و در حد توان اجازه مصادره آن را به کومه له جدید نخواهیم داد

 .یستی و طبقه کارگر در کردستان کردکمون
 

اما متحقق کردن خواسته های کارگر . هستند حق دارند کومه له انیکه از زاویه منفعت مردم از این بابت نگران سرنوشتآن 
 رفا ،دفاع از سعادت.  دفاع از منفعت کارگر دفاع از یک اسم توخالی نیست. استهاون بوسیله این سازمانها، آب کوبیدن در 

 این مبارزه و زندگی روزمره آنان در همه جبهه های نبرد طبقاتی از جمله مبارزه قاطع با ناسیونالیسم است که کومه له در
اگر واقعاً دل مشعولی کسی ایجاد تشکل و اتحاد کارگری باشد، باید همراه با ما تشکل های جنبش . می باشد غایب

پیش شرط ارج نهادن به دستآوردهای گذشته، مستحکم کردن صفوف  .کارگری وکمونیستی را بر روی پای خود بسازیم
. متمایز کردن جریانات ملون کومه له جدید و خارج کردن کارگر از توهم به ایشان است. کارگران و کمونیست ها در امروز است

ما تنها با جاری . است وجود یک خط و قطب قاطع، شفاف و مدبر کمونیستی در گرو نکردن تاریخ گذشته،" خور مال"ضمانت 
خود خواهیم بود و باید دنیای نوین را بر  دفاعکردن هرروزه جوهر انقالبی بر پراتیک روزمره خویش قادر به حفظ گذشته قابل 

جانباختگان و تاریخ کومه له پیدا شده اند و صدای کارگر در میان صد  روی پای خودمان بنیان نهیم، زیرا صاحبان زیادی برای
با احترام گل را بر مزار جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم خواهیم . یر کارگری دیگر در آن، فقط یک صدا استصدای غ

نجات خواهیم داد او لک ناسیونالیست امسو محافل گذشته پرست ونستالژیست کومه له " شهید خوری"گذاشت و آنها را از
التی بلکه مضموناً، طبقاتی، تاریخی و اجتماعی از هم جدا شده و رسماً نقطه سر خط دو مسیری که نه تنها بلحاظ تشکی

 .اند خواهیم گذاشت

 بر اساس ارزشبرخورد کمونیستی با هر کدام از این مراحل دارایی ویژگی خاص خود بوده و من سعی می کنم هر موضوع را 
کتیو، تاریخی و ماتریالیستی باید این ارزیابی ابژ .همر داقرا سرمایه داری سر جای درست خود آن برای مبارزه کارگر ب
ها و نقش و جهت هر کدام از جنگ خلیج به بعد و بعد از ما در این پروژه به تفکیک این کومه له . فاکتورها را توضیح بدهد

سعی می کنم دور و نفش هر کدام از این کومه له ها در رابطه با  .جدایی کمونیسم کارگری به تفکیک خواهیم پرداخت
 ،توضیح بدهیمو استفاده از نوشته های قدیم  زات کارگران و کمونیست ها در کردستان را اوبژکتیو در سر تیتر های ذیلمبار

 :که تقریبا شامل این سر فصل ها هستند

  صعود و سقوط کومه له( کرنولوژی)بستر شکلگیری  -١
 و پاسخ کومه له به آن ١٢٢٢مرداد ٢٢فراخوان اعتصاب عمومی حزب حکمتیست به مردم کردستان در  - ٢
  کومه لهعلیه جمهوری اسالمی و سکوت  اقدام اینترپل به انتشار پوستر و مشخصات کمونیست های مبارز -٢
 همراهی کومه له با جریانات جنبش سبز -۴
 و عکس العمل کومه له( داب)دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب  ١٢٢٣آذر١٢رویدادهای بزرگ -٣



 ازمان زحمتکشان و کشمکش بخشهای آنان با هم و انشقاق بعدی در کومه له هاجدایی س - ٦

 ها کومه لهرشد فرهنگ مردساالری، نستالژی کردن، شهید خوری و گذشته پرستی در  -٣
 سال گشته  ٢١عروج ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق و برخورد کومه له با این احزاب طی  -٢
 کومه لهحمله آمریکا به عراق  وموضع " نظم نوین جهانی" رویداد ها و پیامدهای -٩

 توسط کومه له" جنبش انقالبی کردستان"استعمال عبارت ناسیونالیستی  -١١
 درج مقاالت سالهای قبل تر در این موارد -١١
 و کنفرانس ها " کنگره ملی کرد"در  کومه لهسیاست برخورد به شرکت  -١٢

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

نه تنها با مخالفت ما بلکه با موج وسیعی از اعتراضات احزاب و اشخاص چپ هم " کنگره ملی کرد"شرکت کومه له در ( ١)

فکر می کنند که آب رفته به کردند و  نصیحتاما منتقدین بیشتر کومه له را . مسلک ودوستان خود کومه له نیز رو به رو شد

کنگره ملی کرد نیست، صاحب خانه " مهمان "کومه له  "عنوان به مطلبیدر  در پایان این فصل. جوب را می توانند بر گردانند

منتشره " کنگره ارتجاعی ملی کرد" توجه خوانندگان را به مطالعه کتابچه  ،عالوه بر این. مبه این مساله می پرداز!" است

 .جمن پژوهش های کارگری در این مورد، جلب می کنمتوسط ان

، ٢١١١در سال" بحران و انشعاب در کومه له"من از متدولوژی منصور حکمت در سخرانی انجمن مارکس لندن تحت عنوان ( ٢)

درسی و سخنرانی کورش م١٦در نشریه انترناسیونال شماره ٢١١١در ماه اوت " بحران کومه له و بازسازی ناسیونالیسم کرد"

به بهابه تشکیل فراکسیون جدید " کومه له از توهم تا واقعیت"بحران "عنوان زیرحکمت لندن  -در انجمن مارکس

  .گرفتمالهام  ٢١١٢سال  ژوئیهماه  ٢٦ناسیونالیستی فعالیت بنام کومه له، درروز

 کرنولوژی صعود و سقوط کومه له 

متافیزیک، فقط یک عبارت  -"مارکسیست"ضی از جریانات و اشخاص کاربست ماتریالیسم تاریخی در عرصه پراتیک برای بع
از درک مفهوم تاریخ، درک دینامیسم نیروهای محرکه مادی آن نه تنها در پروسه تکاملی پدیده ها  .کلیشه ای توخالی است

یخ عبارت است از اینکه مفهوم پرداحتن به تاربرای ما، . بلکه درک پایۀ مادی روند زوال آنها نیز هست شکلی به شکل دیگر،
ثانیاً امروز چه نتیجه و پیامی از آن گرفته می شود؟ مورخ ما با تاریخ میخواهد  ،اوالً پدیده ها را در حال گذار و تکامل میدانیم

همه چیز در حال تغییر و "چکاری کند و خود وی کجای این تاریخ ایستاده است؟ آیا میخواهد جنبه انقالبی فلسفه هگل 
 را؟ آیا" جاودانگی نظام موجود"را ثابت کند، یا نتیجه وارونه هگل از اسلوب فلسفی کشف شده خویش " شدن است دگرگون

تاریخ را آنطوری که بوده در متن زمان خود به تصویر می کشد، یا آن را بر حسب نیاز زمانه، با توانایی ها، داده ها و عقل امروز 
و  شیئیدرک تاریخ برای ما، درک پایه های مادی روندی است که منجر به تغییر  حیف و میل کرده و به آن نگاه می کند؟

سازمان ها و احزاب سیاسی را مثل انسان در اگر تاریخ پدیده ها، . دگرگونی ها و تاریخ نتیجه وسنتز این دگرگونی ها است
بلوغ و  -ران جنینی، دوران کودکی، دوران جوانیدو. دورانهای مختلفی دارند تبیین این جریانات متافیزیک، بر خالفنظر بگیریم، 

پروسۀ اجتناب ناپذیر و  واینها جز ،و بر عکسهیچ اشکالی ندارد، ... تفاوت های ادوار جنینی، کودکی، جوانی و. دوران نزول
نند که جریانات و اشخاصی است که وانمود می ک ،از تاریخ گذشته خویش یآنچه اشکال دارد، روایت. منطقی تکامل هستند

قصد به نقد کشیدن در این سطور این روایت غیر دیالیکتیکی نه واقعی و نه طبیعی است و من ! همیشه کامل و بالغ بوده اند
 .ز تاریخ تاسیس کومه له را دارماین تبیین غیرمارکسیستی ا

و  متافیزیکاشید، طرفداران اجتماعی کومه له جدید انتقاد داشته ب -امروز اگر شما به سیاست، پراتیک و رویکرد طبقاتی
کلیشه پرداز، در سنگر برخی از رویدادهای تاریخی، سنگر می گیرند تا ازمساله کنکرت و مشخص سیاست امروز طفره 

پشت لیستی از اقداماتی که هر کدام ویژه دوران خاصی و محصول پراتیک جمع معینی بودند، سنگر گرفته تا روندهای . بروند
در نتیجه ما باید با ماتریالیسم دیالتیک تاریخی، . ا در سایۀ آنها بی پاسخ بگذارند و یا موّجه جلوه دهندپس از آن اتفاقات ر

خیلی مختصر نظری به رویدادها داشته باشیم، که این تاریخ چگونه ساخته شد، کی شروع و کی پایان یافت و محصول آن 
مربوط به آن  تاریخی یات به کل رویدادهایئدر جزد ندارم من در تجزیه و تحلیل بستر شکل گیری کومه له، قصچیست؟ 

بپردازم، زیرا اغلب تاریخ مباحثات مهم کنگره ها، پلنوم ها، جلسات و سمینارها و درهر یک از آنها کدام مساله کلیدی و مبرم 
نوشته شده و ... گرفت هر یک آز آنها به کدام جدل و معضل زمان خود جواب می دادند، توسط کدام گرایش جواب می ،بودند

هدف از این یاد آوری . را ورق میزنم که به مبحث کنونی ما کمک می کند یبرگهایدر این بررسی تنها (. ١)مکتوب هستند
آنطوری که بود، می ، ١٢٣٣پروسه شکل گیری کومه له نه سال قبل از انقالب از دادن یک تصویر واقعیبدست مختصر، 

 .باشد

. دبو١٢٣٣ولین بار اسم کومه له که بعداً یک سازمان توده ای گردید را شنیدند، ماه ها پس از انقالبزمانی که مردم برای ا

من . در متن ادوار خود گذاشت ن است که آنها راایامروز، آنها را قضاوت کرد، بلکه هدف  هدف این نیست که با عقل و روایت
ز علنی شدن سازمان نامبرده، به برجسته کردن گرایشات، بجای برجسته کردن ضعف یا نبوغ افراد چه پیش و چه پس ا

اجتماعی که انسان ها را در سطح کالن حول پالتفرمی بسیج می کند می  -جنبش های عمومی و سنت های طبقاتی
 .از سنت های طبقاتی باید شروع کرد زیرا سنت ها مهم هستند .خواهم کرد تائیدپردازم و آنها را نقد یا 

 کومه له بستر شکل گیری

در آن ایام ایران در چه وضعیتی به سر می برد؟ بافت طبقاتی و مناسبات . کومه له را تاسیس کردند ١٢۴٢میگویند درسال
 خود دنیای بهتر)تولید چگونه بود و هر کدام از طبقات جامعه جهت فایق آمدن بر معضالت و پیروزی بر دشمن، چه راه حلی 

 جلوی جامعه می گذاشت؟ (را



دالیسم بر سر راه رشد نظام فئوجهت برطرف کردن موانع نظام  -ل هستند که اصالحات ارضی دهۀ چهلمتفق القوهمه 

. سرمایه داری در ایران، مبنای تحول بزرگی بود که بر تمام فعل و انفعاالت اجتماعی، سیاسی و طبقاتی جامعه تاثیر گذاشت
اقتصادی و اجتماعی فراهم شده بود، زمینه ( زیربنا)شد و توسعه مناسبات این تغییر و تحوالت که پایه های آن از قبل توسط ر

انسان و مبارزه برای ( حقوقی)حق، آزادی و برابری ( روبنا)مادی در اختیار طبقات جامعه گذاشت تا بر متن آن، تصویر خود از 
محافلی که کومه له را تاسیس کردند، ط، در متن این شرای .بدست آورن آنها را در شکل جنینی و مبتدی، در دستور قراردهند

دیده به را نمایندگی میکردند و طبقاتی و کدام مکاتب فکری، سیاسی و  های چه اقشاراز کدام بستر اجتماعی، دیدگاه 
نها چه بود و استراتژی دست یافتن به آن جهان گشودند؟ این محافل میخواستند چکاری کنند؟ هدف بلند مدت و کوتاه مدت آ

پس از کنگره دوم تا کنگره ششم در امتداد آن  کومه لهفرم احتمالی کدام بود؟ اصوالً استراتژی و پالتفرمی داشتند؟ آیا پالت
 تاسیس شد؟١٢۴٢درسال اولی است که  کومه له

: هنگامی از مساله سیاسی، بنیان نهادن، تاسیس سازمان و رهبران صحبت می کنیم، تصوری به ذهن متبادر می شود که
و هویت ( کدام انقالب؟) ، انقالب (رهایی از چه؟)سان هایی بالغ، دنیا دیده و کارکشته نشسته و به مفاهیم رهایی ان

اما . فکر کرده اند که هویت برنامه، استراتژی و غیره باید بر طبق نقشه پیش برود( استقالل ازچه؟)طبقاتی مستقل پرولتاریا 
 ،و مفاهیم ندارد مسائلهنوز هم پاسخ پرولتری به این  کومه له. درست نیست هکومه لاین تصور در مورد تاسیس سازمان 

جوانان زیر بیست سال بودند که دو نفرشان " تینجر"موسسین این سازمان محافلی  ١٢۴٢در سال  .١٢۴٢چه برسد به سال 
نه و سبک کاری دور هم جمع می جوانانی هجده، نوزده ساله بعنوان دوست و هم محفل با هر بها. نان آور خانواده نبودند

ی و مائویستروشنفکران مدرنیست ناراضی تحت تاثیر اوضاع کمونیسم . شدند و خود را نوعی سازمان می پنداشتند
حتی اگر به هر . درجه تفاوت داشتند١٢١با کمونیسمی که ما می شناسیم استالینستی در دسترس آن روز جهان بودند که

( داشتند ه هویت برنامه، استراتژی و غیرهسلف آنها ک)سیست می پنداشتند، در رویکرد اجتماعی نحوی از انحاء خود را مارک
لیبرالسیت های وطنی، توسعه نیافتگی کشور، به تاراج بردن نیز، هم و غم مارکسیست آن زمان، بسان ناسیونالیست ها و 

خود داشتند، مشخص هم مسلک هدف متمایزی از آنان چه . بود" سگ زنجیری"منابع خلق توسط امپریالیسم و اعتراض به 
گفتم دوران .  انتظار ما از این محافل هم در همین حد باید باشد. نیست، چون هیچ منابع، اسناد و مدارک مکتوبی ندارند

آن  خود وتاریخ از جنینی و دوران کودکی هیچ اشکالی ندارد، ولی آن تفاسیر و تعاریفی که امروز در سن شصت و خورده ای 
د که آن روزها هم، نطوری وانمود می کن د و گذشتۀ خویش راند حقایقی را از چشم مردم پنهان می کنن، دارگذشته میکنند

 !  نفی ماتریالیسم تاریخی استدر حکم و این  کامل و بالغ بودند،

هستند، بیشتر به صورت  تمام منابع موجود مربوط به چگونگی شکل گیری و هدف از تشکیل آن محافل که امروز در دسترس
تولید شدند و در دست ٣٣نقل قولهای شفاهی، خاطرات و معدود نوشته هایی است که همۀ آنها چند سال پس از انقالب 

ی که در ینقل قول اشخاصی که در کومه له جدید هستند با آنها.  عموم قرار گرفتند که در خیلی موارد مطابق هم نیستند
اگر تمام تعریف و تمجیدهای بخشاً موجه و اکثراً ناموجه از خود و هر آنچه خود در . تناقض دارد کمونیسم کارگری می باشند

مورد خویش می گویند را بی ابهام و بی تردید بپذیریم، باز به گفتۀ خودشان محافلی کارگری و کمونسیتی به معنای متعارف 
اغلب زندانی . رزینی علیه شاه و سیستم دیکتاتوری او بودنددلسوز مردم، مبا جوانانی: اما یک واقعیت محرز است. نبودند

اما مطلقاً تبیین . در میانشان پیدا می شد( مارکسیسمی که آن زمان در دسترس بود)کشیدند، آدم مارکسیست 

مشخص . مارکسیستی، سیستم الترناتیو بعنوان خط سیاسی و نیروی مارکسیستی قابل انتخاب در دسترس مردم نبودند
ی نامبردگان چه بود و آیا ماهی یک بار، شش ماه یک بار مخفیانه دورهم جمع می شدند تا سازمانی یاسم گردهما نیست

 ١کنگره . که بعداً نام کومه له بخود نهاد، پایه گذاری نمایند؟ چگونگی این داستان ترکیبی از واقعیت، سراب و اغراق است
ی و برابری، آزادی زن، از ناسیونالیسم و تشکل کارگری و خالصه چه بضاعتی آنها گویا و شفاف بما گفت چه تعریفی از آزاد

. ، نباید کومه له را با هیچ معیاری جدی گرفت و آن تاریخ حالتی بیشترسرابگونه دارد تا ملموس٣٣از انقالب قبل، پس. داشتند
هیچ جثه تشکیالتی، . ن خارجی و مشخصاین دوران بیشتر جنبه سمبلیک دارد تا تعیّ . نمی توان روی این دوره حساب کرد

هیچ انسان . وزنه اجتماعی و بنیه فکری مارکسیستی پیشکش، حتی به اندازه امروز روی ناسیونالیسم شان فرموله نبودند
 این محافل از مبارزه کارگر با سرمایه دار تازه به دوران. نشنیده بود ٣٣معمولی اسم سازمان آنها را تا مدتها پس از انقالب

نیازی داشت تازه در شکل بسیار خام و ابتدایی، این طبقه . طبقه کارگر کردستان بسیار جوان بود. رسیده برنخاسته بودند
در سال . اب عمومی، مبارزه مدنی و قانونی محلی از اعراب نداشتتظاهرات، اعتص. های خود را به جامعه تحمیل می کرد

 . چون منابع، اسناد و مدارک مکتوبی از آن دوران در دست نیست های متاخرتر این ابهام کمتر نگردیده است،

 مشی چریکی در هالۀ ابهام/ ایران و جهان 

در دهه چهل، بدلیل تاثیر انقالبات چین، کوبا، الجزایر و جنگ ویتنام، مشی چریکی و مبارزه مسلحانه در بخش هایی از جهان 
قدرت سیاسی از لوله تفنگ "، و "روستامحاصره شهر از طریق "های  ئوریتمستقیم وغیر مستقیم  . هنوز از مد نیفتاده بود

سپس، تدریجاً با سرکوب جنگ چریکی ومبارزه مسلحانه در آمریکا التین و سترونی . ، هنوز در بورس بودمائو" در می آید
شده و از مد افتاده در سطح مثل هر موضوع مد . برانگیز کرد سئوالانقالب بوسیله جنگ چریکی، ادامه مبارزه مسلحانه را 

محافل روشنفکران ایرانی، با مرزبندی نیم . جهان، مد شدن و از مد افتادن این یکی هم تاثیر خود را بر جامعه ایران گذاشت
عمومی، مدنی، قانونی و محلی با برداشت آن زمان خود از هر  -بند با مشی چریکی که از مد افتاده بود، به مبارزه توده ای

محافل مورد اشاره ما با ملغمه ای از مرزبندی با مشی چریکی و داشتن گوشه . این مقوالت وعرصه ها روی می آورند یک از
مبارزه توده ای رفتن به میان کارگران و پاسخ به اما منظورشان از روی آوری . چشمی به آن، به مبارزه توده ای روی می آورند

رفتن به روستا و توجه به . رشان رفتن به روستاها و مبارزه همراه با دهقانان بودگویی به نیازهای جامعه شهری نبود، منظو
دهقان بخودی خود اشکالی ندارد، بشرطی که در عصر سرمایه داری از منظر طبقه کارگر و کمونیسم به حل مساله 

هم آن، همه چیز و هیچ چیز هم این و . رفته نبود -اما هیچ چیز محافل نامبرده شسته. اصالحات ارضی دهقانان پرداخت
قبالً گفتم چقدر مارکسیست، بیش از آن پوپولیست بودند، چقدر روشنفکر چپ، بیش از آن روشنفکر ناسیونالیست . بودند

منظور این نیست . محلی بودند، چقدر دلسوز کارگر بودند، ده برابر آن شیفته دهقان و چقدر سراسری بودند، ده برابر
توجه به اقشار روشنفکر درست است، به شرطی که . آنان بی توجه بودبه یا د مدافع کارگر باشد، روشنفکر چپ نمی توان

اولویت های . پرچم اعتراض کارگر به سرمایه دار و جهتگیری و سبک کاری با این مشخصات را در دست داشته باشد



عرصه های که این محافل هیچ . حقوقی اتخاذ کندمتناسب با رفع تضاد کار و سرمایه،  جهت برابری اقتصادی نه صرفاً برابری 

 .کدام از آنها را شفاف نساخته بودند

همه جا پیراهن . هسته اصلی آنچه در جهان کمونیسم می نامیدند، زیر آوار کمونیسم چینی، روسی و آلبانیایی مدفون بود
خود را کومه له نامیدند، چند محفل به لحاظ ، ١٢٣٣محافل و اشخاصی که پس از انقالب . ناسیونالیسم به تن آن کرده بودند

که یا طرفدار چین  ،طبقاتی چپ التقاطی در میان صدها محافل مخفی و زندانی آن روزگار ایران بودند -و سیاسی ایدئولوژی
آنان تا چند سال پس از . یا روسیه که ناسیونالیسم چپ در اغلب کشورهای تحت سلطه خود را با آنها تداعی می کرد

می دانستند، بسیار بعید بود که طبقه کارگر، تشکل مستقل " نیمه مستعمره -دالیفئونیمه "، جامعه ایران را ١٢٣٣قالب ان
ازمان دیگر آن بنیان گذاران کومه له مثل هر س. در سیستمشان وزن و جایگاهی داشته باشد( برابری اقتصادی)او و برابری 

و نقطه عزیمت آنان پاسخ به نیازهای  جا مشخص است ظهور، خواستگاه شروعاین .روشنفکران آن زمان جامعه بودند زمان از
به معنای متعارف محافل کارگری . سرمایه دار نطفه نبسته بودندبه از تضاد کار و سرمایه، از اعتراض کارگر . طبقه کارگر نبود

نها منحصر به آن محافل نبود، بلکه یک سازمان این مشخصات غیر کارگری ت. نبودند، از مبارزات و محیط آنان برنخاسته بودند
سیاسی چپ ایرانی وجود نداشت که از بستر کارگری برخاسته باشد، از بافت کارگری تشکیل شده باشد و از اعتراض کارگر 

 . نبود کومه له هم استثناء. دهد ارائهبه جامعه مبارزه را نمایندگی کند و راه حل کارگری به جامعه 

مادی مناسبات  یابندگیرشد عدم، با توجه به سن و سال کم، ری در بدست گرفتن قطب نمای راه حل کارگریکوته بینی نظ
طبقه کارگر، جوان، بی تجربه، بی تشکل و بشدت آلوده به دنیایی بود . تولیدی و اقتصادی آن زمان کردستان قابل درک است

به هیچ لحاظی فاصله زیادی با آن نداشت و مثل یک طبقه تازه  از آن جدا کرده بود و هنوز ٢٢که تازه اصالحات ارضی سال 
هنوز وزنه اجتماعی و حامل . طبقه کارگر بشدت آلوده به دنیای داده ها و ارزشهای بورژوایی و کهنه بود. قوام گرفته بود

در بدست گرفتن کمونیسم کوته بینی نظری این محافل . مطالبات مضمونی رادیکال کارگری، به جامعه تماماً رسوخ نکرده بود
در  خودهم کیشان که آنان مانند  ،هم بی تاثیر از کمبودهای اولیه زیربنایی و موقعیت بین المللی کمونیسم آن ایام نبود

( روسیه)و طرفدار بلوک  مائو، یا منتقد مائوبنحوی یا منتقد شوروی و خود را در کنار  ؛کشورهای جهان سوم و کل جهان
به جمعیت طبقه کارگر افزوده می و  دالی فاصله می گرفتفئوظر واقعی وعملی هر روز طبقه کارگر از مناسبات اما از ن. بودند

 .شد و چهره جامعه بدوی را تغییر می داد

از تشکل ها و جمعیت هایی که هر یک بنام جمعیت دفاع ازمطالبی مانند جمعیت دفاع از  کومه له ،٣٣پس از انقالب
در سایر ...ردستان، جمعیت دفاع از آزادی در سنندج و اتحادیه دهقانان مریوان و جمعیت های دفاعزحمتکشان در شمال ک

کومه "فعالیت داشتند بدون اینکه جامعه آنها را بعنوان سازمان سراسری  ٣٣مناطق تشکیل شد که تا ماه ها پس از انقالب
حلقه اصلی می دانستند، تعیین و  آنراکه ز موضوعی در آن مدت هر جمعیتی با تشخیص خود اولویت دفاع ا. بشناسد" له

اما به لحاظ پراتیک در عرصه . خط منسجم مارکسیستی نداشت ،کومه له تا زمان تاسیس حزب کمونیست ایران. اجرا میکرد
مان ز فضای انقالبی زشاید این الهام را ا. های زیادی، عین یک جریان انقالبی و حتی کمونیست عمل کرده و موضع گرفت

 .گرفته بود ٦١-٦٢به این سو تا شکست آن در سی خرداد شصت ١٢٣٣انقالب 

و بسم قاسم ... بسم هللا" اطالعیه ها و سخنرانی هایی خود را با  ٣٣ای که تا چند ماه پس از انقالب  کومه له ،در یک کالم
دیداتوری ریاست جمهوری مجاهدین شروع می کرد، با عزالدین حسینی تا مدتی یکی پنداشته می شد، به کان" الجبارین

بعید بود به آزادی زن، لغو مجازات اعدام، برخورد درست به  ،رای داد، مال را برای مراسم عقد به مقر خود دعوت می کرد
، برخورد به مذهب و غیره، فرقی آنچنانی با سایر احزاب سیاسی آن زمان ایران و کردستان (٢)مجرمین و اسرای جنگی

آن محافل کمونیست نبودند و خودآگاهی کمونیستی جایگاه تعیین کننده ای در  ،به معنی واقعی کلمه. داشته باشد
اگر با هر تعریفی خود را مارکسیست می نامیدند، مارکسیست های همچون حزب . سیستم فکری و پراتیک آنان نداشت

ان از کمونیسم و کارگر همان درک رایج کمونیسم توده، چریکهای فدایی خلق ایران و محافل چپ آنروزی ایران بودند که درکش
و اقمار آن هستند زیاد روی کمونیست بودن آن  کومه لهبنیان گذارانی که امروز با . موجود بین المللی شوروی و یا چینی بود

کردی بر ی های یدر محافل ناسیونالیست ها و گردهما. بستگی دارد کجا و مخاطب شان کی باشد. زمان خود اصرار ندارند
خود را " کمونیستی"مارکسیستی و ُدزو هر آنگاه در محافل چپ و کارگری باشند  ،روی اصالت کردی خود تاکید می گذارند

 . بر ایرانی و سراسری بودن خود تاکید می گذارند ،باال خواهند برد و در همبستری با جنبش سبز نیز

 کومه له را به صحنه آورد٧٥٣١انقالب 

ن خود چه رویداد بزرگی بود که کومه له را به صحنه آورد، موضوع دیگری است که ما اینجا فرصت پرداختن به ایرا١٢٣٣انقالب
گردیده است  ارائهکتاب ها و جزوات و مقاالت متعدد در این مورد نوشته شده است و سمینارها و سخنرانی ها . آن را نداریم

ایران یک بررسی  ١٢٣٣انقالب "حکمت از کورش مدرسی با سرتیتر  -که من فقط برای نمونه چهار سمینار انجمن مارکس
 .منصور حکمت اسم می برم" تاریخ شکست نخوردگان"نوشتۀ  زا و" تحلیلی

قبالً متذکر شدم که کومه له به لحاظ پراتیکی در عرصه های زیادی در زمان انقالب یا اگر دقیق تر با درک امروز آن را اسم 
، بخصوص پس از آن، به درست عین یک جریان انقالبی و حتی کمونیست عمل کرد و "١٢٣٣ونی جنبش سرنگ"گزاری کنیم 
دال و دلسوزی برای زحمتکشان در فئوموضع قاطع در برابر جمهوری اسالمی، دفاع از دهقانان در مقابل . موضع گرفت

ابزار و وسیلۀ مبارزاتی، یا تنها ابزار موجود  شرایطی که جامعه به چنین اقداماتی احتیاج داشت، کافی بود تا مردم آن را مثل
کارگر، آن را علیه  ،در آن مقطع تاریخیچنین جریانی را . بدست بگیرندمناسب قابل استفاده برای کارگران و زحمتکشان 

این مشخصات کومه له را از سطح . گیرندمیو همه علیه جمهوری اسالمی بدست  دالفئو دهقان در برابر صاحب کار،
این چند اقدام به درجه زیادی کیس کومه له را از . لی به یک سازمان توده ای ارتقا داد و وارد صحنه سیاست ایران کردمحاف

مقداری پیچیده تراز سازمان ١٢٣٣بعد از انقالب هو بررسی کومه ل نقد ،از این نظر. سازمانهایی چپ مشابه آن متفاوت کرد
یک تاریخ کمونیستی معیّن و محدود پشت این اسم  مساله این است که گیپیچید. استدوره ایرانی آن دیگر چپ های 

به این سو، مدام محل تالقی حداقل دو گرایش اصلی جامعه بوده و به طنابی می ١٢٣٣از زمان جنبش سرنگونی. وجود دارد



در دست گرایشات  ماند که یک سر آن در دست گرایش کمونیستی کارگران درون جامعه کردستان و ایران و سر دیگر آن

ناسیونالیسم بوده که بنا به مقتضیات و توانایی هر کدام از این دو گرایش اصلی، آن را تا سر حد قطع کامل و پاره کردن این 
بین کنگرهای دوم تا ششم به مدت ده )زمانی وزنه سنگینی آن بطرف کمونیسم . طناب به سوی ارزشهای خود کشیده اند

، به سوی ناسیونالیسم (نگره دو و پس از جنگ خلیج و استقرار ناسیونالیسم کرد در عراقپیش از ک)و زمانی ( سال
کومه له هیچ وقت صد در صد مانند ابزاری خالص به تصرف کامل یکی از این گرایشات . بیشترچرخیده ونزدیکی داشته است

کومه له . میدهندششم ملۀ پس از کنگره دوم تا اسناد تاریخی تماماً گواهی تفاوت کوملۀ قبل از کنگره دوم با کو. در نیآمد
و  ٣٣بعد از انقالب کومه له پراتیک کمونیستی . کنگره ششم متفاوت با کومه له بعد از جدایی کمونیسم کارگری است

که با کومه له آن زمان تداعی می  یروندهایو ی گرایشات در سمت و سوی دادن به حرکات یاین زورآزمادوره ای ادبیات هر 
عالوه بر این اثر، کم نیستند و منابع  زمینه ایندر . میتواند به آنها مراجعه کندمکتوب است و خواننده حقیقت جو  ،شد

کی از اصول تا عرصه ایدئولوژیاین اسناد چگونگی مبارزه . قابل دسترس هستندمنابع زیادی ( ٢)درمنتخب آثار منصور حکمت 
و برخورد به کتک  ،صویب مصوبه ها و قرارها در کنگره ها، پلنوم ها و کنفرانس هاهای پراتیک، سبک کار و دیپلماسی، از ت

نزدن مردم، رفتار نامناسب با اسرای جنگی، سازش نکردن با فرهنگ مردساالر و ضد زن و غیره، جنگ این دو گرایش در 
مثالً : را در سنتهای پراتیک می بینیم ما رد پای این گرایشات. زندگی روزمره تشکیالت کومه له با همدیگر را نشان می دهد

زمانی که مناطقی در دست داشتیم، ما چند نفر را بخاطر زن کشی و فرهنگ مردساالری در جامعه زندانی و مجازات 
برخی ارزشهای بورژوایی که در جامعه نهادینه شده اند، . کردیم... نکردیم، اما بخاطر همکاری با رژیم صد ها مزدور را مجازات

جمهوری اسالمی بە  حملە م به مبارزه علیهیولی علیرغم تمامی این نقایص، تصم. دستنخورده به حال خود رها کردیم را
سر بلند از آن بیرون  کومه لهبود که  دال و دلسوزی برای زحمتکشانفئودفاع از دهقانان در مقابل ، ٣٢مرداد ٢٢کردستان در

 . به کوه تبدیل کرداز کاه  این تصمیمات و اقدامات او را. آمد

 !همکاری کومه له با اتحاد مبارزان کمونیست، دست آوردی برای هر دو

همینکه طبقه کارگر وارد صحنه بود؟ شرایطی ناشی ازچه و اتحاد مبارزان کمونیست  کومه لهزمینه ها و ضرورت همکاری 
ژوایی قادر به دادن پاسخ رادیکال به آنها می آورد که احزاب سنتی بور( دستورالعمل)سیاست شود، با خود اجنداه هایی 

در جریان  کومه لهروی آوری کارگران و زحمتکشان کردستان به . قد علم می کنند نیستند و علیه آن خواسته ها
بلحاظ  کومه له .پس از آن، این سازمان را ناچار به تالش برای پاسخ دادن به حداقل نیازهای رادیکال آنان کرد و١٢٣٣انقالب

کارگران و اگر میخواست اما . طبقه کارگر را نداشت به نیازهای گوییپاسخ طبقاتی، ظرفیت و توانایی -ی و خط سیاسینظر
را با خود داشته باشد، باید رادیکال ظاهر می شد و اگر رادیکل ظاهر نمی شد، کسانی که مساله زحمتکشان کردستان 

ین زمینه ها با سابقه تر از چرا با او بیایند، مگر حزب دمکرات در اداشتند " خودمختاری و برخی از مطالبات حقوقی"ملی 
 له نبود؟ کوم

این سازمان در بعد تشکیالتی، نظری و . نزدیک به بن بست بود کومه له، ادامه کاری ٣٣مدتی پس از جنبش سرنگونی
دورنمای چیره شدن بر ضد . می دانست مقابله با رژیم را خارج از توانایی نیروهای خود. استراتژی با تناقضاتی مواجه بود

بعضی از پیشمرگان با طنز می گفتند که . از این مساله تحت فشار بود کومه لهانقالب تا حدودی تیره و تار بنظر می رسید و 

آینده مشخصی برای تصرف  !یده استکشولی اینک آن مدت به چند سال طول آنان برای شش ماه از شهر خارج شدند 
پاسخ به تشکیالت ملون ( ناجی)برای خارج شدن از بن بست، مثل همیشه دنبال . توسط آنان وجود نداشتمجدد شهرها 

کومه است آن زمان  "ِرژیم لرزان"جامعه ایران، و " هنیمه مستعمر -دالیفئونیمه "های نیم بند  تئوریهمۀ . خود می گشت
بنا به توانایی ناچیز مبانی  ،نامبرده .نمی کردرا ان با شرایط تازه بقا و ادامۀ مبارزه آن، کفاف پاسخ گویی به چگونگی ادامه له

اتحاد مبارزان  در جستجوی نیازهای نظری و استراتژی، با. نماید نظری خود، قادر نبود برود و پاسخ این معضالت را پیدا
 ،را -دامه کاری تهیه شده بودد و بعداً اتحاد مبارزان کمونیست برای اپاسخی که توسط سازمان سهن. اتحاد کرد کمونیست

 "مبارزان کمونیست اتحاد"با  اتحاد پروسه. روز، آنها را وام گرفت مرهم عالج دردهای خود می دانست و با درک و برداشت آن
 . تا سطح پذیرش مارکسیسم انقالبی ادامه داشت

ت شروع می شود که با انقالب ن کمونیسزمانی همکاری کومه له با اتحاد مبارزا باید این فاکتورها را مد نظر داشت که
و برای انقالبیون، هنوز آن جو انقالبی تازه است و شکست انقالب محتوم نیست و نباید آن را قبول  یمخیلی فاصله ندار١٢٣٣

از شهرها به سوی روستاها  کومه لهنیروهای نظامی . نزدیک می شود ٦١سی خرداد. اما موج انقالب فروکش می کند. کرد
دانست، اما یست میخود را کمون کومه لهدرست است . تار می شود وتیره افق پیشروی وی . ال عقب نشینی هستنددر ح

گر شما را بپوشاند، بلکه متکی به یست که هر آنگاه به تن کردید، دین یسم مثل لباسیکمون. سم داشته و داریمیانواع کمون
ش و جنبش یک گراین و زنده  یمع یو اجتماع یعلم تئورین، یمع ی، متدولوژینظر -ینیجهان ب ییک طبقه معین و دارا

صد سازمان و حزب . را زنده به کار گرفت و آموخت ینین جهان بینه ها، این زمید در هر کدام از ایکارگران است که با
آبشان با هم به به میان می آید،  مرهوجود دارند که وقتی پای عمل و معنی کردن این مفاهیم به پراتیک روز" ستیکمون"

معهذا اگر زمانی این طیف موافق راه حل منصور حکمت بود، خود به نتیجه درستی آن راه حل نرسیده بود، تا . جویی نمی رود
باد ) .کومه له تهیه و حاضر کرده بودنداشخاصی آن را برای . آن به بخشی از وجود، پراتیک و خود آگاهی شان تبدیل شود

آنها را برای همان امری که به آن  کومه لهفراموش نکنیم که بعداً مشخص می شود که گرایشی در   (.آورده را باد می برد
جهانبینی  کومه له. را بروی آن ساخته بود پاسخ می دانست، در نظر داشت و وام می گرفت کومه لهفکر می کرد و 

به این خاطر هیچ وقت این پاسخ به خود . نها نبودمتفاوتی از دیگر سازمانهای پوپولیست ایرانی نداشت و وضع اش بهتر از آ
اگر روزی بنظر او راه حل بهتری برای مساله کرد پیدا می شد، ایشان خود . تبدیل نشددر عرصه پراتیک آگاهی همه جانبه او 

طیف  کمونیسم منصور حکمت خالص می کرد، همچنین که بعداً " کلیشه"تکرار کردن طوطی وار تزها و دکترین دست را از 
بخصوص . از نظر خودشان با ابزار و وسیله سر راست تر، دنبال متحقق کردن آرمانهای ملت کرد بودند. هایی این کار را کردند

ترکیبی از تالش برای . سم مارکس، لنین و منصورحکمت شبیه بودیر از کمونیز غیام به همه چیآن ا" ملون"سمیکمون
گیر کرده بود از طرفی، و انرژی که از اتخاذ سیاست های درست در مقابله با رژیم  پاسخگویی به نیازهای شرایطی که در آن

 شهامت انتقاد از کمبودهای خود را داشت و برای جبران آنها ،و کمپ ارتجاع حامی رژیم کسب کرده بود، از طرف دیگر
ه های چاره اندیشی وجبران این توافق کومه له با عناصر مارکسیسم انقالبی یکی از را. چاره اندیشی کندمیتوانست 
و این دست آوردی نه تنها برای هردو سازمان مذکور، بلکه یک پیروزی بزرگ برای کل جنبش کمونیستی در . کمبودها بود



محصوالت مبارزه نظری، متدولوژی اتحاد مبارزان کمونیست و مارکسیسم انقالبی اگر با ماتریال . ایران به حساب می آید

منصور حکمت با . آنچه بعداً شدند، تبدیل نمی شدند بهی آن زمان کومه له ترکیب نمی شد، نه این و نه آن، انسانی و کادر
 .ان را زیرو رو و دگرگون کردنه تنها کومه له، بلکه کمونیسم ایر -پراتیک کمونیستی

، ینی، جهان بیاما متدولوژ. ردیگیشکل مبالقوه  یو اجتماع یکارگران براثر داده ها و مناسبات طبقات یزه مساوات طلبیانگ
با آن تالش و تصمیم درست، . دییک سازمان، البته خود بخود بدست نمی آبالفعل  یستیکمون یو اجتماع یعلم تئوری

وستن به صف اتحاد مبارزان کمونیست، تحت هر یپ. انقالبی مارکسیسم انقالبی شد تئوریشریک خط، جهت و  کومه له
تا با استخوان بندی و شالوده کادری کومه له، مارکسیسم  ،ارزنده به مارکسیسم انقالبی بودشرایطی که بود، خدمات 

 .انقالبی نیز مجهز شود

 له را از کاه به کوه تبدیل کرده تشکیل حزب کمونیست ایران کوم

، کومه له ،منجر به تشکیل حزب کمونیست ایران شد نمی بود١٢٦٢شروع و در سال ١٢٣٩اگر پروسه روندی که پس از 
ه رنجدران لوضعیتی همچون کومه  .ملی هضم می شد" مادر"رنجدران کردستان عراق در جنبش  کومه لهسازمانی مانند 

کردستان عراق را پیدا می کرد که از همان سال های اول ژست جناح چپ ناسیونالیست را کنار نهاده و به بخشی از جبهه 
و . به آن جنبش ملحق می شد میشد وحزب دمکرات وارد جبهه سازی و اتحاد  اتحایه میهنی و جنبش ناسیونالیسم کرد با

و خط " دو"اگر بعنوان سازمان سراسری ایرانی فعالیت می کرد، نمی توانست سرنوشت متفاوتی از سایر سازمانهای خط  
کمونیسم کارگری را با دست خود چنانچه بعداً تور ساپورت . داشته باشد... ایرانی امثال پیکار، چریکهای فدایی خلق و" سه"

مال  ،رنجدران کومه له، الگوی آنان تشکیل حکاتا قبل از  .برگشت ناسیونالیسم و پوپولیسم" مادر"جنبش  پاره کرد و به بستر
به میان آنها می فرستادند و مارکسیسم را جز ... آدم های سطح رهبری خود را برای دوره دیدن(. ۴)آواره و شریف زاده بود

 . الم وفاداری و خود را مارکسیسم دانستن، در کل هستی فعالیت آنان نمیتوان در جایی آن را مشاهده کرداع

اتحاد مبارزان کمونیست را از یک محفل فعال در عرصه نظری وتقریباً ناشناخته در همچنین تشکیل حزب کمونیست ایران، 
به  تئوریلذا اگر . از یک محفل به کوه تبدیل کرد کیالتی کرد وعرصه اجتماعی را، دارای استخوان بندی و عینیت مادی و تش

دست نمی  تئوریاگر پراتیک کومه له به . پرچم پراتیک انسانهای معینی تبدیل نشود، کتاب است و در طاقچه خاک می خورد
 کومه لهکیالتی اوج رشد و تکامل انسجام نظری و تش .یافت در سطح جستخیزهای روزمره یک سازمان پوپولیست می ماند

این اقدام آن را از بی برنامگی، دارای برنامه کرد، از نبود استراتژی دارای استراتژی . بعد از تاسیس حزب کمونیست ایران بود
اما . را از کاه به کوه تبدیل کرد کومه له بنابر اینها، تشکیل حزب کمونیست ایران .کرد و از بالتکلیفی هویتی دارای هویت کرد

   این تحول چگونه صورت گرفت و تا کی دوام داشت؟پروسه 

اطالع دارند که منصور حکمت مهم ترین پرسوناژ این عرصه بود که دیدگاه های متفاوت خود  احتماالً اکثر خوانندگان این سطور
ه له یکی از آنها ایران که گرایش پوپولیستی کوم١٢٣٣را در نقد ناکارآمدی و بی تاثیری کمونیسم بورژوایی موجود در انقالب

سلبی و اجتماعی که خود را تحت  -مقطع مهمی بود تا کمونیسم متفاوت، کاربردی ،ایران ١٢٣٣انقالب . بود را فرموله کرد
و  ٣٣انقالب اوائل  در ایران و جهان در ( بورژوازی ملی و مترقی)از کمونیسم رایج طرفدار " مارکسیزم انقالبی"عنوان 

، مارکسیسم انقالبی بر کمونیسم ارتدکس مارکس پافشاری می کرد و تئوریاز نظر . ر متمایز کندکمونیسم کارگری متاخرت
نظری و تحزب پیشروی نموده و ضمن نقد  مسائلسنت مبارزاتی،  سبک کاری، به هر میزانی که قادر بود در زمینه های

: " از جمله اسناد و ادبیات پایه ای این تفاوت ها. پوپولیسم موجود، توانست تفاوت های خود را نیز با نامبردگان مشخص کند
سعی در تشکیل حزبی  ،با باور به تحزب کمونیستی از همان ابتدای انقالب ،منصور حکمت".  قبالً به این متون اشاره کردم

رسازماندهی انقالبی و کارآمدی برای به قدرت رساندن طبقه کارگر و انقالب سوسیالیستی در ایران داشت و به این منظور د
نامبرده در ادامه وارد پروسه .  اتحاد مبارزان کمونیست نقش عمده ای ایفا نمود ،و سپس١٢٣٢سازمان سهند در سال 

زمینه عملی تشکیل آن  ،٦١در سال  کومه له ٢فعالیت با نیروهای تشکیل دهنده حکا شد که با شرکت در کنگره 
بمنظور جلب  ،کومه له٦حزب کمونیست ایران و کنگره ٢راتژی را تا کنگره هایوی این است. را فراهم نمود ٦٢شهریور١١درتاریخ

و جذب نیروهای فعال به این خط سوسیالیستی و در آوردن آنها از زیر تاثیرات نفوذ جنبش های پوپولیستی و ناسیونالیستی 
 . می یابد هایی چشم گیری دست تعقیب می کند و در این پروژه به موفقیت ،وغالب کردن افق کمونیستی بر آن سازمانها

ک نیست و تجسم عملی دیدگاه تئوریدست آوردهای این دوره فعالیت کمونیست های متاثر از این رویکرد، محدود به کار 
با چپ خلقی، در زمینه تحزب، با تشکیل حکا خود را نشان داد و عینیت یافت و وارد فاز " مارکسیزم انقالبی"های متمایز 

اهمیت عظیمی داشت و به ظرفی برای کمونیست های  ،ب کمونیست ایران برای یک مرحله از حیات خودحز. دیگری شد
، منصور حکمت یک مبارزه پیگیر را با "ملی و مترقی"همزمان با نقد پوپولیسم طرفدار سرمایه داری .ایران تبدیل گردید

د و به نظریه ای شکل داد که امروز آن را حکمتیست ی متاثراز شوروی و بلوک شرق، چین و غیره شروع کریکمونیسم بورژوا
 .مینامیم

جریانات تشکیل دهنده حکا برخاسته از سنت های مبارزاتی متنوعی بودند، قابل درک است که خطوط متعددی  آنجائیکهاز 
ر فشرده در حکا، کا( ١٢٦٢-١٢٣١)پس از چند سال . در آن عمل می کرد و خط نامبرده تنها یکی از گرایشات در درون آن بود

مشخص گردید که حکا دیگر آن ظرفی نیست که بوسیله آن بتوان کمونیسم کارگری را در همه عرصه ها منصور حکمت  برای
مارکسیسم انقالبی بمثابه دیدگاه های نظری متمایز و  نامبرده در طی این پروسه به این نتیجه می رسد که .به پیش برد

، ظروف محدودی برای بیان و پاسخگویی به نیازهای کمونیسم معاصر هستند و لذا مناسب حکا بمثابه ابزار تشکیالتی آن
ترندی است که ایشان جهت تفکیک تزها و تفاوت های " کمونیسم کارگری. "برای رویارویی با مصاف های جدید نخواهند بود

ستی و خاصیت حکا و مارکسیسم انقالبی برای ، دوران همزیبعددر نتیجه، از این تاریخ به . خود با خطوط دیگر بکار می برد
کمونیسم کارگری با روشن بینی و آمادگی بیشتری برای فراتر رفتن . میرود سئوالکمونیسم کارگری معاصر، از هر نظری زیر 

نه عوامل متاسفا. ، خود را آماده می کرد تازه این نبرد و نبرد با موانع تازه و ساختن ابزار مناسب" مارکسیزم انقالبی"از 
در . داخلی و خارجی دخیل در پروسه اجرا و پیشبرد این پروژه ها، مهیا نبودند و در اغلب موارد به ضرر آن عمل می کردند



زمینه عوامل خارجی می توان به شکست مدل سرمایه داری دولتی بلوک شرق در مقابل مدل سرمایه داری الگوی غربی و 

 . زمینه عوامل داخلی به جنگ خلیج وعوارض آن برای تشکیالت آن زمان ما اشاره کردو در  ،عوارض آن بر کمونیسم کارگری

جریاناتی که نتوانند خود را با آن . گرایشات طبقاتی بر مبنای سنت ها، ارزش ها و سرچشمه قدرت خود رشد یابنده هستند
، ینظر -ینیجهان ب کومه له. ی شوندنیازها و اولویت ها تطبیق بدهند، بالنده نیستند و به مرور زمان حاشیه ای م

به هر . تا حدودی آموخت وبه کار گرفت( منصورحکمت)را ازاتحاد مبارزان کمونیست  یستیکمون یعلم تئوری، یمتدولوژ
را قطب نمای حرکت خود می کرد، رادیکال تر و محبوب تر در قلب کارگران جای می گرفت  یو متدولوژ ینیمیزان این جهان ب

، متاسفانه هیچ وقت کومه لهاما بدلیل وجود گرایشات اجتماعی دیگر در . سرمایه دار و ناسیونالیسم می شدو خار چشم 
ریشه  کومه لهخطوط غیر کمونیستی در ! کمونیسم کارگری به سنت، داده ها و پراتیک همه جانبۀ او تبدیل و نهادینه نشد

نه خار چشم سرمایه داران ونه . مونیسم منصورحکمت نداردکاری به ک کومه لهداشت و ماحصل آن خطوط است که امروز 
 . خار چشم ناسیونالیست ها است و نه در قلب کارگران بی توهم به ناسیونالیسم، جای دارد

 جنگ خلیج و پذیرش ضمنی صورت مساله غرب، زمینه های شق اول در حکا  

شروع مرحله ( بیگ بنگ)زیرا آن تحوالت تقریباً  ،ه کردیمما بارها به تاثیرات منفی جنگ خلیج در این بررسی تحلیلی اشار
جنگ خلیج عالوه بر تاثیرات منفی جهانی آن، مشخصاً . با کمونیسم کارگری و جدایی ما از آن بود کومه لهجدیدی در روابط 

.  ری رو برو کردبه رشد نیروهای مذهبی و ناسیونالیستی در منطقه خاورمیانه کمک نمود و ما را با شرایط ویژه دشوارت
خلیج که اساساً هدفش هژمونی آمریکا ١٩٩١جنگ. ویژگی جنگ خلیج برای ما در آن بود که درحوزۀ فعالیت ما بوقوع پیوست

در منازعۀ بین المللی بعد از پایان جنگ سرد بر رقبای جدیدش بود، تاثیرات محلی هم داشت که منجر به عروج ناسیونالیسم 
ناسیونالیسم در حکا هم جان تازه ای گرفت و سپربالی گرایشات سانتر، . ن جان تازه ای بخشیدکرد در منطقه شد و به آ

های ناسیونالیسم سنت نوک کوه یخ . آنان در حکا شد پوپولیسم و کمونیسم بورژوایی و مانع پیشروی ما در چالش کردن
یبانی کردن از قیام ناسیونالیسم کرد در کردستان با نوشته های عبدهللا مهتدی در جلب و تشویق حکا برای پشت ،کرد در حکا

احزاب مختلف از جمله اتحادیه میهنی و یافتن بیشترین دوستان برای حال و  مواضعمان برای آنها و مکاتبه با"عراق و توضیح 
آشکار با مراحل پیش از این رویدادها، به مرحله مخالفت  مرئیدر میان آنان نمایان گشت و از مزاحمت های نا" آینده

آمادۀ همه جانبه جنگ خلیج صورت مساله مضاعفی روی میزکارما گذاشت تا که نتوانیم خود را . کمونیسم کارگری ارتقا یافت
بی حرف و عمل و کم تحرک گرایش سانتر در حزب کمونیست ایران و رفتن به استقبال شرایط تازه ای " کمونیسم"مبارزه با 

پیشروی خط منصور حکمت در این زمینه، در . نمائیمشروع شده بود " کمونیسم"سقوط  که در دنیای پس از پس لرزه های
 . قدم اول ناتمام ماند و از طرف ناسیونالیسم کرد به مانع برخورد

در حکا، اوضاع بین  بطور برگشت ناپذیز نظر سبک کاری ازکمونیسم کارگری غلبه خط یکی از عوامل دیگر ناتمام ماندن 
و بلوک شرق،  یشورو یبه رهبر یدولت یه داریکا با سرمایآمر یبه رهبر" بازار آزاد" یه داریقابت بلوک سرمار. المللی بود

ن یچند یکه بر مبنا یو اقتصاد یاسی، سیتمام محاسبات نظام. بلوک غرب منجر شد یروزیمه دوم دهه هشتاد به پیدر ن
ه یست از نو بر اساس شکست سرمایبا یجهان م. ختیبهم رافته بودند، ین دو قطب سازمان یو رقابت ا( جنگ سرد)دهه 

م خود بر یرا با هجوم عظ یروزین پید ایغرب با. گرفت یبه خود م یدیش جدیآرا( یدمکراس)بازار آزاد یروزیو پ یدولت یدار
جنگ . کرد و کردیکا توام میآمر یرش رهبریبه پذ" دیجد یرقبا"سم در اصل، و وادار کردن یو کمون یطلب یه جنبش برابریعل
را بر رقبای خود بدست  یروزین پیا یدرست است که غرب با حمالت نظام. ، مکمل این پروسه بودین جهانیج و نظم نویخل

ت، مناسب یم عراق به کویبا حمله رژ. اج داشتیاحت یبه عمل نظام یآن در سطح جهان یروزیت و جشن پیرد، اما تثباوین
قرعه تثبیت هژمونی آمریکا .  بود" اشغالگر"ت از دست عراق یکو" یآزاد ساز"ج و یه خلمنطق ،ن نقشهیا ین مکان برایتر

ط وهمه شر بهسلیمانیه  یه تا قبل از این اتفاق با شهردارکرد کسم یونالیناس.  بنام عراق در آمد -دراین منازعه جهانی
به قدرت . ا به قدرت رسیدکهای آمری ٣٢Bسایه ا قرار گرفت و در کنار آمریکانیزم جدید کومت بعث راضی بود، در این مکح

جمع و منسجم کرد و مانع غلبه گرایش را حکا در گرایش  کرد، صفوف بهم ریخته آنرسیدن این بخش از ناسیونالیسم 
 .کمونیستی در حکا شد

یاسی ناسیونالیسم کمونیسم کارگری مدت ها پیش از این تغییر در توازن قوای متفاوت در حزب و در جهان، در یک مبارزه س
ولی شکست ناسیونالیسم کرد در درون حزب کمونیست ایران، پیروزی آنچنان بزرگی و همه آن . کرد را شکست داده بود

از اهداف اولیه خود یعنی تعیین تکلیف با  کارگری گرایش کمونیسم ،در نتیجه. اهدافی نبود که در این مبارزه دنبال می کردیم
، ناکام ماند و مسیر حرکت جنگ اصلیش بطرف جنگ با (کمونیسم بورژوایی)ل سانتر بی حرف و عم "کمونیسم"

معهذا پس از یک . گرایشات را کور کردآن ، امید ادامه کاری ما با در حکا توازن قوامجموع تغییر . ناسیونالیسم کرد متوقف شد
ادامه کاری ما در  ،قبل از شروع جنگ خلیج ؛م کردناسیونالیس و در تمام جبهه ها با سانتر -دوره مبارزه آگاه گرانه سیاسی

فراکسیون خود را تشکیل داد و پس از برگزاری پلنوم بیستم در ١٩٩١ ژوئن ١١حکا به آخر خط رسید و کمونیسم کارگری در
 . یماز آن اعالم جدایی کرد و در پروسه دو ساله در همه زمینه ها از آن جدا شد، ١٢٣١مهر ماه سال 

تر و کمونیسم بورژوایی در حزب کمونیست ایران که در مبارزه کمونیسم کارگری با ناسیونالیسم کرد شریک ما گرایشات سان
پراتیک پوپولیستی همراه  و سنتبودند، تا آن زمان نقد نشده و تقریباً دست نخورده، با دفتر و دستک غیر رسمی، اما دارای 

در حکا، پس از درگذشت  کمونیسم بورژوایی گرایش .انۀ جدید شدندکمونیسم کارگری، از حکا جدا شده و با ما شریک خ
 .حزب کمونیست کارگری ایران به رهبری حمید تقوایی خود را منسجم کردحکمت، در  منصور

قرارداد که  هم، بحدی آن را زیر فشار همه جانبدر روزهای واپسین شکست بلوک شرق، راست جهانی با هجوم به کمونیس
سیاست درست در این مقطع سد کردن راه بر حمالت هیستریک بورژوازی با . آن، بلکه پایان تاریخ را نیزاعالم کردنه تنها پایان 

قبل از اینکه کمونیسم کارگری با سانتر تسویه حساب کند، می بایست در مقابل هجوم . هر ماتریال موجود بود
در فاصله . بود ١٩٩١نوامبر ٢١ککا در کنگره اول  درتشکیل ح" سنگر ساختن"این . افسارگسیخته راست سنگری می ساخت

" ک اسناد مهمی و از جمله تئوریکنگره اول  تا کنگره دوم، حزب کمونیست کارگری از نظر تشکیالتی قوام گرفته و از نظر 



ه سیاسی ایران به یک حزب معتبر نسبتاً قوی در نقش١٩٩٢اوریل  ١٣در  ٢را تصویب نمود و تا کنگره " برنامه یک دنیای بهتر

لذا . با سایر گرایشات در حد پرداختن آنچه باید و شاید انجام می داد نبود ممنتوم مبارزه کمونیسم کارگری. تبدیل گردید
آن گرایشات بمانند بذری در زمین منتظر فرصت . فرصت و توان نقد گرایشات سانتر و کمونیسم بورژوایی در حکا را پیدا نکرد

که در جریان جدایی ( گرایش سانتر)های  بی حرف، بی تحرک و بی عمل " کمونیست"ک مدت طیفی از طی ی. رویدن ماندند
و  نیاوردی تاب یدر جنگ ما با ناسیونالیسم کرد شریک بود، در نبرد بعدی ما با کمونیسم بورژوا -از حکا که تنها ١٩٩١سال
. د و در حزب کمونیست کارگری ایران خود را منسجم کردطیفی دیگر آن، با در گذشت منصور حکمت از زمین سر بر آور. رفت

مفصالً " پایان حزب کمونیست کارگر ایران"داستان تلخ و تاسف بار سرنوشت حککا موضوع دیگری است که من در کتاب 
ما و  "روزی نو روزی از نو"در جنبش سبز . ابعادی از آن را تشریح کرده و در این مطلب جای پرداختن بیشتر به آن نیست

 .ی دوباره در مقابل هم قرار گرفتیمیکمونیسم بورژوا

 کومه لهانشعاب اول در حزب کمونیست ایران، دوران نزولی 

آنها از مبارزه کارگران با . مثل بنیان گذاران هر سازمان دیگر آن زمان ایران از روشنفکران جامعه بودند ،بنیان گذاران کومه له
ظهور، خواستگاه شروع و نقطه عزیمت شان پاسخ به نیازهای طبقه . سیده برنخاسته بودندسرمایه داران تازه به دوران ر

قبالً یادآور شدم که مشخصات غیر . از تضاد کار و سرمایه، از اعتراض کارگر با سرمایه دار نطفه نبسته بودند. کارگر نبود
بلکه یک سازمان سیاسی چپ ایرانی وجود نداشت کارگری سازمان های چپ آن زمان ایران تنها منحصر به آن محافل نبود، 

که از بستر کارگری برخاسته باشد، از بافت کارگری تشکیل شده باشد و از اعتراض کارگری به جامعه مبارزه را نمایندگی 

 . دهد ارائهکند و راه حل کارگری به جامعه 

ه همیشه در مقابل تن دادن به شرایط موجود و به ک ،بود سازمان یاد شده ، منصور حکمتی درکومه لهقبل از جدایی ما از 
 ۀجنگ خلیج ظاهراً درستی اید. ، نوآوری می کرد، حرف داشت و خط داشت و نقد و تالش می کردآنانامید فرجی نشستن 

ره روزی می و منتظر بمانیم، باالخ" قاچ زین را بچسبیم" خود را نگاه داریم و "به امید فرجی نشستن آنان را اثبات کرد که اگر 
ی کومه له نیز به آرمغان خواهد برا" نیز مانند آنچه برای کردهای عراق رخ داد یراناردم رسد که شفق طلوع کند و آزادی م

اوتوریته نامبرده در حزب، مخالفت صریح و بی واسطه با مباحث کمونیسم کارگری که بی نهایت شفاف و اما بدلیل وزنه  .دورآ
با این وصف و  .یا در آن ایام ساده نبود ،راحت و ساده نبود یست میدانستکه خود را کمون سیو سر راست بود، برای ک

و در مورد وضعیت  ،این در مورد تناقضات و عوامل درونی حکا. پا به دوران های ذکر شده می گذارد کومه لهوضعیت بود که 
 :دنیای معاصر باید به نکات زیر توجه داشت

بولتن های تجربه ) کست شوروی، کمونیسم کارگری منتقد نظام سرمایه داری دولتی شوروی بود علیرغم اینکه پیش از ش
مانع از آن نشد که بخودی خود این  اما ،(شوروی و بسوی سوسیالیسم های دوره های اول و دوم اسناد این مبارزه هستند

مدارک . نگیرد یقۀ ما را نیز" کمونیسم"یهای آنها بنام آوار فروریختن اردوگاه شرق بر سر کمونیسم ما نیز فرو نریزد و گند کار
زیادی در دست است که خیلی قبل از این اتفاق، منصور حکمت فروریزی شوروی را تحلیل کرد و گفت ما با یک شرایط سخت 

از هم اکنون که باید  -رو برو خواهیم شد و جریانات سیاسی به بازبینی، تغییر آرایش و تغییر موضوع خود خواهند پرداخت

باالخره نقد ما به کمونیسم بی حرف و عمل در مقابل اوضاع جدید قبل از . جریان ما خود را برای آن مصاف ها آماده نماید
چه مستقیم و چه غیر مستقیم در مقابل  کومه لهطیف هایی از درون . استارت زده شد ،جنگ خلیج توسط منصور حکمت

تعداد زیادی از موافقین آن زمان خط  نه تنها آنان، بلکه به نظر من. د مقاومت نشان دادندتحلیل اوضاع جهانی نامبرده، از خو
 یمهتدهللا هنوز عبدا ،آن روزها .اصالً متوجه صورت مساله در آن سطح خطیری که مد نظر وی بود نشدند ؛منصور حکمت

" یسم کارگریون کمونیفراکس"اطر در تفاوتش با سایر خطوط در حکا چیست، به این خ یسم کارگریمتوجه نبود که کمون
 . ی کرده بودسیاسم نو

و در مقابل مدل غرب از  نیاوردنظام سرمایه داری دولتی بلوک شرق طبق پیش بینی داهیانه منصورحکمت، بیش از آن دوام 
ف ذاتی نظام سرمایه ولی این نظام توسط نیروهای رادیکال و انقالبی به زانو در نیامد، بلکه از تناقضات و ضع. پای در آمد

. داری دولتی و از جانب نیروهایی شکست خورد که به مراتب از نظام سرمایه داری دولتی شوروی ارتجاعی تر بودند
منجر به پسرفت جامعه در زمینه های حقوق انسانی،  ،شکست آنچه در سطح بین المللی به کمونیسم معروف بود

از این  پس، عصر، عصر : فاتحین جنگ سرد، به جهان اعالم کردند که. ی شدعدالتخواهی، مساوات طلبی و آزادی و برابر
دمکراسی و بازار آزاد است، برابری پوچ است، آرزو و تمایل انسان به رهایی از استثمار و بردگی مزدی واقعی نیست و عجز 

! دنیا همین است که هست. ستیعنی نظام سرمایه داری جاودانه، ازلی و ابدی ا -و ناتوانی بشر در مقابل مخلوق خود
گفتند . اراده انقالبیگری و تغییر انقالبی مناسبات سرمایه داری از طریق اعمال انقالبی انسان را دیوانگی خطاب می کردند

 .دیگر عصر انقالب کمونیستی به سر آمده و هر ایده و تالش جمعی در این راستا ابلهانه و اتوپی است
 

عکس به رشد رب، هیچ دستاورد و ارزش انسانی برای پرولتاریا نداشت و "سرمایه داری دولتی"بر " بازار آزاد"تفوق دمکراسی 
ناشی از جنگ خلیج و  ما ییمهمترین فاکتور جدا در حقیقت .نیروهای مرتجع مذهبی و ناسیونالیستی در جهان کمک کرد

زمینه های اولین  ،این وضعیت .لیسم کرد در عراق بودتحت تاثیر موقعیت جدید ناسیونا کومه لهروحیه گرفتن ناسیونالیسم در 
خود مبتکر مواجه شدن با ماندند،  کومه لهفعالینی که با . را فراهم آورد کومه لهشق در حزب کمونیست ایران و سیر نزولی 

م با موانع اجرایی به این خاطر در اولین تصاد. و بلوک شرق نبودند یشورو یبه رهبر یدولت یه داریدنیای بعد از سقوط سرما
تصویر . در آورند( البته به شکل آن روزی آن و نه شفاف و عریان مثل امروز) تزهای منصور حکمت در این زمینه، سر از مخالفت

. و رویاهایی که از دولت، از آزادی مردم، از راه حل مساله کرد و از پیروزی داشتند، با تزهای منصور حکمت قرابتی نداشت
در . کارگری ابزارآن دوره کمونیست های متفاوتی بود که در مقابل نظم نوین جهانی و آن وضعیت قد علم کردند کمونیسمزیرا 

آن بحران کمونیسم کارگری جز معدود احزاب در دنیا، معدود صدای متفاوتی است که در میان موج خروشان خرناسه 
( Jubilee)در جهان و " کمونیسم"ایکوبی بورژوازی بر مزار در مقابل رقص و پ. شنیده میشود ،مدیای مزدور" کمونیسم مرد"

بدفاع ازکمونیسم واقعی برخاست و  ،به هر میزانی که زورش رسیدمنصور حکمت  ،ناسیونالیسم کرد همراه این ارکسترا
ارد، عدالت برابری هنوز معنی دارد، آزادی از اسارت و استثمار معنی د! بشریت محتاج آزادی و برابری که ای: فریاد زد

خواهی، همنوع دوستی و تالش جمعی برای زندگی بهتر معنی دارد و بر این اساس مارکس و لنین و کمونیسم معنی 



ضدیت با مارکس و لنین و کمونیسم به شما می فروشند، برابری اقتصادی  آنچه به اسم دمکراسی و! مردم که ای. دارند

 ".نیست
 

اگر منظور این بود، دمکراسی چه . مه از دمکراسی، برابری اقتصادی انسان نیستاین اصل پذیرفته ای است که منظور ه
عکس، منظور ردقیقاٌ بسال پیش شعار برابری و مساوات را طرح کرده است؟  ١٦١مشکلی با کمونیسم دارد که حداقل 

قتصادی انسان در فرم برابری ابا جنبش دمکراسی خواهی، مخالفت کردن با این اصل برابری کمونیستی، مخالفت کردن 
نقد ما به جنبش دمکراسی این است که دمکراسی اصول خود را بفرض حفظ جامعه موجود و  .برابری حقوقی انسان است

در دمکراسی، هدف برچیدن سیستم تولید . حفظ ارزشهای که بر مبنای تقدس مالکیت خصوصی استوار هستند بنا می نهد
در دمکراسی . از آن سیستم است ،مند شدن تنظیم چگونگی رابطه آزادانه و بهره و باز تولید سرمایه داری نیست، بحث

در دمکراسی هدف نقد خرافات . هدف حذف پول از بازار و جامعه نیست، هدف آزادی همه افراد در بدست آوردن آن است
در  ،و باالخره. زمانه استمذهبی نیست، هدف آزادی همه افراد در پراتیک کردن دین و خرافات و تطبیق دادن مذهب با 

به مثابه ابزار و امکان یک طبقه نیست، هدف استفاده  -دمکراسی کار به دست بردن به ماهیت ماشین دولتی پارلمانتاریسم
طبقه حاکم در دمکراسی هیچی از دست نمی دهد، چون  ،خالصه. هر کسی به اندازه قدرتش از این ماشین بورژوازی است

هم بورژوا آزاد است موقعیت خود را به کارگر از نظر قانونی . ش وارد میدان اجرای دمکراسی می شودهر کسی باندازه توان
 و بورژوا و کارگر شدن ،"بازی" ولی در دمکراسی قانون ،تقلیل دهد و هم کارگر آزاد است خود را به موقعیت بورژوا ارتقاء دهد

، پایان دادن به مناسباتی ن در حالی است که صورت مساله حیاتی بشرای !پابرجا می ماند ،دن در جامعهمانژوا و کارگر بور
فرق نمی کند مساله از نقطه نظر ریشه کن کردن نابرابری انسان، . را باز تولید می کندشدن انسان بورژوا و کارگر  است که

کارگر ماندن عده ای نداشته  برای سعادت خود نیازی به -بشرمساله جامعه این است که  ارگر،و شما کباشم من بورژوا  که
راسی در نهایت بنیاد سرمایه داری را هدف می گرفت، بورژوازی به اگر دمک. تفاوت آزادی با دمکراسی را اینجا باید دید. باشد

در دمکراسی نقش اجتماعی انسان حاشیه ای و جایگاه انسان . مانند مخالفت با کمونیسم با آن  نیز مخالفت می ورزید
و به این خاطر  .امروزی طبقه بورژوا است کسبچم مخالفت با برابری اقتصادی با دمکراسی پر .ته می شودمجرد برجس

و این روح و جوهر نابرابری جنبش دمکراسی خواهی و بورژوایی بودن آن و نه جنبشی . بورژوازی دمکراسی خواه می شود
هر کس بامش بیش . میدان پراتیک دمکراسی می شودهر کس و هر طبقه به اندازه توانش وارد . برای آزادی بشر است

 !برفش بیش
 

ذاتاً مخالف خرید و ) قدرت خریدن پرفسورها. ندارد، پارلمان ندارد، دولت ندارد، میدیای سراسری ندارد" بام وبرفی"ولی کارگر 
ردن مردم توسط این نهاد ها را دانشگاه، کلیسا، ارتش و پولی برای اجیر ک. ژرنالیست ها و دادگاه ها را ندارد ،(فروش است

تا بشر با این نهادها تعیین تکلیف نکند، پندارهای جنبش دمکراسی در دنیای مادی مبارزه طبقاتی، مانند پندارهای ... . ندارد
 .مذهبی برای بردگان امروز است

 
دا از ویرانی، قتل و اساساً به این خاطر بود که ج( جنبش دمکراسی)مخالفت ما با سیاست قلدرمنشانه جنگ خلیج 

با این همه، . کشتارعظیم مردم عراق، نابودی مدنیت و خلق سناریوی سیاه در جهان، چیزی دیگری به ارمغان نمی آورد
" قیام"این حمله، زمینه . قرار گرفت و شریک مستقیم این جنایات شد ماماً در خدمت امپریالیسم آمریکات ،ناسیونالیسم کرد

با  کومه لهسم کرد را  فراهم آورد و فازی دیگری از روابط یونالیحت سیطره آرا، افکار و آرمان ناسمردم کردستان عراق ت

 .کمونیسم کارگری را تیره تر کرد
ست کرد در عراق موافق یونالینمی شد با قلدری آمریکا مخالف بود، ولی با محصول آن اقدام، یعنی با حاکمیت احزاب ناس

سم حاکم رقیب در عراق را یونالیجنگ خلیج قدرت ناس. هضم نمی شد کومه لهدوی آنها، برای  مخالفت کردن ما با هر. بود
سم کرد ایرانی یونالیبهره ببرند و ناس" دمکراسی"مریکا آا نیستند که باید از غنیمت حمله تضعیف کرد و نشان داد این تنها آنه

نا خوانا با انقالب مردم کرد " های  تئوری. بی نصیب نباشد (شکل بیان مهم نیست محتوا همان بود! ) هم باید از آن تجربه
تحت این . ی منصور حکمت که در کومه له نفوذ باالیی داشت، مانع شیفت سریع آنها به این سمت بود"پا در هوا"و " عراق

از راه های  گویی دیگر به کمونیسم احتیاجی نبود و. شرایط پروسه نزولی کومه له شروع و کم کم از ما فاصله گرفت
طیف هایی در بازبینی خود ! می توان آذوقه به منزلگاه رساند این کاروان از قافله جنبش ملی کرد را فراهم نمود دمکراسی

به این نتیجه رسیدند که نباید مساله کرد را به حساب نسیه و اندرزهای اساطیری کمونسیم گذاشت، بلکه باید حی و حاضر 
آری، می توان از آن طریق به حکومت رسید، پارلمان . ان بغل دستی خود پیروی و درس بگیرندو سر راست از الگوی برادر

چه از احزاب  کومه لهمگر : برای آنان این بود سئوال. تشکیل داد، سری در میان سران بود و قدرت مادی و معنوی کسب کرد
و  کومه لهجهان بینی و تصویر خود را به  ،د عراقیست کریونالیست کرد عراقی کم تر دارد؟ قدرتگیری احزاب ناسیونالیناس

با کمونیسم کارگری را در حزب کمونیست ایران  کومه لهاینها پایه های مادی مخالفت کردن . روشنفکران کرد سرایت داد
 . مراجعه شود( اسناد مباحثات درونی حکا بحران خلیج و) برای اطالعات بیشتر به اثر . مستحکم کرد

 
بنا به تاریخ گذشته، بافت تشکیالتی و درجه ای از تاثیر پذیری از مارکسیسم انقالبی، یک شبه این پروسه تغییر  هکومه لاما 

یک جریان کمونیستی قوی در کنار گرایشات  ،بین کنگره های دو تا شش، یعنی به مدت ده سال. و تحول را از سر نگذراند
سابقۀ یک دهه فعالیت کمونیستی، هویت، شخصیت و . فعالیت داشت ک و سیاستتئوریدیگر، درهمه زمینه های پراتیک، 

ده سال طول کشید تا  که ؛کرده بود کومه له ایجادموانعی سر راه پیشروی ناسیونالیسم در  اعتباری به آن بخشیده بود که
 .بی ربطی امروز وی با این تاریخ و آن هویت به پایان خط برسد کم کمچهره آن عوض شود و 

 
به دنبال این وضعیت، طیفی در . به اوج خود رسید ٢١١١زمان، بحران و انشعاب در کومه له ادامه داشته و در سال از آن
این ها در . با عبدهللا مهتدی کودتا کردند و از کومه له جدا شدند در آن سازمان، ، جهت بازسازی ناسیونالیسم کرد٢١١١سال

ولی از این تاریخ ببعد، . خود را با مبحث کمونیسم کارگری بروز نیمدادندابتدای جنگ خلیج با صراحت و روشنی مخالفت 
 . صراحتاً و به روشنی دشمنی هیستریک خود را با کمونیسم کارگری بروز دادند

 
مهتدی هم به نعل و هم به میخ کوبیدند، باالخره با تمایل به وضعیت  برخالفآنانیکه در کومه له باقی مانده و در زمان جدایی 

 کردستان عراق تکلیف خود را روشن کردند و همه جانبه به کمپ ناسیونالیسم ملحق شده و کنار آمدن و مبارزه کردن
ویروس ناسیونالیسم در سازمان کومه له همه گیر شد و آنان را نیز  .ترجیح دادندبا ما کردن همراهی  بهبا آنها را  مشترک
که یکی از اجنداهای اختالفات همیشگی ما  ارزه مدنی، مبارزه علنی و قانونیعرصه های مبارزه کارگری، زنان، مب. فلج کرد



اردوگاه داری، دیپلوماسی و با اصطالح حفظ چهره مبارزه مسلحانه شد  ،هم و غم آنها.  رها و بی محل کرد ،با کومه له بود را

ستی که جامعه را به امید نیروهای سنت های ناسیونالی. و دشمن هم داشت فضا را به آن سمت و سو کانالیزه می کرد
پشت کوه منتظر نگه می دارد، تقدیس کرده تا کارگر خود مستقیماً وارد فاز کشمکش با صاحب کار و با حکومت در محل 

 . تا ذهن و توقعاتش در همان فاز مبارزه مسلحانه که اقشار کمتری در جامعه قادر به انجام آن هستند بماند. نشود

، سکان آن را بسوی چپ و کومه لهاشخاص و محافلی هنوز در تالش بودند از کانال رادیکال کردن  ،در طی این مدت
سال تالش، خوش ٢١اما دیگر پس از  .کمی خوش بین بودم من در آن زمان .کمونیسم و خارج کردن از آن وضعیت بچرخانند

. و تکامل چرخاند، منصورحکمت جدا نمی شدرا به سمت چپ  کومه لهمن فکر میکنم اگر ممکن بود سکان   .بین نیستم
سود آن به کیسۀ جنبش ملی  کومه له ها رو به رو هستید، هر گونه ارفاق به آنان،وقتی شما با ده چهره از امروز  ،بخصوص

ری تصوی. کومه له از کمونیسم به جامعه می دهد، تصویر کمونیسم ملی است لذا تصویری که. من ها میرود و نه کارگرزو بیزن
تصویر سازش، توهم و اغتشاشات فکری و مخدوش کردن مرز طبقاتی کارگر کرد با  ،که از مبارزه طبقاتی به جامعه می دهد

امروز صاحبان زیادی دارد که صدای کارگر در میان آن  کومه له. کمونیست به تاریخ پیوست کومه لهگفتم . بورژوازی کرد است
 . هزار ملودی، یک صدا است

 اکنون آن گرایشاتی که آن زمان علیه کمونیسم کارگری ایستادند، دوباره به امید حملۀ نظامی :یخ تکرار می شودانگار تار
ایران هم به خواست " به بهانۀ مختلف از جملهو ( ١" )تحوالت مهم و سرنوشت ساز آتی"آمریکا به ایران و وعده  -اسرائیل

هم با دخالت خود در لبنان و فلسطین و با گسترش اسالم سیاسی های جامعۀ جهانی گردن نمی نهد، جمهوری اسالمی 
، حقوق بشر در "اسالم سیاسی مسلح به سالح اتمی خطرناک تر است" ،فراهم می کند راآمریکا  -اسرائیلبهانۀ حملۀ 

نمی کنند و  آمریکا به ایران را محکوم -اسرائیلحمله نظامی تهدید ، زیر چتری جمع شدند و "ایران نقض می شود و غیره
مانند حمله اول آمریکا به عراق در جنگ خلیج آن . مستقیم و غیر مستقیم آن بحران را فرصتی برای مردم بحساب می آورند

گویا جنگ اول خلیج بخاطر . را زیر پوشش سالح های کشتار جمعی و بمباران حلبچه توسط صدام حسین توجیه می نمایند
بخاطر خطر سالح های اتمی ایران، حقوق بشر در ایران و جلوگیری از گسترش خرافات  مردم عراق و این یکی هم اگر بشود

  !مذهبی خواهد بود
......................................................................................................... 

 "یکی از جلسات رحمان حسین زاده جهت مقابله با مباحث تیتر " این فرصت را دریابیم" این اشاره به سه استعاره ( ١)
آیا این تحریم ها سبب خواهد شد که جمهوری " دوم،  ، ٢١١١از کورش مدرسی در سال " تحزب کمونیستی طبقه کارگر

ناه اسالمی از برنامه اتمی خود دست بر دارد و به خواست های جامعه جهانی گردن نهد؟ عنوان مقاله ای از حسن رحمان پ
بود که صورت مساله بحران را آنطوری که آمریکا مطرح می کرد پذیرفته بود و  ٢٢٦کومه له در شماره " جهان امروز"در نشریه 

عنوان نوشته ای از علی جوادی بود که قبل از پیوستن به " اسالم سیاسی مسلح به سالح اتمی خطرناک تر است" سوم، 
امیدوار بودند و آن را ... هر سه به فضای ایجاد شده ناشی از تهدید آمریکا. شد حزب فاتح شیخ و رحمن حسین زاده منتشر
 !فرصتی برای طبقه کارگر ایران می دانستند

 مسیری جدا از ما برگزید؟ کومه له چرا 

 یماندر ز یسم کارگریمبحث کمون :درک مساله کمک کند بهیاد آور شوم تا را صحنه های نبرد و سناریوهای آن زمان  بتداا
کدام )، جریانات سیاسی در حال باز تعریف هویتی و هژمونی کافی نبودمطرح شد که پاسخ های گشته به سواالت جدید 

دو قطبی شرق و غرب، اغلب معادله ها را  پایان جنگ سرد و. در حال غلیان بود بر جهان و همه چیز( مکتب و کدام قدرت؟
یا قبول تفوق دمکراسی، پایان کمونیسم و بازبینی آرمان های  :گذاشت یر کلسم بطویبهم زد و دو راهی را در مقابل کمون

 قبلی بشرـــ یا مقابله با سناریوی جدید جنبش دمکراسی و اثبات این حقیقت که آنچه به اسم کمونیسم پایان یافت،
انیکه با تبعیت مغلوب و تمام آن اگر راه دوم را انتخاب می کردید، دیگر نه تنها با قطب غالب، بلکه با قطب. کمونیسم نبود

: ما با انتخاب راه دوم در واقع با یک واقعیت تلخ روبه رو بودیم. ازدمکراسی دمکرات شده و می شدند نیز طرف می شدید
زیرا با ابزارها، امکانات، وسیله، استراتژی، تاکتیک ها و دوستان تا آن زمان ! خالف جریان و درمقابل همه قرار گرفتیم

مغلوب، نمی شد زیاد مقاومت  "کمونیسم"با استحکامات . ه زیادی نمی توانست بپیمایداسم موجود، هیچ جریانی ریکمون
هیچ راه فراری از این واقعیت برای . های قدیم و تازه دمکرات شده جدا می کردیم" کمونیست"باید مسیر خود را از انواع . کرد

ابزارها، امکانات، وسیله و استراتژی و تاکتیک های جدید و دوستان و راه جدید باید ما هم در فکر . هیچ جریانی نمانده بود
با قبول آن واقعیت تلخ، مصالح و پاسخ جدید برای مقاومت و تعرض جنبش خویش را . سم متمایز خود را پیدا می کردیمیکمون

نیسم ما، آرمان بشر برای رهای و آزادی خود کمو. دکترین ما به این اوضاع بود یسم کارگریکمون. باز تعریف و تهیه می کردیم
آنطوری ( یدو راه) صورت مساله  یسم کارگریکمون. دو قطبی شرق و غرب، پایان یافته نمی دانست را با پایان جنگ سرد و

مقابل ت در ینجات بشر یکه نامبرده برا یا در پاسخیکرد که آید انتخاب میکه بود را در مقابل کومه له گذاشت و کومه له با
ل یا خیر در دنیایی طیف های گروه اول می ماند تا سیهجوم راست داشت و دارد، هم نظر و شریک صورت مساله ما است و 

هر تعبیری و تاخیری و  مابهاکومه له، ولو با  ها با خود ببرد؟ یلیآن را نیز مثل خ یاروپا شرق یبعد از فروپاش یستیضد کمون
در مقابل، با همان استراتژی قدیم، تاکتیک ها،  .ا داشت، عمالً شریک صورت مساله ما نشدکه از خود و از این دگرگونی ه

 اما چه انتخابی؟. باالخره آن هم انتخابی بود. ابزارها، امکانات، اردوگاه ها و کوله پشتی های قدیم جای خوش کرد و ماند

. صورت مساله شان با ما یکی نبود( کومه له)می خود را تک و تنها احساس می کرد و حتی دوستان قدی یسم کارگریکمون
ی مادی که بنا به پایه ها کومه لهدر این انتخاب . تمام جریاناتی که خود را چپ می نامیدند، خود را بازبینی و باز تعریف کردند

یف آرمانی که هزیمت عظیم تر از آن بود که با آن بنیه ضع. ها اشاره شد، متاسفانه مردود شدطی این نوشته ها به آن
تعهد ) زیر قول و قرارهای  ،در نتیجه. داشت، روی پای خود بتواند جدا از کمونیسم کارگری خویشتن را از طوفان نجات بدهد

زدند و تعهد کم کم جای خود را به فاصله با ما و ( به برنامه، اساسنامه و سیاست ها و سنت های کمونیستی مشترکمان
سم و احزاب آن در کردستان عراق و ایران داد، که در سایه حضور آمریکا روز به روز قدرت می نزدیکی بیشتر با ناسیونالی

حداقلی از پرنسیپ کمونیستی در مقابل اهداف اصلی حمله امریکا به عراق، به خاطر دل جویی احزاب کردی از .  گرفتند
ی از آنها رسماً و علناً به آن کمپ پیوستند و بخش. خود نشان نداد و گاردش در مقابل متحدین روز به روز شل تر می شد



که ... قتل زنان، پر و بال دادن به جریانات مذهبی و! با آمریکا را محکوم نکردند که هیچ" جنبش انقالبی کردستان"همراهی 

مخالفت  املومهمترین عاز یکی . در زیر سایه حکومت کردی کمتر نشده که هیچ، بلکه بیشتر هم شد بود را محکوم نکردند
 آمریکا در حمله به عراقم و دست آوردهای پیروزی ئآنان با ما این مساله بود که جنبش ناسیونالیسم کرد عراق شریک غنا

از این نظر، پایه اختالفات و تمایزات ما با آنان با انکشاف نظم نوین جهانی و نحوه برخورد با احزاب هم پیمان امریکا  .شد
بد به " کردها"راهی احزاب کردی با نظم نوین جهانی بقدری که ما به آنها گیر داده بودیم، برای از منظر آنان هم. شروع شد

لک آنان با امکاناتی که از محل جنگ خلیج بدست آمده بود، به نان و نوایی رسیدند که در غیاب آن امس! نظر نمی رسید
اکنون که راه حل بهتر برای " :که ل ما را خاطرجمع کردبا مشاهده این فاکتورها، کومه له در عم. حتی تصورش را نمیکردند

در حالیکه می توان با  "مساله کرد پیدا شده، چه نیازی به تکرار طوطی وار و کلیشه ای تزها و دکترین منصور حکمت هست؟
س از به دکترین منصور حکمت توجه می کرد، که پ" جنبش انقالبی کردستان"زمانی . ابزار سر راست تری توسل جست

 ٦٣پایان جنگ ایران و عراق و قتل عام. بلوک کمونیسم بورژوایی فرو نپاشیده بود. بود و انتخابی دیگر نداشت ٣٣انقالب
و از همه . نیروهای ما مجبور به عقب نشینی به پشت مرزهای عراق نشده بودند. زندانیان سیاسی اتفاق نیفتاده بود

بعالوه برای تدوین آنچه که مبانی   .نگذاشته بود" جنبش انقالبی کردستان"یار آنان در اخت" گزینه بهتر"اوضاع جهانی  -مهمتر
حتی آن دوران هم با حرکت از نیازهای طبقه کارگر به . هویت نظری حکا بود، زحمت زیادی نکشیده و خود تحقیق نکرده بود

" جنبش انقالبی کردستان"ر منافعساز . وددرستی نتیجه دکترین منصور حکمت و پاسخ جامع به معضل طبقه کارگر نرسیده ب
درک می بن بست آن از ..." جنبش"راه خارج شدن  را بعنوان های منصور حکمت تئوری بود،که فکر می کرد در بن بست 

 .دکر

سازمان های کردی، کنگره ملی کرد و " لیگ"خود را در . اساساً همیشه خود را با مساله کرد تداعی کرده است کومه له
عادات و سنت و فرهنگ . ت روشنفکران کرد قرار داده و هویت کردی خود را بر هویت کمونیستی مقدم دانسته استجمعی

وزن این سنت ها، ژست . ی است، جایگاه مهمی برای وی دارندیسنتی که اساساً منتج از ارزشهای ناسیونالیسم و بورژوا
ست وی را از تالش برای مبارزه در بظاهرغیر میلیتانت و در محتوا د... حفظ چهرۀ نظامی و مبارزه مسلحانه و اردوگاه داری

پا فشاری ما برعرصه های نامبرده که . رادیکال تری مانند عرصه های مبارزه کارگری،علنی و قانونی مردم محدود کرده است
. ردوگاه ها باشد می داندبنا به تعریف اولین خشت دیوار فعالیت کمونیست ها است را، ترک عرصه اصلی مبارزه که همان ا

مبارزه با مذهب و ناسیونالیسم و تالش برای آزادی زن را به اسم احترام به فرهنگ توده های زحمتکش تا حدی پی می گیرد 
کومه له در مسیری که به آن تعلق دارد  ،در نتیجه. عبور نکند" جنبش انقالبی کردستان"که از خط قرمز ارزشهای ذکر شده

دست از سر وی بر نمی دارد و او را مدام  ،در قدیم و در حال حاضر که استاین گرایش کمونیسم کارگری . حرکت می کند
این تغییر ریل تنها در  ،منولی بنطر . به امید اینکه مسیر رادیکال تر و کارگری را انتخاب و تغییر ریل بدهد ،چالش می کند

جنبش کمونیستی و  ر گرایشات خرده بورژوایی هژمونیدا کند و سایصورتی امکان داشت که کمونیسم در ایران دست باال پی
ولی در حالیکه خود . احتماالً راه حل ما را می پذیرفت -بسان هر نیروی خرده بورژوایی ،آنگاه کومه له. کارگری را قبول نمایند

 .میدهدادامه ما به آن وزنه تبدیل نشده باشیم، او نیز راهی که در پیش گرفته را 

 ! ر کومه له نقد کمونیستی بر نمی تابددیگ

کومه له که زمانی با آنچه بدست آمده راضی و قانع نبود، از نو آوری استقبال می کرد و نقد کمبودها و تمکین نکردن به 
شرایط موجود را، چراغ راه پیشروی آینده خود می دانست و در دو مرحله در مقابل انتخاب بزرگ قرار گرفت و تصمیم بزرگ 

ادبیاتش با سایر احزاب هم مسلک خود تفاوت چندانی ندارد ! اکنون انتقاد کمونیستی ما را بر نمی تابید ،گرفت و موفق شد
اگر کمونیستی از منظره دفاع از طبقه کارگر به کومه له نقدی  .ندو ته منحنی تانژان نود درجه قافله چپ پوپولیست شده ا

جایگاه درک و پراتیک کمونیستی نزد ایشان به اردوگاه داری محدود و  .خطاب می کند "کمونیسم کولیگری"او را  داشته باشد
با حربه اردوگاه  ؛همیشه و بخصوص در جریان مبارزات نظری ما با آنان، وقتی در بحث کم می آوردند. تقلیل داده شده است

باید بجای حرف . کرده و همه اش حرف می زندکمونیسم کارگری عرصه اصلی پراتیک را ترک " ،و میگویندبرخاسته به مقابله 
ایشان در اردوگاه ها ماندن و همکاری با  نیروهای کنگره ملی کرد را عرصه اصلی و میدان عمل ". قلمبه سلمبه، عمل کرد

تمام هم . پراتیک خود و پراتیک کمونیستی می داند ،را ناسیونالیستی کرد اولویت های جنبش. می نامد خود" کمونیستی"
. ده و رتق و فتق امور مربوط به آن را عرصه اصلی پراتیک تعریف می کندشخالصه " جنبش انقالبی کردستان" به وی وغم 

اگر بحکم پراتیک و جایگاهی که در مبارزه بین دو نیرو، نیروی مبارزه در راه الغای مناسبات کار مزدی و مالکیت خصوصی بر 
خصوصی بر ابزار تولید را عرصه های اصلی و فرعی مبارزه کمونیستی را قضاوت کنیم،  ابزار تولید ـــ و نیروی محافظ مالکیت

سال است عرصه اصلی ٢٢شما که  ،باید از کومه له پرسید. آنگاه معنی موضعگیری و رفتار کنونی آنان را درک نخواهیم کرد
سال است کدام فعالیت در زمینه سنت ها، ٢٢کدام گره از مشکالت طبقه کارگر را بازکردید؟ شما! مبارزه را نگه داشتید

عرصۀ اصلی مبارزه در اردوگاه ها  سال است با هر قیمتی به ٢٢فرهنگ و ادبیات مارکسیستی را یک گام رشد داده اید؟ 
 سم واکسینه کردید؟ یناسیونال به سمشدن چسبیده اید، چقدر طبقه کارگر در منطقه را از آلوده 

بیشتر ناشی از شرایط زمانه و طبیعت دو انتخاب قبلی  ،با کمونیست ها قبل از جنگ خلیج همکاری کومه لهتصمیم اتخاذ 
سخت و دشوارنکرده  مبردهانبرای ( یا رد کمونیسم کارگرانتخاب )تصمیم گیری زمان  ، بمانندرداموآن در  بود که تصمیم گیری

شنوی که تا اندازه ای از منصور حکمت حرف " نقالبیمارکسیسم ا"دوران  سازمان یاد شده برخالفپوست انداختن برای . بود
بنابه . ؛ دشوار کرده بودی متمایز و به کمونیسم کارگری یک قدم نزدیک کرده بودیو همین، آنان را از کمونیسم بورژواداشتند 

ه پاسخ دیگران پاسخ ما جذبه ای ک. شرایط زمانه و بستر شکلگیری وی، همنظری با ما در بحران خلیج برای او ساده نبود
توسط  مباحث پایه از همان سال های اول شروعکومله، جدید  و جهتگیری این رویکرد عالئم .نداشتبرای کومه له داشتند را 

با گرایش سانتر و  کومه لهتاسفانه در یک پروسه روشن شد که نزدیکی فکری و سبک کاری م. شدمنصور حکمت شروع 
وقتی محرز گشت که شتر انتقاد کمونیسم کارگری به کمونیسم غیر کارگری . آنان بیشتربودناسیونالیسم کرد، از فاصله او با 

این انتقادات "و جلوی در آنان نیز خواهد خوابید، ابتدا شروع کردند به اینکه این دو قطبی کردن و جدایی الزم و ضروری نیست
دوران کنگره اول ۀ ص کرد که از چپ سنتی و از کومه لخنحوه رفتار آنان با جدایی مش". کمونیسم را در ایران تضعیف میکند

ن آزمایش، یعنی هم نظری و همراهی با کمونیسم کارگری، نه  تنها یتصمیم بزرگ گرفتن در آخر. فاصله زیادی نگرفته بودند
 .برای آنان، بلکه برای کل چپ جهان دشوار بود



اما در آینه درک مفاهیمی چون . وافق کمونیسم کارگری هستندمتعددی اکثریت بزرگی مدعی بودند که م دالئلدر آن ایام ب

ها و آنچه  به قلمرو  یها و زشت یقت، عدالت، ارزش و حرمت انسان و معیار خوبیملت، سوسیالیسم، دولت و درک از حق
یسم کارگری و اشخاص موافق آن روز کمون. انسان و حق انسان مربوط است، نشان داد که اولویت ها و تصویرمان متفاوت بود

فعالیت می کنند، هر کدام هدفی را در همراهی با آن  حزب کمونیست کارگریو مخالفان امروز ما که اینک به اسم کومه له 
تعدادی از آنها نظرشان این بود که مبارزه در کردستان بی ثمر است و باید به میان پرولتاریای صنعتی . خط دنبال می کردند

به میان رفتن چون در اردوگاه ها پرولتاریای صنعتی نبود، پس ماندن بی ثمر بوده و از آنجا امکان از نظر آن دسته، ! رفت
کارگران ایران نبود، پس باید به اروپا رفت و در جنبش های کارگری اروپا فعالیت کرد و آنها را آگاه تر نمود و از این طریق به 

ونالیسم تعیین تکلیف نکرده بودند و تنها بخاطر نجات جان خود از اروگاه ها با با ناسی آنهائیکه !کرد مبارزه کارگران ایران کمک
. همراه ما شدند، بمحض متحقق شدن این خواست، مثل فنر به جای قبلی خود برگشتند( مقطعی)کمونیسم کارگری 

نه به شکل . ه له می دانستندتعدادی اصوالً متوجه تفاوت کمونیسم کارگری نبوند و آن را در امتداد جهانبینی آن زمان کوم
با کمونیسم های کمونیسم کارگری و عدم درک تفاوت  -گروه اول و غیر دیالکتیکیمکانیکی د، اما برداشت های یاه و سفیس

کمونیسم کارگری هیچ وقت به خود . بودن عزیمت خیلی ها از پذیرش اولیه آ فقط چند نمونه از نقطهدیگر توسط دسته دوم، 
اما فعالً . که زمانی خود را همراه کمونیست کارگری می نامیدند تبدیل نشدجریانات نبه هیچ کدام از آن آگاهی همه جا

هم جهت شدند، در پیچ  یسم کارگریطبیعی است کسانی با آن برداشت ها با کمون. مساله مورد بررسی ما کومه له است
نتواسنتند ظواهر  یاکثراً در اروپا متاسفانه حت ،شدنداشخاصی با آن دیدگاه ها با ما همراه . بعدی ما را ترک کردند

تعدادی کالً مبارزه را کنار گذاشته، تجار و بزنزمن شدند . بازگشتند کومه لهتعدادی به صف . ست بودن خود را حفظ کنندیکمون
باقی مانده کومه . داوجالن در آوردنهللا زحمتکشان و دفاع از دمحم مصدق و از عبد( یقوم)اسیون آن هم سر از سازمان یو س

شان روز به روز درهم تنیده تر می شد،  یرامونیکهن و روابطی که با حاکمیت احزاب پ یایله متاثر از بستر و خاستگاه دن
 .بهای بیشتر داده که از نظر ما جایز نبود و نیست

ه ای آن روزها همراه کمونیست اشخاصی که اکنون در چند حزب و سازمان به اسم کومه له فعالیت دارند، هر کدام از زاوی
اظهار نظر در مورد دیدگاه ها و مساله پیشاروی جنبش ما تا در سطح بحث سیاسی ومناقشه نظری است، . کارگری شدند

آن را بیشتر کردند و به بهانه رفتارکسانی که به منظور رفتن به خارج یا برای هزینه راه  ُدزولی منبعد . هیچ اشکالی ندارد
یه چند دینار و پتو از اموال جمعی مان استفاده شخصی کرده بودند، صورت مساله اختالفات اصلی را عوض سفر به ترک

مساله را بجای باریکی ! از زیر بار پاسخ سیاسی به مساله در رفتند وموضوع اختالف سیاسی را لوث و اخالقی کردند. کردند
کم کم سر برآوردند و دستمایه  سنت هاآن  انباناز  ،بودسنت های ناسیونالیسم کرد  انباندر کشاندند و هر آنچه 

جدایی ما از کومه له را تا . پروکاسیون سیاسی علیه خط، مضمون، اهداف و کل جوهر حرکت سیاسی طبقاتی ما شد
که از تا جایی  ،هم فراتر رفتنداز این ! لوث کردند... سنگر اصلی مبارزه و نخالی کرد! سرقت اموال کومه له! سطح خیانت

معتقد هستند که اصالً تشکیل . ه می کندئاکنون دو دهه از آن تاریخ را تخط. و تشکیل حکا اعالم ندامت کردند با ما بودن
تا جای . داشت و آنها را فریب داده بود را منصور حکمت قصد ضربه زدن به کومهمیگویند . حزب کمونیست ایران اشتباه بود

ناسیونالیست های کومه له هیج وقت رسماً جلوی این مزخرفات ! کومه له قلمداد کردند پیش رفتند که منصور حکمت را ضد
 .  تا زمینه کودتاه عبدهللا مهدی و سازمان زحمتکشان فراهم شد ،را نگرفت درون خود

محدودتر و ط سخت تر، یهر چه شرا. ر استییآن تغ ینه برایر دادن افکار، فراهم کردن زمییتغ یط براین شرایاز مهمتر یکی
طبقاتی  -این از پیچیده ترین بخش مبارزه سیاسی. شود ید مشکل تر میباشد، اثبات نظرات درست و جد تر ناسالمفضا 
تعصب بر انگیختن . استاین بوده  -در هر دوره بحرانی و جدایهاو اساسی ترین مشکل در هر دوران مبارزه نظری ما . است

تا که همجانبه به اصل اختالفات و پیدا نمیکند هیچ وقت مردم فرصت کافی ن فضایی در چنینقش مخرب ایفا می کند و  ،کور
این درک واقیعت در حالیکه منطقی ترین روش برای . قبل از گاللود شدن آب انتخاب نمایند نگاه کنند و صورت مساله چیست،

 -شده مورد نفد ی که تاریخاً برای نظراتمیزان تالشد بکوشد ی، بااست که وقتی انسان میخواهد پی به اهمیت حقیقت ببرد
قدوسیت و سد در مقابل  ،با نرم ها و داده های زمانهآنها  همخوانایی و بیشتردرجه نفوذ آن و معیارهایی مانند فداکاری  یاو 

 . ود رها کردین قید خود را از همه ایقت بایبردن به حق یپ زیرا برای .ددرست نکننظرات جدید 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------

پایان "و " روشنک"گردآورنده ایرج فرزاد و " برخی از دست نوشته های منصور حکمت"و ٢و  ١منتخب آثار و ضمیمه  کتب( ١)
تصویری کامل از این تاریخ بدست کالً ر این باره نوشته دمحم جعفری، همراه با جزوات زیادی د" ایران حزب کمونیست کارگری

 .می دهند
 
، نتیجه شکست انقالب در کردستان و "سیاست برخورد با اسرای جنگی"مراجعه شود به کتاب روشنک قسمت های ( ٢)

 ".پروسه کمونیست شدن من"و "  ییجدال مارکسیسم با ناسیونالیسم و پوپولیسم و خلق گرا
 
 ٢و  ١تخب آثار منصورحکمت و ضمیمه های مراجعه شود به من( ٢)

 
ی آن بود طوری که حتی بعد از انقالب یکومه له از نظر فرهنگی جریانی بشدت عقب افتاده و پوپولیست از نوع روستا( ۴)

تقدیس عقب افتاگی به اسم احترام به توده  ،ییتمرکز جدی فعالیت خود را روی روستا گذاشته و تقدیس فرهنگ روستا
ا سالها بعد از روسری پوشیدن زنان که ت. آنان درآمدن به جای تغییر و تاثیر بر آنها بود هیئتی و به یتکش روستاهای زحم

مال آوردن برای عقد و حتی نماز خواندن، فاتحه خواندن در مراسم ختم و مرگ و میر و در . هم ادامه داشت تشکیل حکا
برای اطالعات بیشتر توجه خوانندگان نسل جوانی که در این تاریخ  . سخنرانی چهره های اصلی این جریان خیلی بارز است

 .جلب می کنم( روشنک)نبودند را به مطالعه کتاب 
 

در سایت ها درج شد، دو نفر آقایان حسن معارفی پور و جالل آذری که اسم  ٢١١٢ ژوئنوقتی این نوشته در تاریخ اول * 
من به شخصه کاری به این ندارم : "حسن معارفی پور. آن اظهار نظر کردنددر مورد  یدومی مستعار است، طی یاداشت های

دمحم جعفری کجا ایستاده است، از کدام سیاست دفاع می کند، راست است چپ است سندیکالیست شده یا  که امروز
دفاع از چی نوشته یا به شخصه همچنین کاری به این ندارم که ایشان این مقاله را از  .هنوز کمونیست مانده و غیره و غیره

آنچه برای من ! و بحث های دست راستی کورش را به طریق دیگر فرموله کند" تحزب کمونیستی طبقه کارگر" سعی دارد 



و نه " موجود عاقلی" مهم است این است که این مقاله حاوی واقعیاتی انکار ناپذیری است که برای هر منتقد منصف و هر 

 http://www.azadi-.     "به همین خاطر این مقاله را در فیس بوک درج می کنم. بل دفاع استالزاما موجودی بی اراده قا
b.com/J/٢01٢10-/06/post٢.html 

 
چه ارزشی دارد در متن همچنین گفته شود که این  (جالل آذری)ذیل در مورد کامنت توهین آمیز و بی ارزش  ممکن است

جدل سیاسی آن را ذکر کرد؟ بنظر من، اغلب پشت این گونه برخورد ها است که خواننده عمالً متوجه شخصیت و کاراکتر 
باید با فاکت نیز نشان داد که کومه له جدید با چه زبان و . واقعی این دست از به اصطالح مخالفین سیاسی ما می شود

 !می کند" ارزه نظریمب"فرهنگی با ما 

  ٢10٢/  2/  ٢|| جالل ازری 

شناسی هم هستی و کارو بارتان گرفتە با خودتان و عزب کاک معمد فتاحی،ای خوش  اللە حمە تازە فمهیدم کە دکتر نسل
منصور .کی بودبودند پیامبر شما  اگر رهبران انموقع کوملە جوانان روشنفکر.اوالن کوملە بود کە شمارا بە اینجا رساند. بحالتان

اللە عمە گیان در حال حاضر هم از ژوبین برای شماها .گرای بود  می گویم کە ادبیا تش و سیاستش لومپن بازی و لومپن
بە جای  موقحی کە نوشتە هایتان و یا سخنرانیهایتان می شنوەم و یا می خوانم ،من شرم می کنم همان ادبیات ماندە

ما انسنهای برابری طلب و .هم درس دادە د چون ژوبین جانتانننننننننننننننن بە شماشما ،البتە شما خود متوجە نمی شوی
  ژوبین.منصورتان مانند مسیح برگردد و مارا نجات دهید مترقی خواهی باید منتظر شماها و انشاللە

 حا هم درس دادە
   !شد"سبز"بخشی از جنبش ( کومه له) حزب کمونیست ایران

جوهر  که است صادر کرده "٢٢ خرداد٢٢به مناسبت سالگرد" اطالعیه ای ،٢١١٢ ژوئن ١۴ تاریخ حزب کمونیست ایران در

جامعه می  چپ نما بخورد پوپولیستی و استعاره های عبارات در زرورق است که "سبز" آش همان از جنس آن محتوای و

در ن را امروز گرامی می دارد را آ در برگیرنده کدام سمبل ها و چه ارزش هایی است که کومه له ٢٢خرداد٢٢. دهد

 :شروع کنیم اطالعیه آنان از اجازه بدهید که اول .توضیح خواهم داد ادامه

صورت گرفته است و با هر ترفندی احمدی " انتخاباتی" به هیچ وجه در این نیست که در این روز  ١٢٢٢ خرداد٢٢اهمیت " 
این روز را از روزهای مشابه آن در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی آنچه . نژاد نامی سر از صندوق های رای در آورده است

که تقلب انتخاباتی این بار به جرقه  متمایز می کند، نتیجه انتخابات نیست که در این روز انجام گرفت، بلکه این واقعیت است
جمهوری اسالمی در مقیاسی توده به فرصتی تبدیل شد برای ابراز وجود مردم معترض بر علیه  ای تبدیل شد در انبار باروت،

 ".ای

دارد و چرا به  کومه له برای خاصیتی آب آسیاب جنبش سبز چه با گذشت چند سال از خوابیدن -روزها این در اطالعیه این
به جریانات دیگر  کومه له چراغ سبزی از طرف این ،در قدم اول افتاده است؟ ٢٢ خرداد ٢٢ بود یاد صرافت گرامیداشت و

دوران پس  برهمزن "ملت اتحاد" ،"اخالل گر" رایکال، تک رو، سرکش، کومه لهآن  امروز نامبرده دنیتا که بگو زاستجنبش سب
مدارا و سازش با هر  اهل جاافتاده است، همرنگ جامعه است،عاقل و - جدید کومه لۀ عکس،و بر .نیست١٢٣٣ از انفالب

کومه  که است برای ترمیم آن لغزش هایی بعالوه اطالعیه، این .ی اسالمی استجریان اپوزیسیون بورژوایی جمهور
طی این مدت اینقدر پخته،  که می خواهد نشان بدهد امروز .از خود نشان داد هفته های اول شکل گیری جنبش سبز در له

حاد با همراهی و ات "اشتباه" جمهوری اسالمی ایستاد، کل علیه که ٣٣ دوران انقالب مثل که دیگر شده و بالغ سیاسی
با  شنا کردن نیست، جریان آب در فکرخالف .را بهم نمی زند" اتحاد ملت"و نمی کند کمونیست ها را تکرار

مشکلی  ارتجاع جبهه خود و مردم می داند و با مبارزاتی الگوی را ٢٢ خرداد٢٢الگوهای و شده یک رنگ سبزرنگ، جامعۀ
در قالب  اگر چهکومله  کردن شیفت این !تضعیف نخواهد کرد رارا متحد کرده و آن  جبهه صفوف آنبه سهم خود . ندارد

به  بسرعت تبدیل رای من کو؟ کردند، شعار عبور توده ها از خط قرمز سران حکومت " همانند آن که ییچپ نما ادبیات
و  رهتصویر، سیط فروختن افق، چپ نما برای فرمول تنها این هاولی  .می شود بیان و غیره، "شد بردیکتاتور مرگ

  .استبه اسم مردمی  ایران سبز به توده های کارگر و مردم تشنه آزادی ضد کارگری- ییبورژوا جنبش ماهیت

، ٢٢ در سال اول شکل گیری جنبش سبز هفته های در بیانگر این مساله است که دفاع نکردن کومه له، ،اطالعیه امروز حکا
و مصلحت  که محاسبه و سبک سنگین کردن مخافظه کارانهنبود، بل ناشی از عمق خود آگاهی پرولتری او اصالً 

تبدیل  سبز جنبش جنس همان به حکا است که مدتها. در کومه له است شده نهادینهرده بورژوایی خ اندیشانۀ
برای انقالب کارگری، حتی برای سرنگونی تمام  نه که جنبش سبزی .همرنگ جناح چپ آن می باشد همراه و و است شده

در قدرت  دیگری دستی به اندازۀ به قدرت رسیدن بخشی دیگر از حکومت بود که بلکه آرمانش ،شکل نگرفت مو کمال رژی
 شبهه به امید فرجی سرکردن چشم دارد و  ی به یعینک کمونیسم بورژوا  کومه له از جنس چپی است که .ندارد

تا  راست از نامبردگان، هژمونی و ارتجاعی توایحدرک م این چپ شب را به روز می رساند و مذهبی
و دمکراسی خواهی  تیمذهبی، ناسیونالیس -جنبش های ارتجاعی ملی ،فکر می کند .را ندارد آن بر چپ علیه منتهی

ارتجاعی  و بورژوایی شعار مرگ بر کارگر، مرگ بر آزادی و مرگ بر کمونیسم به خیابان نیایند، با لخت وعریان تا ،ایران امروز
استثمارگر طبقه  مشترک المنافع فهم کومه له هم در سطح فهم نیروهای". قاتی استفهم هم طب" !نیستند

جلوتراز  دو قدم شاید که می کرد باز اگر کسی روی خودآگاهی کومه له حساب. جنبش سبز است متحد کارگر
که  این اطالعیه .ستا سخت در اشتباه ببیند، دنیا را باور می کنند، حتی به بلیط بخت آزمایی هم متوهمی که های توده

تفاوتی با سایر جریانات کمونیسم  ایشان داد نشان نامرده است، غیره کمونیستی قطره ای از دریای رویکرد سیاست های
 کنندمی چپی که با اسم کومه له فعالیت  -باید معترف بود که این تنها جرانات ناسیونال .ندارد بورژوایی در جنبش سبز
می دهند، گرایشات اجتماعی جریانات ملون گوناگون چریکهای فدایی خلق ایران،  ٢٢ری از سال نیستند که این گونه تصو

احزاب دمکرات و ناسیونالیسم فارس با ده ها جریان مشروطه و غیر مشروطه، احزابی که خود را با  کمونیسم کارگری 
رمز  تواناییکه  نیروهایی تنها .سختگیر بود کومه لهاز این بابت نمی توان فقط به . تداعی می کنند در این مدار هستند

را دارند، اسیر مفاهیم سرمایه  جنبش ها و طبقات ذینفع در استثمار کارگر فریبنده ماسک و با اشکال پیچده کشف و گشایی
 .داری این جنبش نشدند

 های است؟ کدام سمبل و ها چه ارزش در برگیرنده ٨٨خرداد٢٢

http://www.azadi-b.com/J/2012/06/post-104.html
http://www.azadi-b.com/J/2012/06/post-104.html


مشخص  ،٢١١٩ ژوئندر دوازدهم ماه  ریاست جمهوری دوره دهم،" انتخابات"به نتیجه  زاز همان آغاز اعتراضات جنبش سب

متعاقب  زیرا این جنبش و حرکات ارتجاعی به منزلگاه نمی رسد، بود که کاروان طبقه کارگر ایران توسط همچنین جنبش های
جهت  مبارزات نوع امید به آن حتی مشخص بود. شکل گرفت کارگر از اسارت استثمار و کار مزدی در مقابل آزادی آن،

مهم نیست افراد شرکت کننده در هر تظاهراتی  .جمهوری اسالمی بی ثمراست، راه به جای نمی برد و نبرد سرنگون کردن
فردی و در خلوت خود چه فکر می کنند و چه برداشتی از اقدام خویش دارند، افق و تصویر متناظر بر آن اعتراضات است که 

ی چه یبورژواهر زمان مردمی که صف متفاوت از جریانات  که ، تجربه هم به ما نشان دادهتئوریعالوه بر .ه هستندتعیین کنند
وجود اینها  کمونیستی متشکل نباشند و از عدم حزب در حاکمیت و چه در اپوزیسیون ندارند، شعار روشن ندارند، در

می رود که شعارش را  و رفته ثمر تظاهراتشان به جیب آنهاییی از سران خود حکومت را جلو انداخته اند، همیشه اشخاص
جنبش سبز هم در متحقق  و متعاقباً  ٢٢ خرداد ٢٢اگراعتراضات  .موج کردند بر دارند و رهبرش را سوار طرح کردند، حزبش را

یران به ارمغان نمی کردن مطالباتش پیروز می شد، هیچ دست آوردی برای طبقه کارگر و مردم آزایخواه و جنبش کمونیستی ا
ها و مردم آزادیخواه درچنین موقعیتی این  کارگران، کمونیست ابتدایی ترین وظیفۀ جدید، توهم پراکنی کومه لۀ برخالف  .آورد

 ٢٢ مردمی که در .را طرح کنند خود جدا از آن صف بسازند و شعار را حزب خود صفوف خود را از آن جدا کنند، که است
، در به روی نیاورندمتاسفانه هیچ کدام از این مشخصات را نداشتند و تا این مشخصات را بدست  ،ن آمدندبه خیابا ٢٢ خرداد

ی نیست، شدت نفرت از ینیست، بلیط بخت آزما راه پیدا کردن هم سحر. این پاشنه می چرخد و ما بر روی این پله هستیم
اشکال استثمار و اعتراض به استثمار هر انسانی  مۀرژیم نیست، توهم نیست، انتخاب سیاسی درست است، اعترض به ه

موانع  یعنی دیدن بینی واقع .افشاگری نیروهای استثمارگر غیر انقالبی در داغ ترین شرایط انقالبی است بینی و واقع .است
و یکی از سران  خود را فریب دادن و دور زدن مساله را و آن فرار کردن نه از دست و رفع آن و معضالت و پی بردن به ریشۀ

خالف  کالً  ،چنین شرایطی در تیزبینی مارکسیستی برخالف ،"چپ های با موج سبز رفته. "علم کردن است خود حکومت را
 . ها رفتار کردند ابتدایی ترین وظیفه کارگران و کمونیست

ای  بهانه "انتخابات"  که گویااین .جنبش سبز شده است متاسفانه دنبالچه از همیشه تر متوهم کومه له بنابه منافع طبقاتی،
درست  .پنهان کردن ماهیت و جهانبینی سرمایه دارانه این شورش ها است بود، سرپوشی برای دادن دشمن فریب برای

سرمایه گذاری کنیم؟ آیا امکان دارد  فریب دادن دشمن آیا ما تا چه حد می توانیم روی ولی است مردم فرصت طلب هستند،
، تشکل طبقاتی کارگران نداشت، شعار روشن کمونیستی نداشت، صف متمایز از حکومتیان حزب کمونیستی نداشت

ت بسان کل سئواالکومه له به همه این  پاسخ و دشمن فریبب دادن پیروز شد؟ طلبی بهانه، فرصت نداشت و بر پایه
. می دهند خورد جامعه به است که دوستان ریاکار مردم بزرگترین دروغی "آری"و این  !آری است های جنش سبز طیف

 .افشا می کنیم کند می را گمراه طبقه کارگر نیرویی که بعنوان را ما کومه له ،خاطر این به

مطالبات  کارگران تشکل طبقاتی خود نداشته باشند،که گفته اند  حکا می تواند برگردد و به ما اعتراض کند که آنها کجا
فقط بر  و الزم نیست صف متمایز از حکومتیان کجا گفته اند باشند؟ نداشتهشعار روشن کمونیستی  مطرح نکنند و را خود
وجود حکا و کومه له خود   اند؟ شوند؟ مگر این سی سال آب درهاون کوبیده می پیروز دشمن دادن فریب پایۀ
ق برای حفظ این همه باج دادن به حکومت های عرا نیست؟ تحزب و سازمان با هر قیمتی بر ضرورت آنها پافشاری گواه

 اردوگاه ها برای همچنین روزهای نیست؟

کارگر تشکل  باید) تکرار کلیشه ای اما. هوایی آفتابی تکرار خواهند کرد را در وار آن عبارات کلیشه کومه له درست است
یف های کومه له بسان کل ط ٢٢ خرداد ٢٢مانند  تاریخی گذرگاه های مهم به چه درد می خورد که در (مستقل داشته باشد

بر این نیست  تاکیدی آنان زعم به مگر این اطالعیه کارگران قلمداد نمود؟ تاکتیک رفتن مردم به نماز جمعه را جنبش سبز،
رژیم را سرنگون کنند؟ این تصویر  می توانند هم بدون حزب و تشکل و حضور کارگران نشان داد مردم ١٢٢٢ خرداد ٢٢ که

بخش  و کشمکش های رقابت جنگ، لشگر سیاهی را به است تا طبقه کارگر بورژوازی به خدمت ٢٢خرداد  ٢٢ پوپولیستی از
 .نماید تبدیل یکدیگر، بااپوزیسیون بورژوایی  های

پیش تعیین شده و با  برنامه داشت، استراتژی داشت، شعار تاکتیکی داشت و با اهداف از هاجناح سبز رژیم برای شما
چند سال شما و مردم متوهم را به نماز تمام مقاطع آن جنبش به فراخوان رهبران آنها و در ( من کو؟ رای)سیاست و تاکتیک 

و فریب خوردگان،  بر خالف تصویر فریب دهندگان .بهمن ها کشاند و امیدوار کرد ٢٢جمعه ها، تاسوعا و عاشوراها و 
را تا  زمانی که الزم بود، چرخ تولید تا دارندن تشکل مستقل احتیاج به کارگران  حاوی این پیام است که ،٢٢خرداد  ٢٢ آوری یاد

به  خرداد و متعاقباٌ به خیابان ریختند، ٢٢ آن سه میلیون نفری که در دارند، بلکه با سقوط حکومت بورژوایی از حرکت باز
ی است که انقالب برای این ها بلیط بخت آزمای. همراه شوند و همه باهم انقالب خواهند کرد بریزند، با آنان ها خیابان
برنده شوند؟ اینها  و اکبر گنجی عبادی شیرین شاید کروبی، موسوی، ؟این بلیط به اسم کی در خواهد آمد داند نمی کسی

منافع یک طبقه اجتماعی   .شان در برخورد به انقالب کارگری مذهبی است، ولی خود مذهبی نیستند اگر چه سیستم
. فنی دارد، عمراً سوار آن نمی شوند نقص توجه شوند که یک هواپیماخود ایشان اگر م .پشت این تبیین وجود دارد

های آن شل است، در فضای فکری آسمان بورژوازی پرواز می  بر هواپیمای می کنند که تمام پیچ طبقه کارگر را سوار ولی
جمعه ها، تاسوعا و نماز  گرامی داشتتداوم  توسط حکا، خرداد ٢٢ گرامی داشت .هستند، موسوی و کروبی خلبان آن کند

کل  بستن در مقابل مردم و گوش و زبان تداوم سیاست چشم. روز قدس ها و مراسم مرگ منتظری ها است ،عاشوراها

را  آن های سمبل از این روز یاد کنید، ولی شما نمی توانید .است جمهوری اسالمی و نظام استثمارگر انسان از انسان
 ،اعتراض عمومی مردم به مساله استبداد ،جنبش سبز، شورش گرسنگان .هستند دو قلوی یک مادر اینها .یدیحذف نما

کشتار و یا حرکتهای خودجوش و بی شکل و بی برنامه مثل اینکه در صف بنزین از یک بگو مگو حرکتی اعتراضی شروع 
. خیلی قابل دفاع هستند مردم یتحرکات این چنین. میشود و شهری را فرا میگیرد که در خیلی موارد اتفاق می افتند نبود

این حرکات اگر ادامه پیدا کنند رهبری خود را هم میتواند بساز و . کارگر تشکل داشته باشد یا نه، دفاع از اینها وظیف ما است
یک حرکت حساب شده و آگاهانه بخشی . اما جنبش سبز این گونه و از این نوع نبود. بستگی به آمادگی کمونیست ها دارد

 ،دهقانان ،حاشیه نشین ها ی ایران یا جناحی از حاکمیت برای فشار به جناح دیگر بود و این با حرکت خودجوش مثالً از بورژواز
 .دانش آموزان و فرهنگیان، زمین تا آسمان متفاوت هستند ،بیکاران ،زندانیان

گرم نمی برای طبقه کارگر  آن آبی از و نشان داده است که حکا همراه با کل جنبش سبز این مدت امتحان خود را پس داده
دو انتخاب  یک مساله را قطعیت بخشند که ،متوجه باشند و یک بار برای همیشه باید که هستند مردم این. شود

حفظ کرد، و هم نابرابری اقتصادی را پایان را  (سبز و سیاه) یعنی امکان ندارد هم نظام سرمایه داری در هر شکل آن :نداریم
 .اقتصادی یک توهم پوچ است یا برابری اقتصادی همه شهروندان، یا آزادی جامعه بدون برابری. مادی استآزادی امری . داد



نیروی آن را بشناسد و متشکل کند، . کسی که طرفدار آزادی و برابری اقتصادی همه شهروندان است، باید راه آن را پیدا کند

خرداد  ٢٢ ایران وانقالبات کشورهای شمال آفریقا و اعتراضات از نوع ٣٣انقالب. حزب آن را بسازد، دشمنان آن را افشا نماید
 .زدن است کمونیستی یا دور باطل -یا انقالب کارگری: با هزار و یک زبان به ما گفتندهمگی ، ١٢٢٢

 ها کمونیست و طبقه کارگر در مقابل سبز جنبش

کمونیست  یکی این بود که ما رگراقدام طبقه کا این دست آوردهای از .سبز نرفت موج طبقه کارگر با
اقدام ولو  این اما. در این طبقه است مارکسیسم بذر آگاهی طبقاتی و به درجه ای نشانه وجود این بعالوه، .نماندیم تنها ها

سیاست . در مقابل آن نیز متشکل نکرد خود را نیست، زیرا در صف متمایز، کافی نبوده و بسیار مفید،
حرکت  در زمانی که جامعه از هر زمانی بیشتر بجوش می آید نیست همراه موج همه باهم ینا تنها مارکسیستی درست
خود عمالً دست بکار  است که این و مهم تر بلکه گذاشت، در آن رویدادها مداخله گر بر تضاد منافع طبقات را نورافکن نکرد و

باید در مقیاس  .ر مقابل دیگران سازمان دادخود را د و جنبش شد های سیاسی متحقق کردن مطالبات کارگری و آزادی
خود ایشان در آن قامت ظاهر  باید آید و جنبش های همگانی بدست نمی به وسیله ثابت کرد آزادی و سعادت کارگر جامعه

همراه موج جنبش سبز نروید،  !ما کمونیست ها طی این مدت خطاب به همه شهروندان گفته ونوشته ایم که ای مردم .شود
باید این واقعیت تلخ را پذیرفت . ستقل از آن تشکیل بدهید، شعار و مناسبت های غیر مذهبی و جدا از آن طرح کنیدصف م

اینجا بحث حداقل ها و تشخیص مارکسیستی . که خودمان هم آن وزنه ای که توازن قوای جامعه را عوض کند، هم نبودیم
 .نمی توان راجع به طرح دست آوردهای کالن صحبت کرد -طبعاً زمانی بحث حداقل ها است. ماهیت بحران ها است

ندارند، در  تشکل مستقل که کارگران فعالً اشکالی ندارد فراخوان دادید که  "مارکسیست های سبز شده" شما اما
 . ساخت خواهند خود سپس آن را رادیکال و از آن اعتراضات جنبش سبز شرکت نمایند،

 ترکیب نیروهای جنبش سبز

زیرا اگر کل . متحد جنبش سبز، اصطالح کافی نیست -متوهم بودن و فریب خوردن جهت معرفی کمونیسم بورژواییاصطالح 
طرفداران رژیم و دسته دوم با ( خودی های رانده شده از حکومت)جنبش سبز را به دو دسته تقسیم کنیم، یکی 

به دلیل اختناق به زیر  ،هستند که به گفته خودشان کومه لهاپوزیسیون متوهم، فریب خورده، خرده بورژوایی مانند  ارفاق
ی مربوط است، عامل پیوستن آنها به جنبش یمساله تا به جناحهای خود رژیم و کمونیسم بورژوا. پرچم سبز خزیده اند

ا با هر اختالفاتی که با رژیم داشته ی .جنبش آنها و آنان جناحین راست و چپ آن هستند سبز، جنبش توهم نیست، سبز،
 . دارند، خود بخشی از صاحبان ابزار تولید و ذینفع در تصاحب ارزش اضافی تولید شده توسط طبقه کارگر ایران هستند

این واقعیت بود که توازن قوای جدیدی در نبرد میان اکثریت مردم "... :اما ببینیم کومه له این جنبش را چگونه تفسیر می کند 
از همین رو بسیار زودتر از آنچه که اصالح طلبان حکومتی تصور می . جود آمده استایران با رژیم جمهوری اسالمی به و

کردند، مردم معترض خط قرمزهای تعیین شده به وسیله این جناح را پشت سر نهادند و با سردادن شعارهایی علیه کلیت 
، این روز در ٢٢خرداد  ٢۲د سال از اکنون و بعد از گذشت چن. ...جمهوری اسالمی، کل ساختار حکومتی را زیر ضرب گرفتند

تقویم روزهای تاریخی به ثبت رسیده است و یادآوری این روز، یعنی گرامیداشت روزی که میلیون ها نفر انسان متحدانه برای 
 ".این روز و دستاوردهای روزهای بعد از آن را باید گرامی داشت. تغییر و تحول در جامعه ایران در خیابان ها رژه رفتند

این واقعیت بود که توازن قوای جدیدی در نبرد میان اکثریت مردم ایران با رژیم جمهوری " خرداد نشانه دوم و بیست اگر
باید خود را بیان کند؟ " انتخابات" نتیجه نماز جمعه، اعتراض به در ظروف ازن قوای جدیدتواین  ، چرا"اسالمی به وجود آمده بود

چرا از  ی کنند؟یخیابان ها بریزند و خودنما به فراخوان تظاهرات دادند دولتمردان که ییوزهافقط در ر" توده های مردم"باید 
مگر مراسم سنگسار، به دار آویختن جوانان در انظارعام در  مجرای انتخابات باید ساختارهای حکومتی را زیر ضرب گرفت؟

و  ١٢٣٢ دمردا ٢٢ در لشگرکشی به کردستان سالگرد اول مه، چرا است؟ ایران کم
  روزهای مهمی نیستند؟... تظاهرات مردم نمی شود؟ مگر روز اول ماه مه و های سوژه ...و ١٩١٣اکتبر انقالب سالگر

همچون تاسوعا و عاشورا، نماز جمعه،  مذهبی و جهالتی شعائربجای اینکه تمام کوشش خود را به عمل آورد که  کومه له
یاد  از آنها تاریخ در سیاه روزهای مانند هستند، ٢٢ خرداد ٢٢جدا ناپذیر از جدید، بر خالف ادعای کومه له که ...روز قدس و

زاد و مرگ  توهم کمونیسم سبز شده، باید آن روزها را همراه با روزهای بر خالف! کند، خود ایشان آن را گرامی می دارد
روزهای  .جاروب نمودو تاریخ  از حافظه جامعه مانند روزهای تاجگزاری پادشاهان... امامان، آیت هللا ها

هر گرایشی ارزشها و روزها و  .البته غیره منتظره نیست کومه له آنها را گرامی بدارد .اسالمی هستند سمبل ،نامبرده
را انقالبی می نامند، زیرا درک ایشان از انقالب در همین  ٢٢ خرداد ٢٢اعتراضات  کومه له .دارد را مناسبت های خویش

صادر کرده بودند، وظیفه هر کمونیستی  به این مناسبت ها تظاهرات فراخوان "مردم"اگر  فرض محال هحتی ب! سطح است
آنها را  ارزشها و سمبل های جمهوری اسالمی، ارتباط این مناسبت ها با بدلیل فوری این بود که در آن مورد روشنگری کند و

گفتم  .و در قلب رهبران شریف و صدیق طبقه کارگری فرو نکنندتا در این مناسبت ها از پشت چاق. اعالم کند ملغا مردود و
در همچنین شرایطی نتیجه  ،افراد در باره شرکت فردی خود در این مناسبت ها چه می گذرد تک تک مهم نیست در ذهن

 .عمل آنان منجر به بردگی طبقه کارگر می شود

لشکرهای . ق معمول توان سرکوب خود را به کار انداخترژیم مطاب" :در اطالعیه خود می نویسد کومه لهدر جای دیگری 
بسیج و پاسدار و لباس شخصی مسلح در خیابانها به جان مردمی که جز مشت های گره کرده و گلوهای پر از فریاد، سالح 

 ..."دیگری نداشتند

توده های " ای پر از فریادمشت های گره کرده و گلوه" من با این تصویر مذهب گونه تمام طیف های کمونیسم بورژوایی از
سالح  "گلوهای پر از فریاد" و "مشت های گره کرده" جز -اگر مردم .ممردم بی تشکل و بی ابزار و بی وسیله مشکل دار

با شمشیر چوبی به جنگ حکومت می روند؟ یکی از تفاوت های کمونیست ها با انسان ایده الیست و پس  دیگری نداشتند،
اگر جز مشت های گره کرده و گلوهای پر از فریاد سالح دیگری نداشته که  مردم را متقاعد کنندغیر متشکل این است که 

بدون تشکل و قدرت و بستن شیر نفت گلوی حکومت و خواباندن چرخ .  نروند دشمن به جنگ دست خالیبا  باشند،
در  .روندب ه آمادگی برای پیروزی در آن ندارندجنگی ک جلو تیر دشمن و نباید بهمردم  ! هیچی نمی شوندابداً و مطلقاً  تولید،

شدن  به زیر شکنجه کشیده و در قتلگاه های نظیر کهریزک هزاران نفر دستگیر شده از سرنوشتی بهتری ،غیر این صورت
دست صبرانه برای ب بی و همیشه .برداند که آن روز توانایی آن را دارند ای کارگران وزنه توصیه میکنیم ما .نخواهند داشت



جنگ و گریز ما با دشمن جنگ واقعی است، بازی . باالتری با محاصبه درست، تالش نمایند مرحلۀ و ابزارهای ضروری آوردن

 .نیست "هالیوود"های فیلم 

اهمیت هستند و در ادامه خود منجر به سرنگونی حکومت خواهند  حائزفرض کنیم این تحرکات از نظر سیاسی  یک لحظه
خود این . می شود فکر می کند حکومت سرنگون ایی ریشه که با هر اعتراض بی ب چپ ضد رژیمی استاوالً این سرا. شد

پایه و اساس  ،در ثانی .مانع این است که مردم ابزار و وسیله پایه دارتری برای اهداف خود بسازند، تصویر
هیچ کدام ادعای  این صف، ی اصلینیروها .ونیست نبوده که شما از آن دارید سرنگونی حال با هر تعبیری سبز جنبش

اتفاقی متحقق " چپ همراه موج سبز رفته"ثالثاً، فرضاً آرزوهای بخشهای   .نکرده استرا اسالمی سرنگونی جمهوری 
در تحلیل نهایی بحث این  باز. شود سرنگونی جمهوری اسالمی می منجر به در ادامه این اعتراضات و خواهد شد

این گونه سرنگونی هیچ سودی برای طبقه کارگر و  که ن وسیله سرنگون شود، بحث این استرژیم نمی تواند به ای نیست
به نفع مردم کارگر و  رادیکالیسم رفاهیات، مساوات و برای نیست، اهداف جنبش سبز آزادیخواهانه .کمونیسم در ایران ندارد

این است باید جمهوری اسالمی را طوری سرنگون  بحث .و به این اعتبار ارتجاعی است نشده دیده تدارک اقشار فقیر جامعه
اگر مستقیما تحت تاثیر نفوذ معنوی و به درجه ای سیاسی و  که ینیروهای .کرد که به سود طبقه کارگر و مردم تمام شود

کارگر از زاویه منافع طبقه  .یا بی طرف باشند آن سمپات و کمونیستی نباشند، الاعقل باید به تشکیالتی یک حرکت رادیکال
قرار  سبزی که ناجیان .می تواند این حکومت را سرنگون کند که از مذهب و ناسیونالیسم متنفر باشد ینیروی

ضد اعتراض زن برای آزادی  شدیداً  حکومتشان، حاکمیت بخش در در حین مبارزه با بکشند، به زیر را برای شما حکومت است
 .سیاسی هستند خفقان اعتراض به ضد بداد واست به ،به فقر ،پوشش، ضد اعتراض مردم به گرانی

اگر تودهای کارگر آگاهی طبقاتی . باید آن را شفاف و مستقل نمود باالخره اگر این صف همه با هم و غیر مستقل است،
باید آن را ایجاد کرد و در تشکل کارگری و حزب  اگر تشکل مستقل خود ندارند،. باید این آگاهی را کسب کرد ندارند،
بدلیل در دست نبودن  متعاقب آن و ٢٢ خرداد ٢٢ نمی توان از روی جنبه های ارتجاعی اعتراضات. شد ستی متشکلکمونی

هللا "نمی شود با  ،مانگونه درفصل دوم این اثر نوشتمه .احزاب کارگری و کمونیستی و به این خاطر با موج رفتند، صرفنظر کرد
با روسری  ،احزاب ناسیونالیست رفت  با ابزارهای ناسیونالیسم به جنگ توان نمی .به جنگ حکومت هللا و اکبر رفت" و اکبر

فردا در  .پرداخت" نازیسم " با مبارزه با" شکسته S"پرچم  نمیتوان با طوری که همان. آزادی پوشش رفت  به جنگ
 .آماده بود سر بر خواهند آورد، از هم اکنون باید برای مقابله با آن شعائر دیگر این جنبش، این اعتراض

 تاریخ کومه له قدیم کومه له جدید با بی ربطی ٧٥٨٨مرداد ٢٨

بود که ما با توجه به  ٢١١٩ ژوئنجمهوری، در ماه  ریاست دوره دهم "انتخابات"در گرماگرم اعتراضات جنبش سبز به نتیجه 
متمایزی  صف تا کردیم خواست درد، ابتدا از آن حمایت نکرد و در این مورد خاص مواضع او با ما نزدیک بو کومه لهاینکه 

در دسترس  به مردم معترض که بدلیل (.رج استدنمنامه های رد و بدل طرفین در ادامه )شکل بدهیم سبز را  جنبش از
در  به صف ما شانسی بدهیم که ،سبز رفتند رایکال به دنبال جریانات مرتجع و آن سوژه های ارتجاعی های نبودن سازمان

کومه  که از آنجا .تاعلیه رژیم متحد شویم بیاورندروی  دارند را با جمهوری اسالمی مبارزه تاریخ واقعی ا کهه کمونیست جبهه
از  یهاینزد بخش  هنوز سیاسی، کم و کاستی های با وجود تمام کندی، ها است و بخشی از تاریخ ما کمونیست له قدیم،

صاحب این تاریخ می  چپ و را آن مردم .المی و ارتجاع منطقه استکردستان شریک افتخارات مبارزه ما با جمهوری اس  مردم
از آنها تقاضای اقدام مشترک، کمک و همکاری  ٢٢ مرداد ٢٢ ماه قبل از حدود یک اختالفات مان را مانع آن نکردیم که. دانند

 یباشد، بلکه آن نیروهای جاعی سبزمیدان تحت و تاز نیروهای راست ارت تنها جامعه اجازه نداد با آن اقدامات کردیم تا چه بسا
فراخوان اعتصاب   .نمائیمابراز وجود  و قطبی را تشکیل بدهیم ،چپ محسوب می شوند هم در انظار جامعه

را پیشنهاد ١٢٣٢ مرداد ٢٢ جمهوری اسالمی به کردستان در در سالگرد لشگرکشی جنبش سبز متمایز از درصف عمومی
علیه  مبارزات کمونیست ها با پیوند تاریخی و علیه کل رژیم آزادیخواه مبارزات مردم و تحکیم متداو نشانه را به فراخوان .کردیم

رایکالیسم و  کومه له بحدی از طبقه کارگر فاصله گرفته است که این حداقل اما .نمائیمکل هستی حکومت اعالم 
در  به پاسخ رد آرمانهای بورژواییبخاطر همین کندی سیاسی و اشتراک طبقاتی در  .را نداد منافع عمومی تشخیص
به  درسالگرد لشگرکشی جمهوری اسالمی عمومی فراخوان اعتصاب ما خودمان تنهایی .ما داد عمل مشترک انجام خواست

فرق کومه له در این مورد با  اکنون .صادر کردیم  (سبز و سیاه) در اعتراض به هر و جناح را ١٢٣٢ مرداد ٢٢ کردستان در
و ناسیونالیسم فارس با  کردستان چریکهای فدایی خلق ایران، احزاب دمکرات مانده حزابی مانند اکثریت و باقیا سازمانها و

کومه له  هم مسلکدیگر شاخه های  و ، حزب کمونیست کارگری(مشروطه و غیر مشروطه جریانات)
کدام جنبش تا به این حد مردمی هنوز  مگر گرامی ندارد؟ را ١٢٢٢ خرداد ٢٢چرا پس  .جنس است همان از !هیچ چیست؟

است؟ از سیاستمداران مخالف سیستم اقتصاد مدل چینی و موافق مدل غربی، تا کاندیداتورهای ریاست جمهوری، از 
البته  حککا، اکثریتی ها و -ای طرفداران ناسیونالیسم عرب، ترک و کرد، تا ناسیونالیسم ایرانی سلطنت طلبان و طیف توده

چرا کومه له از قافله  .آن را به پیش می رانند حضور دارند و در آن ٢٢خاص خود، اما زیر چتر اعتراضات سال مواضع  هرکدام با
  برنیامد؟ با سرعت در صدد جبران تاخیر خود در حمایت از جنبش سبز( عبدهللا مهتدی)عقب بماند؟ مگر جریان زحمتکشان 

 .است ٢١١٩ ژوئنر از دوازدهم ماه حتی داغت امروز برای اینها موضع حمایت از جنبش سبز

نمی توانند از موضع ( ییکمونیسم بورژوا)آنان بنا به موقعیت و ماهیتشان . معرفتی نیستوی لک امس و کومه لهمعضل 
این کارگران و کمونیست ها هستند که باید . است و این سنگ بنایی حمایت آنان از جنبش سبز کارگر انقالبی باشند

مادی است، باید نیروهای آن مادی، ریشه دار و حی و حاضر در  اگر انقالب پدیدۀ. متمایز کنند ا از آنهاخود ر همیشه صفوف
به فراخوان هیچ جریان کمونیستی برای  "انتخابات"از  تا چند روز پیش" انقالبی سبز"جبهه متحد . جامعه موجود باشند

. دار به خیابان نمی آمدند آوردن جوانان از چوبۀ ینایل مه، پبهمزدن مراسم سنگسار، شالق زدن کارگر به جرم شرکت در او
سه میلیون  بجای  ریاست جمهوری شکل داد؟" انتخابات"این کدام خود آگاهی است که به تصویر فرصت طلبانه آنان در روز 

آن درجه از  ت و آن ترکیب وها، آن مطالبا سی میلیون هم با آن افق اگر ،خرداد و متعاقباً به خیابان ها آمدند ٢٢نفری که در
با آن درجه از خصومت با کمونیسم، آن درجه از بی  ینیروهای. نمی بردند یه به جایارمی آمدند، باز  به خیابان تشکل و اتحاد

اه طبقاتی شان در مبارزه بین حکم پراتیک و جایگ به .قصد تیشه به ریشه مناسبات موجود ندارند ؛ربطی به کارگر
 .هستیم در راه الغای مناسبات کار مزدی مبارزین و ما ،محافظ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید آنها طبقه، دو

 ٢١١٢ ژوئن بیست وششم ماه
 !دست از تفرقه بردارید، فرصت اتحاد است



 اپوزیسیون داخل و خارج جمهوری اسالمی ایران، در این روزها به طرز عجیبی، بر خطیر بودن اوضاع و" چپ"قطبین راست و 

ی برای یشاهد تقالی فراوان اپوزیسیون بورژواطی سال جاری، ما . بر این متن، بر ضرورت اتحاد و جبهه سازی توافق دارند
حمله نظامی به این کشور اوج می گیرد،  اله تحریم اقتصادی ایران و زمزمههر بار که مسکالً . آلترناتیو سازی بوده و هستیم

مشغول شکل دادن به الترناتیو سازی های از نوع ، این احزاب به تحرک می افتند و یا آرایش خود حکومت تغییر می کند
و چندی پیش ــ کنفرانس احزاب راست در  "فدرال ایران ملیتهای  کنگره"، " اوالف پالمه سنتر" ، "الماسی برای فریب"

اندر فواید این اتحادها نوشتند، در همین رابطه، طی این مدت، ده ها شخصیت، . بروکسل و اتحاد چپ در آلمان هستند
 بازارآشفته چه کسی در این  .راهنمایی ها کردند وخوشحالی و عالقمندی خود را نسبت به تداوم این اجالس بیان نمودند

، ابتدا کاری ارزشمند و می تواند علیه اتحاد اپوزیسیون جمهوری اسالمی باشد؟ تالش برای متحد کردن نیروهای اپوزیسیون
آنان چنین می اندیشند که در پی گیری این روند،  .رم بنظر می رسد که سایه بر محتوای هر نوع آن انداخته استبحدی مب

و  !ستن عددی هر چه بیشتری از احزابراه غلبه بر پراکندگی نیروهای مشترک المنافع است و اتحاد یعنی جمع ب
سازمان برسانیم، آنگاه به درجه باالتری  ٢١تجمع کردند را به که در آلمان  کومه لهحزب، سازمان و نهاد چپی از جمله ٢٢اگر

چپ "نمی آید و با  ینایتنها حزب حکمتیست است که از عاج فیل پدر این وسط این ! از اتحاد پایه دار نیروها دست یافته ایم
توافق ندارد و به " را در یابیم این فرصت" اتحاد نمی کند و از بیخ با این صورت مساله " و پرو ناتوی امروز ،سبز شده دیروز

ظاهراً اگر این روند ادامه داشته باشد، حزب حکمتیست یا باید دست . افشای سیاست های پشت این تبیین ها می پردازد
 .خواهد شد" منزوی"با اتحاد و جبهه سازی مورد اشاره بردارد و با موج همراه شود و یا " دشمنی"از سیاست شفاف سازی 

 ایه اتحاد آنان شده کدام هستند؟عواملی که پ

نه حرف جدی برای گفتن ی جمهوری اسالمی یجناحین اپوزیسیون بورژوا دولتهای حاکم غربی و ایران به توافق برسند، اگر
این اتحاد، نواختن موزیک هم آهنگ با ارکست مرتجع ترین حکومت های جهان برای شکل . دارند و نه زمینه ای برای اتحاد

می توان با فاکت نشان داد که مبنای شور و شوق و اتحاد و جبهه سازی اخیر این طیف، ناشی از  .نده ایران استدادن به آی
این مخرج مشترک و حیاتی ترین  .غرب در شکل دادن به آینده ایران پس از جمهوری اسالمی استامیدواری به مداخله 

این نیاز به اتحاد از منظر . ا و خمیر مایه جبهه سازی کنونی آنان استدر رویکرد این نیروه" تعجیل در دریافتن فرصت ها"زمینه 
بیکاری، . و اعتراض به فقر و گرانی یا ایشان است و نه ضرورت سد بستن علیه بیکاری، تالش برای ایجاد تشکل های توده

د این درجه از تالش برای قدمت جمهوری اسالمی وجود داشته اند که ما شاهبه اعتیاد و سایر مصیبت های جامعه ایران 
هسته : در نتیجه مساله ضرورت اتحاد امروز آنان چیزی دیگر است. این جریانات نبوده ایم کردن "فکری بحال مردم"اتحاد و 

مناقشه هسته ای تحریم اقتصادی، آمده برای جبهه سازی، عواملی مانند فشار  اصلی خطیر بودن اوضاع و فرصت بوجود
صورت مساله ای که غرب . انایی اسالم سیاسی با روندهای سرمایه داری در ایران و در منطقه می باشدایران و غرب و ناخو

ی جمهوری اسالمی رانده است، همه را بحرکت در آورده و این طیف هم بر مدار آن یبه دستور نیروهای اپوزیسیون بورژوا
یر خود را به تصویر این جمع نیز تبدیل کرده و برای حاکمه غرب و بورژوازی پرو ناتو، تصو هیئت. هسته اصلی می چرخد

این چپ صورت مساله را آنگونه که  .ری و بسیج عمومی جامعه نیاز دارندیآن، به یارگ( مانند مورد لیبی و سوریه)اجرایی 
ول آماده می فصل برداشت محص آن در" غنائم"متفکرین غرب طرح  کرده را می پذیرد و ایشان هم خود را برای سهم بردن از 

، ارتجاعی و به ضرر بنابر این، این اتحاد، اتحاد سالمی نیست .زمین بازی و ماتریال اتحاد قطبین این سناریو همین است .کند
 .مردم است

ما، کما فی سابق، افق ها، پرچم ها، ماتریال و زمین بازی این اتحاد و جبهه سازی ها و تصویر پشت آن را شفاف تر از 
این نیروها بجای دست بردن به ریشه و از زمین سفت نیرو گرفتن و با آن نیرو به جنگ زیرا . د می کشیمگذشته به نق

روزی به جنبش سبز . جمهوری اسالمی رفتن، همیشه به امید فرجی، به جنبش های اجتماعی بورژوازی کولی می دهند
درعراق رخ داد رژیم را ستند که بیایند و مانند آنچه آمریکا ه "رهایی بخش"امیدوار می شوند، روزی طالب مداخله نیروهای 

 !و در همین راستا امروز با جمع بستن تعدادی سازمان ملون گرد هم، به ضرورت اتحاد پاسخ می دهند سرنگون کنند

.  نداینها گروه ها و جریانات مختلف یک جنبش واحد هستند، چه بهتر متحد شو ،نفس اتحاد این چپ مورد اعتراض ما نیست 
سازمان از یک جنس، فقط با یکی رو به  ٢١کاش همگی یکی می شدند، هم ما و هم جامعه راحت تر می شیدیم که بجای

مشکل ما با آنان نه در اتحاد، بلکه در آن هسته اصلی که خمیرمایه امیدواری چپ به مداخله کشورهای غربی و  .رو بودیم
رابطه خود با جمهوری اسالمی را روشن کند، اینها هم همه نیرو و توان و غرب میخواهد تکلیف . اتحاد بر این اساس است

در زمین غرب بازی میکنند و شریک صورت مساله یک ارتجاع امپریالیستی و توحش . نیاز به اتحاد خود را از این گرفته اند
دیگری را به عنوان انقالب و جدال قدرتهای بزرگ برای تقسیم و سهم بری بیشتر یکی از . کثیف ضد انسانی آن هستند

بلکه گرایش و فقط مختص تفکر سازمانهای نامبرده نیست، این همه باهم بودن البته  .مردم، یا تحول مثبت قورت داده اند
همین است و ما  تفکر بورژوازی رسوخ کرده در بخشهای از خود مردم ایران نیز هست که درکش از اتحاد و پیروزی بر دشمن

تسمه نقاله این اتحادها همان افق و اهداف و استراتژی جنبش سبز است که هر روز در لباسی . سبز دیدیم این را در جنبش

جنبش سبز منقسم به جریانات ریز و . این همه با هم بودن آن روی دیگر سکۀ جنبش سبز است .نو، خود نمایی می کند
این جنبش متحدین آن محو نشدند، به نقد مشی  ا فروکش کردنب .است اپوزیسیون جمهوری اسالمی درشت، چپ و راست

این ها غیر از . گذشته خود نرسیدند، در مقابل طبقه کارگر پرچم سفید بلند نکردند و هنوز دارند همان راه را می روند
هر که پایۀ   ینایهمراهی با سناریوی ناتو و جنبش سبز، در زمینه پراتیک، هیچ اقدام عملی و اجرایی مشترکی در سطح پ

 .اتحاد اصولی است را انجام نداده و تنها به برگزاری جلسات از باال فکر می کنند

تصویر نگاه می کنید، موضوع، تالش برای متشکل کردن طبقه کارگر نیست که اتحاد را ضروری کرده است، از  عمقوقتی به 
د کردن روتین متشکل شدن و متح. ردو الزم به شرایط خاصی نداهمیشگی  متحد کردن و متحد شدن امریمنظر کارگری، 
، را به هم وصل می کنداپوزیسیون " چپ"راست و  اهدافی که قطبیناما  .طبقه کارگر با بورژوازی است همرهای مبارزه روز

 .همان اهداف مشترک، تصویر مشترک و صورت مساله مشترک باغرب است اساساً 

 زد  راست و چپ اپوزیسیون را درست نیست با یک چوب قطبین



مساله تا به جناح چپ این جنبش مربوط می شود، وزن این سازمان ها هر چه باشد، آنها کم و بیش بر اساس پارامترهای 

کم و بیش افق و جهان بینی و منافع طبقاتی . عمومی تر و روندهای مهم تر طبقات اصلی جامعه، فعال یا منفعل می شوند

این افق ها ایران و خارج از ایران نمی شناسند . ات جامعه جهان شمول هستندافق های طبق. گروه اول را منعکس می کنند

م همه من ناچاربه این خاطر . جهان شمول هستند و گره گاهایی طبقاتی مسائلو راه حلی رادیکال و یا ارتجاعی برای 

کر جبهه سازی هستند، با وجود زیر این چتر به فی که در مدار شرایطی که غرب مهیا  کرده به تحرک در آمده اند و یآنها

زیرا .  همه را با چوبی زدن استو از نظری این تا حدودی کلی گویی . در این یا آن مورد، زیر همان چتر نقد کنم یتفاوت های

 ولی انتقاد نامبردگان به رضا پهلوی وارد نیست، چون. جناح چپ این جنبش به جناح راست آن مثالً به رضا پهلوی انتقاد دارد

فراموش می .  د جبهه سازی به این شکل غیر از آن روی دیگر سکه تصویر رضا پهلوی چیز دیگری نیستنفراموش می کن

یک جبهه و هم " این فرصت را دریابیم" کم و بیش در ایشان با " ٢٢انقالب "د چند سال است دوش به دوش هم در جریان نکن

، می خواهد حق ایشان را از محصول خرمن این فصل برداشت محرم سبز غاما در حین چیدن میوه این با. تصویر بوده و هست

به فعال شدن پهلوی خرده می گیرند، در حالی که حداقل سه سال است این چپ در همه مناسبت های مهم در . کند

نان یکی تمام مولفه های خطیر بودن اوضاع جهت جبهه سازی و اتحاد کنونی آ. شرکت داشتنداو جنبش سبز دوش به دوش 

و پاسخ به معضل آن تاکید می کردیم، آنان این رویکرد را نسبت به  وقتی ما بر ضرورت تشکل یابی طبقه کارگری. است

 . اوضاع پاسیفیستی می دانستند و حتی تعدادی خرج خود را به این دلیل از ما جدا کردند

هستند که امر کارگر را امر خود می دانند و تشکل و  افق و تصویری که وانمود می کند غیر از طبقه کارگر طبقات دیگری هم

ت گرفته تا هر ده نفری که به این خاطر از جریانات راس. سازمانشان همان تشکل و سازمان و اتحادشان بسود کارگر است

تا . تو را نشان دادباید رشتۀ اشتراکات آنان با نا. این تبیین ها، افق ها و جهان بینی جمع می شوند را، باید نقد کرد هدر سای

کردن افق ها و جهان بینی طبقات غیر کارگری و غیر کمونیستی، وظیفۀ  نقد. بتوان زمینه اتحاد طبقاتی کارگر را فراهم آورد

کمونیستی  -ما با نقد آنان است که باید بدیل کارگری. استجهت اتحاد طبقاتی طبقه کارگرهمیشگی و تعطیل ناپذیر ما 

  .بدهیم ائهارخود را به جامعه 

 کارگری به مساله اتحاد چه می شود؟پاسخ 

پایه ای و ادامه دارتر فراهم شود؟ در نگاه اول باید اتحاد مگر چه اشکالی دارد انسان روی حداقل ها توافق کند تا زمینه برای 
از این لحاظ ممکن  .خوشفکری، واقع بینی و درایت فشرد به نشانه اخوت، ؛دست هر کسی که ایده اتحاد را مطرح می کند

است از ما انتقاد شود که این چه هنری دارد که گفته شود این اتحاد و جبهه سازی ها کارگری نیست و در خدمت طبقه 
هنر این است که راه اتحاد واقعی طبقه کارگر و کمونیست های جامعه را نشان داد و ابزار آن را فراهم . کارگر و جامعه نیست

. اما فراموش نشود که اولین قدم در راه اتحاد کارگری، نقد اتحادهای بورژوایی است. مالً بجایی استاین انتقاد کا. ساخت
ی را فقط بدلیل اینکه کارگر یگام برداشتن در مسیر اتحاد پایه دار کارگری، نقد آن جریاناتی است که جنبش ها و اتحاد بورژوا

اتحاد آنان کدام منفعت را برای جامعه، . کارگری به وی می فروشند را از داشتن تشکل واقعی خود محرم کرده اند به نرخ

باید دید و فهمید که آن نیروها زیر کدام پرچم به هم  برای کارگر و مردم آزادیخواه دارد و چه درسی می توان از آن گرفت؟
ست خواهد داد تا از آن منظر به اتحاد و جبهه سازی در هر جریانی سر نخی از ماهیت آنان را به دچون پروسه . چسبیده اند

مناقشه هسته ای ایران و غرب نبود، کوچک ترین این ها اگر تحریم اقتصادی، . کاراکتر این جریانات نگاه کرد و به آنها پی برد
 . جامعه با هم ندارند ینایآمادگی برای اقدام عملی در سطح پ

پا . وری، بسیار با اهمیت، عظیم، پیشبرنده و حیاتی استتالش برای متحد کردن طبقه کارگر و کمونیست ها، همیشه ضر
فشاری بر اتحاد کارگری، نگرانی از پراکندگی و نبود تشکل طبقاتی کارگران و تالش  برای پایان دادن به این وضع، مبارزه 

به تشکل و اتحاد ما مقدسی است که همه آزادیخواهان حق دارند در این راستا بنویسند، بگویند و جنگ کنند تا اینها منجر 
سایه هژمونی سیاست جهانی بورژوازی به صرافت جبهه سازی افتاده اند، از جنس کاری تالش آنانی که در اما . شود

آنان ماهیتاً وفادار به ارزش های کهنه از جمله حفظ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، .  نیست که ما به آن نیاز داریم
و بنا به تعرف نیروهای وفادار به آن سه اصل بورژوایی، نمی توانند متحدین طبقه . ی هستندناسیونالیسم، مذهب و کار مزد

 .کارگر برای سرنگونی جمهوری اسالمی باشند

ی هستند که اصولی بودن، دالئلمجموعه  ،پشت هر اتحاد نیروهای سیاسی. هر اتحادی اتوماتیک درست و مفید نیست
را چه برای اتحاد و چه برای پرهیز از آن، تعیین می کند که فالن اتحاد الزم و  دالئل منطقی بودن و کافی بودن آن مجموعه

اتحاد کی با کی؟ امروزه تالش بخشهای مختلف  جناح چپ جنبش سبز، با تمام تنوع آن و نیت  .درست بوده است یا خیر
اتحاد خانوادگی بر سر تاکتیک و  جهت نهابلکه تالش آ بر سر مساله منافع کارگر و زحمتکش جامعه نبوده و نیست،... خیر

یان بورژوایی امکانگرا، خواهان تأمین جراینها . چگونگی نحوه استفاده از فشار غرب بر جمهوری اسالمی در این بحران است
برای . توسط طبقه کارگر و شریک قدرت شدن در ایران هستند" تقسیم عادالنه ثروت اضافه تولید شده"سهم خود از ارزش 

تحقق کردن این هدف و بعهده گرفتن این سمت از هیچ اقدامی مانند حمایت مستقیم و غیر مستقیم از محاصره اقتصادی م
 .ی نداردیابا ...به ایران ، همراهی با بخشی از رانده شدگان از حاکمیت خود رژیم و اسرائیل -حمله نظامی آمریکا تائیدایران، 

به نفع آزادی و سعادت بشر و  ؛اتحاد هر جریانی ابژکتیو نگاه کند و هر جایی ممکن بود حتماً طبقه کارگر می تواند به مساله
طبقه کارگر باید برروی پای خود ایستاده باشد، . اما این یکی از آن جنس نیست. تحکیم صفوف خود از آن استفاده نماید

ست که از بنیان با این گونه بلوک بندی ها متفاوت شعار و پرچم متفاوت خود را داشته باشد و درک کند جبهۀ او جبهۀ ثالثی ا
شرط سیاهی لشگر نشدن کارگر و قطب نمای خود را گم نکردن، تنها در صورتی امکان پذیر است که این تمایز و . است

ر کارگر اتحاد آنها یک سرسوزن راجع به مخالفت کردن با استثما. تفاوتهای خود با دیگران را واضح و گویا توضیح داده باشیم
کارگر، طبقه  ،در نتیجه. نیست( همگی اینها تائیدنظام مورد )یعنی گره ای ترین معضل بشردر نظام  سرمایه داری 



ما نه در شادی فعلی اتحاد آنها ذینفع و نه شریک غم و شیون . کمونیستها و مردم آزادیخواه باید امر خود را پیش ببرند

 . جدایی احتمالی آنان درآینده هستیم

تا دست هر چند نفری که برای تغییر مادی و بهبود زندگی مردم  هدر هر شرایطی ما موظفیم که تمام سعی خود را بکاربرد

تالش می کنند را در دست آن دیگری بگذاریم، تا بتوان عمالً فضای مختنق در محلی، کارگاهی، دانشگاهی و شهری را 

اتی که ضرورت اتحاد و جبهه سازی خود را نه از این نیازهای واقعی، بلکه اما جریان. عوض کرد و مردم نفس راحت تری بکشند

استنتاج می کنند، چه ربطی به کارگر دارند؟ این ها مشغول کار تحریم اقتصادی مناقشه هسته ای ایران و غرب و فشار  از

راست حداقل چند سال است بر ی همراه با طیف یکمونیسم بورژوا. دیگری بوده و مردم را به مسیر دیگری دعوت می کنند

 .مدار این امید می چرخد

اما برای ما مساله اصلی و پرنسیپی، . در میان این طیف، یک سازمان یافت نمی شود که از منظر کارگر بر اتحاد تأکید کند

نی و افزایش گرا. مبرمی است که باید دنبال کرد مسائل ،پافشاری ما بر تحزب کمونیستی طبقه کارگر. اتحاد کارگری است

ما دست هر انسانی را که برای ریشه . یک امر واقعی و از معضالت هر روزۀ این دوره اند ،هر روزه قیمت ها و خطر فالکت

انگشت  ،کارگر و کمونیست ها به این اوضاع سخاپ. زمینه ها می کوشد، می فشاریم یابی و همکاری عملی در این

توهمات و غیره در جنبش ماــ  ،ابهامات ،پاسخ دادن به ناروشنی ها ،فاصله هاگذاشتن بر کمبودها و تالش برای کاستن 

  .ناپذر استجنبش سوسیالیستی طبقه کارگر تعطیل 

، فرصت طلبانه و دیپلماتیک به پایه ایدئولویکیاگر اخالقی، . ما در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز آن طبقاتی است

مراجعه کرد و در ( جایی که خیر و شر را تقسیم می کنند)ره به متن جامعه و مبارزه طبقاتی های اتحاد نگاه نکنیم، باید دوبا

در غیر این صورت غیراز بی . این زمین سفت دید کی با کی هم سرنوشت، مشترک المنافع و راهرو یک مسیر واحد است

بر سر افزایش دستمزد،  کارفرماا امکان دارد آی.  دلیلی، دلیلی برای اتحاد نکردن همه احاد مردم دنیا وجود نخواهد داشت

کاهش ساعت کار و در مالکیت جمعی قرار دادن ابزار تولید با کارگر اتحاد کند؟ کل تاریخ مبارزه طبقاتی به ما می گوید که 

بقاتی در نتیجه نیروهایی که با زبان فلسفی و سیاسی این حقیقت که پایه تمام جنگ ها و تضادهای تاریخ جوامع ط. خیر

در فکر اتحاد کارگر با کارگر نیستند، خواهان توافق و اتحاد کارگر با پالن دیگرانی  ؛بوده و هست را از جامعه پنهان می کنند

هر آنگاه افق و تصویر کارگری بر اتحادی سیطره ندارد، در خواست از کارگر برای اتحاد با  .هستند که وی را استثمار می کنند

. واست تمکین کردن ایشان به برنامه، استراتژی، سیاست و هژمونی بخش دیگری از طبقه بورژوا استآن جبهه، تنها در خ

طبقه کارگر تنها با شناخت درست و نقد ریشه ای افق ها و آرمانهای نیروهای محافظ شرایط موجود، زمینه اتحاد استراتژیک 

وش باوری مذهب گونه، غیر واقعی و توهم کودکانه ای رابطه شعارهمه باهم جز خدر این . طبقاتی خود را محکم می کند

 .بیش نیست

این متحدین، با طبقه کارگر اهل مدارا نیستند که گویا مثالً درک کنند کارگر نباید سکتاریست و فرقه گرا باشد و همیشه برای 
، (علیه بیکاری)در مبارزه مشترک  -اتحاد بزرگ تر، منافع طبقاتی را بر منافع گروهی خود ترجیح دهد و کارگر طرفدار سندیکا

در این زمینه همه بیاد داریم که بخش دیگر این چپ . خیر. کارگر طرفدار تشکل شورایی را تحمل کند و با او متحد شود
چه برخورد سکتاریستی، زشت و خشنی به سندیکای هفته تپه کرد و رهبران آن را تا سطح طرفدار احمدی نژاد و ( حککا)

بازی  (یرییاری گ)از کومه له که امروز رول سردمداری این جبهه ١٢٢٢مرداد ٢٢ما در ! ترور شخصیتی کردند" البانق"به  خائن
متمایزی  صف تا کردیم خواست درسبز حمایت نکرد و در این مورد خاص، به ما نزدیک بود،  جنبش ابتدا از در و می کند

رایکال به دنبال جریانات مرتجع  های ر دسترس نبودن سازماند شکل بدهیم و به مردم معترضی که بدلیلسبز  جنبش از
در را  با جمهوری اسالمی مبارزه تاریخ واقعی ها که کمونیست در جبهه به صف ما شانسی بدهیم که ،رفتند

جمهوری اسالمی به کردستان  سالگرد لشگرکشیروز فراخوان اعتصاب عمومی در  و  .علیه رژیم متحد شویم داریم پرونده
" رژیم چنج" در زمان طرح  .ما داد عمل مشترک انجام در خواست به له پاسخ ردکوم اما  .را پیشنهاد کردیم١٢٣٢ مرداد ٢٢ رد

حمله نظامی آمریکا به ایران، جهت پای بندی نیروهای سیاسی به حفظ جامعه مدنی، منشور سرنگونی، تنظیم و تهدید 
. یت به آن برخورد نکردمسئولا بود، حتی یک سازمان از اینها، با احساس کردیم که چون طرح این منشور توسط کمونیست ه

از سازمانهایی که حفظ جامعه مدنی را به نفع خود می دانند در خواست کردیم که ( سناریوی سیاه)در جریان مباحثات 
پیش دستی کرده بودند، چون  چون کمونیست ها. یکی از این جریانات، حاضر به امضای آن نشد ،توافق نامه ای را امضا کنیم
، وقتی متوجه ٢١١٩ ژوئندر دوازدهم ماه  "انتخابات"به نتیجه  بعد از اعتراضات جنبش سبز حککا...امریکا پشت طرح ما نبود و

با جنبش سبز، تاکتیک بخرج ( اتحاد)با شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری راهش نمی دهند، برای قبوالندن خود که  شد
تا  ،تغییر داد" انقالب انسانی برای حکومت انسانی" را به شعار ( آزادی، برابری،حکومت کارگری)تاه آمد و شعار داد و کو

بنا به ماهیت طبقاتی این جریانات، در هر اتحادی که پایه  .بزعم خود از آن طریق جای پایی در آن جنبش برای خود پیدا کند
 .اقدامی نمی کنند ، عمالً "اتحاد اتحاد کردن"ارمحکم کند، غیر از تکر کارگر و کمونیسم را

چه در این مورد خاص و چه بطور کلی در بررسی جبهه سازی در صفوف جریانات بورژوایی باید اصوالً متوجه دینامیسم و 
خارج نمی اصول پایه ای بود که هدف اتحاد آنها با هم هر چه که باشد، از مدار نظام کارمزدی و این یا آن شکل سرمایه داری 

حتی آنگاه که از کارگر اسمی به میان می آورند، نه بعنوان طبقه کارگر و  ،پرو غرب و ضد رژیمی ایران" کمونیسم. "شود
دکترینی برای خالصی از وضع موجود، بلکه بعنوان اقشارمستضعف، بیچاره و مظلوم جامعه که مستحق ترحم هستند، یا از 

در نتیجه . ی رسیدن بقدرت و تحقق شکل سرمایه داری مورد نظرخود جلب کندراجهت است تا حمایت کارگران را بآن 
اساس ماهیت آن ارتجاعی است و دفاع از طبقه ستمکش واستثمار شده در مقابل  علیرغم شکل ظاهری خاصیت اتحاد، در

 .بورژوایی است اینها خطوط عمده متدلوژی مارکسیستی دربرخورد با اتحاد احزاب چپ و راست. استثمارگران نیست
            ٢١١٢ اوت دوم ماه  .طبقه کارگر باید فریب شکل ظاهری این اتحادها را نخوردامیدوارم تا اینجا روشن شده باشد که 

*** 

 



 عبارت ناسیونالیستی است  وجود ندارد، این" جنبش انقالبی کردستان"

وی بیشتر مشخص  ناسیونالیسم ُدزجریانات درون این کمپ،  و" جنبش انقالبی کردستان"از نحوه برخورد کومه له به مقوله 

به مثابه مخرج  -کرده "جنبش انقالبی کردستان"الزم است پیراهن رادیکالیسمی که کومه له به تن عبارت  .می شود

جنبش "از منظور ابتدا این مساله را مشخص کنیم که .مشترک تمام اپوزیسیون بورژوایی کرد که مطالبه ملی دارند پاره کنم

یعنی چه؟ آیا خارج از احزاب اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران در کردستان، توده های مردم مستقلی " انقالبی کردستان

وجود دارند که افق ها، شعارها و مطالباتی انقالبی متمایز و مستقل از افق ها و شعارهای نیروهای موجود کردستان دارند 

که در کردستان فعالیت داشته و دارند اجزای پیکر اپوزیسیونی دستان نامید؟ آیا تمام نیروهای که باید آن را جنبش انقالبی کر

هستند؟ تاریخ جنبش انقالبی کردستان کدام تاریخ است؟ جنگ کومه له و حزب دمکرات برگی از ( انقالبی)واحد یک جنبش 

طرف راست و چپ دارد و بر اثر ندانمکاری های جنبش واحدی است که دو " جنبش انقالبی کردستان"این تاریخ است؟ آیا 

بودند؟ آیا همه مردم کردستان خواهان رفع ستم ملی، نظامی کومه له و حزب دمکرات بود که آنان سالها باهم درگیر جنگ 

خود مختاری، حق ملل در تعیین سر نوشت خویش و یا جدایی و الحاق کردستان به ایران در یک ظرف هستند که باید اسم 

گذاشت؟ اگر هر کسی با درک خود، خواستار رفع ستم ملی، خود مختاری، حق ملل در تعیین سر نوشت  ...جنبشران آ

خویش و یا جدایی و یا الحاق کردستان به ایران باشد، بخاطر اینکه یک خواست عمومی مردم کردستان را نمایندگی می 

ستان باشد؟ دخواستی هست که به یکسان خواست همه مردم کر کند، زیر چتر جنبش نامبرده قرار خواهد گرفت؟ آیا اصوالً 

ت آری باشد، آنگاه علت جنگ سئواالیا خارج از آنند؟ اگر پاسخ به این " جنبش انقالبی کردستان"احزاب دمکرات بخشی از 

بلکه  ،زب انقالبیجنگ حدکا با کومه له این نبود که ما آنان را نه ح دالئلکومه له و حزب دمکرات چه بود؟ مگر یکی از 

بورژوایی دانسته و می دانیم؟ آیا تعریف مبارزات متنوعی که در کردستان جاری است بعنوان جنبش انقالبی کردستان، اثبات 

ت فوق سئواالمدعای حدکا نیست؟ آیا کومه له و هم مسلکین به تنهایی جنبشی هستند؟ لذا ابتدا برای پاسخ درست به 

 . نمائیمروشن باید تکلیف این مقوله را 

جنبش هایی که در کردستان موجودند، عبارتند از جنبش کارگری، جنبش آزادی زن، جنبش خالصی فرهنگی و جنبش 

کسانی . هر کدام جنبشی برای خود و در مقابل دیگری است. اینها بهیچ وجه یک جنبش واحدی نیستند. ناسیونالیسم کرد

جامعه، آنها را به جنبش سرزمین و ملت واحد دسته بندی می کنند، که بجای به رسمیت شناختن جنبش های طبقاتی 

از زاویه منافع . دارند جنبش کارگری، جنبش آزادی زن و جنبش خالصی فرهنگی را تابع جنبش ناسیونالیسم کرد می کنند

بی و بنام مردم کسی که این جنبش ها را بنام انقال. طبقه کارگر، این اقدام مسخ ماهیت جنبش های طبقاتی جامعه است

را به زیر ...( کارگری و)کفش دارد و جنبش های دیگر  درمی ریزد، ریگی  کرد در کیسه ای به اسم جنبش انقالبی کردستان

جنبش انقالبی کردستان وجود ندارد تا آن را به این اسم خطاب کرد و به . پرچم ارتجاعی ناسیونالیسم کرد دعوت می نماید

 !کارگر فروخت

پس از  ،این اصطالح. جنبش انقالبی کردستان وجود نداشته استپدیده گاه در تاریخ  چبدان معنی نیست که هیاما این 

علیه مردم کردستان بمنظور باز پس گرفتن دستآوردهای ١٢٣٢مرداد  ٢٢حکومت اسالمی که با فرمان جهاد خمینی درحمله 

که با سنگربندی نیروهای مردمی و  جنبش انقالبی کردستان ،آن ایام. ایران شروع شد، بر سر زبانها افتاد١٢۲٣انقالب

نظامی در ماه های پس از انقالب در خیابان ها، شهرها و روستاها، علیه اشغال شهر و روستا  –سازمان های سیاسی

سرکوبگرانه و  با تصمیم و اقدام. جریان داشت، شکل گرفت و این تعریف برازنده آن مقاومت و دفاع مردم از خود در آن ایام بود

جنایتکارانه حکومت اسالمی، جنگ مسلحانه به مردم تحمیل شد و مساله کردستان پیچیده تر شد و گام ها جامعه را از 

مردمی که در جریان قیام مسلح شده بودند و طعم آزادی را چشیده بودند، . رسیدن به یک راه حل انقالبی به عقب کشیدند

ه رژیم تن نمی دادند و نمی خواستند دستآوردهای خود را از دست بدهند و از شعارها بسادگی به سیاست های سرکوبگران

 ،۲٣انقالب ناسیونالیسم کرد در کنار جریانات رادیکال برخاسته از. و مطالباتی که با انقالب مطرح شده بود، دست بردارند

 .کسب کرد شریک مقابله با این لشگر کشی شد و به این خاطر اعتباری برای خودبخشاً 

برای تداوم و دفاع از این  ...جنبش. ران، آن یورش را تدارک دیدرژیم جهت باز پس گرفتن دستآوردهای انقالب مردم ای

این . تصمیم قاطع کمونیست های کردستان به مقاومت جهت حفاظت از آزادی و تداوم انقالب بود .دستآوردها راه افتاد

با توجه به . ایران، مردم کردستان علیه لشگر کشی جمهوری اسالمی مقاومت کردند١٢٣٣واقعیت دارد که در مقطع انقالب 

رایکالیسم و میلیتانسی که این حرکات همگانی داشت، می توان آن زمان آن را جنبش انقالبی یا جنبش مقاومت مردم 

دستان برای آن مقاومت اصطالح جنبش انقالبی کر. کردستان در مقابل لشگر کشی جمهوری اسالمی در آن مقطع نامید

. امروز گمراه کننده استاما  ؛مشخص در آن مقطع مشخص، در صف آرای انقالب و ضد انقالب در آن روزهای معین جایز بود

امروز کشمکش، حرکات، نشست و برخاست نیروهای سیاسی مختلف در کردستان به شکل سالهایی پس از آن واقعه 

ز آنها را بر اساس مختصات مشخص ارها عوض شده اند و باید هر کدام تغییر کرده و فاکتوجایگاه نیروهای مختلف . نمانده اند

امروز تنها جنبش طبقه کارگر به معنی مضمونی کلمه چه علیه جمهوری . امروزی آنها بازشناسایی و اسم گذاری کرد

همچنان که جنبش . و انقالبی استرادیکال " داخل جنبش انقالبی کردستان " اسالمی و چه علیه نیروهای بورژوازی در

بنابه تعریف . چون کردستان یک جامعه است. وجود ندارد، جنبش انقالبی کردستان هم وجود نداردانقالبی عربستان یا فارس 

طبقه انقالبی و طبقه ضد )جامعه طبقات دارد و هیچ جنبشی نیست که همزمان جنبش انقالبی هر دو طبقات اصلی جامعه 

جنبش مبارزاتی کارگران جنبش مبارزه کارگران و زحمتکشان است و اسم آن جنبش کارگری است که . باشد( انقالب

. اسم جنبش طبقه کارگر، جنبش طبقه کارگر است. داردرا دارد، تاریخ و سنت، رهبران و نظریه پردازان خود را مشخصات خود 

 .طبقه خویش است هرجنبشی جنبش. فندواسم جنبش آزادی زن و جنبش خالصی فرهنگی هر کدام باسم خود معر



اکنون که مشخص شد این عبارت یعنی چه، چه بسا جنبش طبقه کارگر، آزادی زن و خالصی فرهنگی در نقطه مقابل آن قرار 

جنبش انقالبی . جنبش ناسیونالیستی یا جنبش انترناسیونالیستی، جنبش طبقه کارگر یا ضد طبقه کارگر است. دارند

یا باید . ش کارگری چه ربط؟ اگر به کارگر مربوط است در این صورت باید گفت جنبش کارگری کردستانکردستان به جنب

جنبش انقالبی دیگری در . را جنبش کارگری بنامیم، یا نهضت ملی و بورژوایی را انقالبی دانست" جنبش انقالبی کردستان"

کردستان اسم ". جنبش انقالبی کردستان"خطاب کرد و نهاگر آن را کارگری بنامیم باید آن را جنبش کارگری . کار نیست

با تاریخ مبارزه طبقاتی آنان علیه " و یک سر زمین ملت کرد" مرکبی از یک جامعه با طبقات کارگر و بورژوا و یک جغرافیا 

در . نمی برداز بین را یا تضاد طبقات با هم  ،مساله کرد بورژواییماهیت ارتجاعی راه حل " پسوند کرد. "همدیگر است

همچنین مقاطعی و در این زمینه ها است که باید کارگر صف مستقل طبقاتی خود را از جنبش همگانی دیگران متمایز کند و 

در روز آفتابی به چه درد می خورد، " صف طبقه کارگر باید از صف بورژوازی مستقل باشد" گر نه گفتن طوطیوار و کلیشه ای 

 ی جنبش ملی را جنبش انقالبی کردستان خطاب کنید؟  وقتی که شما تمام پرسناژها

، منجر به سرکوبی و در هم شکستن سازمانهای رادیکال و تثبیت ٣٣ی انقالب و ضد انقالب چند سال پس ازیزورآزما هنتیج

ن، هدف کمونیست ها از آن جنگ و گریز در سنگر کردستا ،با هر سایه روشنی. ارزش های بی ارزش اسالمی به جامعه شد

حضور در ابتدا کمرنگ نیروهای  برغم. سیستم سرمایه داری بود دفاع از انقالب، نه گفتن به کل حکومت اسالمی و

تاریخ مبارزه . نیستنامبرده ونالیست در این مقاومت، این مبارزه و مقاومت مردم هیچ گونه نماد حقانیتی برای جنبش یسنا

دو . نیز هست ه رژیمب رهبران آن یلبیک گفتن هازمان تاریخ سازش و ناسیونالیسم کرد با رژیم جمهوری اسالمی، هم

جنبش ناسیونالیسم و کمونیسم و دو نیروی آنها در کردستان پس از غالب شدن مناسبات سرمایه داری، به طور همزمان در 

ستان حضور نظامی مردم کرد -حال کشمکش و جنگ هم با حکومتها و هم در مقابل همدیگر در جنبش مبارزه سیاسی

ادعای مبارز بودن و همراه مردم بودن را داشته  ،ملت کرد باشد" حق"ناسیونالیسم کرد نمی توانست مدعی . داشته اند

. طبعاً مرز چپ و راست مردم در این دفاع و مقاومت با دیوار چین از هم جدا نشده بود. اگر از قافله عقب می ماند ،باشد

.  بگذارند جنبش انقالبی کردستانها میخواهند آن مبارزات را به حساب ناسیونالیسم اینک ازهر دو سوی ناسیونالیست 

 .گمراه کردن مبارزه کارگری مسلماً ناسیونالیسم در این جریان نقش داشت، اما نقش به کج راه بردن و

اسی خارج شد و شهرها و مناطق کردستان از دست مردم و سازمان های سی ،(جمهوری اسالمی) انقالببا پیشروی ضد 

انقالب که  در سالهای اوائل. نوع مبارزه همگانی علیه رژیم نیز کم کم به بستر اصلی جنبش های اجتماعی خود بازگشت

ِرژیم هنوز مناطق را اشغال نکرده بود و مردم از اشغال آن جلوگیری می کردند، عبارت جنبش انقالبی کردستان با ارفاق 

پس از تسلط رژیم در ایران،  .وجود دارد" جنبش انقالبی کردستان"آن شرایط معین هست و نه  اما امروز دیگر نه. درست بود

چه برای رفع ستم ملی و چه جهت بدست آوردن رفاهیات اقتصای و  ،هر جنبشی به ابزارها، سنت ها و اهرم های خود

 نیز دو نیرو که به ظاهر ستون فقراتدر کردستان . حقوق شهروندی در مبارزه با رژیم با سنت های خود متوسل می شود

سالهای انقالب وارد جنگ نظامی با همدیگر  که از همان اوائلبا هم اتحاد نکردند، بلبودند، نه تنها  جنبش انقالبی کردستان

آن ، احزاب دمکرات، کومه له ها و سر دیگر کودارمی نامد  جنبش انقالبی کردستانامروز یک سر آنچه کومه له آن را . شدند

جنبش انقالبی کردستان به جنبش های لذا القاب . ما کمونیست ها هستیم که آب سیاست هایمان به یک جوی نمی رود

جریاناتی که این تغییر و دگرگونی ها را نمی بینند، تنها  .متضاد استواقعی نیست، طبقاتی نیست و موجود در کردستان، 

بیان کننده واقعیتی در سی سال گذشته  ،استعارهاگر آن . سوی است هدفشان مشروعیت دادن به ناسیونالیسم از هر دو

 .بود، امروز تماماً آن فاکتورها تغییر کرده اند

ولی ظاهراً همینکه یک فرایند در یک زمان معین موقعیتی پیداکرد، دیگر از مدار زمان و تحوالت تاریخی فارغ می گردد و 

است که در مسیر پروسه  یاییکی از فراینده" جنبش انقالبی کردستان"ومله ک های طیفنزد . هیچی بر آن اثر نمی پذیرد

مقاومت تاریخی هر چه به سر آن آمده و هر تحولی از سرگذرانده باشد، هنوز این عبارات بسان روزهای اول شکل گیری 

را " انقالبی کردستانجنبش "هیچ چیزی مانع نمیشود که اشخاصی عبارت  و برازنده آن است، ٣٢ مردم کردستان در سال

بدون اینکه به مضامین، ریشه و محتوای پشت آن اصطالحات و عبارات توجه کنند که اصوالً موضوعی که کلمات . تکرار کنند

برای بیان آنها ساخته شده اند، بیان کننده آن واقعیت در هر شرایطی است؟ از بس این اصطالح در پروسه زمانی تکرار کردند 

نمی کند که آیا امروز بکار بردن آن  سئوالکرده و کسی از خود  ا تبدیل شده و عده ای به آن عادتی آنهکه به نرمی برا

فقط تکرار  ،کومه لهاصطالح با محتوای مادی و باطنی پشت آن مطابقت دارد یا خیر؟ استعمال این عبارت توسط طیف های 

 -ورها و خویشاوندی با مضمون روندهای اقدامات بورژوایینیروی عادت و یک عبارت توصیفی و ظاهری نیست، اشتراکات با

 .ناسیونالیستی و ارتجاعی در کردستان است که پشت این اصطالح نهفته است

حتی بفرض . نمائیماگر آن ایام عبارت مناسبتر برای این مقوله پیدا نکردیم، و یا احراز از آن ممکن نبود، امروز باید آن را تصحیح 

اده کردن از واژه ها و عبارات مناسب هم به این مقوله نگاه کنیم، بکار بردن این عبارت امروز شایسته بی دقتی در استف

بنابر این، خطاب کردن  .ناسیونالیسیت های فارس و کرد در کردستان و ایران نیست -توصیف مبارزه کمونیستی با بورژوا

اکثر پرسناژهای . ناسیونالیستی موجود درکردستان است جنبش ملی بعنوان جنبش انقالبی، تطهیر ماهیت ارتجاعی جنبش

. کردستان در ضدیت با جنبش کارگری، جنبش رهایی زن و سکوالریسم در کردستان هستند( بخوان ملی)جنبش انقالبی 

یش سال پ ٢٢طرفداران پوپولیست این عبارت، جهت توصیف مبارزات کارگر در کردستان با جمهوری اسالمی، هنوز با ادبیات 

کلمه کومه له و  "جنبش انقالب کردستان"عبارت  ،نزد آنان. می نویسند، صحبت می کنند و خاطرات خویش را نقل می کنند

کومه استعمال اسم ! کمونیسی شده است -، منطق، علوم و فلسفه و برهان و همه ارکان مبارزه طبقاتی تئوریجایگذین 

مجوز  ...با قرار گرفتن در جنبش اتنه ،ستااز کمونیسم و کارگر نبرده  یبویهر ناسیونالیستی که  توسط له با دید مثبت

همه آنانیکه زیر بیرق کومه له . کمونیست های امثال ما را از نامبرده دریافت می کند رخورد لمپنی و توهین آمیز به همهب

دشمن  ،یمدارماشات به او انتقاد طر این مدلسوز مردم کردستان و ما که بخا ،راجمع شده اند " جنبش انقالبی کردستان"



ر تفکیک ه این حقیقت است که دددهن ناشن جنبش ها،به کومله این رویکرد  !مردم کرد و کومه له عنوان می کند، ...جنبش

البته تنها در این زمینه . تکاملی نداشته اند و فکر می کنند زمان هم ایستاده است طبقاتی -ماهیت جنبش های اجتماعی

که با طرفداران راست  ،را جامد و فریز کرده است کومه لهنت، عرف و ارزشهای ملی مخ کادرهای پوپولیست نیست که س

فالن، " شهید"از کلماتی چون  ،در خاطرات نویسی، مقاالت نویسی و مکالمه روزمره نیز. این عبارت تفاوت چندانی ندارند

فرهنگ و ادبیات جنبش . می کنند دهافتاس...عادی و احزاب جنبشم عین مردم فالن و  هللا و وهللا ه" کاک"فالن ، " سید"

ارزشها و . سال پیش صحبت کرده و خاطرات خود را نقل می کنند ٢٢مذکور، هنوز در ادبیات آنان موج می زند و با ادبیات 

افکار جامد و شدن ذهن، " فرز"مانع تکامل ادبیات انقالبی، باعث " جنبش انقالبی کردستان"سنت های ملی مسلط بر 

حتی در مجالس، مراسم و اماکن اجتماعی آنها را . سال پیش است ٢٢زمان همان  -که فکر می کنندشده ایستای آنان 

مشاهده کنید، زیاد متوجه تفاوت ادبیات، فرهنگ و نشست و برخاستشان با اعضای احزاب و سازمانهای دیگر و بعضاً با 

ه به تعریف و تمجید از جنبش انقالبی حفهستند کسانیکه چند ص. نمیشوید دهانسانهای مذهبی دخیل در جنبش نامبر

ولی حتی صوری و برای چاشنی رادیکالیسم آن هم شده، یک مورد از کمونیسم، سوسیالیسم و  ،کردستان سیاه می کنند

 .انقالب کمونیستی ذکری نمی کنند

. چرا یک کمونیست نباید از عبارت ذکر شده استفاده کندت فوق بود که سئواالاین ها نکاتی از مالحظات و پاسخ من به  

تا به سازمان های کومه له مربوط . یعنی چه؟ کدام است" جنبش انقالبی کردستان" سئواللیکن ببینیم پاسخ کومه له به 

دارد و تمام  از آنجا در کردستان ستم ملی وجود: دکراینچنین می تواند فرموله آنان را  ینما -است پاسخ پوپولیستی و چپ

طبقات و اقشار جامعه از آن رنج می برند، خواست رفع ستم ملی به بستر اصلی یک جنبش همگانی و توده ای در کردستان 

این ستم ملی توسط حکومتهای سرمایه داری ایران جهت تفرقه بین کارگران و زحمتکشان اعمال و ابقا . تبدیل شده است

ه ستمکش کردستان به این ستم و به حکومت های بانی این ستم، هر چه باشد، اشکال ظاهری اعتراضات تود. می شود

این جنبش، در ضمن خواست رفع ستم ملی صرفاً با خواست ملی محدود نمانده و . ماهیت این اعتراضات انقالبی است

یت جمعیت جامعه اکثر. مضمون آن از یک جنبش صرفاً همگانی ملی به جنبش انقالبی کردستان تغییر ماهیت داده است

. کردستان کارگران و زحمتکشان تشکیل می دهند و آنها شرکت گسترده و نقش اساسی در این جنبش همگانی دارند

این تنها خودآگاهی جریانات ملیگرا نیست بر این حرکت سیطره . کارگر و زحمتکش کرد در این جنبش همگانی ذینفع هستند

از آنجا کارگران و زحمتکشان دارای . کنار خودآگاهی بورژوازی ملیگرا بر آن جاری استدارد، آراء و جهانبینی کارگری نیز در 

بدلیل وزنه چشمگیر کارگران و اقشار تهیدست در . خواست رادیکال هستند، این جنبش را نیز رایکال وانقالبی نموده اند

رشد خود تعریف می کنند، حاشیه ای و  جنبش انقالبی کردستان، نفوذ نیروهای که مساله ملی را هویت سیاسی و زمینه

از این پس جنبش ملی نه تماماً متعلق به بورژازی و ناسیونالیسم کرد، بلکه یک جنبش انقالبی . خنثی شده یا خواهد شد

 .متعلق به همه مردم کردستان اعم از کارگر و بورژوای کرد است

ومه له فرموله کنیم، تقریباً سطور فوق تعابیر نظری و دفاع یعنی چه؟ را برای ک" جنبش انقالبی کردستان"سئوالاگر پاسخ 

" جنبش انقالبی کردستان " در اطالق توصیف بی مرز از استعاره  سازمان یاد شدهتئوریک پوپولیستی همه شاخه های 

دیگر  ناسیونالیست -البته از هر حزب، سازمان و شخصیت بورژوا. بعنوان بخشی از مبارزه کارگران و زحمتکشان است

بزوتنه وی شورشگریانه ی خه لکی کوردستان له )کنید که اسم جنبش آنان چیست، عین این تعریف  سئوال ،کردستانی

جالب است که همه آنها خود را متعلق به این . باشد، تحویلتان خواهد داد" جنبش انقالبی کردستان"که همان( دژی حکومت

اینکه هر کدام از احزاب در این یا آن مساله اهدافی : به شما خواهند گفت .جنبش و این جنبش را متعلق به همه می دانند

شدیم ... متضاد و متمایز از دیگری داشته باشیم، این تفاوت های سازمانی مانع آن نیست که وقتی وارد این ظرفبعضاً 

شکلی است که تمام قوانین خاصیت افسانه ای این جنبش ب. منافع عمومی را نمایندگی نکنیم و آن منافع ملت کرد است

محض ورود به آن، ناگهان این جنبش رادیکال شده از مرتجع و ناسیونالیست و به مبارزه طبقات متخاصم از بین می رود و 

جامعه بورژوازی غیر انقالبی است، نه ناسیونالیسم آن ارتجاعی و نه  نه بورژوازی آن. سوسیالیست همه انقالبی می شوند

سال پیش تا  ٢٢جنبش انقالبی کردستان بستری است که آب تطهیر بسرهمه ریخته و از . رتجع هستندجریانات مذهبی م

هنوز انقالبی  به امروز این جنبش انقالبی بوده، انقالبی مانده و برغم حضور تمام جریانات ضد کارگری و مرتجع درگیر در آن،

ه وظیفه کارگر کرد در این مقطع مبارزه علیه تمام احزاب بورژوا تلویحاً بیانگر این است ک ،مسالهاز  ریدادن این تصو! است

در این تبیین، نوک . زیر این بیرق است -دخیل در این جنبش نیست، بلکه تنها مبارزه علیه حکومت های اشغالگر کردستان

. اشغالگر کردستان است تیز مبارزه کارگر کرد علیه تمام احزاب بورژوازی دخیل در این جنبش نیست، تنها علیه حکومت های

کارگر را پنهان می کند تا آنها را زیر یک چتر جمع آوری نمایند و تمایز کارگر  بااین تبیین تضاد منافع نیروهای صاحب این جنبش 

 .پنهان نمایند را با بورژوازی در مبارزات جاری کردستان

زیاد شرکت کارگران و اقشار تهیدست در  وکم  یزانمکه باید تاکید کرد  ف دقیق جنبش ها و درک ماهیت آنان،یرتع ایرب

شرکت آنان زیاد باشد، این نشانه رشد نفوذ اراء و افکار   اگر نرخ. جنبش را عوض نمی کند، ماهیت آن حرکتی

در ثانی تمام مردم کردستان خواهان . ناسیونالیستی کرد در میان کارگران و کمبود شفافیت تمایزات خود با بورژوازی است

 در مجلس دارند که از کانال مردم کردستان نمایندگانی. نیستند... رنگونی جمهوری اسالمی، جدایی کردستان از ایران وس

با شما یکی  (احزاب دمکرات)شما در این جنبش مسلک خواست هم . را پی می گیرند" مردم کردخواست " خدمت به رژیم

طه آن با کار و سرمایه تعیین خواهد شد که ماهیت آن انقالبی یا غیر ثالثاً کاراکتر هر جنبشی از روی مبدای راب. نیست

% ٩٩برای نمونه اگر . شرکت توده های وسیع مردم در جنبش غیره انقالبی، ماهیت آن را عوض نخواهد کرد. انقالبی است

 ،سالمی نیستبیانگر مترقی بودن جنبش ا% 0مردم فلسطین جهت رفع ستم ملی از جنبش اسالمی حماس حمایت کنند،

یا جنبش اسالمی . بلکه این جنبش اسالمی است که الگوی خود را به الگوی مردم تحت ستم فلسطین تبدیل نموده است

توده های کارگر و تهیدست افغانستان سر چشمه گرفته باشد، جنبشی انقالبی " قلب"مجاهدین افغانستان هر چه در 



تی غیر کمونیستی تر از این نیست که یک جنبش را صرفاً بر حسب ترکیب آحاد و مولفه ای در مبارزه طبقا هیچ معیار. نیست

لذا تمام جنبشهای ارتجاعی تاریخ معاصر از کارگر و . شرکت کننده در آن که کارگر یا غیر کارگر است، سنجید وتعیین نمود

در عصر ". نمیتواند وجود داشته باشدانقالبی جنبش انقالبی نیز  تئوریبدون " بقول لنین .محرومان جامعه تشکیل شده است

پرچم تمام شاخه ها و جریانات سرمایه داری، بخصوص پس از شکست کمونیسم بورژوایی بلوک شرق، ناسیونالیسم 

کردن  ، خطاب٢١قرن در . بورژوایی چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون، چه در یک کشور و چه در سطح بین المللی است

بنابه این . انقالبی، تطهیر ماهیت جنبش ناسیونالیستی فی الحال موجود درکردستان استجنبش ملی بعنوان جنبش 

می نامید، در ضدیت با جنبش کارگری، جنبش رهای زن و " جنبش انقالبی کردستان"حقیقت، اکثر نیروهای آنچه شما 

 .سکوالریسم در کردستان هستند

ود، فکر می کند برای دفاع از مردمی که تحت ستم ملی یا نمای هم مسلک خ -کومه له بسان همه پوپولیست های چپ

این جنبشها را رادیکل دانست تا بزعم آنها باید . مذهبی هستند، باید از خود جنبش های ملی و مذهبی آنان نیز دفاع کرد

یده متفات هستند که این دو پد! عزیزان من. دفاع نمود یارسانان بتوان از رفع ستم ملی و یا رفع ستم مذهبی بر مردم کرد و

دفاع کمونیست ها از رفع ستم ملی، دفاع از خواست ملی و به . شما پوپولیست های محترم مرز بین آنها را قاطی می کنید

مبارزه برای رفع ستم ملی را چرا . ظاهر شده در آمدن نیست" جنبش انقالبی کردستان " شکل نیروی های که با این پرچم 

پس از کدام کانال کمونیست : "این است که کومه لهات کارگری یکی دانست و یا درهم تنید؟ پاسخ باید با خواست و مطالب

ویت و حمایت کرد، قشکل های توده ای آن مبارزات را تها عمالً وارد مبارزه برای رفع ستم ملی می شوند؟ باید سازمانها و ت

حمایت کنیم تا  باید کدام سازمانها و تشکل های را: ن استولی سوال من از پوپولیست ها ای". تا این مبارزات پا بگیرند

سازمانها و تشکلهای مردمی را چرا نباید در . بسیارخوب"! سازمانها و تشکلهای مردمی"مبارزه برای رفع ستم ملی پابگیرد؟ 

مبارزه  معنی دخالت ما این نیست که ما. خود آن سازمان ها سازماندهی و حمایت کنیم؟ چرا در ظرف ملی؟ خیر

کمونیستی خود را تعطیل خواهیم کرد و در سازمانها و تشکل های ملی ادغام میشویم و یا بجای نهادهای مستقل کارگری، 

آن سازمان ها را تاسیس و تقویت می کنیم تا که اینقدر سنت ها، فرهنگ، عرف و بیداری ملی را زنده کنند و صیقل بدهند و 

البته کنترل شما در دست ما نیست، ولی . رقبای خود را وادار به قبول خواست خود نمایند شکوفا نمایند که نیرومند شوند و

مساله تا به ما مربوط می شود، ما سرباز بی جیره و مواجب جنبش ناسیونالیسم برای بیداری احساسات ملی، سنت ها، 

نداریم که آنان را صیقل بدهیم و در جامعه  مگر خودمان تاریخ، سنت، فرهنگ، ادبیات و عرف. فرهنگ وشکوفایی آنها نیستیم

 را کمونیستی؟ ما جنبش خودمان، جنبش طبقاتی کارگری و نمائیمو از آن کانال مردم را سازماندهی و بسیج  نمائیمشکوفا 

فرهنگ و سنت مارکسیستی را صیقل می دهیم و از این راه مساله ملی را از هر دو سوی حاشیه ای می . تقویت می کنیم

و اگر مردم به راه حل ما تن ندادند و نیروهای ...اگر خود به قدرت برسیم دریک رفراندم راه حل خود را به رای می گذاریم. یمکن

دهیم و خطاب به  نمی را راه حل خود ببرند، البته ما با لشگرکشی پاسخشانبه ملیگرا با مجاهدت شما، مردم کردستان را 

این یکی از اصلی ترین فرق ما با احزاب بورژوایی در ! خرج خود را از ما جدا کنید یدفرمائب: مردم کردستان خواهیم گفت

اگر ناسیونالیسم این قدر نیرو نداشته باشد که مردم را همراه خود نمایند، ما به . خصوص مساله ستم ملی کرد است

 .معامله و یالوگ مجهز شوند رکزی برایمکمکشان نمی شتابیم و نیرو به آنها قرض نمی دهیم تا برای خواست خود با دولت 

هژمونی ما را قبول ... تالش ما این است جنبش های رفع ستم ملی، سازمانهای فیمینستی، نهادهای ضد نژاد پرستی و

دخالت ما در این مساله، تقویت ارکان ملی . کنند و از طریق بزیر کشیدن نظام سرمایه داری همه نابرابری ها را از بین ببریم

، کومه لهاما با این تز . ایجاد آگاهی طبقاتی مردم از هر دو سوی است که تره برای ناسیونالیسم طرفین خورد نکنند. ستنی

 .مضمحل شوند... باید تشکل های کارگری و کمونیستی در سازمانهای ملی، فیمینستی، ضد نژاد پرستی

 ،این است که ،همیشه در اولویت فعالیت ما قرار داده شود است و بایدمسائل این طرز برخورد به  رهجویک مساله که روح و 

 ،نباید یک لحظه همبه عنوان عامل اصلی معرفی کرد و خود سرمایه داری  را نابرابری ها در نظام سرمایه داریبانی همه 

 کهاینغ و ترویج ضمن به رسمیت شناختن مبارزه برای رفع ستم های یاد شده، تبلی .از چشم مردم پنهان بمانداین واقعیت 

ما یک ثانیه از بیان این . را مقدم بر ورود به چاره جوی برای آنان کرد سرمایه داری بانی اصلی همه ستم های موجود است

اصلی ترین معضل بشر غافل نمی شویم، تا نیروهایی صادق جامعه را در مقابل این دشمن اصلی بشر قرار بدهیم و بسیج 

 .دار جامعه نیست، ریشه کن کردن امراض و بیماریهای جامعه است-ندن داروی مسکن به مردم دردیعنی کار ما خورا. نمائیم

را جهت توصیف و معرفی مبارزات جاری طبقات " جنبش انقالبی کردستان " من با تمام جریاناتی که قضیه روشن شد که 

ما کمونیست ها الزم . برند، اختالف شدید دارمچه علیه رژیم و چه با همدیگر در جریان است بکار می  ،مختلف در کردستان

است در بکاربردن کلمات و اصطالحات نیز تمایز و شفافیت اهداف سیاسی و طبقاتی خود را با همه شاخه های بورژوازی 

من  ،از این رو. نمائیمآگاهانه و بشدت خود داری  ،حفظ کنیم واز استعمال اصطالحات چند پهلو، گنگ و متعلق به طبقات دیگر

به سهم خود اجازه نخواهم داد تاریخ سه ده هه مبارزه ما کمونیست ها، کارگران و زحمتکشان با جمهوری اسالمی و با 

که گفتم یک سر آن احزاب دمکرات، سازمان خبات، " جنبش انقالبی کردستان " ونالیست های کرد، بحساب یناس -بورژوا

و آن سر دیگر  ؛(جدید كودار" )جمعیت دمكراتیك و آزاد شرق كردستان " و( دیمپژاک ق) اه رستگاری، پارت آزادی کوردستانسپ

... را تشکیل می دهد در یک کیسه بگذارند و بسود جنبش کومه لهکردستان ایران و همه شاخه های دیگر  کومه لهحزب آن 

یست از کیسه کارگر به طبقه بورژوا مساله تا به مبارزات کارگران و زحمتکشان جامعه بر میگردد کسی مجاز ن. مصادره کنند

 . ببخشد

، سازمانها و شخصیت های داخلی و رسمی و حکومتی بخشی دیگرصحنه (فراکسیون کرد)ادبا، شعرا، نمایندگان مجلس

نیروهای نامبرده خواهان رفع ستم ملی نیستند، ستم ملی را پرچم رسیدن به . گردانان و پای ثابت این جنبش هستند



هویت طبقاتی خود جهت معامله بر سر سهم خود وسر پوش گذاشتن بر تضاد منافع طبقه کارگر با  اهداف سیاسی و

این . بشدت غیر مارکسیستی است" ...جنبش" این عبارت استعمال تاکنونی،بحکم توضیحات . بورژوازی بدست گرفته اند

این عبارت ابزار گمراهی و پنهان  .ر کرد استگونه تصویر دادن از مبارزات مردم بخشی از استراتژی آنها جهت تحمیق کارگ

استعمال این عبارت . ناسیونالیست و شفاف نکردن مرز میان کارگر با بورژوازی در خود دارد -کردن ماهیت نیروهای بورژوا

یجاد جهت معرفی مبارزات مختلف الجهت در کردستان، پروژه جلب و تشویق کارگر به زیر بانر مبارزه ملی و خود داری از ا

این تعریفی است که احزاب . ناسیونالیست کرد است -جنبش بورژوا تشکل مستقل، رایکال و انقالبی در صف جدا از

علیرغم همه این فاکت  ،کومه له و شاخه های هم مسلک او. در تمام سطوح همیشه به خورد کارگر می دهند... دمکرات

را بکار ببرند؟ امیدوارم این نوشته توانسته باشد فرصتی را فراهم " تانجنبش انقالبی کردس"آیا هنوز مایل هستند عبارت  ،ها

 .کرده که از این زاویه به مساله نگاه کنند و رفتار خود دراین باره را باز بینی نمایند

 ٢١١٢بیست و هفتم ماه اکتبر  

 !حل و فصل اختالفات سیاسی بر مزار گردان شوان ممنوع

 ( یک روشنگری در چهار پرده)

برگزار شد تا به امروز، اشخاص متعددی  سوئدکه مراسم بزرگداشت گردان شوان در شهر گتنبرگ  ٢١١٢ماه مارس  ١۶ز روزا

جهت پاسخ دادن به چند . در این مورد اظهار نظر کرده و آن را به تریبونی برای اشاعه نظرات متفاوت خود تبدیل کردند

ه است، الزم میدانم نکاتی را روشن و موضوعاتی را سر جای درست استنتاجات غلط سیاسی که در این زمینه طرح شد

 .خود قرار بدهم

 فاکت های تاریخی -٧

گردان شوان مثل هر گردان دیگر کومه له در آن زمان، خود را کمونیست می دانست، کمونیست می نامید و با شعار زنده باد 

در نتیجه، عرفاً و قانوناً باید آنان را آنطوری که خود را . سوسیالیسم به جنگ با جمهوری اسالمی و حزب دمکرات می رفت

 .این فاکت تاریخی است. معرفی می کردند کمونیست خطاب کرد

منازعه ای که امروز بر سر مزار این جانباختگان بین جریانات و اشخاصی که در زمان جانباختن گردان شوان همه در کومه له 

گرفته و به سود  را طبقاتی دارند شروع شده است و هر کسی گوشه ای از آن -سیاسی همدیگر اختالفاتبودند و اکنون با 

ناروا است و باید حل وفصل اختالفات سیاسی  ،این منازعه در این زمین. خط سیاسی امروز خود می کشد، نادرست است

. مقاصد متفاوت امروزی سوء استفاده نکردفی مابین این جریانات را از این زمین بیرون برد و از سوژه جانباختگان برای  امروز

جایگاه مبارزات، حقانیت و شخصیت زندگان را باید بر اساس ظرفیت های آنان و در عرصه های مبارزه برای یک دنیای بهتر که 

 .کجا ایستاده اند قضاوت نمود

مستقیم و . به گردان شوان می دانند شروع می شود که جریاناتی خود را محق تر و دیگران را نامربوطظاهراً اختالفات آنجا 

اشخاصی امثال خالد علی پناه کلی  ،غیر مستقیم، به بهانه نظراتی که رفیق دمحم فتاحی در مورد این مراسم نوشته است

البته رفیق دمحم فتاحی انتظار درستی را در جای نادرست مطرح می کند . نده ابرخورد غیر سیاسی و غیر منصفانه به ما کرد

ناسیونالیست های امثال آقای یوسف اردالن بگیرند و به  -سوسیال ز مجریان مراسم گردان شوان انتظار دارد میکرفن را ازکه ا

این انتظار گر چه اصوالً نادرست نیست، اما در زمان و مکان نادرستی . اشخاصی امثال ریبوار مصلح و یا ایشان تحویل بدهند

ختگان زمین سفتی برای اثبات حقانیت ما و نامربوط بودن یوسف آردالن و امثالهم به مراسم بزرگداشت جانبا. مطرح می شود

ما با ناسیونالیست های منفرد و  مسائلالحل . گردان شوان نیست و باید مبارزه خود را به زمین سفت جامعه نقل مکان کرد

نباید مربوط ( اخالقی -عاطفی) با ابزار. آورد متشکل در کومه له ها در مراسم بزرگداشت جانباختگان سر از جای دیگر در می

ما  ،در ثانی. بودن خود و نامربوط بودن همه کسانی از جمله نامبردگان که تا آن زمان تاریخ مشترکی داشتیم را توضیح داد

اکثر . نادرستی مطرح می شودانتظار رفیق فتاحی به این خاطر در مکان . چقدر مدعی گردان شوان هستیم، آنان ده برابر

جریاناتی که مراسم حلبچه و گردان شوان را امروزه برگزار می کنند برای کوچک کردن ما به ایشان می گویند حمه فتاحی و 

. یعنی یوسف آردالن را بیش از ما به گردان شوان نزدیک می دانند! به نشانه احترام به یوسف آردالن می گویند کاک یوسف

باید در . ایز کردن خط سیاسی درست از نادرست با این سوژه ها پیش برده نمی شودمعهذا شفاف سازی و تفکیک و متم

باید قبول کرد که آن تاریخ مربوط به همه کسانی است که آن زمان در تشکیالت . درست را طرح نمود سئوالجای درست 

ایام یوسف آردالن، دمحم فتاحی ، دمحم حقیقت این است که در آن . کومه له بودند و می توانند گردان شوان را از خود بدانند

نه تنها گردان شوان بلکه همه کومه له خود را . خط متمایزی از هم نداشتند ،علیزاده جعفری و گردن شوان و ابراهیم

 .کمونیست می دانست

 متصل کردن گردان شوان به اتفاقاتی که در آن حضور نداشتند درست نیست -٢

بن بست سرمایه داری دولتی شوروی و تازه . هنوز جنگ ایران و عراق پایان نیافته بود ،شوان در زمان جانباختن رفقای گردان

مبارزه . دیوار برلین فرود نریخته بود .بلوک شرق و پایان جنگ سرد شروع شده بود" سوسیالیستی"فروپاشی اردوگاه 

درنرفتن به استقبال شرایط  ،یست ایرانبی حرف و بی عمل گرایش سانتر در حزب کمون" کمونیسم"کمونیسم کارگری با 

ناسیونالیسم کرد . شروع شده بود، تعیین تکلیف نشده بود" کمونیسم"تازه ای که در دنیای بعد از پس لرزه های سقوط 

گرایش کمونیسم کارگری . همراه نیروهای جمهوری اسالمی در حمله به حلبچه سهم خواهی خود را تعقیب می کرد -عراق



حزب کمونیست ایران منشعب  .تشکیل نداده بود١٩٩١ ژوئن ١١فراکسیون کمونیسم کارگری را در  ،یست ایراندر حزب کمون

هدفش هژمونی آمریکا در منازعه بین المللی بعد از پایان جنگ سرد بر رقبای جدیدش  خلیج که اساساً ١٩٩١جنگ. نشده بود

سم قالبی در مقابله با هجوم راست به سرکردگی آمریکا به هنوز موضع کمونیسم واقعی از کمونی. صورت نگرفته بود ،بود

خبری از تشکیل حزب کمونیست کارگری . کمونیسم در روزهای واپسین شکست بلوک شرق، متمایز و تفکیک نشده نبود

رخ دادند سپتامبر، اشغال عراق و ده ها رویداد بزرگ جهانی و محلی که همه بعد از جانباختن گردان شوان  ١١از. ایران نبود

و ربط دادن آن به گردان شوان و آن تاریخ، بشدت غلط و بی رحمی نسبت  مسائلاظهار نظر در مورد این دست از . خبری نبود

متعاقباً موضع هر واحد و افرادی در کومه له در برخورد به این رویدادهای مهم . به آن عزیزان و بی خبری از پروسه تکامل است

یا مثبت به پای رفقای جانباخته گردان شوان انداخت و دخالت دادن آنان در این مناقشه کامالً غلط چه بود را نباید منفی 

 .است

 با ما یا با شما بود غلط است" اگر گردان شوان زنده بود" سئوالطرح این  -٥

کسانی امروز یک . ت فوق می داد غلط استسئواالاگر گردان شوان زنده بود، این یا آن پاسخ را به " سئوالطرح این 

بودند با " شهری"که مثالً چون این رفقا  ،مانیفست و هویت متمایز از کل کومه له آن زمان برای گردان شوان می تراشند

به سر داشتند با کومه له یا با یکی از شاخه های آن می رفتند " جامانه -کاله "کمونیست کارگری می آمدند و یا چون 

آن  کومه لهگردان شوان یک مانیفست متمایز از کل . در غیاب آنان قضاوت می شود ،اده کهبه این دلیل س. اشتباه است

ارومیه که در  ٢٢گردان شوان بسان جانباختگان گردان. یک گردان با ترکیب تافته جدابافته از سایر واحدها نبود. زمان نداشت

و  ،های منفرد و متشکل قرار نمی گیرد کومه لهرد توجه جنگ با حزب دمکرات قتل عام شد و ظاهراً به اندازه گردان شوان مو

اما این درست است که پس از این تاریخ به اندازه تعداد جانباختگان گردان . هر واحد دیگر آن زمان تشکیالت ما کمونیست بود

ردان شوان اگر البته کفر نیست که گفته شود بالقوه گ. شوان پاسخ متفاوت به سواالت فوق در رحم کومه له متولد شد

شانس شرکت کردن در مناقشه درون کومه له پیدا می کرد، همچون گردان آریز، گردان فواد وهمۀ ما پاسخ یکدستی به 

. با کدام بیشتر و با کدام کمتر، ما نمی دانیم. مثل سایر واحد ها بین این جریانات تقسیم می شدند. ت فوق نمی دادسئواال

 !نقطه سر خط. شانس را از آنان گرفت جمهوری جنایتکار اسالمی این

 هر کسی به احساسات عاطفی و جانباختگان متوسل شود خود حرفی برای گفتن ندارد -۴

می دانست، امروز به اندازه تعداد جانباختگان ... از تشکیالت کومه له ای که آن زمان خود را کمونیست، انترناسیونالیست و

و به ( واقعی؟)کدام یک ادامه دهندگان راه . مدعی جانباختگان از خود بیرون داده استگردان شوان سازمان، احزاب و محافل 

من . "این اعتبار صاحبان گردان شوان هستند، با قسم به سر گردان شوان و برگزاری مراسم برای آنان مشخص نمی شود

متوسل  ،تفکیک سره از نا سرهبرای . ، هیچ چیزی را مشخص نمی کند"بیشتر طرفدار گردان شوان هستم و شما کمتر

باید مواضع امروز را به پای . شدن به گردان شوان و جانباختگان کمکی به حقانیت سیاست های امروز هیچ کسی نیست

اشخاص و جریاناتی که نستالژی می کنند، خود حرف درستی به اعتبار خودشان . صاحبان امروز آنان نوشت و قضاوت کرد

خود را با  ،همیشه بیش از هر کس دیگری ،ت جدید دارند و مجبورند برای بودن خودسئواالی پاسخ قدیمی برا. ندارند

این جریانات، جریانات معتبری نیستند و به این حساب می توان گفت از تاریخ و جانباختگان سوء . جانباختگان آویزان کنند

 . ی ناصادق جانباختگان به مردم معرفی کرداستفاده میکنند و به خاطر این کار باید آنان را دوستان نادان و حت

حزب حکمتیست از جانباختگان سوء استفاده نمی کند و دفاع از حقانیت خط سیاسی و طبقاتی امروز خود را به جانباختگان 
بیرون ... باید مناقشه بر سر صحت و سقم خط و سیاست خود را از زمین عاطفی، اخالقی، حقانیت تاریخی و. نمی سپارد

جامعه بردن و شفاف سازی منافع متضاد امروز کارگران کردستان با  مسائلو آن را به زمین تعقل، دست به ریشه  برد
ما . این زمین سفتی است که مشخص می کند هرکدام از ما چه در چنته داریم و کجا ایستاده ایم. سرمایه داران منتقل کرد

برای برابری اقتصادی همه انسان ها و متشکل کردن طبقه کارگر، یاد روزانه با نقد ناسیونالیسم، خرافات مذهبی، تالش 
 ٢١١٢ماه مارس ٢۶.   عزیزان گردان شوان و همه جانباختگان راه سوسیالیسم را گرامی می داریم

 نکاتی از عبدهللا حبیبی

 :حمه جان دستت درد نکنه اما چند نکته را تلگرافی بگم
اینکه علی العموم گفته ای . م یک تصویر دخالتگری فعال در مورد گردان شوان نیستتصویری که من از نوشته شما میگیر -١
. دارد از آن نان می خورد کومه لهبالخره امروز جریانی به نام " نباید از جانباختگان برای مقاصد سیاسی سو استفاده کرد"

چه کسی باید این تاریخ وارونه را سر سوال اینست که . همانطور که حزب کمونیست کارگری به سر حکمت قسم می خورد
قاعده خود بنشاند؟ این روشنگری وظیفه کیست؟ آنهم نه برای محفلی از ناسیونالیست های لمپن خارج که برای بدنه 

حاال حاالها قابل حذف  کومه لهحمه جان باور کن . در داخل که خود را هنوز به یک معنا کمونیست میداند کومه لهکادری 
ی از سالح های مهمی که میتواند از آنها به نفع کمونیسم نیرو بکند نقد برنده و دخالت ما در زمین خود نیست و یک

  .آنهاست
 
برخالف شما، از این نکته باال من نتیجه می گیرم که دخالت دمحم فتاحی هم معقول بود و هم در جای درستی صورت  -٢

آنچه بیش از همه چیز به موضع . و اتفاقی با این مسله روبرو شده من فکر نمیکنم که حمه نمیدانست کجا میرود. گرفت
در شهرهای کردستان  کومه لهحمه فتاحی انرژی می دهد خطاب غیر مستقیم و تیزش به آنهایی است که هنوز از توهمات 

  .رها نشده اند
 



اینست که رهنمود شما به من سوالم "!!! مراسم جانباختگان زمین سفتی برای حقانیت ما نیست"گفته ای که  -٢

ترتیب داده اند " مارس ٢"کمونیستی که در سنندج به بهانه دفاع از حق زن وارد مراسمی که ناسیونالیست ها به منظور 
نفر  ١١من به شما قول می دهم که به ازای هر !! چیست؟ ایا باید شرکت نکرد چون جای مناسبی برای اظهار نظر نیست؟

در نتیجه باید متوجه این مهم بود که موضوع کار ما یا نقد ما . نفر جمع می کند ١١١ کومه لهیم که ما در سنندج جمع کن
می بخشی که نکاتم . توهم دارد کومه لهکمونیستی است که به هر دلیل در سنندج هنوز به . امثال خالد علی پناه نیست

 .تلگرافی بود
 عبدهللا حبیبی/ مخلصم

 
 عزیز سالم عبدهللا حبیبی

دو شب ". حل و فصل اختالفات سیاسی بر مزار گردان شوان ممنوع"لی ممنون از توجه و اظهار نظرشما در مورد مطلب خی
 .قبل فرصت نکردم مالحظاتی که در ذیل میخوانید را برایت بنویسم

 
شوان نمی رساند و در تصویری که شما از نوشتۀ من گرفته اید که گویا تصویری دخالتگر و فعالی را در مورد گردان راجع به 

اینست که چه کسی باید این تاریخ وارونه را سر قاعده خود بنشاند؟ این روشنگری وظیفه  سئوال" :این مورد پرسیده اید
در داخل که خود را هنوز به یک  کومه لهکیست؟ آنهم نه برای محفلی از ناسیونالیست های لمپن خارج که برای بدنه کادری 

حاال حاالها قابل حذف نیست و یکی از سالح های مهمی که میتواند از  کومه لهحمه جان باور کن . دمعنا کمونیست میدان
  ".آنها به نفع کمونیسم نیرو بکند نقد برنده و دخالت ما در زمین خود آنهاست

 
ات اعدام را اعالم وقتی ما شعار لغو مجاز: جان اجازه بدهید با مثالی به این پرسش های شما پاسخ مختصری بدهم عبدهللا

کردیم، کسانی فکر می کردند این شعار جنایتکارانی مانند خامنه ای، رفسنجانی، جرج بوش و طالبانی را از اعمال قهر 

آنها متوجه نیستند که تا سی سال یک بار فرصتی برای توده ها پیدا شود که به آن وسیله . می کند تبرئهانقالبی توده ها 

مجازات )روزانه صدها انسان مبارز به اسم جنایتکار توسط حکومت های جانی با این ابزار ... س هویداکسانی امثال امیر عبا

بنابر این برای نجات جامعه باید آن سالح ننگین را از دست حکومت ها در آورد و هیچ کسی آن را .  از بین می روند( اعدام

ل تر وعمیق تر از سیاست انتقام جویی بورژوایی است و هزاران خیلی رادیکا( لغو مجازات اعدام)این سیاست . بدست نگیرد

 .اما از منظر انتقامجویی میلیتانت این سیاست رادیکالی نیست. گام جامعه را رشد می دهد

محافل اما چرا نمی توان از آن منظر دهان همه . نوشتۀ من دارای ابعادی است که یک بعد آن شاید برداشت شما را برساند

" شهید، شهید تان"و داخل را بست؟ چرا نمی توان گفت جمع کنید این  خارج کومه له یست های بگفته شما لمپنناسیونال

از چیست؟ به اعتبار خود چه حرفی راجع به موضوعاتی که همه پس از آن تاریخ رخ داند و من لیست کردم چیست؟ کسی 

دفاع از "ز حکومت کردی و از سیاست های امروز خود با کارت سال به اسم گردان شوان از قومپرستی، ا ٢٣حق ندارد بعد از 

 .ارزشگذاری نمایید... باید آن کارت را از دست آنان گرفت و اجازه نداد کسی با کارت شهیدان. دفاع نماید" شهیدان

ار و روشی نیست، کار ما در دست قرار دادن ابز( چه کسی صاحب اصلی آن تاریخ است) بعالوه کار ما سبک سنگین کردن 

خود ما هم نباید آن را بدست بگیریم و مثل . به جامعه است که احزاب و اشخاص را با آن معیارها نسنجند و قضاوت نکنند

!  به رقابت با آنان بپردازیم که خیر ما صاحب اصلی آن تاریخ هیستم و شما نیستید کومه لهیکی از شاخه های دیگر 

معهذا شفاف سازی و تفکیک و متمایز کردن خط . ما و آن تاریخ را بی اعتبار می کند درهمچنین زمینی دفاع از آن تاریخ،

باید قبول کرد که آن تاریخ مربوط به همه کسانی است که . سیاسی درست از نادرست با این سوژه ها پیش برده نمی شود

 .  آن زمان در تشکیالت کومه له بودند وآن را ساختند

اما سوژه های که چند سر دارند را . باختگان آن تاریخ بعنوان فاکت های تاریخی، حتماً وظیفه ماستدفاع از گردان شوان وجان

دارد آنقدر ضرر، چقدر نقطه قوت ما است، این  هچسبیدن به آن تاریخ چقدر فاید. باید مثل خودشان دید و به آنها برخورد کرد

در این ظرف آن تاریخ مانند مهره سحرباز زیر سه قوطی . را پیش بردلذا از کانال درست باید دفاع از خود . آنقدر نقطه ضعف

یم یآن تاریخ ده صاحب دارد و تا ما بیا. دست به دست می چرخند که مردم به راحتی نمی دانند مهره زیر کدام  قوتی است

یز آن بی اعتبار می اثبات کنیم کدام سره است و کدام ناسره، کدام برخورد درست و فعال و کدام منفعل است، همه چ

ما باید . کالً باید کاری کرد که این مسابقه و نمایش با کارت گردان شوان وجانباختگان توسط این جریانات را تعطیل کرد. شود

 .وارد این میدان که آنان فقط متعلق به خط ما هستند نشویم

اما . و خط متمایز خود را ترویج کنند دناشب مردم جمع شوند باید کمونیست ها هم آنجا جائیکهمشخص است در جامعه هر

هر تجمعی شرایط خاص خود را دارد و باید انتظارات را بر مبنای پایه اساسی چه چیزی قابل دسترس است مطالبه و طرح 

یک کمونیست در سنندج هم باید به میان مردم برود .  برای مثال در مراسم فاتحه خوانی نمی توان تنبک و دهل زد. نمود

به مردم بگوید . ، هیچ چیزی را مشخص نمی کند"من بیشتر طرفدار گردان شوان هستم و شما کمتر: "مین ها را بگویدوه

اولین . باید این سوژه راعوض کرد. هر کسی به احساسات عاطفی و جانباختگان متوسل شود خود حرفی برای گفتن ندارد

گذشته پرستی و صنعت )که اجازه ندهد بساط مرثیه و  شرط دخالتگری یک کمونیست در شهرهای کردستان این است

 ریممنمونه برای . مطلب خوششان آمداز در ثانی، اشخاصی هم . این جریانات دایر باشد( و شهید شهید" پرسه خوانی"

 مریکهمچنین . دستت درد نکند. و سیاسیزنده باد حمه میانه، جداً درست، واقعی، انسانی : "ی در یک کامنت نوشتدمحم

 .حمه عزیز  دست ات درد نکند که جداً لذت بردم: شهابی برایم نوشت

 فیس بوک آت چی است که لینک مطلب ات را بگذارم
 زنده باشی



جانباختگان سوء استفاده شود و بدلیل اینکه آن عزیزان خالصه من تالش کردم صورت مساله را عوض نمایم و اجازه ندهم از

...  .و خود فروختن دیگران به مردم شوند و ندسیله معامله و نان بنرخ روز خورو ،ندارند را ودقدرت دفاع از خ  
 ٢١١٢ماه مارس   ٢١  دمحم جعفری / مخلص شما 

 کومه لۀ شهید پرور 
بدلیل احترام به جان اما آیا  .همیشه برای مردم شرافتمند عزیز و گرامی هستند ،جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم

در فصل سوم این کتاب، تا حدودی به سنت شهید  لب به انتقاد از سیاست زندگان و احزاب مربوطه نگشود؟ باید ،باختگان
گفتم کومه له که سازمانی مذهبی نیست و بظاهر خود را . مذهبی اشاره کردم -شته پرستی جریانات ملیذپروری و گ

مطلب مربوط در . مذهبی ندارد -مایزی از جریانات ملیجریانی چپ و کمونیست می نامد، در این زمینه نیز، سنت و رفتار مت
مناقشه ای که امروزه بین سازمان های گذشته پرست درون خانواده هم مسلک کومه له در گرفته، تنها  به گردان شوان و

" شهید"مان کومه له امروز مثل یک ساز کالٌ . این مناقشه غیر منتظره نیست و تازگی ندارد. یکی از نمونه های بارز آن است
بجای شفاف ساز، تکیه بر  جان باختگانالبته توسل به . مذهبی با جانباختگان رفتار می کند -پرور و گذشته پرست ملی

به یکی از سنت های جا افتاده گرایش ناسیونالیستی بخصوص در کشورهای خاورمیانه تبدیل حقانیت سیاست و پراتیک، 
آب این جریانات شنا نمی کند، بلکه خود در این مسیر با آنان مسابقه گذاشته و  شده است و کومه له نه تنها خالف جریان

و کش دادن این مساله برای توجیه سیاست های که سنخیتی با مردم " شهیدان"سوء استفاده از قربانیان . رقابت می کند
با معیارهای طبقاتی، سیاسی و  موضوعاتی که غلط و درستی شان باید! استجان باختگان ندارد، به گروگان گرفتن خون 

در جان باختگان متاسفانه خود . می گذارد" شهیدان"غیر عاطفی و غیر اخالقی مشخص شوند را، غیره منصفانه روی دوش 
مطرح  کومه لهکه بنمام آنان مورد مناقشه و مشاجره بین ما و  مسائلقید حیات نیستند تا نظرات خود را در مورد موضوع و 

اشخاص زنده با گرایش امروزی در . بدهندجان باختگان نظر  بمسابقه این سازمان ها بر سر تصاحه نقد از جمل ،است
می  تبرئهمحکوم و ناسیونالیسم درون آن سازمان ها را جریاناتی را جان باختگان سازمان های کومه له ها، به نمایندگی 

یک بار آگاهانه و مستقیماً توسط دشمن و : کشته می شوند اردو بجان باختگان به این خاطر متاسفانه بعضی از این . کنند
( بورژوازی)ولی با همان ارزش های دشمن  ،ناآگاهانهکه بار دوم توسط این احزاب و سازمان ها و دوستان نادان و دروغینی 

با رفتار آغشته به مذهب و کومه له مانند سایر جریانات داخل این کمپ،  .در آوردن با آنان رفتار می کنندباسم ادای احترام 
ریاکاری، مقام اشخاصی را پیغمبرگونه به عرش اعال می برد که گویا فقط آنها ازعهده خدمت و فداکاری به انسان بر آمده اند، 

 از پس آن. ریاکارانه سناریوی می چیند که پنداری تاریخ فقط یک بار قهرمان می پروراند. بقیه توانایی کسب آن مقام را ندارند
یک بار اتفاق می افتد و  مسائلاین گونه . قهرمانان، دیگر زمان ایست کرده است و نه فداکاری و نه توانمندی وجود دارد

اکنون (. ١)درجنگهای جان باختنده اند که اشخاص زیادی در آن شرکت داشتند جان باختگان در حالیکه اکثر . اتفاق افتاده اند
ستفاده می توان اسم آن را چه غیر سوء ا. یکی به این سو و دیگری به آن سوی رفته است( انشغاب ها)با توجه به تغییرات 

در زمان حیات آنان اصالٌ وجود  bو  aقرار بدهیم، وقتی میدانیم طرف  bیا طرف  aرا در گروه جان باختگان ی گذاشت که ما چیز
به " فرشته"و " کهیمال"ا را از انسان خارج کرده و مقام جان باختگان می سازند که آنه نداشتند؟ یک تقدس کور و متعصبانه از

که در غیاب آنها اتخاذ  ،جهت قبوالندن سیاست های کنونی خود جان باختگانسوء استقاده از این گونه رفتار  .آنها خواهند داد
ازی است که  از این تقدیس مذهبی، دوروی و ریاکاری باب شده در فرهنگ بورژو .شده اند، بی احترامی به آنها است

 ٣ – ٢طی  اشخاصی و از طرف دیگر؛ن کومه له ها ترور شخصیت جان باختگان توسط خیلی از ایما زندگان همراه طرفی، 
 !رهبر نمی شوندبه اندازه آنها  -سال مبارزه و فداکاری کردن در راه آزادی طبقه کارگر ٢١دیگران طی  کند کهمی  سال رهبر

است و یا چه منفعتی برای  جان باختگانوز ارزش و معنی دارد؟ این چه احترامی به انسان و مگر فداکاری تنها در یک ر
؟ یا تمام فداکاری های ما بعد از آن روزها هیچ نیاوریمبازماندگان دارد که کسانی که کل زندگیشان فداکاری است بحساب 

 می شود و چند سال مبارزه اشخاصی همه چیز؟

سازمانهای شهید پرور و گذشته پرست بصورت ناپسندی مسابقه است که کدام سازمان از کومه  بینخالصه در این مورد،  
 ٩که  بیاوریمجانباخته را نمونه کافی است تنی چند از . سازمان خود قبضه، مصادره و ثبت نام کند" شهیدان"له آنها را به نام 

تمام کومه له ها،حزب . ری متعلق به خود می دانندحزب و سازمان متفاوت و بشدت مخالف هم، آنها را بیشتر از دیگ
حکمتیست و حزب کمونیست کارگری حکمتیست  -کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری

جدید و چند سازمان و نهاد دیگر هر یک بیش از دیگری آنان را متعلق به خود و جنبشی و راهی که آنها بر بستر خاستگاه 
از جمله رفقا جعفر شفیعی، فواد مصطفی سلطانی، دمحم حسین کریمی، غالم . وز خود می دانند وصل می کنندامر

ی، سلیمان دمحمی، محمود مرادی، یو برای من عالوه بر نامبردگان رفقا نعمت جوال اورز، صدیق کمانگر، حسین پیرخضریکش
یعی، عطا رستمی، غالم کشاورز و صدیق کمانگر تا در حیات این در حالی است که جعفر شف ...و دمحم دمحمی، عطا رستمی

اما شما امروز با آب و تاب جعفر شفیعی، . بودند منصور حکمت،ابراهیم علیزاده، من وعبدهلل مهتدی را رفقا خود می دانستند
از روی کدام فاکت . و منصور حکمت را غیر رفیق خطاب می کنید ،غالم کشاورز و صدیق کمانگر را رفقای هم و رفقای خود

من هم در آن  هستید که جان باختگان با همچنین تفکیکی از طرف شما موافق بودند و کنار شما و مخالف ما بودند؟ مطمئن
 چه دلیلی دارد که اگر ایشان زنده بود با شما بود ولی با ما نبود؟ . بر حسب اتفاق جان بدربردم. جنگ ها بودم

که درگذشته و قدرت دفاع از خود نداشت را، پیشمرگ قدیمی کومه له، رفیق همرزم،  هر کسیمذهبی  -سازمان های ملی

دوست و نزدیک زحمتکشان کردستان خطاب می کند و اشخاصی که آن زمان باهم بودند و امروز در سازمان های مختلف 

بحث اینکه اگر ! عرفی می کنندغیر دوست و حتی بخشاً دشمن جانباختگان و مردم به مردم م ،مبارزه می کنند را نا رفیق

در آن . آنان زنده بودند مثالً امروز کنارما بودند و با همان جهانبینی به سازمانهای دیگر نگاه می کردند، بحث درستی نیست

ف اختالف بر سر فالن موضع سیاسی در آن ایام به مرحله انتخاب و تعیین تکلی. زمان نه این و نه آن انتخاب در مقابل ما نبود

چه می داند که اگر مثالً رفقا محمود مرادی، دمحم دمحمی، عطا رستمی ، سلیمان ( غیر از غیب گویی)کسی . نرسیده بود

ی، فواد مصطفی سلطانی، جعفر شفیعی، عطا رستمی، غالم کشاورز و صدیق کمانگر زنده بودند امروز یدمحمی، نعمت جوال

یر غلطی است که گویا آن این تصو. ادره کردن یک طرفه شما منصفانه نیستو با ما نبودند؟ پس این مص کومه لهحتماً با 

به حساب آنها چیزی دیکری ( از کیسه خلیفه بخشیدن ) این غیر از . گان آن روزها هم موافق شما و مخالف ما بودندجانباخت

ی کردند و با همان عینک به ما و به م تائیدمواضع امروز یکی از طرفین را آنها با کدام فاکت می توان ثابت کرد که . نیست

جهان نگاه می کردند و در سازمان شما می ماندند و دوست و دشمن شما را دوست و دشمن خویش می دانستند؟ چون 



خیلی زمخت، فرصت طلبانه و غیر منصفانه . آن روز هیچ یک از این دوراهی، و تصمیم گیری ها و انتخاب ها وجود نداشت

 .نها سوء استفاده کرد و آنها را به سود سیاست کنونی یک جریان کنار این و آن سازمان نشانداست از بی دفاعی آ

تنها جریانی که حقیقتاً نمی خواهد از طرفی از جان باختگان تقدس کذایی جهت قبوالندن سیاست های امروز خود به مردم 

مانهای واالی کمونیستی دین خود را به همه آنانیکه خود را و از طرف دیگر با تداوم و تعمیق آر ،و از آنها سوء استفاده نماید

ما سعی می کنیم اسناد و فاکت های مادی و پراتیک جان . کمونیست می دانستند و جان باختند ادا کند، ما هستیم

، جامعه آنها را یعنی تا روزی که جانباختند هویت خود را چه می دانستند. باختگان را اوبژکتیو مبنا قضاوت جامعه قرار بدهیم

هر برخوردی غیر از این متد، . بعنوان چه اشخاصی خطاب می کرد و پراتیک و فعالیت آن زمان آنها چه بود، بحساب آید

ما باید وقتی از آنان یاد میکنیم آنان را در متن دوران تاریخی . منصفانه نیست و خارج از متن دوران تاریخی آنها قضاوت می کند

با امانتداری باید آن دوران . جامعه آن زمان بود... بر آن اساس گفت که فالن اقدام رادیکال و چپ و یا لیبرالی .خود قرار بدهیم

سنخیتی با کمونیسم ندارد که فقط به تعریف و تمجید رشد و تکامل احزاب مذهبی شما  -ملیشبهه رفتار . را بررسی کنیم

طبقاتی چشم پوشی کرد و از اشخاصی اسطور و از همراهان وی شیطان  و افراد پرداخت و از کمبودهای هر دوران مبارزه

به این دلیل باید هر جریانی که دست به شهید پروری، گذشته پرستی و سوء استفاده از جان باختگان جهت رواج . ساخت

ست که ما می توانیم بحکم این مولفه ها و داده های عینی و تاریخی انجام شده ا. خود می زند، در حضور جامعه رسوا کرد

مثالً این یا آن حزب را ادامه دهندگان راه جان باختگان و آن رودندها و مسیری دانست که آنها خود را به آن متعلق دانسته و 

مذهبی چه مدارکی در دست هست که جان باختگان بیشتر  –غیر از برخورد اخالقی. جانشان را برای آن از دست دادند

نامربوط به ما هستند؟ چه دادگاهی نابخردانه جهت براهت دیگران و ملک طلق خود کردن جان باختگان مربوط به کومه له و 

 !تشکیل داده اید

 ---------------------------------------------------------------------------------

 !نشدم" شهید"خوشبحال من که در دهه شصت ( 0)

 مناسبت در گذشت ه ای از یحی دونداری و ملکه مصطفی سلطانی در سایت آزادی بیان بهمقال ٢١١٢اکتبر ٢٢در تاریخ 

در . است هجان باخت، درج شد١٢۶۶در روز هفتم آبان ماه سال بغداد -در تصادف ماشین بین کرکوککه  رفیق جعفر شفیعی

ت ها شمول رفقا فواد مصطفی سلطانی، هر سال این گونه گرامیداش! این مطلب چهل مرتبه کلمه دکتر جعفر را تکرار کردند

، (شیخ عزیز)بعالوه بعد از بیست و پنج سال آقایان عبدهللا کهنه پوشی . دمحم حسین کریمی و صدیق گمانگر می شود

وقتی انسان به این نوشته ها نگاه می کند، جداٌ بجای . مطالبی نوشتندبه این مناسبت  ...سالم زیجی، سیروان پرتونوری و

زیرا رد پای سنت های طبقات دارا را در آن گرامیداشت ها میبینم که . ز آنها لذت ببرد، خیلی نگران می شوداینکه ا

، چهل مرتبه کلمه دکتر تکرار ٢آ برای زحمکمتشان چه لزومی دارد در یک نوشته. را ردبندی و طبقاتی می کند" شهیدان"

ایگاه انسان اجتماعی زحمتکشان توسط فرهنگ طبقه بورژا که ی مقام فردی جهت کوچک کردن جیشود؟ این فرهنگ بزرگنما

فرهنگ طبقه بورژا از آنانیکه رهبر بودند بمنظور حفظ مقام و انگیزه بر تری . در نوشته های این دوستان ما رسوخ کرده است

این گرامی .  ارندرا گرامی می د... هر سال بمناست های اشخاصی یاد جانباختگان. زندگان در جامعه، اسطوره می سازد

( زنده و مرده)کیش شخصیت و نادیده گرفتن جایگاه اشخاص عادی  داشتن ها خود به نوعی سیاست برای بهره برداری و

توفیق خاتم پناه، نعمت جوالیی، انوار کراوا، حسن  ،توفیقمام در مقیاس سراسری چه کسی می داند . تبدیل شده است

که همگی در جنگ با رژیم اسالمی جانشان را از دست دادند کیانند؟ ... یدبن وخانمه شیخان، صالح رنجبر، دمحم سپ

و آن سنت  جان باختگان یادی بکندو گر نه آیا کسی بود از این دست از ! نشدم" شهید"خوشبحال من که در دهه شصت 

 ؟ منتج از فرهنگ طبقه بورژا را بنقد بکشد

 و رفتار کومه له با آن ٧٥٨٨مرداد ٢٨فراخوان اعتصاب عمومی به مردم کردستان در 

سی امین ١٢٢٢مرداد  ٢٢روز  .نامه های تاریخی آینه تمام قد موضعگیری کومه له در جریان عروج جنبش سبز هستند

به این مناسبت حزب حکمتیست پیشنهاد فراخوان اعتصاب . سالگرد فرمان حمله نظامی جمهوری اسالمی به کردستان بود

ما از کومه له  ،قبل از اعالم علنی این فراخوان. (نامه های ما و آنها ضمیمه هستند) به کومه له داد عمومی در کردستان را

را صادر درخواست کردیم که باهم صف جنبش کمونیستی در کردستان را تقویت کنیم و مشترکاً فراخوان اعتصاب عمومی 

منحرف کردن طبقه کارگر و تبدیل کردن آنان به سیاه  در اوج قدرت خود جهت" جنبش سبز"١٢٢٢در روزهای مرداد . نمائیم

. چپ جامعه باید اقدامی می کرد و به صف متفاوتی از نیروهای خود شکل می داد.  لشگر بخشی از جمهوری اسالمی بود

داد مر٢٢همه می دانند که در. فراخوان در این روز بالقوه می توانست سوژه ای برای شکل دادن به این صف متمایز باشد

مرداد، دروازه عبور رژیم جهت سرکوب و در هم ٢٢قبالً گفتم . خمینی جالد فرمان حمله نظامی به کردستان صادر کرد ١٢٣٢

گفتن به کل " نه"شکستن سازمانهای رادیکال و تثبیت ارزش های بی ارش اسالمی به جامعه و از زاویه مردم کردستان، روز 

اومت و حفاظت از آزادی و تداوم انقالب در این مقطع، یکی از درخشان ترین برگ تصمیم قاطع به مق. حکومت اسالمی است

که خود  کومه له. کومه له قدیم بخشی از این تاریخ است. های تاریخ مبارزه کمونیست های کردستان با رژیم است

باید برای آن اقدام مشترک با  می داند، قاعدتاً ١٢٣٢مرداد ٢٢و یا فرزند متولد شده " جنبش انقالبی کردستان"پدرخوانده 

شریک  کومه لهبا وجود تمام سازشکاری های امروز آن با ناسیونالیسم، هنوز نزد مردم  .کمال میل دست از پا نمی شناخت

از  ١٢٢٢مرداد  ٢٢ماه قبل از روز  ١از این رو ما در نامه های ذیل، یعنی. این افتخارات و صاحب این تاریخ مبارزه رادیکال است

نها تقاضای اقدام مشترک، کمک و همکاری کردیم چه بسا این اقدام به تداوم مبارزات مردم در شکل فراخوان اعتصاب آ

. عمومی متمایز از جنبش سبز، صف آزادیخواهان و اتحاد مردم و پیوند تاریخی مبارزه آنان علیه کل رژیم را مستحکم می کرد

کمونیست ها همگام شود و اقدام مشترک انجام بدهد، ثمر آن به کیسه ما ا تشخیص داد که اگر ب کومه لهاما شم طبقاتی 

شرکت می " خدمت به طبقه کارگر"ناسیونالیسم نمی رفت و در نتیجه آن را رد کرد و در عوض در کنگره های ملی کرد برای 

و خودمان به تنهایی به میدان بخاطر همین کندی سیاسی و دوری از کمونیسم بود، که ما پاسخ منفی دریافت کردیم ! نماید



جهت اطالع و قضاوت خوانندگان من نامه های رد و بدل شده در در سطح کمیته مرکزی دو طرف را که آن روزها . عمل رفتیم

ابتدا نامه کمیته . علنی نبودند را با اجازه کمیته مرکزی حزب حکمتیست علنی میکنم تا همه مردم ببینند و قضاوت کنند

کمتیست خطاب به اعضای کمیته مرکزی حزب را مطالعه خواهید کرد و بدنبال آن پاسخ کومه له و سایر اسناد مرکزی حزب ح

 .در همین رابطه را

 رفقای کمیته مرکزی حزب 

  !با درودهای گرم 

ال اطالع احتما. به پیوست این یادداشت سه نامه حاوی مکاتبات ما و کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران را مطالعه میکنید

دارید، در رابطه با فراخوان اعتصاب عمومی مردم کردستان دفتر سیاسی تصمیم گرفت که موضوع را با کومه له در جریان 

( ابراهیم علیزاده)من از جانب رهبری حزب با دبیر اول کومه له . آنها را به اقدام مشترک در این زمینه فرابخوانیم. بگذاریم

ایشان ضمن . ب پیشنهاد خودمان را که چکیده آن در نامه اول ما مندرج است با وی طرح کردمچار چو. تماس برقرار کردم

اشاره به این موضوع که آنها هم در این مورد بحث داشته و تصمیماتی گرفته اند، خواستار این شد که کتبا هم موضوع با 

جوابیه کمیته اجرایی آنها که جواب منفی به . دنامه اول ما در این راستا نوشته ش. کمیته اجرایی حزب آنها مطرح شود

پیشنهاد ما است، دنیای محدود و عمق عدم تشخیص سیاسی آنها در قبال پیشنهاد یک حرکت سیاسی و اجتماعی مهم 

ما به دلیل اولویتهای . از نظر ما تک تک جمالت نامه آنها قابل نقد و جوابگویی است. با فراخوان چپ را به نمایش میگذارد

در حال حاضر همان جواب کوتاهی را کافی میدانیم . مرداد فعال از وارد شدن در این بحث و جدل خودداری میکنیم ٢٢فراخوان 

 .که در نامه دوم ما به آنها نوشته شده است

اظ سیاسی در خاتمه الزمست تاکید شود، با وجود اینکه رهبری حزب احتمال جواب منفی آنها را بسیار باال میدید، اما به لح
به نظر ما در دنیای واقعی هر . و از زاویه نیازهای تقویت یک حر کت سیاسی و اجتماعی کماکان این اقدام را ضروری میدیدم 

یتی محض آنها را در قبال این واقعه مهم مسئولیت ما و بی مسئولکس همین مکاتبات کنونی را مطالعه کند، عمق احساس 
اجرایی دفتر  هیئتاز طرف .   موفق باشید.        ه نامه ها شما هم میتوانید قضاوت کنیدبا مطالع. پیش رو  نشان میدهد

 ٢١١٩-٣-٢١رحمان حسین زاده / سیاسی 
 ****** 

 ی حزب کمونیست ایرانیرفقای کمیته اجرا

 !با درودهای گرم 

ی در کردستان داشتم، ایشان خواستند در مکالمه ای تلفنی که با رفیق ابراهیم علیزاده پیرامون ضرورت اعالم اعتصاب عموم

این نامه را در ادامه این تماس و با هدف . که بعالوه موضوع بصورت کتبی با کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران مطرح شود

 .پیشبرد تالشی مشترک برای همکاری و هماهنگی در این زمینه برایتان مینویسیم

ده ای ضرورت اعالم وجود مستقل طبقه کارگر و کمونیست های ایران را برجسته رویداد های اخیر ایران و اعتراضات وسیع تو

" جنبش سبز"ی که خود را کمونیست مینامند در این ماجرا دنباله رو یمتاسفانه بخش اعظم نیروها. تر از همیشه کرده است

. ین جدال جناح های رژیم فراخواندندشدند و عمال طبقه کارگر، کمونیست ها و آزادیخواهان ایران را به پیوستن به صفوف ا

امروز حیاتی است کمونیستهای ایران در ابعاد اجتماعی به مقابله با این اغتشاش بروند و تالش کنند که صف کامال متمایزی 

ر را به میدان بکشند و در مقابل کل این جنبش سبز و سیاه پرچم سرخی را بر افرازند و تالش کنند تا خود آگاهی طبقه کارگ

 .را صد گام به پیش ببرند

 !رفقا

ی هست که امروز کمونیسم بتواند در آن اعالم وجود اجتماعی  کند، کردستان است وا گر کسانی هستند که یاگر جا

تاریخ مبارزه کمونیستی در کردستان ما و شما را . میتوانند و بیش از همه باید در تدارک این کار باشند شما و ما ها هستیم

. بط نگاه میدارد و نفوذ شما و ما در کردستان میتواند محمل این اعالم حضور کمونیسم در صحنه کل ایران باشدبه هم مرت

کمونیسم در کردستان لوالی قدرت کمونیسم در ایران است و آنان که جامعه آنها را رهبران کمونیست خود میداند در صف ما 

ان کشیده از هر محاسبه خرد سازمانی، از جانب ما یا شما، به مید این نیروی عظیمی است که باید فارغ. و شما هستند

است،  ۲٣از همه مهمتر اینکه ما و شما در این رویدادهای اخیر، که از جمله مهترین رویدادهای ایران بعدا از انقالب . شود

همسویی و هم جهتی سیاسی داشته و در مقابل کل جنبش دنباله روی چپ بودیم، همین زمینه همگامی بیشتری را 

 .ایجاد کرده است

اگر به مناسبت سی امین سالگرد حمله جمهوری اسالمی و برای محکومیت این حمله و  ارزیابی ما این است که

. گرامیداشت یاد همه قربانیان آن در کردستان اعالم اعتصاب عمومی کنیم،  به احتمال زیاد با استقبال روبرو میشود

کنند در حالی که قربانی اصلی این حمله، ناسیونالیست ها میخواهند از این رویداد به عنوان روز ناسیونالیسم کرد استفاده 

این واقعیت هم، اقدام در . نه تنها کارگران و مردم کردستان، بلکه انقالب ایران، طبقه کارگر ایران و کمونیست های ایران بودند

 . این مورد را عاجل میکند

اعتصاب  ١٢٣٢مرداد  ٢٢د دفتر سیاسی حزب حکمتیست در نشست اخیر خود تصمیم گرفت به مناسبت سی امین سالگر

و برای سازمان دادن یک صف کمونیستی و چپ در تمایز با ناسیونالیزم کرد، ترجیح دادیم . عمومی در کردستان فراخوان دهد

 . که قبل از انتشار فراخوان خود، پیشنهاد فراخوان مشترک به اعتصاب را با رفیق ابراهیم علیزاده در میان بگذاریم

 : گرچه اولویت ما با شکل اول است اما برای توافق در هر دو شکل هم آماده هستیم . شکل طرح میشود پیشنهاد ما در دو



با توجه به این واقعیت که در مقابل صف بورژوازی و انواع ناسیونالیست ها که کامال فراسازمانی عمل میکنند، ما نیاز  -١

این کار مجال میدهد که همه کمونیست ها فارغ از هر . کنیمداریم کمونیسم را در همین قالب فراسازمانی وارد میدان 

دغدغه سازمانی به این حرکت بپیوندند و جامعه و طبقه کارگر بیش از این یا آن سازمان، با کمونیسم به عنوان یک نیروی 

 . اجتماعی برخورد کند

صاب طی بیانیه ای با امضای صدها تن از در نتیجه پیشنهاد اول ما این است که با توافق ما و شما، فراخوان اولیه اعت

چنین بیانیه ای میتواند حمایت طیف وسیعی از . کمونیستهای کردستان داده شود و سپس از طرف دو حزب هم حمایت شود

 .رداویکمونیستها و انقالبیون را پشت اعتصاب عمومی ب

آن هم موافق هستیم، گرچه معتقدیم که دامنه برد آن  راه دوم این است که دو حزب این کار را با هم انجام دهند که ما با -٢

 . را کم و آنرا در مقابل رقابت های سازمانی آسیب پذیر میکند

مرداد در رهبری  ٢٢خوشحال هستیم که رفیق ابراهیم در تماس تلفنی اظهار داشت که ایده فراخوان به اعتصاب عمومی در

در . ن پروژه در قالب یکی از دو شکل فوق مورد توافق شما هم قرار گیردامیدواریم پیشبرد ای. کومه له هم طرح شده است

به . مرداد آماده هستیم ٢٢هر حال ما برای تالش در جهت همکاری و فراهم کردن بهترین زمینه موفقیت اعتصاب عمومی 

 . این منظور برای تعیین زمان و مکان دیدارحضوری آماده هستیم

 !رفقا

ارزیابی ما این است که حداکثر ظرف . ه باشد سرعت تغییر اوضاع و ضرورت اقدام بسیار عاجل استآنچه که باید مورد توج

تا آنجا که به ما مربوط است ما بیانیه ها و نقشه عمل های مربوطه را . ساعت آینده اولین بیانیه در این مورد صادر شود ۴٢

ن پروژه همه این اسناد را به عنوان پیشنهاد در اختیار شما قرار آماده کرده ایم که در صورت توافق در مورد پیشبرد مشترک ای

 . خواهیم داد

 با درود مجدد 

 ١٢٢٢تیر  ٢٩ -٢١١٩ ژوئیه ٢١ی دفتر سیاسی حزب حکمتیستیرحمان حسین زاده،  از طرف هیات اجرا

 :پاسخ کومه له

 ی دفتر سیاسی حزب حکمتیستیاجرا هیئتبه 

 !با درودهای فراوان

در پاسخ به این نامه توجه شما را به نکات زیر جلب . شما را دریافت داشتیم ١٢٢٢تیر  ٢٩برابر با  ٢١١٩ ژوئیه ٢١نامه مورخ 

 :می کنیم

حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن کومه له همواره بر اهمیت و ضرورت همکاری نیروهای رادیکال و انقالبی و  -
هارچوب جنبش چپ و کمونیستی ایران ارزیابی می کنند در مبارزه علیه رژیم بویژه همکاری نیروهایی که خود را در چ

جمهوری اسالمی و تالش برای به عقب راندن این رژیم و تحقق مطالباتی که به پیشروی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر 
 . یاری می رساند تاکید ورزیده است

کمیت انقالبی در کردستان، ضمن تاکید بر پشتیبانی از هر مبارزه برنامه حزب کمونیست ایران و برنامه کومه له برای حا -
آزادیخواهانه و حق طلبانه بر علیه جمهوری اسالمی، بر ضرورت همکاری نیروهای سیاسی در هر مبارزه ای که امکان تقویت 

ده است و تالش در این و پیشروی جنبش کارگری و سوسیالیستی و دیگر جنبش های آزادیخواهانه را فراهم آورد تاکید ورزی
 .ی ناپذیری از استراتژی سوسیالیستی جریان ما می باشدیراستا بخش جدا

عالوه بر این جهت گیری های سیاسی و اصولی، رویدادهای بعد از نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری و خیزش توده های  -
ت مردم به سیاهی لشکر جنگ و جدال های جناح مردم ایران، تالش اصالح طلبان حکومتی برای تبدیل کردن نیروی اعتراضا

های حکومتی و ضرورت شکل  دادن به یک قطب رادیکال و انقالبی در دل مبارزات مردم، باز هم اهمیت و مبرمیت همکاری 
هر  احزاب و نیروهایی که خود را در صف نیروهای رادیکال و انقالبی و جنبش سوسیالیستی ایران ارزیابی می کنند را با قدرت

 .چه بیشتری به میان می کشد
در کردستان که یک جامعه تحزب یافته است و احزاب و نیروهای ناسیونالیست با فرهنگ، سنت های جا افتاده  و امکانات  -

وسیعی در صحنه حضور دارند همگرایی جبهه نیروهایی رادیکال و سوسیالیست مستقل از دامنه نفوذ آنها، از اهمیت 

 .یادی برخوردار استسیاسی و معنوی ز
علیرغم همه اینها، سیاست های رسمی و عملی حزب حکمتیست در قبال حزب کمونیست ایران و کومه له،  بویژه در  -

ماههای اخیر بی اعتمادی سیاسی به جریان شما در صفوف ما و در سطح جنبش را چنان عمیق کرده است که امکان 
همین چند ماه پیش بود که در ادامه حمالت لیدر حزب . یرممکن ساخته استهمکاری عملی با شما در شرایط کنونی را غ

شما به کومه له و به سخره گرفتن تاریخ مشترکی که در نامه اخیرتان به نیکی از آن یاد می کنید، دفتر سیاسی حزب 
ی علیه فعالین کارگری و النه عوامل کار پلیس"رهبری کومه له را به  ٢١١٩ژانویه  ٢٩حکمتیست طی بیانیه ای به تاریخ 

دانشجویی، فعالین کومه له در شهرهای کردستان را به فساد سیاسی و کار پلیسی علیه فعالین کارگری متهم کرد و 
این کمپین شما علیه کومه له آنچنان تاثیراتی بر قضاوت صفوف ". وتوده ایسم معرفی کردیاردوگاه کومه له را مرکز اشاعه ن

ب حکمتیست بجای گذاشته است که همکاری مشترک بین دو جریان در شرایط کنونی را غیرممکن جریان ما در مورد حز
هایتان در قبال جریان ما و  با اینحال ما تالش و اقدام کنونی شما را هر چند هنوز با یک بازنگری جدی سیاست. کرده است

این اقدام سرآغازی باشد برای فاصله گرفتن از به فال نیک می گیریم و امیدواریم  ،مخالفین سیاسی بسیار فاصله دارد
ی های عملی در پاسخگویی به نیازهای مبارزه یبدون تردید همسو. سیاست ها و روش های تاکنونی حزب حکمتیست

سیاسی و طبقاتی از جانب نیروهایی که خود را جبهه نیروهای رادیکال و سوسیالیست تعریف می کنند می تواند به مرور 
هرچند انجام  دیدار دوجانبه در این جهت که . ران بی اعتمادی غلبه کند و زمینه همکاری را در آینده فراهم آوردزمان بر بح



اشاره شد بطور کلی می تواند راهگشا باشد، اما با توجه به زمان کمی که در رابطه با پیشنهاد شما باقی است بهتر است 

 .کنیمانجام دیدار دوجانبه را به فرصت دیگری موکول 
 

 ٢١١٩ ژوئیه ٢٢ی حزب کمونیست ایران یکمیته اجرا
*** 

 به کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران  
 !  با درود

 . پاسخ نامه شما به پیشنهاد ما جز تاسف چیز دیگری را باعث نمیشود
محور نامه ما . دی شما به ماآنچه ما با شما در میان گذاشتیم،  نه ربطی به اعتماد ما به شما دارد و نه ارتباطی با بی اعتما

سازمان دادن حرکتی بود که در آن طبقه کارگر، کمونیست ها و آزادیخواهان ایران وراستش جهان در مقابل جنبش سبز  
 .جنبشی رادیکال و چپ را قرار دهند و به قابلیت و درایت کسانی که خود را کمونیست میدانند اعتماد کنند

ی در تاریخ اخیر ایران و در ضدیت یدر مقابل جنبش سبز، که از مهمترین تحوالت بورژوا مرداد فرصتی است که جامعه ٢٢

مستقیم با منافع طبقه کارگر است،به قابلیت و درایت چپ و کمونیسمی اعتماد کند که میتوانند صف متمایز اجتماعی را در 

 .اسالمی وارد کنندمقابل پرچم سبز به صحنه سیاست جاری ایران و در تقابل با کلیت جمهوری 

 !رفقا

ما و شما محور جهان نیستیم و خارج از ما دنیای دیگری در جریان است و این دنیا حول اعتماد و بی اعتمادی ما به هم نمی 

اگر پای اعتمادی در میان است جلب اعتماد طبقه کارگر و جامعه به چپ و کمونیست ها و تشخیص و تصمیم به موقع . چرخد

خ شما به نامه ما دعوت طبقه کارگر و جامعه به بی اعتمادی نسبت به درایت و تصمیم درست توسط  پاس. آنها است

 .کمونیستها است، که اینروزها باید کار دیگری بکنند

به هر صورت ما به دنبال چتر همکاری و وحدت عمل علی العموم چپ نیستیم و آن را اصوال مفید و عملی نمیدانیم و دیدار در 
مرداد کماکان ایجاد  ٢٢اما در رابطه با فراخوان اعتصاب عمومی مردم کردستان در . را اتالف وقت هر دو طرف میدانیم این متن

 .همکاری و هماهنگی را ممکن  میدانیم و در این چارچوب برای دیدار ویا هر اقدام ضروری دیگر آمادگی داریم
 ٢١١٩ ژوئیه ٢٩رحمان حسین زاده                    اجرایی دفتر سیاسی حزب حکمتیست         هیئتاز طرف 
****** 

داستان . موضعگیری فوق، یکی دیگر از تازه ترین نمونه های برخورد معنی دار کومه له با تحکیم صف چپ در جامعه بود
 کومه له"نه که نه با مباحث نظری ما به این بهانامسئوالسرهمبندی کردن قبلی آنان و جای خالی دادن در توضیح برخورد 

. مل مشترک را شاهد بودیمسر راسترین در خواست ما برای ع ،در میدان عمل" ما فقط حرف می زنیم"و " اهل عمل است
در ایجاد صف متمایز و مستقل کمونیستی علیه جناح های سبز و سیاه بورژوازی ایران، چنان القید است که تقویت  نامبرده

در " بی اعتمادی سیاسی آنان با جریان ما. "سیاسی ما به نفع خود و جامعه نمی دانستآن را بخاطر اطالعیه و انتقاد 
ما همیشه صادقانه روی نقاط قوت و ضعف او انگشت گذاشته و وی را به جوابیه خود مطرح نموده اند، به این خاطر است که 

و غیر قابل اعتماد برای همکاری دانسته  جریانی بیگانه را ام متاسفانه ایشان.  اتخاذ سیاست کمونیستی تشویق کردیم
 !است

که گویا جریانی اجتماعی است و برای درگذشت مادر هر هوادار قدیمی  کومه لهیک آزمایش دیگر که ماسک از چهره ریاکار 
ترک تروریستی مش ئهتوطدایر می کند را برداشت، برخورد القیدانه آنان به ( پرسه و سه رخوشی) هفته ها مراسم  کومه له

نفر از اعضای حزب حکمتیست، که دادگاه سنندج آنها را بعنوان مجرم و  ١٢بود که " انترپل"جمهوری اسالمی ایران و 
 دهها. معرفی کرده بود"انترپل"بین الملل  رژیم این مبارزین دیرینه و معروف را به پلیس. تروریست محکوم کرده بود، می باشد

شخصیت کمونیست کردستان طی  ٩١١ز که من اسامی تعدادی را بیاد ندارم از جمله شخصیت مبار دههاسازمان و احزاب و 
برخی از این . بین الملل را محکوم کردند ۀ  تروریستی توسط رژیم و پلیسیاز این مبارزین حمایت کردند و توط یاطالعیه های

حزب  اتحاد کمونیست کارگری  ،٢١١٩ ماه دسامبر ١٦حزب کمونیست کارگری ایران در شخصیت عبارتند از  دههااحزاب و 
دسامبر، عبدهللا خوشپیام و اسماعیل  ١٦دسامبر، صدیق جهانی ١٩بنفشه کمالی در: اشخاص دسامبر و ١٩ایران در 

 همکاری پلیس جهانی با رژیم".در مطلبی ، ناصر بابامیریمبارزان کمونیست"خودکام، اسماعیل مولودی و نهادهای چون 
هسته اقلیت، حزب  .٢١١١ژانویه  ١٣در تاریخ !" المی ایران را باید محکوم نمود و در مقابلش ایستادجمهوری اس تروریستی

بین الملل بی  تروریستی رژیم و پلیس ئهدر حالیکه کومه له راجع به این توط ...و( مارکسیست ـ لنینیست) کمونیست ایران 
 : جمله آقای حسین عبدالی را این چنین برانگیختسکوت کرد که صدای اعتراض اشخاصی از تفاوت بود و تا حدی 

حســـــین ! ۀ تروریسیییییتی جمهیییییوری اسیییییالمی اییییییرانئیییییبیییییی تفیییییاوتی اپوزیسییییییون چیییییپ علییییییه توط

 عبدالی

 

تروریستی جمهوری  توطئهبااین   من چنین تصور می کنم که اپوزیسیون رژیم در خارج از کشور بخصوص احزاب چپ، در رابطه

نفر از اعضای حزب حکمتیست، که بعنوان مجرم و تروریست  ١٢این ! الملل بی تفاوت است اسالمی ایران توسط پلیس بین

از طرف پلیس انترپول تحت تعقیب ودیپورت به رژیم جنایتکار اسالمی ایران هستند، تعدادی ازرهبران شناخته شده سابق 

این . می باشند( حکمتیست)ارگری ایران ، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و رهبران امروز حزب کمونیست ککومه له

رفقای کمونیست وانقالبی که امروز تحت تعقیب و پیگرد پلیس انترپول ودر خطر دیپورت قرار گرفته اند متأسفانه یک واکنش 



ی پلید وضد انقالبی،  توطئهقاطع وکوبنده از جانب اپوزیسیون به نحو دفاع از یک سرنوشت مشترک برای خنثی کردن این 

ضد انسانی الزم است اپوزیسیون وهمچنین هرشخصیت سیاسی و آزادیخواه وانقالبی  توطئهعلیه این .وز دیده نمی شودهن

نه تنها فقط در سایتهای اینترنیتی و نشریات حزبی افشا باید  توطئهاین . جدا ازهرنوع اختالف فکری وسیاسی موضع بگیرد

و کانال  کومه لهگ های تلویزیونی و رادیویی نیز بخصوص در تلویزیونهای گردد، بلکه آکسیونهای اعتراضی خیابانی ودیالو

کومه به نظر من دررابطه با این بی تفاوتی ها، به احزاب وسازمانهای چپ، بخصوص به . جدید، وپرتو،الزم وضروری می باشند

  ٢٩.١٢.٢١١٩  حسین عبدالی        .وحزب کمونیست ایران انتقاد وارد است له

 (٧شماره ) تروریستی جمهوری اسالمی  توطئهقدامات علیه گزارش ا

 سیف خدایاری: تهیه کننده٢٠٧٠ژانویه  ٧١ گزارش
 

اینجا و در ادامه اعتراضات این مدت ... رژیم علیه اپوزیسیون به اطالع رساندیم توطئههمانگونه که در کمونیست هفتگی ویژه 
داد زیادی ازفعالین کمونیست در کردستان ضمن افشای سیاست های بعد از اعالم این خبر تع. را به اطالع میرسانیم

تا زمان تنظیم این گزارش . تروریستی جمهوری اسالمی، اقدام اینترپل در همکاری با جمهوری اسالمی را محکوم کرده اند
اقدام : "ده است در بخشی از اطالعیه کمونیستهای و آزادیخواهان کردستان آم. نفر رسیده است  ٢٢٣تعداد امضاها به 

اینترپل و انتشار پوستر و مشخصات کسانی که در سه دهه مبارزه قاطع علیه جمهوری اسالمی و در دفاع از منافع کارگران و 
مردم زحمتکش و محرومان جامعه آنها را ثابت قدم دیده ایم، اقدامی زشت و حتی ضد استانداردهای اولیه حفظ حرمت 

فورا این   از اینترپل می خواهیم ،ما این اقدام انترپول را قویاً محکوم می کنیم. می دانیم انسانها در همین جوامع غربی
مستقیم هر اتفاقی که برای این افراد بیفتد  مسئولما اینترپل و پلیس و دولت های عضو این نهاد را . لیست را ملغی کند

 ".می دانیم
 توطئهایست به "یت های برجسته و شناخته شده کمپین عالوه بر این از سوی تعدادی از فعاالن سیاسی و شخص

کمپین مزبور دارای پایگاه . داشته اند  اعالم شده که فعالیت های چشمگیری در این زمینه" تروریستی جمهوری اسالمی

اینترنتی به دو زبان انگلیسی و فارسی است که اخبار و فعالیت های کمپین را تحت پوشش قرار می دهد و بخشی از 

به دنبال محکوم نمودن . اقدامات کمپین مانند جمع آوری امضا و ارسال نامه به اینترپل و امنستی اینترنشنال را بر عهده دارد

این اقدام از سوی احزاب و شخصیت های اپوزیسیون که در کمونیست ویژه به آنها اشاره شد، تعدادی دیگر از سازمانها و 

و نامه های اعتراضی به اینترپل، این اقدام تروریستی را محکوم کرده و خواهان لغو  شخصیت های سیاسی با انتشار بیانیه

 .قرار شده اند که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد

ریبوار احمد، بهمن شفیق، عثمان حاجی مارف، حسین مراد ( مارکسیست ـ لنینیست) هسته اقلیت حزب کمونیست ایران 

تعدادی از فعاالن سیاسی با ارسال نامه به اینترپل .  ار، شیرزاد فاتح، بکر احمد، ابراهیم حیدری، نوید اخگربیگی، مصلح ریبو

در همین رابطه دشتی جمال دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان عراق،   .اعتراض خود را نسبت به این اقدام ابراز کرده اند

محمود  ،یست کارگری کردستان ، ابراهیم عبداللهی فعال سیاسیمحسن کریم دبیر تشکیالت خارج از کشور حزب کمون

قزوینی فعال سیاسی، حبیب اله مرادی، ثویبه دمحمیان، حسن نقش آبادی و محمود شهابی از فعاالن سیاسی سه دهه 

 .مبارزه با جمهوری اسالمی با ارسال نامه به این اقدام اینترپل اعتراض کرده اند

تروریستی جمهوری اسالمی می باشد، نامه ای به  توطئهحقوق بشر و از فعالین کمپین ایست به مینو همیلی نیز که فعال 
کل سیستم قضایی ایران پر از اشتباه و : "در نامه مینو همیلی آمده است. سازمان عفو بین الملل در تورنتو نوشته است

دادن هرگونه اعتبار توسط اینترپل و یا هر . تندنیس قائلضعف است، آنها هیچ احترامی برای ابتدایی ترین حقوق انسانی 
 ". سازمان بین المللی دیگر نقض آشکار حقوق بشر در ایران است و این عمل اخیراینترپل باید محکوم و متوقف شود

یر اعالم این خبر انعکاس نسبتاً وسیعی در رسانه های بین المللی را نیز به دنبال داشت ازجمله می توان به رسانه های ز
 اشاره کرد

روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در آمریکا، روزنامه های اکسپرسن ، لوکال ، داگنس نیتر، سید سوینسکا در 
، روزنامه اتروپ نروژ، هفته نامه شهروند در کانادا،نشریه سوسیالیست اپیل از انگلستان، نشریه ارید دیلی، چند  سوئد

الزم به ذکر است که بخشی . سوئد، رادیو فردا ، رادیو نوا و رادیوهای محلی در سوئدلتی در شبکه از رادیو وتلویزیون دو
عمده ای از اخبار و گزارشات در رسانه های مذکور با گفتگوی افراد از جمله رسول بناوند، مظفر دمحمی، خالد حاج دمحمی، 

و آرزو دمحمی سخنگوی کمپین ایست "تحت تعقیب " د علی عبدالی از افرا ،سالم زیجی ،صالح سرداری ، رحمان حسین زاده
همراه بوده است که مصاحبه شوندگان ضمن دفاع از خواسته های سیاسی خود، خواهان ابطال تصمیم اینترپل و  سوئددر 

 .رفع محدودیت از فعالیت های سیاسی خود بوده اند
در مصاحبه با روزنامه داگنس نیتر می  سوئدی در تروریستی جمهوری اسالم توطئهبه   آرزو دمحمی سخنگوی کمپین ایست

 ".تصمیم ایران برای تحت تعقیب قرار دادن این افراد یک تاکتیک جبونانه برای سرکوب مخالفان در داخل کشور است:" گوید

می  سوئدخالد حاج دمحمی یکی از افراد لیست و عضو رهبری حزب حکمتیست در مصاحبه با بخش انگلیسی شبکه خبر 
نیستم که قرارداد سیاسی یا اقتصادی بین جمهوری اسالمی و اینترپل وجود دارد، اما خیلی تعجب آور  مطمئنمن :"یدگو

او تاکید کرد که  ،دستورات رژیمی را به اجرا می گذارد که تعداد زیادی از مخالفان خود را اعدام کرده است  است که اینترپل
 ".بلکه به آن می افزایند ،ت خود علیه جمهوری اسالمی کوتاه نخواهند آمدها آنها نه تنها از فعالی توطئهبا این 

قضیه را مورد پوشش خبری  سوئدهستند، بیش از همه رسانه های  سوئداز آنجا که اکثر افراد تحت تعقیب شهروند کشور 
رسول بناوند، از رهبری حزب  رپرتاژی در همین رابطه تهیه کرده و با سوئدیکی از شبکه های تلویزیونی . خود گذاشته اند

ران ما یا ینکه حکومت اسالمیاز ا:"رسول بناوند می گوید. حکمتیست که در لیست اینترپل است، مصاحبه ای داشته است
ران، بلکه ین دولت این است که حاال نه مأموریآنچه مرا شوکه کرده است ا. کنمیست بداند و تبهکار بخواند تعجب نمیرا ترور

    .که خودش حکومت ترور است، به عهده گرفته است یمرا، به دستور حکومت یریب و دستگیفه تعقیوظ یمللالنیس بیپل
خبر تعقیب اپوزیسیون جمهوری اسالمی با عکس العمل افراد و سازمانهای بین المللی همراه بوده است که از جمله می 

ری کردستان، حزب کمونیست کارگری عراق ، کوردوساید توان به محکوم نمودن اقدام اینترپل از سوی حزب کمونیست کارگ
، اتحادیه دانشجویان فرانسه، دانشجویان سوسیالیست انگلیس وشورای پشتیبانی از مبارزات مردم در سوئدواچ، حزب چپ 



این اقدام دارای دوازه هزار عضو می باشد که این اقدامات را محکوم نموده وبرای خنثی سازی  سوئدحزب چپ . ایران نام برد

 . اعالم همکاری نموده است
تالش حزب حکمتیست برای خنثی کردن این اقدام با پشتیبانی و حمایت افراد، سازمانها و گروههای آزادیخواه در سراسر 

را در شماه های آینده کمونیست  توطئهما تالش می کنیم اخبار و گزارشات مربوط به این . جهان همراه شده است
همینجا بار دیگر ضمن تأکید بر لزوم مبارزه علیه جمهوری اسالمی همه مخالفین جمهوری . الع شما برسانیمبطورمرتب به اط

و ناکام گذاشتن جمهوری اسالمی در محدود " تروریستی جمهوری اسالمی توطئهایست به "اسالمی را به حمایت از کمپین 
 "   ایست"آدرس سایت کمپین         .          کردن و سرکوب مخالفان سیاسی خود فرا می خوانیم
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 مردم کردستان و تاکتیک ما  ٢٠٠٣ مرداد ٧١اعتصاب عمومی 

اعتصاب عمومی خطاب به مردم کردستان صادر کرد، ما بدون یک ذره  فراخوان ،٢١١٣مرداد سال ماه  ١٦در  کومه لههنگامی 
و هر چه در توانایی داشتیم و  ؛رفتیم فراخوان پشت آن وقفه بی گرفتن اختالف سازمانی و عرق حزبیبدون در نظر تردید و 

ما میدانستیم . مثبت هم گرفت سخاپموفق شود و خوشبختانه  فراخوانبکاربستیم تا آن  ،هر امکاناتی که در اختیارمان بود
 نیز،مرداد  ١٦یاد آوری اعتصاب عمومی . ان سازمانی چپ می شناخترا بعنو کومه لهکه در آن زمان جامعه کردستان، 

هدف ما این بود که از هر اقدام و . گفتن مردم کردستان به جمهوری اسالمی بود و چپ جامعه را تقویت می کرد" نه"عالمت 
م مبارزات مرد یک روز تاریخی عی شود و آن را باچپ جامعه تدابا ابتکاری که اتحاد مردم را در مقابل حکومت مستحکم نماید، 

 کومه لهعلیرغم تمام اختالفاتی که با . این کافی بود برای ما. نمائیمپیوند دهد را تقویت  ،که کمونیست ها در راس آن بودند
از سازمانی، مساله دیدن منافع جامعه بود که  مساله ما فراتر از دایره محدود. م، از آن فراخوان بی دریغ حمایت کردیمیداشت

 .آن روحیه و نیرو می گرفت

. موج میزد کومه لهو نوشته های اشخاص طرفدار  یاین ناخرسندی در موضعگیر! اما کومه له از اقدام ما زیاد خوشنود نبود
شما که : "ت این چنینیسئواالکردند و بجای اظهار عالقه از شرکت ما، با طرح " کاه کهنه به باد کردن"آنان علیه ما شروع به 

را " جنبش انقالبی کردستان"اعتصاب عمومی حمایت می کنید؟ شما که  ه له را قبول ندارید، چگونه است از فراخوانکوم
ناخرسندی، تنگ نظری، کوته ..." ترک کردید، چرا بی سر وصدا برگشتید؟ چرا مساله ستم ملی را کنارگذاشتیم و غیره

د و نتنگ نظری ایشان اجازه نمیداد اهمیت حمایت ما را درک کن. دبینی، تعصب خشک و منفی و نگرانی خود را پنهان نکردن
گفتند ! یت بدهند، بلکه آن را تهدیدی برای خود می دانستندمسئولبه کمک آن به جامعه امید و اعتماد و روحیه و احساس 

را سازمان می دهیم؟ در ( د آزادیگار)چرا آن را ترک نمودیم؟ اگر آن را قبول نداریم، چرا  ،اگر مبارزه مسلحانه را قبول داریم
ون آقای برخورد سطحی و تیپیک ناسیونالیسم چپ به حزب حکمتیست را در نوشته های کسانی چ میان خیل منتقدین

چپ خود  -مرداد را وارونه نموده و به دیدگاهای ناسیونال١٦اعتصاب عمومی  که صورت مساله -هاشم رضایی می تواند دید

 .  به آن پرداخته است

بجای تحسین از موضعگیری درست حزب ما در سازمان دادن و حمایت از اعتصاب عمومی، در رفتار سیاسی  ،هاشم رضایی
ایشان بسیار .  نسبت به ما، با شمشیر چوبی قدیمی به میدان آمد یگیشهمبازبینی کند، با برخورد خصمانه  خود تعمق و

پس از وارونه کردن مواضع حزب حکمتیست در قبال تعطیلی ! سیه کرده استمقا" جاویدان"گارد آزادی  را با گارد " حکیمانه"
 مسئلهبه " کارشناسانه" ، چون ایرج فرزاد غیراز ایرج فرزاد انتقاد کرد" عذر بدتر از گناه "عمومی مردم کردستان، در نوشته 

" شناسارآم"آورده که به گفته یک  را در اهمیت مساله کرد، مثال کردهای ترکیه. کرد و زبان و فرهنگ کردی پرداخته است
برای هاشم رضایی و جریان . جمعیت هستند که گویا ایرج فرزاد آنان را اقلیتی ناچیز خوانده است نفرمیلیون  ١٢تا  ١٢بین

کرد را مطرح ( هیجده میلیون)فکری وی کافی است کسی غیر کرد و غیر کمونیسم کارگری در یک نوشته ژورنالیستی بحث 
ست تا سر راست آن ژورنالیست را این کافی ا! به التین نوشته شده باشد یاسم و نوشته هایش جای ،ن همکند و آ

آقای رضایی به . و من، ایرج فرزاد و حکمتیست ها را کار ناشناس، پیشکش، حتی دشمن مردم کرد وانمود کند" شناسارک"
 ایشان بدست داده است" کارشناس"ه تناقض آماری که بحث و مقایسه گارد آزادی با گارد جاویدان و حتی ب ینایسطح پ

تا  ١٢ار شناسی است که بین آمشش میلیون اختالف دارد؟ این چه  از یک آمار هیجده میلیونی،. هیچ توجه ای نمی کند
رکیه تازه اگر به وجود کرد در ت) می توانند این آمار را " اتاترک"طرفداران مصطفی کمال ! شش میلیون اختالف هست، ١٢

هاشم رضایی  پی " کار شناس"و ما از روی آمار این  ١٢شش میلیون حساب کنند و طرفداران عبدهللا اوجالن ( اعتراف کنند
شناس آقای رضایی  از این آمارشاید مشکل . نمی بریم که باالخره آمار کدام طرف این ناسیونالیست ها درست است

می توانند به زبان ن" کردها"، لذا است  و کی ترک نیست در ترکیه کی کردوضوح کسی نمی داند  واقعاً بهکه  چرا -ستنی
مونی، جوهری، مض مسئلهنقطه عزیمت بحث ما در مورد مساله ملی و ناسیونالیسم که یک  به هر جهت، .ندکردی تکلم کن

ناسیونالیسم و  اما چون هاشم رضایی و جریان فکری او از بستر .؛ محدود به آمار نمی شودسیاسی و طبقاتی است
 .مشغول کرده است ،مساله کردحل آمار و ارقام جهت اهمیت  ارائهدر عوض خود را با . از درک آن عاجزند ،بورژوازی نبریده اند

و هستند، " خود"بزعم ناسیونالیسم چپ، گناه ما این است که دو صد کشور جهان دارای حکومت، استقالل، پرچم و وطن 
ین قاعده مستثنی می کنیم؟ چرا حزب حکمتیست این قدر به ناسیونالیزم کرد گیر داده است؟ مگر این ملت کرد را از اما چرا 

یک تحقیر می شان، امثال رضایی را سیستماتا حکومت، استقالل، پرچم و وطن نیست که ناسیونالیست های رقیب ایرانی ب
سیاسی و جنگ های این  مسائلنه تنها در زمینه  نمی کنند؟ در قدرت شریک و به این دلیل که حکومت کردی نداردکنند 

( فوتبال تا مسابقه بوکس و اسب دوانی)کشور با آن کشور، بلکه در گردهمایی های به ظاهرغیر سیاسی مهم بین المللی، 
این . دقهرمان هر کشوری، پرچم افتخار ملی را بمانند فوته حمام به دور خود می پیچد و پیروزی خود را به رخ دیگری می کش

باعث حسودی ناسیونالیسم چپ کرد از نوع هاشم رضایی هم شده که این قواعد بازی بورژوازی  -نمایش های مسخره
ولی اعتراضش این است که چرا پرچم ملت خویش را در دست ندارد؟ این کادر قدیمی کومه له .  رقیب را عیناً می پذیرد
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و مایه ( کرد)ه اهرم های حکومت طبقه بورژوا بر طبقه کارگر، بلکه حق مردم مقوالتی مانند استقالل، پرچم و وطن را ن ،جدید

" خاص خود را "و چون دولت و پرچم ! نصیبی نیستملی کل انتقادش این است که او از این مفاخر . افتخار ملت می داند
 . ندارد، در تصاحب ثروت اجتماعی و تقسیم سود با رقبا، سری توی سران ندارد

چه در کشوری که به اصطالح  ،در عصر سرمایه داری مردم منتسب به این یا آن ملتاین فاکت را قلم میگیرد که ی آقای رضای
حتی پنجاه متر  ،مبارزه میکنند" خودی"برای دولت ایشان بسان  آنجائیکهحکومت، استقالل، پرچم و وطن خود دارند و چه 

جامعه طبقاتی است یا  ،آیا جامعه کردستان: من از نامبرده اینها هستندت سئواال.  مربع زمین برای ساختن خانه خود ندارند
ند یا خیر؟ مگر مبه طبقات اجتماعی منقس ،خیر؟ اگر جواب آری است، پس دارای چه مناسبات تولیدی است؟ آیا مردم کرد

شان و هم  به صاحب در جوامع طبقاتی حکومت، استقالل، پرچم و وطنی هست که به تساوی متعلق به کارگران و زحمتک
کار و صاحب ابزار تولید در آن جامعه باشد؟ اگر در پروسه تاریخ ملت سازی، ناسیونالیزم کرد، پرچم و وطن خود را نیز ساخته 

، ایران و آمریکا به زباله می اسرائیلبود، امروز کارگران آگاه به آن پرچم چکار باید می کردند؟ نباید مانند پرچم ترکیه، 
توده مردم را تواند بهنوز  ، شایدچون در اپوزیسیون است -نالیسم کردی که به حاکمیت نرسیده؟ آن بخش از ناسیوانداختند

ولی پاسخ آقای رضایی به کارگرانی که توسط بخش به قدرت رسیده ناسیونالیسم کرد استثمار می شوند  ،هددب فریب
 چیست؟

 یییییییییییییییییکومه له در دوراهی 

.  سیاست کمونیستی یا ناسیونالیستی قرار گرفته است ست که کومه له در دوراهی اتخاذ خط، دیگاه ودی ایمدمدت 

شهامت کمونیستی قطع کردن بند  ،چون از طرفی. انتخاب یکی از این دیدگاه ها برای وی ظاهراً بسیارسخت و دشوار است

زیر منگنه فشار چپ جامعه  -و از طرف دیگر ،نداردناف نزدیکی تاریخی سیاسی و اجتماعی خود با ناسیونالیسم کرد را 

این . آنها را به خود گرفته است، قرار داردصاحب قیافه کردستان، تاریخ کومه له کمونیست و رویدادهای مهمی که کومه له 

ای  تئوریبه این خاطر به سیاستی، به . کوبیدن را از وی می طلبد" نعل و هم به میخ"شرایط پاسیفیسم و هم به  ،وضعیت

نیاز دارد که وی را ناچار از تعیین تکلیف قطعی با یکی از آنها نکند و بتواند این حالت یعنی نشستن بین دو  یو به دیدگاه های

سازان جنبش  -وقتی از طرف چپ جامعه، تاریخ کومه له و اشخاص محبوب تاریخ. صندلی را جاودانه و توجیه نماید

و انتقاد قرار گرفت، جانب چپ و هر گاه از طرف نیروهای ناسیونالیست صاحب قدرت در  لسئواکمونیستی در کردستان مورد 

حفظ این . منطقه و لیبرالیسم چپ صاحب نفوذ در کومه له جدید، به وی فشار آوردند، جانب ناسیونالیسم خود را نشان بدهد

ی توانند صفوف خود را روی خط سوسیالیستی متاسفانه نم آنجائیکهاز . صبر و انتظار را ایجاب می کند تئوری! باالنس

های مانند سازمان زحمتکشان عبدهللا مهتدی را از خود بیرون داده و به دارد، هر چند گاهی گروبسیج، مستحکم و متحد نگه 

ه دامان حفظ این وضعیت باعث میشود هر چند گاه الیه ای از آن پوست بیاندازد و ب. گردند بر می" مادر بزرگ کردستان"دامان 

 .ناسیونالیسم عریان تر شیفت کنند

کردیم تا در کنار چپ جامعه، در بی تفاوت نبوده و مداوم او را تشویق و رهنمایی  کومه لهبه سرنوشت  ،ما در طی این مدت

راه اول را  امید ما این بود که در این دوراهی،. کنار منافع طبقه کارگر و در کنار کمونیست ها به دفاع اصولی از خود برخیزد

اما پاداش این همه تالش ما این بود که بجای تعمق و قدردانی از این کوشش ها، هر بار نامناسب ترین واکنش .  انتخاب کند

با سطحی نگری و عصیان زدگی . از طرف دیگر، نشان داده استرا ها را به ما از یک طرف و نرمش و سازشکاری با دیگران 

در پاسخ به . چپ است، کوشیده که مضمون کار ما را عوضی به درون خود و به جامعه ترجمه کندتمام، که ویژه ناسونالیسم 

آخرین مورد آن همراه شدن کومه له با . نه ما بجای تعمق و تعقل، بسیار سطحی و القیدانه از کنار آن میگذردمسئوالانتقادات 

که چند نفر از  ،و دادگاهی کردن رادیکالیسم انقالبی بود(" ابد)دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب "لیبرالیسم چپ در قضیه 

 . خطاب کرده اند( و افتضاح سیاسی" شعبات"، "دکان) "نظرهای، حزب ما را به  آنها در اظهار

جهت چالش حزب حکمتیست در این وضعیت مشخص " دکان، افتضاح سیاسی و شعبه های کمونیسم کارگری" بکار بردن 

 مسئولنبوده و مناسب نیست، بلکه تنها یک جریان اپورتونیست و غیر ( داب)شمن است، دفاع از مبارزات که داب زیر تیغ د

 ،تقسیم شده است" دکان و شعبه" ٦اکنون خود به  کومه لهنه تنها باین دلیل که . می تواند این گونه دست به تبلیغات بزند

کومه له تاکنون با هیچ جریانی اینچنین  ،بعالوه. لوث میکندبلکه مبارزه سیاسی را سطحی، غیر سیاسی و اصل مطلب را 

ولی چرا ما این چنین بی مالحظه، ساده . بی مالحظه، بی مهابا و قاطع این گونه با آن لحن و ادبیات تند ننوشته و نگفته اند

چون حزب : ا هستندسرراست اینه کومه لهو بشکل نازل و غیر سیاسی مورد غضب آنان قرار میگیریم؟ فرض کنیم پاسخ 

. حکمتیست کمونیست نیست و حزبی که کمونیست نباشد نزد کومه له سزاوار اینگونه برخورد بی مالحظه و ناسالم است

برخورد نکرده و هر چه از دهانش " قاطع"خیر، کومه له با هیچ جریانی غیر کمونیستی این چنین تند، بی مالحظه و عصبی و 

 ٩١از زمان جدایی های ما در سال  کومه لهولی حقیقتاً .  ینه توزانه و سطحی نثارشان نمی کندبیرون بیاید به آن زمختی، ک

صورت مساله این است که چون ما کمونیست هستیم این . به این طرف، بجز با ما با هیچ کسی این چنین قاطع نبوده است

ایرانی کمونیست هستند؟ مگر اتحادیه میهنی، احزاب  مگر احزاب دمکرات عراقی وو گر نه . گونه ناسالم به ما رفتار می کند

سوسیالیست دمحم حاجی محمود کمونیستند؟ حتی شاخه های زحمتکشان را ملی مذهبی ایرانی، سازمان خبات و حزب 

 بر عکسپس دیدیدم مساله . با همه آنها با نزاکت، با وقار، با مالحظه و مؤدب هستند. خطاب نمی کند" دکان و شعبه"

دکان و شعبه های "تا با . ی می کندینایاینچنین رفتار سطح پ کمونیست بودن ما استدقیقاٌ کومه له بخاطر   .است

اگر به ما چنان . خطاب کردن ما، مسیر نقد ریشه ای، سالم و اصولی به خودش را کم اهمیت جلوه دهد" کمونیسم کارگری

کارگری آذرین ها در بیافتند و  -جاعی منطقه و لیبرالیسم چپ کارگرعصبی برخورد نکند، باید با نیروهای ناسیونالیست و ارت

ظرفیت این کاررا ندارد، دوستی هایشان با آنها و دشمنی هایشان با ما ادامه خواهد  ،چون بنابه انتخاب سیاسی. مبارزه کند



غیر از  ،آری. ما جبران می کنددر مقابل " شجاعت"و " رشادت"با  -بی ظرفیتی سیاسی خود را در مقابل ناسیونالیسم. یافت

 !دکان، شعبات و مفتضح خطاب نکرده اندغارتگر، حزب و سازمانی را  هیچ محفل، ،ما

 غلط  محاسبات و مشاهدات 

اشتراکش با گرایشات ناسیونالیستی و  ،"کومه له جدید"بستراجتماعی، نظری، فکری و سبک کاری این دانسته است که 

می خواهند . ماحصل این سیاست به طرز رفتار این چنینی می انجامد. از فاصله شان است سازمان های آن جنبش زیادتر

نمیکنند، از گل کمتر به کسی نمی گویند، معنی اش این نشان بدهند که اگر از کسی دلخور نمی شوند و کسی را دلخور 

ببیند که با حزب ! نمی رسدمورچه شان به ندارند و در رابطه با همه خیلی لیبرال، بی جربزه و آزار" قهر انقالبی"نیست 

پس هر کس جدیت و ! حکمتیست، با طرفداران سوسیالیسم منصور حکمت با چه زبانی و چه قاطعیتی برخورد می کنند

را سیاسی کومه له در درنیافتادن با هیچ جریانی  "رشادت"و  "شجاعت"اگر کسی .  بیاید و ببیند ،آنها را باور ندارد "قاطعیت"

نگاه کند تا ببیند  و حزب حکمتیست" داب"ن را علیه مقاالت و نامه های این مدت فعالین آ و رداویر نداشت، تشریف بباو

 .این است کومه له جدید! یت سیاسی در آن مقاالت چگونه موج می زندمسئولو   "رشادت"، "شهامت"

...( دکان، شعبه های کمونیسم کارگری و مفتضح ورتگر، غا )ننده کارند با به کاربردن کلمات تحقیر قصد د ،فعالین کومه له 

آنها . بی تأثیر نمایند ه های ما و انتقاد به کومه له راتوجه صفوف خودشان و مردم آزادیخواه و برابری طلب را به عمق دیدگا

ما به مبارزه اصولی، سالم و دیگرمی توانند جامعه را از توجه کردن به دیدگاه های  ،فکر می کنند همین که فضا را آلوده کردند

راجع به تناقضات و ضعف ذاتی سیاستهای آنها انتقاد کنیم، گوش  ،هر چه ما. پرنسیپ ما و نفوذ کادرهای ما را مسخ نمایند

یت و جدیت ما در قبال مسئولاحساس . شنوایی نداشته باشد و طوری وانمود کنند که ما می خواهیم آنها را حذف کنیم

کومه له در قضیه داب ثابت کرد که فرقی با سازمان . میت جلوه دهند و از پیش چشم مردم دور نگه دارندکم اهرا جامعه 

به  کومه له ٢هر ناسیونالیستی که از منصور حکمت بخاطر چرخاندن سکان کنگره . وتوده ایستیها ها نداردئزحمتکشان و ن

نبش ناسیونالیستی و همراه کردن آنها با کمونیسم از ج کومه لهسوی خط سوسیالیستی و جدا کردن اکثر کادرهای 

 یبورژواهر قلم بدست لیبرال و . را دلجویی می دهد -کارگری بعد از سقوط بلوک شرق وجنگ خلیج کینه و دل شوره دارد

د ضد کمونیستی که بدلیل پا فشاری ما بر منافع کارگر از حزب حکمتیست متنفر است، ساپورت کرده و افکار فاشیستی خو

در لباس طرفداری از !  ند و کومه له را سپر حمله خود به ما نمایدومه له و در سایت های آن تبلیغ کاز ک را در پشت دفاع

بطرف ما " کومه لهکمونیسم "، هر چه دشمنان آزادی و برابری نمی توانند مستقیماً به ما بگویند، در پشت ماسک کومه له

 .پرت نمایند

 یست؟ این همه گستاخی ناشی چ

، "قاطع"بینی مخصوص خود، فکر میکند اگر به ما آن گونه برخورد کوته بروزمره و " پراگماتیسم"کومه له از روی سیاست 

برای اینکه در پیشگاه . نکنند، در جنبش ناسیونالیستی کردستان کسی آنها را زیاد جدی نخواهد گرفت" شجاعانه"و " جدی"

سم کارگری آنان به کومه له نمی چسب، باید اینگونه به داب و حزب حکمتیست برخورد کمونی" اتهام"احزاب قومی ثابت کند 

شریک قدرت نیستند تا نان و نفقه کومه له " حکومت هه ریم"ایران  مقر ندارند، در  –حکمتیست ها در مرز عراق ،بعالوه. کند

پس چرا مالحظه داشت؟ مگر . ی الزم نیستبا آمریکا همسو نیستند و در این مورد هم مالحظه و احتیاط. را قطع کنند

)*( قصد به گروگان گرفتن ،مقر دارند؟ مگر حتی امثال هم مسلک جدا شده از خود کومه له" زرگویزه له"حکمتیست ها در 

هم اکنون حزب . افراد و خانواده آنها را دارند؟ پس چرا تا دلشان میخواهد شجاع نباشند؟ بهترین فرصت مناسب است

سال و رضا مقدم بعد  ١٣حتی ایرج آذرین بعد از . زیرفشار جمهوری اسالمی و تمام احزاب ضد کمونیست استحکمتیست 

را روی سر ما خالی نکنند؟ و این  "انقالبی"تمام قهر " اشتباهات ما در قضیه داب"چرا به بهانه ! از مدتی به میدان آمده اند

تنها مالحظه ای که اصوالً می توانست .  بال حرف دل خود را بگویندباعث می شود مالحظه ای نداشته باشند و به فراغ 

وجدان کمونیستی، درک منافع مشترک طبقه کارگر ومقداری انصاف است که فعالً متاسفانه کومه له  ،وجود داشته باشد

 . دارند سر سوزنیهیچ کدام از آن خصوصیات را ندارد و یا بعضی از اعضای آن، آن را به میزان 

اصالت و پویایی آرمانها و خط ما برای کومه له اهمیتی ندارد؟ این  ،بخاطر این اشتباه. گیرم در مساله داب ما اشتباه کردیم اما

یت مسئولقبالٌ نیز در واکنش به تالش سالم و سیاسی ما بجای اینکه احساس . تازه ترین واکنش به ما به بهانه داب است

ن اپورتونیسم به آنها فرصت می دهد جری تر باشند، بی مالحظه تر بنویسند و چو عکس،بر ودلسوزی و سمپاتی کند، 

از نظر تاریخی برای کومه له مهم نیست ما از چه مسیری، چه  تجاربی عبور کرده ایم و با کدام جریان . صحبت رکیک کنند

برای سازمان دادن  ،سالمیاز نظر پراتیک مهم نیست در مدت سی سال حاکمیت جمهوری ا. درافتاده و جنگ کرده ایم

مبارزات کمونیستی از سازمان دادن و حمایت از مبارزات کارگران، با  تظاهرات، آکسیون، نقد خرافات ملی و مذهبی و مبارزه 

مسلحانه و غیره، شب و روز مشغول چه کارهای کمونیستی هستیم و علیه قوانین مذهبی و مردساالری، علیه هر جریانی 

مهم نیست برنامه و اساسنامه ما چیست و بر پایه کدام  تئوریاز نظر . انسان را نقص کند ایستاده ایم که حرمت و آزادی

نه، اینها هیچ کدام معیار قضاوت مادی کومه له و جای تعمق . و بر چه مکتبی و چه سنت اجتماعی استوار است تئوری

میدان مبارزه " خارج شدیم، ( لهاز زرگویز و زرگویز)یم وه کردنیستند و از روزی که با آنها اختالف متدلوژیکی و سیاسی پیدا 

تمام پراتیک ما را ضد کرد دانسته، خودمان کافر، نوشته ها یمان بی محتوی،  ،کومه لهقلم بدستان "! واقعی را ترک گفتیم

اهمیت و دور و یک ساعت روی " کومه له جدید"شرط می بندم انشاء نویسان !  مان بورژواییموضع گیری های سیاسی 

در مورد هشدارهای ما و سیاست های ما تعمق نکرده و به . منطقه فکر نمی کننددر نقش حزب ما برای جنبش کمونیستی 

 . را در چشم آنان دگرگون کرده است پیشداوری تمام رنگها. آینده کمونیسم فکر نمی کنند



به اینکه اگر کومه له بخواهد برای همیشه در رکاب  در مورد ما درست هستند؟ بستگی دارد کومه لهآیا این محاسبات 

و گر نه تاکنون این  ،نیروهای ناسیونالیست و ضد کارگر و نه در تقابل با آنان ظاهر شود ـــ آری این محاسبات درست هستند

لیکه هیچ دست در حا ،همیشه هوای آنها را داشته و به ما القیدی کرده است ،نامبرده. محاسبات غلط از آب در آمده اند

آوردی برای وی نداشته و با این کارها تمام چپ جامعه بخصوص پیشروان طبقه کارگر و انسانیت آزادخواه از جمله دانشجویان 

یکی از نتایج این سبک کار در تشکیالتشان هم این بوده که هر چند . آزادیخواه و برابری طلب را از خود دل سرد کرده است

کمونیسم جامعه هم به گفته خودشان . ال فدرالیسم، دخیل بستن به آمریکا و پرچم کردستان بروندگاهی بخشی از آن بدنب

به مردم توصیه میکنیم، باز توجه داب " غلط و تاکتیک ناصحیح"اگر چه ما سیاست . عطف و توجه به حزب حکمتیست دارند

محاسبات ایشان در خطاب کردن حزب ما به دکان  لذا. ما تا به پاسیفیسم کومه له است" نادرست" بیشتر با سیاست های 

 .و شعبه درست نیست

 چه انتظاری داریم؟ کومه لهما از 

اگر انتظار بی )داریم  اتیوی انتظار ما از .آنچه که کومه له به ما نسبت میدهد، ما اتهام به کسی نزده و نمی زنیم بر خالف

در . بیش از این باج ندهد" دیپلوماسی"ونالیسم تحت عنوان که کمونیست باشد، سیاسی باشد و به ناسی( جای نباشد

ما . مصلحتگرا نباشد ،کشمکش ناسیونالیسم با کمونیسم، از کمونیست ها دفاع کند و وقتی پای اصول در میان است

کرده و بدلیل انتظار داریم از زنان دفاع . وزنه باشد که همۀ ما کمونیست ها به وی داده ایم مسئولدوست داریم که کومه له 

از حق دخالت نکردن در زندگی  -اخالقی آنان را از کومه له اخراج نکند و حداقل به اندازه کشورهای لیبرال اروپا مسائل

این در خواست اتهام زنی به کومه له است؟ شما نمی توانید خود را کمونیست معرفی . خصوصی افراد بالغ، پیگیر باشد

نمی توانید ادعای کمونیست بودن داشته و نیروهای ناسیونالیست را متحد استرتژیک . ی باشدکنید و برخوردتان به زن اخالق

ما از شما میخواهیم که زیر شعار ارتجاعی فدرالیسم و . خود بدانید و به منصور حکمت و حزب حکمتیست نفرت پراکنی کنید

شرق سر تاپای وجودتان را گرفته است را به ترس و پاسیفیسم که بعد از سقوط کمونیسم بلوک . خودمختاری عکس نگیرد

یا : ید که مساله کرد از طریق یک رفراندم از مردم کردستان و با نظارت سازمان ملل برایینماهمراه با ما تالش . دور بیندازید

اله کرد، دیگر بنام مس.  و تشکیل کشور مستقل کردستان و یا بمثابه شهروندان متساوی الحقوق در ایران حل کنیم ییجدا

فعالً . ) میخواهیم گرایش لیبرالیسم چپ در کومه له النه نکند. پرچم، مرز و وطن یعنی مقدسات بورژوازی را ستایش نکنید

گندیده  (کودار)که رشد این گرایش می تواند کومه له را از  هشدار دادیم(. ل آنان باال میرودگرایش لیبرالیسم چپ از سر و کو

است که مطرح کردن این بدیهیات را اتهامات به خود می نامید؟ این ها حداقل انتظار یک کارگر این چه وضعی . تر کند

ما میخواهیم که شما در مقابل فرهنگ زن . کمونیست کردستان از هر جریانی است که خود را کمونیست خطاب می کند

آبی به سر و . سکوت نکنیدرکیه است ، ایران و تعراق کشتن که فرهنگ مشترک ملی، مذهبی و مردساالری در کردستان

صورتان بزند و نیاز اکثریت جامعه به تغییر انقالبی یعنی قدرت کمونیسم را در پراتیک و نقد به احزاب کردستانی باور کنید و 

ی و با کمونیست ها دشمن. اتحاذ نمایددر مساله اشغال عراق به دنبال احزاب عراقی نروید و موضع کمونیستی . بکار بگیرید

در برابر نفرت پراکنی ناسیونالیسم علیه منصور حکمت و حکمتیست ها با شجاعتی که در . با ناسیونالیست ها عکس نگیرید

اتهامات به خود را آیا انتظار و توقع  اتخاذ سیاست بر این اساس و گفتن این حداقل ها . از خود نشان دادید، بایستید ١٦پلنوم 

ی، هشدار و یادآوری ما را چنین با پرت و یت رواج می دهید که پاسخ نقد سیاسی و رهنمامی دانید؟ این چه فرهنگی اس

پاسخ می دهید؟ مگر کومه له خود چند شاخه است؟ کومه له مهتدی، " دکان و شعبات کمونسیم کارگری"پال گفتن به 

کومه  ،ونالیسم و لیبرالیسم چپ مرزبندی نکنیداگر با ناسی... . ایلخانیزاده، کهنه پوشی، کومه له علیزاده، کومه له پراکنده و

ی ها، خطاب کردن ما یبسی جای تاسف است که واکنش شما به این رهنما. اشتدخواهیم  له های جدید تری در آینده نیز

 !است" دکان و شعبه های کمونیسم کارگری"به 

ولی . را به اتخاذ این جهتگیری متقاعد کنیم خود نخواهند، ما صرفاً با فشار نقد نمی توانیم وی کومه لهمشخص است اگر 

تاریخ گذشته ما این وظیفه را . این پروسه به نتایجی ختم می شود که کارگر و کمونیست کردستان دیگر به وی دخیل نبندند

شخاصی یعنی نه تنها بخاطر اینکه هر کدام از ا. ما این را وظیفه فعلی خود در کردستان میدانیم. به دوش ما گذاشته است

که اکنون مورد نفرت نویسندگان متعصب کومه له ها قرار گرفته ایم ــ ده سال و بیشتر در کومه له تالش کردند ــ تا دو صف 

چه از درون و چه از بیرون، از ما انتظار سد کردن در مقابل به راست . ناسیونالیسم و کمونیسم در کردستان مخدوش نشود

طرفداران کومه له جدید هر چه از . دم ایشان را با کمونیست های دیگر مقایسه می کنندمر. چرخیدن بیشتر کومه له هست

. تا مردم و صفوف خودشان به ما توجه نکنند، موفق نخواهند شد ،این نازل تر هم به ما برخورد کنند و فضا را متشنج نمایند

از تالش برای به چپ چرخاندن کومه له و تقویت هیچ مانع تراشی گرایشات ناسالم و مخرب در تشکیالت نامبرده، ما  را 

تا مردم وی را با قیافه چپ و تاریخ گذشته بشناسند، ما از . کمونیسم در کردستان و تالش برای تحقق این امر باز نمی دارد

دست داده است، ما روزیکه برای کارگران روشن شد که کومه له دیگر این خاصیت را تماماً از . او این توقع و انتظارات را داریم

  .هم تاکتیک مان را تغییر داده و سیاست درست از وضع جدید استنتاج خواهیم کرد

 و حلبچه، حزب حکمتیست و دانشگاه  کومه له

مطلقاً هیچ قصور، بی احتیاطی و یا ماجراجویی سیاسی، تاکتیکی و تشکیالتی حزب حکمتیست مستقیماً در تصمیمات 

( داب)، عمل نکرده و این حزب از باالی سر ١٢٢٣آذر ١٢در جریان رویدادهای بزرگ ( داب)ابری طلب دانشجویان آزادیخواه و بر

تشکالتی صرفاً از روی دستور  ،منظور این است، داب اقدامی را بر خالف اراده، تشخیص آزادانه خود. دخالت نکرده است

ری تی و حتی خارج از کنترل ما یک سدستور و رابطه تشکیالحزب ما باشد به اجرا نگذاشته و کامالً با تصمیم خود و خارج از 



از نظر سیاسی و اهداف کمونیستی، حتماً اشتراکتی بین آرمان های حزب و داب همانند اکثر آزادیخواهان . کردند را اقدامات

و رابطه تشکیالتی، اما کشاندن این نفوذ معنوی و اشتراکات آرمانی حزب ما بر چپ جامعه، به قلمر. در ایران وجود دارد

ولی . بمعنی متعارف کلمه، تنها بهانه ای برای ضربه زدن به داب و به مبارزه بر حق مردم ایران علیه حکومت اسالمی است

آذر در دست حزب حکمتیست بود و آن تاکتیک ها و پروژه ها اشتباه از آب در آمده  ١٢در روز ( داب)فرض کنیم کنترل اقدامات 

ن صورت، آیا این هیچ کسی و هیچ جریانی را مجاز می کند که علیه داب و ما شانتاژ کند؟ مگر اشتباه کردن باز در ای.  اند

جرم است؟ مگر با اشتباه کردن در این یا آن عرصه از مبارزه با دشمن هویت مبارزین و سازمانهای انقالبی عوض می شود؟ 

قطب مخالف حرکت کند و به دام حکومت و جریاناتی بی افتد که هر باز در صورت اشتباه ما در عرصه ای، نباید کسی دنبال 

را نمیداند، پایه ساختمانش از بیخ نتنها کج،  جریانی که فرق این بدیهیات. انندگونه ابراز وجود علنی کمونیست ها را جرم مید

 .بلکه ویران و کالهشان پس معرکه است

ماه ١٦لبچه و بمب باران شیمیایی آن توسط حکومت عراق در روزحک کومه له در جریان حمله جمهوری اسالمی به شهر

اگر کسانی آن روزها به خاطر بی دقتی کومه له در قضیه جانباختن اکثر رفقای . را از دست داد" گردان شوان" ١٩٢٢مارس 

شکست و خیانت و  گردان شوان، کومه له را دشمن گردان شوان، مردم کردستان و کمونیسم در ایران معرفی میکرد و آن را

ما ساده . ببرند سئواللقب می دادند، تنها هدفشان این بود که انقالبیگری کومه له آن زمان را زیر " افتضاح سیاسی"

مشخص بود که کومه له در . استمیگفتیم این تبلیغات ضد کمونیستی و به نفع رژیم جمهوری اسالمی و بورژوازی منطقه 

ممکن بود صد اشتباه بکند، ممکن بود تاکتیک غلط اتخاذ کند، اما نفس حقانیت مبارزه . می بودحال مبارزه با رژیم منفور اسال

دانشگاه ها و  اکنون با همان متدولوژی باید به داب و. نبود سئوالاش، نفس تالش برحق اش برای هیچ انسان مبارزی زیر 

 ١٢١. کومه له این سیاست را در دفاع از ما اتخاذ نکرد صد البته که در جریان داب. دانشجویان و حزب حکمتیست برخورد کرد

 ٢٣آذر  ١٢آن، کومه له پاسیف در کنار لیبرالیسم چپ به انقالبگری و انقالبیون در قضیه مبارزاتی پیش و پس از  برخالفدرجه 

یت کمونیستی نفرت پراکنی دانشجو، به ما، به داب و هر گونه ابراز وجود علنی فعال ٢١در دانشگاه ها و زندانی کردن بیش از

 .کرد

زدن به داب و به خطر انداختن امنیت جانی دانشجویان زندانی شده مساله نقد سیاسی و نقد کمبودها، با مساله ضربه 

قبیح است اقداماتی که به بهانه نقد سیاسی و کمبودهای ما، مغرضانه به امنیت جانی دانشجویان زندانی ضربه . فرق دارد

گیرم در .  جمهوری اسالمی ده اشتباه هم شده باشد با رژیم" داب"گیرم در تاکتیک . تخطر انداخ بهبیشتر  و آنها را ؛زد

آذرین و مقدم و بقیه ، (صالح مازوجی)برخورد ما دردفاع کردن از مبارزات آنها اشتباهی هم بوده باشد، که نبود، آیا کومه له 

بگری در پیشگاه بازجویان حکومت اسالمی محاکمه و محکوم کنند؟ دانشجویانی انشاء نویسان مجازند انقالبیون را بجرم انقال

کسی که در مقیاس جامعه به آزادی فکر کند، . که با گامهای بلند خود چند گام کل چپ و انسانیت و جامعه را بجلو بردند

و درک کند، یقیناً باالترین احترام و  ایران دل بسوزاند سان برای تغییر فضای موجود جامعهکسی که به انقالبگری و اراده ان

به همه کسانی که با . درود به همه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و به همه مدافعین آنان و از جمله به ما می فرستد

خیلی . آمد آنها را کمک کردند و به حکمتیست ها بمثابه بخشی از این تالش عظیم احترام میگذاردبردستشان  ازچه هر 

آنگاه این چنین القیدانه، کینه توزانه . سان درک میکند که باز شدن فضا به نفع تمام جامعه و تمام آزادیخواهان در ایران استآ

کومه له، آذرین و مقدم، کمونیست ها را محاکمه می کنند که چرا بخود اجازه داده اند . وحامیانشان رفتار نمی کرد" داب"به 

ل صراحتاً با اسم و رسم چپ در جامعه اختناق زده، ظاهر شده، حرف بزنند و از آرمان برابری که در سطح علنی و با آن شک

مقدم است که می خواهند رادیکالیسم و  -موضع کومه له در این رابطه عین رفتار لیبرالیستی آذرین. طلبانه دفاع کنند

 .کنند را در قفس گریانقالبی

آیا اگر اشخاصی یا سازمانی می آمد هر . کالم داشتمیان کارگران مبارز نفوذ کومه له در  ٦٢تا ١٢٦١در فاصله سالهای 

مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها، مبارزه صنفی و سیاسی آنان را در مراسم اول ماه مه ها به این بهانه که کومه له 

دن مبارزه کارگران و با موازی منافع رژیم مبارزه آن کارگران را نظامی قلمداد می کرد، بجز مرعوب کر ،سازمانی نظامی است

حرکت کردن می تواند هدف چیزی دیگر باشد؟ اکنون رضا مقدم در کنار هر جمله باصطالح انتقاد به حزب ما و برای سنگین 

یخواهد کومه له از این سیاست که آگاهانه م! عمداً کلمه نظامی و گارد آزادی را تکرار می کند( داب)کردن پرونده دانشجویان 

پایه هویت  ،صالح مازوجی -آذرین -حتی با معیار کومه له فعلی، موضع مقدم. نیزحمایت کرد -بکشدرا دندان مبارزه مردم 

تا کارگران هوادار وی باشند، مبارزه سیاسی و صنفی روتین خود  ؟یا بامی و دوهوا است. نفی می کنداردوگاه های او را هم 

وجود دارد، دیگر مبارزه ( داب)ه نفوذ کالم حکمتیست ها زیادتر در میان دانشجویان را میکنند، ولی اگر مشخص شد ک

 !ظامی و حمل اسلحه گارد آزادی استن( داب)دانشجویان 

هر . کارگری زیاد است -بهانه حکومت ها همیشه برای اجازه ندادن به ابراز وجود علنی افراد و تشکل های کمونیستی

وجود علنی و طرفداری از احزاب سیاسی را به این آتو محدود کند، کمکی به رفع این مانع  کسی تالش جامعه برای ابراز

و هر سازمان و احزاب  کومه لهچه طرفدارو کسانیکه در ایران در حال مبارزه هستند، چه طرفدار ما باشند . نمی کند

متاسف می شود که سازمانی مثل کومه  انسان. اپوزیسیونی که مخالف سیاسی همدیگرند، باید امنیتشان به خطر نیفتد

له با این همه سابقه مبارزه، درایت تفکیک این سطوح از هم را ندارد و یا از سر خصومت گروهی با ما، منافع عمومی را 

 ! نادیده میگیرد

 اردوگاه های کومه له در عراقه رمز افسان



 تئوریتمام فلسفه و ! مبارزه واقعی را ترک کرده ایمهمیشه به ما طعنه می زنند که میدان  ،او هم مسلکانکومه له و 

فعالیت  ،نامبرده. ها بر اساس فعالیت اردوگاهی و چهرۀ نظامی داشتن درعراق است" ترک کردن"ها و " رفتن"پشت این در 

 ،له است آنچه مقدسات کومه! مبارزه فرض می کند و مبارزه خارج از آن را میدان غیر واقعی" میدان اصلی"اردوگاهی را 

رهبران کمونیست در میان "که ما با گشت های  یزمان. یعنی اردوگاها و مبارزه و زندگی در شکاف حکومت های منطقه

و جوله های گارد آزادی به جامعه نشان دادیم که ادعای آنان غیر واقعی و ما همیشه در راس مبارزات مردم کردستان " مردم

ما از ، اگر الزم شد. عرصه ها و از جمله عرصه مبارزه نظامی حضورخواهیم داشتبا جمهوری اسالمی هستیم و در تمام 

و جوله های گارد آزادی است " رهبران کمونیست در میان مردم"اما این گشت های . اهرم نظامی نیزاستفاده خواهیم کرد

آن  ،کنونه از زمان جدایی ما از حکا تال کومه. که مورد نفرین متحدین جدید کومه له ایرج آذرین و رضا مقدم قرار گرفته است

از زمان . ما میداند" آشیل پاشنه"انتخاب سیاسی را خالی کردن میدان مبارزه واقعی قلم داد نموده و آن را برگ برنده خود و 

حاد شدن بحران داخلی و کشمکش حکمتیسم با گرایش چپ سنتی و ناسیونالیسم کرد در درون حزب کمونیست ایران 

بجای تعمق، علیه آن شوریده و آن . تا به امروز، کومه له نتوانسته و نخواسته علت و ماهیت آن اختالفات را بفهمد ١٩٩١در

 . داده استصادر کرده وادامه را " میدان مبارزه واقعی را ترک کردند" احکام

کمونیسم در سطح بین در مورد علت و اهداف جدایی ما از حکا، عواملی که باعث این گسست شدند و تغییر وضعیت 

آوار کمونیسم روسی، چینی و پوپولیسم و خلقگرایی، المللی و آماده شدن ما برای عبور دادن کمونیسم و نجات آن در زیر 

در شرایطی که تا  .اما انگار کومه له نه این گفته ها را شنیده و نه این نوشته ها را خوانده است. زیاد گفته و نوشته ایم

سیاست رسمی آن حزب و  ،های ما و منصور حکمت تمام جهت و سیاست ،حزب کمونیست ایران بوده ایم زمانی که ما در

کردن و ن، دور اندیشی گذشتن از کنار مصافهای جدید پیشاروی کمونیسم بعد از شکست بلوک شرق. کومه له بوده است

از سقوط شوروی را فعالیت علنی و واقعی می  و  ماندن در همان حال و هوای پیش ،یافتن برای سئواالت جدیدنجواب تازه 

تشخیص ندادن هیچ کدام از مولفه های بین المللی . جاماندن از قافله و تغییر نکردن خود را فضیلت عجیبی میداند. نامد

تند؟ باید از کومه له پرسید که آیا آن عرصه ها میدان مبارزه واقعی هس .طبقه کارگر بطور عجیبی نزد ایشان ستایش میشود

دفاع از تشکل ! اگر اینها را هم میدان مبارزه واقعی بحساب آوریم، در این چند سال روشن شد ما کجا و حکا کجا ایستادیم

یابی طبقه کارگر و تالش در این راستا، آکسیون های حمایتی در دفاع از دانشجویان و تشکل های غیر دولتی در ایران و 

شما هیچ کدام  .در منطقه از جمله فعالیت ما در این مدت بودند" کمونیست در میان مردمرهبران " تشکیل گارد آزادی و حضور

میدان مبارزه " آیا ! کردستان فرار کردید، دارید صورت مساله را وارونه می کنید" زرگویز"از اینها را نمی بینید و با فرمول از 

قومی در منطقه و سازش با آنها است؟ آیا ( مام جالل)با احزاب برقراری رابطه و هم سوی  -تنها اردوگاه های زرگویز" واقعی 

، پس از اشغال عراق و ٢١١١سپتامبر  ١١تعیین خط مشی کمونیستی پرولتاریا در قبال شرایط پس از سقوط شوروی، بعد از 

 باز تعریف اغلب مولفه های جهان غیر از اردوگاه های کردستان عراق جای دیگر هم امکان پذیر است؟

طبقاتی  -ما را چه خوش آید و چه نه، ما جهت کمک به شفافیت مبارزات کارگران و مردم کردستان، نقد و مبارزه سیاسیش

اگر کومه له دوست دارد از خواب پاسیفیسم و ایستادن بین چپ و . خود را تا به نتیجه منطقی و نهایی ادامه خواهیم داد

 -صولییم و نور افکن نقد ادپرانشحالیم که این خواب را از سر او ما خو ،راست به خماری چند سال بیشتر سر کند

ما . ما خوشحالیم که نشستن بین دو صندلی را از کومه له سخت خواهیم کرد. کمونیستی خود را بر اختالفاتمان بتابیم

برابری طلب را افشا  خوشحالیم که موضع گیریها و دفاع کومه له از لیبرالیسم چپ در برخورد به دانشجویان آزادیخواه و

نه نیست، سیاسی نیست، مستند مسئوالما متاسفیم واکنش و پاسخشان به انتقادات ما از زمان جدایی تا به امروز . کردیم

" داب"و صادقانه نیست، بلکه همراهی با منحط ترین گرایشات ناسیونالیستی و لیبرالیسم چپ در جامعه و دشمنی با 

ارتباط با حزب حکمتیست و پسوند نظامی را جهت سنگین تر کردن پرونده دانشجویان نزد رژیم  هم اکنون رضا مقدم در. است

چند بار تکرار کرده است تا کفگیر را به ته دیگ بزند و خون داب را بجرم قبول داشتن سیاست حزبی که پتانسیل مبارزه 

تسلیم ( از جمله بهمن شفیق، امیر پیام و عباس فردمانند خیلی ها )کومه له بجای تقبیح کردن . نظامی هم دارد، مباح کند

طلبی داوطلبانه لیبرالیسم چپ مقدم و آذرین، متاسفانه به دفاع از آنها برخاسته و اطالعیه و توبه نامه های آنان را سر تیتر 

از ه برگشتن را منصور حکمت فاصله می گیرید شما هرچه با کمونیسم کارگری و با جهان بینی. سایتهای خود کرده است

 .مسدود می کنیدرا خود 

 گارد آزادی 

به گارد آزادی  و از این طریق به مبارزه را  مبارزات دانشجویان در دانشگاهها ، آذرین و مقدم(صالح مازوجی)کومه له  

ود را شریک دانشجویانی را که از نظر آرمانهای آزادیخواهانه و انسانی خکه بخشی از به این خاطر  !مسلحانه نقب می زنند

چون گویا . کومه له میدانند، آگاهانه اسلحه گارد آزادی را به دوششان می بندندبه تا  به ما نزدیک ترو در آرمانهای حزب ما 

! پس البد هر کسی از هر نقطه ای دنیا از آن سیاست ها دفاع کرد، عضو گارد آزادی است ،حزب ما چهره نظامی هم دارد

به سرمایه داران و رژیم اعتراض می کردند و یا اول ماه مه  ٦٣ها  اطراف بوکان و مهاباد در سالهای  ران کوره پزخانهمگر کارگ

بودند؟  کومه لهپیشمرگ  ،را هم دوست داشتند کومه لهاز آنها حمایت می کرد و کسانی از آنها  کومه لههای سنندج که 

ی در حین کمک به سازماندهی و تشویق آنها برای بدست آوردن مگر کارگران کوره پزخانه ها که رفیق جانباخته سلیمان دمحم

ربط حقوقشان با صاحب کار و کارفرما توسط حزب دمکرات ترو نشد؟ به بهانه حضوررفیق سلیمان که پیشمرگ کومه له بود 

گاهی آزادی توسل به اتحاد و آ امبارزات آن کارگران با اسلحۀ کومه له مسخره نبود؟ پس دانشجویانی که می خواهند ب

به رژیم تحمیل کنند، چرا به گاردآزادی وصل می کنید؟ در ثانی گارد آزادی صرفا  را (دانشگاه پادگان نیست)فعالیت سیاسی 

 . نیروی نظامی نیست که تا هر کسی از آن حمایت کرد نظامی باشد، بلکه ابزار قدرتمند کردن مردم در اشکال مختلف است



د عضویت در احزاب جرم باشد؟ بجای محکوم کردن نظام دیکتاتوری که انسانها را مجبور به پنهان چرا بای! مساله وارونه شده

تعلق سازمانی جرم نیست، بی ! کردن عقایدشان می کند، باید حزب ما محکوم شود که چرا مردم از وی هواداری می کنند

ر موازنه قدرت بین نیروهای انقالبی و ضد اصولی نیست، ضد کارگری نیست و ضرورت مخفی کاری تنها از سر ناچاری د

ما . هر کسی در هر وقتی این باالنس را بهم بزند، تنها مربوط به تشخیص درست زمان و مکان است. انقالب ناشی میشود

چه بخاطر توازن قوا و بخاطر خطر جانی مردم، به تمام انسانهای شرافتمند توصیه کرده ایم که رابطه تشکیالتی خود را که با 

دانشجویان در  که کجا متوجه شدنداز  آذرین و مقدم. جریانی هستند تا عوض شدن توازن قوای بین مردم و رژیم پنهان کنند

رید که اال و بال آنها بخاطر تعلق تشکیالتی با اویبا گارد آزادی وصلند؟ اما چرا باید شما به کمونیست ها فشار ب  دانشگاه ها

مگر حکمتیست بودن جرم است؟ چون حزب حکمتیست از نظر شما سازمانی مورد قبول  حزب حکمتیست بازداشت شدند؟

از آزادی وجدان و فعالیت به شرطی شما که نیست، پس هواداران وی سزاوار مجازات هستند؟ این است آزادمنشی 

تی می تواند بیشتر آنها که ح سیاسی مردم دفاع می کنید که نزدیک به شما باشند؟ در مورد بقیه اپوزیسیون نگران نکاتی

 را به خطر مواجه کند نبود؟ 

باشد؟  اگر آری پس منطق محکومیت گارد آزادی نزد )**( دارای نیروی و پتانسل نظامیآیا یک حزب کمونیستی مجاز است  

ه میخورد؟ به درد چ" زرگویز"اگر نه، پس فلسفه وجودی اردوگاه ها و کمپ های کومه له در  مازوجی، آذرین و مقدم چیست؟

از کی قرار است که فقط کمونیست ها باید بی دفاع باشند و غیره مسلح؟ کومه له، لنا و آذرین در همه شرایط اگر فقط به 

باج به ( دیپلوماسی)که برای حفظ آنها این همه  یپس چگونه کومه له اردوگاه های ،و غیره نظامی معتقدند" مدنی"مبارزه 

توضیح می دهند؟ اگر بحث بر سر وقت و زمان مناسب است که را ب قومی درعراق داده است حکومتهای خود گمارده و احزا

ی ابزار اعمال گفتیم گارد آزاد. است از چهره نظامی استفاده شود، ما نگفتیم گارد آزادی در حال حاضرصرفاً یک نیروی نظامی

 . مختلف است بعادقدرت مردم در ا

نه با سر و شکل . د، اما نه با سیاست ها، سبک کار و دیدگاه ها و خط مشی فعلیمی تواند کمونیست شو کومه لههنوز 

با یک تغییر اساسی و نقد ریشه ای از . کنونی، بلکه با گسست همه جانبه در کلیه میدانهای پراتیک و سیاست

 ٢١١٢ ژوئن ٢١.      ناسیونالیسم و لیبرالیسم چپ در درون و بیرون خود

 --------------------------------------------------------------------------------------

، جریان مهتدی میخواهند خانم صبری ٢١١٢عبدهللا کهنه پوشی از عبدهللا مهتدی در ماه آوریل جماعت درجریان جدایی )*(  

سلیمانیه منصرف  (ئاسایش)یس ری به گروگان بگیرند که با دخالت پلیبهمنی همسرعبدهللا کهنه پوشی را به قصد باج گ

 .میشوند

عنوان یکی از مطالب من در نقد گرایش لیبرالیسم چپ و کارگر کارگری است که در کتاب " حزب مسلح طبقه کارگر)**("

 . منتشر شده که مطالعه آن به این بحث کمک خواهد کرد" ایران پایان حزب کمونیست کارگری"

 کومه لۀ فریب خورده   

ضمنی کومه له از " غیر مستقیم"را نوشتم و در آن چند پرده از حمایت " کومه له در دوراهی"ه که مطلب دو هفته گذشت

در قبال مساله زندانی شدن ...( آذرین و مقدم - مازوجی)ت چپ حرکت ضد انقالبیگری و ضد تحزب کمونیستی، البته با ژس

طیفی از  ،ررات آنگونه رفتار با داب و با ما را خاطرنشان کردمرا بر داشتم و مض( داب)دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب 

با وجود هشدار ما در خصوص ضرورت قطع حمایت کومه له از آن خط منحط . ای ها به ما پاسخ داده و اظهار نظر کردند کومه له

د نیامده و متوجه خطر نیستند، گری در جامعه، نامبردگان نه تنها بخویانقالبآذرین و مقدم برای هر نوع  -لیبرالیسم چپ لنا

بر سر )از همین کانال دامنه بحث را فراتر از رویدادهای مورد اختالف اخیر ! بلکه در همین مسیر با شتاب بیشتری درحرکتند

. آن را به رویدادهای مهم تاریخ گذشته، مسیرحرکت جنبش های طبقاتی و تحوالت جهانی کش داده اند برده و (مساله داب

شته و سایر موضوعات، چنان سطحی، مجازی و متافیزیکی است که فاقد هرگونه ارزش علمی، ذادات آنان به تاریخ گکل انتق

برای نمونه یکی از اجنده های مطرح شده، نقش منصور حکمت و آمدن وی به کردستان و دخالت در . ک و انقالبی استتئوری

 .نگری مفرط آنان را نشان می دهد یسطح که خود نمونه تیپیک -سال گذشته است ٢٣تشکیل حکا در 

و آمدن به کردستان و جدایی ما در سال  تقریباً تمام استدالل فعالین کومه له راجع به نقش منصور حکمت در تشکیل حکا

 کومه له با وجود اینکه پیش از آمدن منصور حکمت به. منصور حکمت آمد تا کومه له را نابود کند: "به این ترتیب است ١٩٩١

کردستان، سازمانی معتبر بود، برنامه انقالبی داشت، رهبر مردم کردستان بود، در مقابل دشمنان سازش ناپذیر بود و 

کسی )اما با آن همه مهمی، آن همه ابهت، آن همه نبوغ انقالبی و خستگی ناپذیری  ،داشت...کادرهای مهم، پاک و

در مدت کوتاهی تمام آن مشخصات را از " هوا، نا مهم و غیر انقالبیگمنام و روشنفکر پا در " منصور حکمت ( نمیداند چرا

برنامه و اساسنامه کومه له را به شکلی که با قبل تفاوت داشته باشد را !  کومه له گرفت و او را فریب داد و طلسم کرد

سال  ٢و آ ن . ا با خود می بردر کومه لهدر صد کادرهای مهم و صادق  ٢١سال و بعد از جدایی،  ٢بازنویسی و کل کومه له را 

 ٢و از آن زمان تا ابد هر بالیی به سر نامبردگان بیاید تقصیر آن . باعث شده که کومه له هنوز از این طلسم نجات پیدا نکند

 ".سال حضورمنصور حکمت در کومه له است

ه منجر به تشکیل حکا و جدایی مبارزه سیاسی طبقاتی و مصاف های است کواقعاً این تحلیل مارکسیستی از مسیر حرکت 

و یا داستان دیو و هیوالی افسانه های یونان باستان؟ یک نفر در حکا  ،اکثر کادرهای آن زمان حکا همراه با منصور حکمت شد

سال پیش چند نفرآمدند و تاریخ کومه له را برای  ٢٣این چه تجزیه و تحلیلی است که گویا ! آخر عزیزان بگویدپیدا نمی شود 

یا کومه له پخمه : خوردن کومه له از چند حالت خارج نیست -د طلسم کردند؟ نتیجه این تجزیه و تحلیل شما از علت فریباب



، جادوگری و هیپنوتیسمو یا کل تالش انقالبی در زمینه نقد و تکامل را شعبده بازی، ( که آن زمان چنین نبود) بوده است 

سال چنان تاثیرعمیقی در کردستان و  ٢بسیار بزرگ و مهم بود که توانست آن یا منصور حکمت . مذهبی بحساب آوردن است

درکومه له بگذارد که حذف شدنی نیست و شما داستان سرایی را جای بررسی ابژکتیو ومارکسیستی علت واقعیت ها و 

تیک یک کمونیست بزرگ بخاطر اینکه اهمیت تاثیر پرا.  درک مسیر حرکت مبارزه طبقاتی و پراتیک کمونیستی نشانده اید

انقالبی را در صحنه کردستان حذف کنید، بخاطر اینکه اهمیت تاثیر پراتیک یک نسل از کمونیست های همرزم و همسنگر وی 

سعی می کنید او را در  ،توجیه نمایید را طبقاتی و غیر کمونیستی امروزتان -را دستکم بگیرید، بخاطر اینکه سازش سیاسی

له را در نقش تماشاچی های کودن و ساده لوح این نمایش تعریف کنید که هاج و واج به تردستی  نقش ساحر و کل کومه

شما را مجبور می کند نقش فریب خورده به کومه له بدهید  ،این تبیین! صحنه وی نیستند ساحر نگاه میکنند و متوجه پشت

مردم داری کوملۀ ماقبل که از برنامه و سیاست داشتن،  با آن همه تعریف و تمجیدی. تا منصور حکمت را فریبنده قلمداد کنید

مهم و "آمده باشند و هشت سال تمام رهبری " نا مهم و پا در هوا" میکنید، منطقی بنظر نمیرسد چند نفر مکنگره دو

نا " انسان  یک. ی کومه له از خود اراده ای نداشته استیگو. آن را به تعریف و تمجید از منصور حکمت وادار نمایند" مردمی

. بخشی از رهبری کومه له می دانند مساله اینطوری نیست. سو سوق داده است آنسو و  اینبه او دستور داده و به " پاک

مساله فریب خوردن و فریب دادن ! آقایان. خیر: اما اگر به این قصه های بی ارزش و پوچ موافق نباشند، باید اذعان کنند که

بحث شد، جلسه گرفتیم، کنگره گرفتیم، سمینار تشکل شد و در ارگانهای رسمی و . کنید نبود، شما داستان سرای می

رهبران آن . تصویرامروز شما نه کومه له پخمه بود و نه منصور حکمت شیطان قانونی حزبی رای گیری می کردیم و بر خالف

این قدر بزرگ، انقالبی و کمونیست بودند . ودندزمان کومه له واقعاً انسانهای انقالبی و کمونیست و بزرگی برای زمان خود ب

. که طرح و برنامه انقالبی تر و کمونیستی تر از انسانهای بزرگ تر، انقالبی و کمونیست تر از خودشان را بی تعصب بپذیرند

گری تر از آنچه کمونیستی تر، طرح و استراتژی کار تئوریزیادی بر خالف امروز، رهبران کومه له حرف بهتر،  دالئلروزها بآن 

خود داشتند را از انسان های بزرگ و انقالبی و کمونیست تر از خود قبول داشتند و به این خاطر به منصور حکمت رای 

 . فریب خورده و فریبنده ای در کارنبود. میدادند

نه ارزش  ،قوط کومه لهاین گونه تعریف و تفسیر از صعود و س. نقد شما به ما را نمی توان نقد نامید ،درست به این خاطر

فکر می کنید . ک دارد، نه گامی به جلو رفتن است و نه صفوف مردم در مبارزه با جمهوری اسالمی را متحد می کندتئوری

طنز  و"منصور حکمت آمد تا کومه له را نابود کند"مبارزه سیاسی پشت پاگرفتن، شعبده بازی، برانگیختن احساسات اخالقی 

نه ارزشی، نه اصولی و نه که محکوم کردن است؟ گویی سیاست میدانی است را یمت همدیگر و طعه زدن و به هر ق

امروزتان،  و شما می توانید برای توجیه منافع. پایبندی به حقیقت الزم است و نه به جوهر و مضمون مبارزه سالم نیازی دارد

جوهر محتوای رویدادهای بزرگ عبارات زیبا و جمالت قالبی  اما تاریخ و. واقعیت های گذشته را وارونه و آنها را نادیده بگیرید

" هنر فن دروغ"، سیاست "بکش تا کشته نشوید"نیستند که هر انسانی بار آمده با فرهنگ مکتب بورژوازی محکوم کن، 

هانه برای نه پراتیک آگا ،این گونه نقد منصور حکمت و کمونیسم کارگری. است بتواند منصور حکمت را مسخ و تحریف نماید

منصور حکمت هر روزی هر تصمیمی را گرفته و هر اقدامی که در مورد کومه له . پی بردن به حقیقت و نه فراتر رفتن است

 .خوشبختانه برای انسان حقیقتجو از کانالهای فراوانی قابل دسترس هستندو اینها . انجام داده است، تاریخ دارد

را به کومه له وارد کردیم، انشعابات بعدی را چگونه معنی می کنید؟  "ضربه سنگینی"ما  ١٩٩١اگر فرضاً بپذیریم در انشعاب 

چرا باالتر نرفت؟ آیا تمام انشعابات . باالخره کومه له همراه با ما ریل عوض نکرد و روی همان پله ای که پا گذاشته بود ماند

ست امروز سازی می زنند باید همه را بگردن ما بعد از هفده سال و هر کسی که بر سر کومه له واقعی چه هست و چه نی

تا به امروز به سر شما  ٩٢انداخت؟ شما شاید بتوانید جدایی ما را از حکا ضربه سنگینی تفسیر کنید، اما هر چه بعد از سال 

 .هستید مسئولآمده است خود شما 

هم قدیمی تر و امروزی ایران و جهان را م مسائلامروز کومه له جدید مواضع شفاف و روشن کمونیستی در قبال خیلی از 

در قبال یک . ، سیاست و موضع دوپهلو داردمسائلدر قبال یک سری . در قبال یک سری سیاست سکوت اختیارمیکند. ندارد

ما . میتواند سیاست وی را تعیین نماید ،مد روزاستکه چه  و هر سری سیاست دنباله روی و به این دلیل اوضاع خودبخودی

م که امروز کسانی چون ایرج آذرین، سیروان پرتونوری، عرفان عثمان و صدیق اسماعیلی خط مشی سیاست کومه متاسفی

سیاست کومه له "من نوشته است  عرفان عثمان در پاسخ به. له را در قبال منصور حکمت و حزب حکمتیست تعیین میکنند

پس اگر اینها سیاست کومه له نیستند، یا باید ". دیگوئب( و افتضاح سیاسی" شعبات"، "دکان) "این نیست به هیچ حزبی 

ها طی این مدت هرچه بد و آذرین ها، پرتونوری ها، عثمان ها، اسماعیلی ها و خدری  دئیبگواطالعیه بدهید و تکذیب کنید و 

مواضع  است نهها بیراه به حزب حکمتیست گفته اند، هر چه فضای مبارزه سالم سیاسی را آلوده کرده اند، چرندیات خود آن

 . و اگر نه، مردم نوشته های سایت ها و کادرهای کومه له در مورد حزب حکمتیست را موضع نامبرده میدانند. کومه له

مردمی که اسم کومه له را شنیده باشند، به او نگاه میکنند که در عرصه های مبارزه چپ و کمونیستی با جمهوری اسالمی 

به شهادت این دوره فعالیت طرفداران وی، بخصوص از زمان دستگیری های . کجا ایستاده است ایران و کل سیستم بورژوازی،

ایجاد کرده است، مستقیم یا ( داب)، هر جریان ناسالم، تسلیم طلب و مرتجعی که مانعی جلوی پیشروی ٢٦آذر  ١٢( داب)

باعث شده که جایگاه آن تالش بزرگی که  کومه لهمحدودنگری . غیر مستقیم از خاکریز کومه له به ما شلیک کرده است

سعی می کند جامعه اختناق زده کنونی ایران را از مرحله اختناق به مرحله عملی کردن آزادی فعالیت سیاسی و 

یعنی تحمیل آزادی )آنان متوجه نیستند در این پیروزی . کمونیستی به جمهوری اسالمی ایران تحمیل کند را نمی فهمند

وقتی فضا برای حیات . ، همه مردم ایران نفع خواهند برد و تنها رژیم و مدافعین او بازنده هستند(حکومت فعالیت سیاسی به

سیاسی و آزادی مدنی باز شود، تنها دانشجویان و احزاب مدافع آنها نیستند که راحت تر نفس میکشند، بلکه تمام جریانات 



کومه له آن . احت تر نفس میکشند و در نبود آن همه خفه میشوندسیاسی و حتی همه موجودات زنده از فضای آزاد وسالم ر

و این تنها بی . کدام حزب کمتر و یا بیشتر در آن نقش داشته خیره شده استاینکه به منافع بزرگ عمومی را ندیده و 

 یبه انبار میکروب هایمتاسفانه امروز سایت های نامبرده . نشان میدهد را یتی این جریانات در ابعاد بزرگتر اجتماعیمسئول

 ،میماند که هر حشره و جانور فاسد و مضر برای جامعه، مضر برای کارگر و ضد کمونیست پیدا می شود، آنجا تخم می گذارد

از سرمایه اعتبار  کومه له. تغذیه کند برای رشد خود ،تا از زمین مساعد و حاصل خیز ضد حکمتیستی کنونی کومه له

 . همه آنها خوراک تبلیغی و سرویس مجانی می دهدکمونیستی گذشته خود به 

جدا شد و درهر بزنگاه مهم تاریخ معاصر، پس از جدایی کمونیسم کارگری از کومه له، کومه له هم از کمونیسم . سخن کوتاه

. نع شده استیا ساکت ماند و یا همراه موج، در پس قافله، با حرکت الک پشتی خود ادامه داده و به زندگی و صرفاً ماندن قا

متاسفانه دوباره و چند باره . با جمهوری اسالمی در یک تند پیچ دیگر از ایشان امتحان گرفت( داب)مبارزه چپ و کمونیستی 

خالی عامل آن را  ،بجای اینکه از رشد چپ در ایران خوشحال شود، بسان لیبرالیسم چپ. در این امتحان هم مردود شد

کمونیسم و چپ جامعه، بلکه از ( دانشگاه)ده مستقیماً کارنامه این دوره خود را نه از نامبر. شدن زیرپای خود میداند

موضع رسمی، شفاف و رادیکال در مقابل لیبرالیسم چپ، در قضیه . چپ ها گرفت -چپ ایرج آذرین و ناسیونال -لیبرالیسم

معرفی می کنند و  کومه لهرا هوادار مورد اختالف چپ و راست جامعه نداشت و طیف های از ناسیونالیست های که خود 

بجای اهمیت . خط مشی برای او تعیین می نمایند ،طبق معمول با ماسک دفاع از وی به سنگر لیبرالیسم چپ خزیده اند

دادن به هشدار درست ما در جدا کردن صف خود از این خط منحط، خود را به تکرار قصه های نامربوط و سطحی هفده سال 

و  کومه لهمن همراهی . لیسم در قبال جدایی ما، البته بشکل غیر سیاسی تر مشغول کرده استگذشته ناسیونا

و به حامیان آنها را با فاکت مستدل، صبورانه و بخشاً با تفصیل در مطلب ( داب)پاسیفیسم آنها در حمله لیبرالیسم چپ به 

ناسیونالیست،  کومه لهبنظر میرسد معضل . نها نمی بینمبه نقد کشیدم، اینجا لزومی به تکرار آ( کومه له در دوراهی)قبلی 

.               را با دشمنی وارونه میکند نقدلذا جایگاه . عمیق تر از آن است که بتوان با تذکر و چند نقد و روشنگری ما بخود بیاید

 ٢١١٢ ژوئیه ١٢

 پاسخی به عرفان عثمان 

زیر را  سال جاری، مطلبی ژوئن ٢٦در تاریخ  "بوروژهه الت"در سایت که  است جدید کومه لهعرفان عثمان یکی از طرفداران 

به (" تیست حیکمه -یرانئندامی حیزبی کمونیستی کرێکاری  هئری  عفه جوابێک بۆ دمحم جه)ر دوو رێگا  سه  له  ڵه ۆمهک"عنوان 

پرداخته و قسمت هایی که " یکومه له در دوراه"مطلب به بخشهای از مقاله من وی در این . زبان کردی نوشته است

ایشان حرف دل اکثر که از آنجا . است کرده بیشتر حالت طنز دارند را از متن جدا کرده و بشکل کاریکاتورشده آنها را نقد

نامبرده این . رهبری کومه له را با زبان ساده و بی پرده و البته کمتر سیاسی مطرح می کند، پاسخ مختصری از من می طلبد

به زبان " کومه له در دوراهی"مطلبی تحت عنوان  "بوروژهه الت"در سایت "  جعفریکسی بنام دمحم" :ع میکندگونه شرو

ن کومه له و حزب کمونیست ایران که انتقاد تندی از سران کمونیسم کارگری بعد از فارسی در جواب به چند نفر از هوادارا

ومه له را متهم کردند که تحت تاثیر سیاست ایرج آذرین ورضا مقدم اینکه سران این حزب بدور از هر گونه پرنسیپ سیاسی ک

 ".قرار گرفته اند در معرض دید خوانندگان گذاشته است 

" سران"بکار بردن اصطالحات . اولین توصیه من به عرفان عثمان این است که با ادبیات جمهوری اسالمی انشاء ننویسد

در حال مبارزه است از ادبیات  یبهتر است کسی که با جمهوری اسالم. ن استادبیات جمهوری اسالم علیه احزاب اپوزیسیو

اگر دوست دارید کمونیست . او علیه احزاب اپوزیسیون مخالف سیاسی خود، تحت عنوان مبارزه سیاسی، استفاده نکند

ت فراوان در ادبیات آنگاه یاد خواهید گرفت اصطالحات و عبارا. شوید، برویدعلم، زبان و فرهنگ کمونیستی بیاموزید

حتی آبکی ترین اشخاص چپ اصطالحات شما . به کار ببرید" سران حکمتیست"مارکسیستی هست و مجبور نیستید کلمه 

البته . حزب وغیره استفاده میکنند( رهبر)ین، عضو کمیته، دبیر کمیته، لیدرمسئولاز کلمه " سران"بجای .  را بکار نمی برند

 .ره توهین به کومه له وانمود نکنیداگر این توصیه ها را دوبا

یا نشانه کمبود معلومات شما است و یا قصد دارید جایگاه مطلب را نزد "  جعفریکسی بنام دمحم"دوماً، معرفی من بعنوان  

ر ای اظها مسئلهاما وقتی در باره . ندانستن و کمبود اطالعات عیب نیست، بروید یاد بگیرید. دهید  خواننده کم اهمیت جلوه

و خواننده را  پلتیک بزنیدیا شاید میخواهید . نظر میکنید، حق ندارید اطالعات غلط و ناقص در آن مورد به خواننده بدهید

از دور یا از بی خبری، یا نداشتن احساس که باید چه کسی باشد ( دمحم جعفری)آنها فکر کنند که این  تا مشوش کرده

را نوشته است؟ برای " کومه له در دوراهی"شمنی چیزیهای به کومه له گفته و یت و یا حتی کم توجه ای و از سر دمسئول

باشند، چند نکته در این   نداشته" یک نفر بنام دمحم جعفری"اینکه خوانده و نسل جوانتر واعضای کومه له جدید این تصویر را از 

 : مورد الزم به گفتن است

هستم که در سال ( حمه میانه)من دمحم جعفری . دم کردستان نیستدمحم جعفری کسی نامربوط به تاریخ کومه له و مر

مناطقی )حوزه تشکیالت کومه له در منطقه کالترزان و کوماسی  مسئول ٣٩در سال . به تشکیالت کومه له پیوسته ام١٢٣٢

ی اسالمی دستگیر از طرف رژیم جمهور کومه لهبجرم کمونیست بودن وطرفداری از  ١٢٦١در سال . بودم( از سنندج و مریوان

امنیتی به تشکیالت علنی کومه له پیوسته و در  مسائلبدلیل  ٦٢در سال . در همان سال پیش عضو کومه له شدم. شدم

دوره سیاسی نظامی را تمام کرده و در " نه رگسله"پیشمرگان کومه له در جنوب کردستان، در روستای  ٢٣دوره آموزشی 

دوازده سال فعالیت مخفی و طی . شیخ حیدر در منطقه دیواندره مسلح شدم" خیرشی"در روستای  ٦٢خراد سال  ٢١روز 

در ناحیه " پل شهیدان کوماسی"سیاسی  مسئول، دسته های سازماند، کمیته بخش ها و "کاک فواد"علنی در گردان 



دمکرات هم در ده ها تنها علیه رژیم کثیف اسالمی بلکه علیه قلدری حزب   سالها نه. مریوان فعالیت کمونیستی داشتم

در صد  ٩٩شاید . دفاع کرده اماز آزادی و حرمت کارگران و کمونیسم در کردستان و ام  علمیات نظامی شرکت داشته

مبارزۀ کمونیستی من محدود به آن زمان نبوده بلکه در حزب کمونیست . تشکیالت کومه له قدیم مرا بدرستی می شناسند

ترین ت درست دوسال پیش بود که در سخ. ل حزب حکمتسیت نقش برجسته داشته امکارگری تا زمان جدایی و در تشکی

نظامی همراه واحدی از گارد آزادی به دیدار مردم مریوان رفتم تا دوش بدوش آنها در تمام  -شرایط در یک جوله سیاسی

به من، توصیه می کند که  میاثمان ضمن بی احترعرفان ع. به پیش ببریمخود را عرصه ها مبارزاتی فعالیت کمونیستی 

راستی ایشان از این ها اطالع ندارد و یا خود را به کوچه علی . مطلع باشم، ولی خود وی در بی اطالعی کامل بسر می برد

بخواهند بیشتر دمحم جعفری را بشناسند، توصیه می کنم کتاب چپ می زند تا خواننده را سردرگم کند؟ برای کسانی که 

تاریخ  ،در آن کتب. مطالعه نمایندرا در مورد مبارزه من با پوپولیسم " ایان حزب کمونیست کارگری ایرانپ" و " روشنک"های 

یات توضح ئاز بیوگرافی خود را در جز یبخش های مبارزات مردم کردستان و مسیری که از آن آمده و علت جدایی از کومه له و

اگر . قبال مردم کردستان هستم در مسئولمحق، صاحب نظر و  با این توضیحات مختصر روشن شد که من شخصی.  داده ام

امروز کسانی بخواهند این فاکت ها را قلم بگیرند، تنها بی اطالعی و بیگانگی خود را با این رویدادها و به تاریخ کمونیسم در 

اطالع هستید و یا دوست  آیا شما بی. و یا میخواهند نقش و جایگاه ما را کم اهمیت جلوه دهند. کردستان نشان می دهند

دست کم گرفتن مخالفین  ،ولی می دانم. د؟ در هر دو حالت این مشکل شما استیارید که خود را به بی اطالعی بزند

 !انسانهای کوچک است"  مبارزه"سیاسی خود، در دنیای امروز، نوعی 

 کمونیسم معیار کومه له نیست

 سئوال. میدوزد هم و قیچی میکنددمحمی جعفری مثل خیاط هم : " ویسدعرفان عثمان در قسمتی دیگر از نوشته خود می ن

چرا ما این چنین بی مالحظه، ساده و بشکل نازل و : "ش این استسئوال. آن جواب میدهد  طرح میکند و خیلی سطحی به

چون حکمتیست . جواب سرراست است کومه لهاز نظر " میگوید  درجواب " قرار میگیریم؟ کومه لهغیره سیاسی مورد غضب 

نیستند و سازمانی که کمونیست نباشد البد نزد کومه له سزاوار هر چه برخورد سبک، بی مالحظه و " کمونیست"ها 

معیارکمونیست بودن را   که  دستور کار خود نداشته هیچ وقت در  له هویداست که کومه" عرفان ادامه می دهد ". ناسالم است

 ".کار بگیرد اب بهاحز  در برخورد به  مثل پیمانه

با آنها  کومه لهاین مفروض است که در عرصه مبارزه برای آزادی زن، حزب حکمتیست از احزابی که  !آقای عرفان عثمان

 کومه لهدر عرصه مبارزه ضد خرافات و جهل مذهبی، حزب ما ازعزالدین حسینی دوست . دوست است، پیگیرتر می باشد

با ما  کومه لهپس علت مخالفت . بی قید و شرط فعالیت سیاسی ازهمه پیگیر تراست در دفاع از آزادی. رادیکال تراست

 !!چیست؟ من با طنز نوشته ام پس البد بدلیل کمونیست نبودن ما است

اگر . نکته که معیاردوری و نزدیکی کومه له با احزاب معیار کمونیستی نیست موافق هستممن کامالً با عرفان عثمان در این 

ت این بود که شما را به گفتن حقیقت وادار کنم و مردم از زبان سئواالولی درستی کار من در طرح آن . ما نزدیک بودبود، با 

در حالیکه تمام . تا کسانی که متوهم بودند دیگر به کومه له توهمی نداشته باشند. خود شما بشنوند و به آن اعتراف کنید

دوری و نزدیکی خود را با احزاب تعیین نماید، بر اساس  ،ه باشد و بر حسب آنتالش ما این بود که کمونیسم معیار کومه ل

بخشی از تالش ما در جریان جدایی . رابطه خود را تنظیم نماید ؛منافع عمومی مردم ،دوری و نزدیکی احزاب با کارگر

صول کمونیسم در دفاع از خود زحمتکشان این بود که ضمن روشنگری از ماهیت زحمتکشان، مهمترین توصیه ما پافشاری بر ا

" چون حزب حکمتیست کمونیست نیستپس "ت خواستم راه فرار را از او ببندم و با طنز بنویسم سئواالمن با طرح آن . بود

کومه لۀ که با ناسیونالیسم سرسازش ندارد، با احزاب طرفدار  ،نوشتم که رفتار میکند؟ با طنز کومه له با آنها این گونه

ایه داری سرسازش ندارد، با جریان مذهبی و ارتجاعی سرسازش ندارد و بحدی رادیکال است که حتی با مناسبات سرم

کنار بیاید، گذشت از اصول کمونیستی  چیزی که  کومه له نمی تواند با آن. جریانات سانتر و پاسیفیسم و غیره سازش ندارد

. من همه اینها را با طنز گفتم! م به این دلیل باشدپس بنابه تعریف باید مبنای مخالفتش با حزب حکمتیست ه! است

با ما تنها  کومه لهبدنبال آن سطور، راه فرار را ازکومه له می بندم و ثابت می کنم که مخالفت . درحالیکه مساله وارونه است

ریخ آنها، برنامه و با فاکت می نویسم و لیستی از احزابی که بشهادت تا ،در ادامه .بدلیل کمونیست بودن ما استدقیقاً 

پراتیک آنها و بگفته خودشان کمونیست نیستند و احزابی متعلق به جنبش های غیره کارگری وغیره کمونیستی هستند و 

که یک صدم ما  با جریانی. کومه له میانه خوبی با آنها دارد و از گل کمتر به آنان نمی گویدو اما  ؛هستندناسیونالیست 

 کمونیست بودنخیرکومه له برسر"عرفان خود بی هیچ تردیدی مینویسد . ستند رابطه دوستانه داردیخواه و کمونیست نیدآزا

پس چرا کمی از آزادی و ".  در برخورد به احزاب کومه له به آزادی و دمکراسی باورد دارد". "هیچ جریانی را قضاوت نمی کند

؟ با بیان بکار نمی بردیستی به مرد ساالری  درتشکیالتشان آزادی زن و نقد کموندر خدمت دمکراسی که وی به آن باور دارد 

اتحادیه میهنی، احزاب ملی مذهبی ایرانی، سازمان خبات و حتی که کومه له با  دیگری، بخاطر کمونیست بودن ما است

ها را با آنو تنظم رابطه نزدیکی میکند عزالدین حسینی احساس با و یا  زحمتکشانامثال " جدید خودشان"شاخه های 

عرفان با زبان . با آنان با نزاکت، با وقار و با مالحظه و مؤدب هستنداین دوستان . رفتار میکند ما این گونهو به ضروری میداند 

در با علم به این حقایق  ،دقیقاً . کمونیستی نیستاحزاب به هیچ وجه   برخورد به، معیار کومه له در کهمیکند  تائید خودش

 بی شهامتی و بی. ی می کندینایچنان رفتار سطح پکه ماست  کمونیست بودنومه له بخاطر ک: مطلب قبلی نوشتم

در مقابل ما جبران " شجاعت"و " رشادت"ظرفیتی سیاسی خود را در مقابل احزاب زن ستیز و ضد کمونیست کرد عراقی با 

پس چرا ما . ال کومه له، خطاب نکرده اندآنها هیچ حزب و سازمانی را دکان، شعبات و افتضاح سیاسی و غارتگرامو. می کند



اشتراکش با گرایشات ناسیونالیستی و سازمانهای آنها " کومه له جدید"را؟ چون بستراجتماعی، نظری، فکری و سبک کاری 

 . زیاد تر از فاصله شان است

وز در مورد حکمتیست ها کومه له هن. به آن فکر نمی کند کومه لهشما تنها چیزی هستید که "  :عرفان عثمان می نویسد

 ".مشعول است خویش" مهم"کومه له به کارهای . اظهار نظری نکرده است و اصالً برایش مهم نیست که آنها کی هستند

ما تنها چیزی "کومه له به چه فکر می کند؟ اکنون که مطلع هستید از کجا میدانید که  -شما نوشته بودید که هوادرهستید

حزب حکمتیست چیست؟ از  در مورد لطفاً توضیح بدهید که موضع رسمی او" پس ،فکر نمی کند که کومه له به آنهستیم 

لنا )از خود هوداران کومه له تا ایرج آذرین و بحث های اردوگاه زرگویز و  ،واسلمشهد تا منچستر و  بندرعباس تا تهران، از

اصالً برایتان مهم نیست " کمونیست"ا کومه له له وعلیه حزب حکمتیست بحث می کنند و می نویسند، ولی شم -*( نامه

 یا هر ضد کمونیستی در ایران و کردستان چیزی بنویسد و. که حکمتیست ها کی هستند؟ آفرین بر تیزهوشی و درایت شما

ا بر کومه له آن بد و بیرا ها ر. ان ضد کمونیست بودن خود را پس می دهدحگفتن به منصور حکمت امتبیرا بگوید اول با بد و 

هر جایی در ایران و کردستان که کمونیسم اعتبار و دست باال دارد خود را کمونیست و هر . روی سایت های خود درج میکند

کسرشان میدانید؟ خیلی  های ضد کمونیسم بیشتر نفوذ دارند ظاهر شدن با حزب حکمتیست را ناسیونالیست جائیکه

می گویند از   وز به طرفداری از کومه له به حزب حکمیست بد و بی راهتعداد کسانی که امر.  ساده این ادعای کذب است

در مورد تماس و . یکه علیه ما دست به قلم میبرند بیشترهستندئتعداد طرفداران مجاهدین، حزب دمکرات و ملی مذهبی ها

ی کومه له با احزاب رابطه دیپلوماسی که نوکی به آن هم زده بوده اید، عرض شود من مخالف تماس و رابطه دیپلوماس

نقد و مخالفت من با وی این است که بجای اینکه آنها را در . منطقه برای پیشبرد امر کمونیسم و سعادت کارگران نیستیم

با ما که بنا به تعریف باید متحد اسراتژیک باشد، . خدمت کمونیسم بکاربگیرد، خود بخدمت ناسیونالیسم در آمده است

پس آن . این جوهر انتقاد من به شما است. آنها رابطه دیپلوماسی دارد را دوست خود می دانددشمنی و دشمنانی که با 

چی شد؟ آن تنظیم رابطه با احزاب شامل حزب حکمتیست نمی " رعایت آزادی و دمکراسی و تنظیم رابطه با احزاب"همه 

 شود و ما جریانی هستیم که شما به آن کاری ندارید؟

 ".کومه له هیچ گاه خود را تا سطح کمونیسم کارگری تنزل نداده است: " است عرفان چنین ادامه داده

و پرچم " ای رقیب"در مراسم های متنوع به مناسبت سالروز جمهوری مهاباد و یاد قاضی دمحم، که با سرود  کومه له

شروع میشوند ... صلواتدر مراسم ها ومناسبت های احزاب عراقی که با قرآن و . یین می شود شرکت میکندئکردستان تز

د و بدل می کند و در مجامع و جلسات آنها شرکت می احزاب دمکرات ربه تبرک بمناسبت های گوناگون پیام . شرکت میکند

تنزل شان خود میدانید؟ آنها را  را شما اینها را تنزل نمی دانید، ولی با کمونیسم کارگری ظاهر شدن وهمکاری کردن. کند

ببینید شکست بلوک شرق و پیروزی بازار آزاد و دمکراسی ! حکمتیست" سران"و رحمان حسین زاده را خطاب میکنید " کاک"

خطاب من . توهم ندارم کومه لهمن به رهبری کنونی !  چپ ها آورده است -افق کمونیسم ملی و ناسیونال به سر یچه بالی

و فکر می کنند که من، اسد گلچینی، رحمان  بیشتر توده مردم شریفی است که در کردستان هنوز به وی توهم دارند

تالش من سر . حسین زاده و خالد حاج دمحمی با شما و ابراهیم علیزاده و صالح مازوجی در یک مسیر و از یک جنس هستیم

می وارد میدان  کومه لهیا توده مردم شریف اعضای کومه له همراه با ما علیه به راست چرخیدن : آنجامی دارد و آن این است

 .انشعابات بعدی خواهند بود( ١)و یا زخمی ها و گروگان های  ،شوند و زمین بازی کنونی را تغییر خواهند داد

 کومه له  غارت اموال و سامان

فعالین کومه له هر گاه در زمینه استدالل کم می آورند، دست به برانگیختن تعصبات اخالقی می  عالوه بر عرفان عثمان، اکثر

  میالدی که ١٩٩١سران کمونیزم کارگری در سال : "نید که عثمان چگونه به این ابزار شانتاژ متوسل می شودتوجه ک. زنند

و حزب کمونیست ایران زدند، این در   ڵه جدا شدند این سازمان را ناسیونالیستی وصف کردند و هرچه تهمت بود به کۆمه

  ".درا غارت کردن  ڵه موال و سامان کۆمه خالی است که خود ا

چند ماه پیش در محل کارم با یک نفر که اهل یکی از کشورهای اروپایی شرقی بود، در مورد وضعیت جدید آن کشورها بعد از 

چون  ،لنین به روسیه خیانت کرد: " آن شخص با اطمینان کامل اظهار داشت. سقوط شوروی و پیش از آن صحبت میکردم

های دست ایدئولوگچنان عقب نشینی به بشریت تحمیل کرده که ١٩١٣تبر شکست تدریجی انقالب اک". جاسوس آلمان بود

رهبر بزرگ ترین و بی نظیر ترین انقالب تاریخ بشر را که  ،رواج دهند یجایراستی بورژوازی فضا سازی ضد حقیقت را تا 

قت اموال و سامان کومه له متهم به سر کمونیزم کارگری را" سران"طبق این فرمول چرا نمیتوان ! جاسوس آلمان قلمداد کنند

فضا سازی و دروغ پردازی بر ضد کمونیسم  ی کمونیسم کارگری از حکا نکرد؟ بخصوص بعد از سقوط بلوک شرقیدر زمان جدا

  ڵه موال و سامان کۆمه سران کمونیزم کارگری ا"هم که گویااین اتهام عرفان عثمان . تا سطح هنر ارتقا داده اندرا و کمونیستها 

نظری کم می آورند به بر جدید هر وقت در جدل و مبارزه  کومه لهطرفداران . من را بیاد آن شخص انداخت" ت کردندرا غار

اجازه بدهید همینجا و برای همیشه خط بطالن را برسرتمام تبلیغات بی پایه، کذب، . انگیختن تعصبات عقب مانده پناه میبرند

تاراج بردن  " ڵه موال و سامانی کۆمه هئتااڵنبردنی   " بهالین کومه له جدید راجع پروکاسیونی، ترور شخصیت و رفتار ناسالم فع

 .اموال و امکانات کومه له را گذاشت

چرا قبل از صدور این حکم در مورد صحت و سقم غارت اموال و سامان کومه له در زمان جدایی ها، از ابراهیم ! انثمعآقای 

، خالد حاج دمحمی، سعید قادریان، عبدهللا دارابی، هاشم (حمه سور)سین مرادبیگی نکردید که آیا وقتی ح سئوالعلیزاده 



، اسد گلچینی و رحمان حسین زاده و صدها کمونیست بزرگ (حمه میانه)ن گدازگر، کمال مربزان، دمحم جعفر ویماترکمن، ه

زاده در این مورد هر چه بود را به جامعه دیگر وقتی از کومه له جدا شدند چه چیزی با خود بردند؟ آنگاه پاسخ ابراهیم علی

 ١٣علیه اقدام سیاسی نسلی از کمونیست های بزرگ ایران در نقد سیاسی به بهانهرا چرا دارید تعصب عقب مانده . دیبگوی

و سال با نان  ٢چرا باید  ،سال پیش را برمی انگیزید؟ اگر من و امثال من چیزی از اموال کومه له در زمان جدایی داشتیم

سال، ستار اویهنگ نوریزاد  ٢ دانه -سال، جمشید زمانی ٣ دانه –سال، حسین شکری  ٢من )نفری در یک خانه  ٦عدس و 

 NUدر ترکیه در مهمترین دوران زندگی منتظر  " کچه گندی"آلونک در یک ( سال ٢سال و سردار قادری و حصیبه چوپانی  ٣

از پرنسیپ و اخالق دم می زنید، یک ذره ازآن پرنسیپ و اخالق را هم باشیم تا به کشور ثالث منتقل شویم؟ شما خیلی 

متوجه هستید تعدادی از آن اشخاصی که شما آنها را متهم به غارت اموال و سامان کومه له در زمان . برای ما رعایت کنید

باید یا آنها بین نیست،  ی کمونیسم کارگری از حکا می کنید، اکنون هوادار کومه له هستند؟ اگر نسبیت سیاسی دریجدا

امروز  آنهائیکهخیلی از . یا به شما بگویند حرف پوچ و مفت بس است! به کومه له پس بدهندرا بودند   اموالی که آن زمان برده

یا باید به غارتگر بودن خود اعتراف کنند و . بودند( جدایی)مسلک شما هستند آن روزها طرفدار دو آتشه آن سیاست ما  هم

 .شما بگویند ادعای شما کامال پوچ، غیر اخالقی و دشمنانه است  یا به

یک سری از آنها همینکه به . ی که آن زمان با کمونیسم کارگری از کومه له جدا شدند، بسرعت تغییر کردیاوالً ترکیب نیروها

ی شخصی داشت و نه مبنای پذیرش کمونیسم کارگری بیش از درک سیاسی، جنبه نجات زندگ آنجائیکهاروپا رسیدند از 

همینکه این مساله حل شد، دوباره مثل فنر به موضع سیاسی و به خط قبل از جدایی خود یعنی به سنت و  ،الگوی مبارزاتی

اعضا و  که اغلب امروزاز هواداران آن زمان کمونیسم کارگری طیفی . رفتاری که مورد قبول کومه له جدید است برگشتند

در زمینه مبارزاتی پای آنان . در رشد نکردند که در این دنیای بزرگ یک چیز کوچک را بیاموزند، اینقهستند هواداران شما

دیگر حتی آن  طیفی.  است و تکان نخوردند ١٢٣٢در سال "اتحادیه دهقانان مریوان"سنتهایشان بر روی سنت کومه له زمان 

به  ن را نداشتند و بطور کلی دست از مبارزه کشیدند ویک ذره کمونیسم در کومه له را هم زیادی دانسته و حوصله پراتیک آ

نوشتن تمام حساب آنها به حساب ما صرفاً از روی دشمنی با . تعدادی هم با حککا رفتند. دنبال زندگی شخصی خود رفتند

تن و منصور حکمت و حزب حکمتیست و همه را دارای یک هدف واحد دانستن غیر واقعی و تالش جهت رد گم کردن، طفره رف

بیاد دارید حزب دمکرات روشنگری در مورد ماهیت . کاریکاتور کردن توضیح سیاسی ضرورت جدایی ما از کومه له است

شروع جنگ حزب دمکرات  دالئلبه مردم کردستان و به خود وانمود می کرد؟ یکی از  کومه لهبورژوایی وی را توهین و اهانت 

اموال و " غارت"حاال شما میخواهید با بر انگیختن تعصبات عقب مانده . بود لهکومه ترس آن حزب از روشنگری  ،کومه لهبا 

مانع روشنگری و نقد ما به کومه له شوید؟ شما وقتی دلیل سیاسی جدایی کمونیسم کارگری از حکا را از  ،سامان کومه له

نگری ما را تهمت و اهانت بخود وانمود و روش نقدمردم پنهان میکنید، مجبورید دست به انبار سنت های ناسیونالیسم برده و 

 .کنید

حکا، اگر با هیچ کدام از طرح و پالتفرم های کمونیسم کارگری موافق نبوده باشد، با ١٩٩١در صد کل تشکیالت علنی  ٢١

ر طی مدتی، ه. سیاست تغییر دیپلوماسی کومه له با دولت عراق و تغییر نرم زندگی در اردوگاه ها صد در صد موافق بودند

آیا هر کسی که در  .کدام به منظوری و همه به هدف نجات از آن وضعیت، در فاصله یک سال کمتر و بیشترعراق را ترک کردند

تاریخ آن  ،مسیر تکامل با دیگری اختالف سیاسی پیدا کرد مجازاست یکطرفه قضاوت و محکوم کند و بر اساس نظرات امروزش

 -ایراناجازه میدهید به یک نسل از شریف ترین و فداکارترین کمونیست های  زمان را دست کاری کند؟ شما چگونه بخود

به این شکل  ،اگر شما یک ذره آنها را داشتید. بزنید؟ شرافت، انصاف و صداقت هم طبقاتی استرا اتهام بردن اموال کومه له 

از قبال  ،حزاب ناسیونالیست کرد عراقیثانیاً، بر خالف کومه له جدید که درسایه ا. زمخت به کمونیست ها اتهام نمیزدید

به نان ونوایی رسیده اند، آن زمان اموال و سامان زیادی نداشت تا غارت شود و هر ( ین آنمسئولرهبران و )همکاری با آمریکا 

ارت واقعیت راجع به تهمت و افترا غ این تمام. حقوقی همه را تحویل وی دادیم مسائلچه که داشت، ما بدون وارد شدن به 

مگر کومه له شرکت بود، تجارت میکرد و سرمایه های . در آن زمان است" سران حکمتیست" توسط اموال و سامان کومه له

با خود به خارج ببرند؟ آن اموال و سامان چه بود؟ چه اموالش را در صد تشکیالت کومه له  ٢١زیادی داشت تا همه آن 

طرف و کدام مرجع این اتهام اثبات شد؟ چرا آن موقع کومه له اجازه داد اموال و  کسانی آن را غارت کردند؟ در کدام دادگاه بی

متعلق به اموال سامانش به غارت برده شود و چیزی نگفت و علیه آن شکایت نکرد؟ اگر کومه له اموال و سامانی داشت، آن 

ساله با جمهوری  ١٢و  ١١ریان جنگ که بچه خردسال داشتند، به پیشمرگانی که در ج یکی بود؟ متعلق به خانواده های

اسالمی و حزب دمکرات زخمی و فرسوده شده بودند و یا به افراد مسن و بیمار و به خانواده های جانباختگان؟ بر چه 

استفاده میشد؟ بر حسب اکثریت و اقلیت باید آن اموال و سامان تقسیم میشد؟ " ثروت و سامان" اساسی میبایست از آن 

اندازۀ اکثریت و به اقلیت به اندازۀ اقلیت؟ کسانیکه آن زمان موافق کمونیسم کارگری بودند و حاال کومه له به اکثریت به 

بیشتری را  تسئواالجزء لیست متهمین غارت اموال و سامان شما هستند؟ این اموال و سامان از کجا آمده بود؟  ،هستند

زیرا هیچگاه نمیتواند جواب اثباتی به . از از پاسخ شفاف به آن میداندخود را بی نی کومه لهان طرح کرد، ولی چه فایده؟ میتو

ت مطرح شده صادقانه پاسخ نداده سئواالتاکنون کومه له قدمی برای دفاع از حرمت ما برنداشته و به هیچ کدام از . آن بدهد

 .است

اتهام قبل . ر مدنی شرقی استصدور حکم یک طرفه علیه مخالفان سیاسی، سنت و شیوه متعارف عکس العمل جریان غی

اینها برای سرپوش گذاشتن بر علت سیاسی جدایی کسانی که در زمان جدایی کمونیسم کارگری از .  از اثبات جرم است

دارند صورت مساله را عوض  ،دست کشیدند و وی را ترک گفتند کومه لهسال فداکاری در  ١٢هر چه که داشتند و بیش از 

ی ما را زیر فرش می کنند و یسیاسی و مضمونی جدا دالئلر محافل خود و گاه گاهی رو به جامعه آنها همیشه د. می کنند

جهت اطالع خوانندگان الزم است این نکته را روشن ساخت که تا . سوژه شخصی، اخالقی و بد فطرتی به آن خواهند داد



پس  ،کومه لهوه بر مخارج روزانه تشکیالت عال ،١٢٦٢- ٦٢زمان عقب نشینی ما به پشت مرزهای ایران و عراق درسالهای 

بود که حکومت وقت عراق بدلیل منابع درآمد کومه له بیشتراز محل کمکی  ،٣١تا  ٦٢از سالهای . انداز زیادی نداشتیم

 بر اساس طول و یهر نیروی. بود اختالفاتش با جمهوری اسالمی به اپوزیسیون او مستقر در عراق از جمله به کومه له میکرد

اینجا وارد بحث درست یا غلط بودن دریافت کمک . عرض آن، لیستی به آنها داده و بر این اساس کمک مالی دریافت میکرد

در کتاب روشنک در " بحث دیپلماسی و رابطه با دولت عراق"مالی از حکومت عراق در آن زمان نمی شوم، زیرا نظرم را در 

با کومه له در زمان جدایی، نحوه دیپلماسی و رابطه با دولت عراق و استوار  یکی از اختالفات ما. مه امدون کرد١٣٣صفحه 

بهرجهت، . بود -بر شکلی بود که مجبور به رابطه و دریافت کمک از حکومت وقت عراق به آن شکل نشویم کردن این مبارزه

ه گمان نمیکنم ک. کمک می کرد بدلیل اختالفاتش با جمهوری اسالمی به اپوزیسیون او مستقر در عراق ،حکومت وقت عراق

حکا را به ١٩٩١در صد کل تشکیالت علنی ٢١چنان اموال و سامان زیاد بوده باشد که  کومه لهکمک های حکومت بعث به 

اموال و )عرفان عثمان هم بر این باور است که یک جمله . میگویند دروغگو کم حافطه است. وسوسه غارت آن واداشته باشد

قرار داده و بقیه داستان را از " غارت"کافی است تا از پیش ذهنیت شنونده را تحت تاثیر کلمه ( رت شدغا کومه لهسامان 

 . ایشان قبول کند

همه می دانند . تعلق خواهد گرفت نشدیم -در آن ایام ما وارد بحث حقوقی چند در صد اموال به ما که در حزب اکثریت بودیم 

این تهمت و پروپاگنده به  بطالن برهمیشه خط باید یک بار برای . خارج شدند کومه لهز کمونیسم کارگری با قلم هایشان ا که

هر کسی از این ابزار زنگ زده به منظور اهداف باید کاری کرد که  .شدت ارتجاعی و کثیف تمام شاخه های کومه له کشید

این اوج پستی و حقارت است که . شود خود تبدیل علیه ،علیه شریف ترین کمونیست ها استفاده کندخود سیاسی امروز 

برای دفاع از آزادی و حرمت انسان، حرمت  -سال مبارزه و صدها بار رفتن به یک قدمی مرگ ١٢-١١به کسانی که بعد از 

چه سخیف هستند کسانی که این . انسانی خودشان توسط ناسیونالیست های ضد کمونیست و مرتجع لگدمال شود

این است به منظور مبارزه بهتر، سالم و جدی تر و کمونیستی تر " جرمشان"مبارزینی که تنها به و  حقایق را وارونه می کنند

جرمشان این است که آن قیمتی این کمونیستها . تهمت و افترا میزنند ،بورژوازی، نوع و محل کار خود را تغییر داده اند علیه

احزاب بقدرت رسیده ناسیونالیست  و ی و رابطه با دولت عراقحاضر به دیپلماس ،میپرداختدیپلماسی  به نامکه کومه له 

 .نبودندبعد از جنگ خلیج 

دالر  ٦١١توافق شد که به هر نفر ( نمایندگان کمونیسم کارگری و ابراهیم علیزاده در محل)ثالثاً با توافق رسمی دو طرف 

آنجا بمانند تا به کشور ثالث ( NUسال منتظرقبولی  ٣الی  ١از)خرجی سفر تا ترکیه داده شود تا با وجود خطر فراوان درترکیه 

موضوع کسانی که فکر می کنند ما . جدید آن تصمیم سیاسی را پیراهن عثمان کردند کومه لهطرفداران . پناهنده شود

دومی بی شرفی، ترور شخصیت و افالس سیاسی . اشتباه کردیم از کومه له جدا شدیم با تهمت بردن اموال وی فرق دارد

فرسوده شده بودند، زخمی سال  ١٢و  ١١گزینه شما برای هزینه حداقل تا ترکیه به پیشمرگانی که در جریان جنگ . است

و " حله"ی کنند و یا مادام العمر در کمپ های یشده بودند، به افراد مسن و بیمار چه بود؟ می خواستید بروند از مردم گدا

دشمنان طبقه کارگر برای زهر چشم گرفتن از مبارزین باید از توصیه شما خرد خرد نابود شوند؟ " رمادیه"و " الطاش"

جنبش  گوئیموقتی می. خوشحال می شدند که بعد از آن همه سال مبارزین کمونیست آن موقعیتی پیدا میکردند

و تمجید هستند و علیرغم تعریف  مسئولناسیونالیسم و ناسیونالیست ها نسبت به جان انسانهای دخیل در مبارزه نا 

یت و بی رحمی آنان در مسئولدروغین در تبلیغات و در روزهای آفتابی از پیشمرگان و خانواده های جانباختگان، در واقع بی 

 .این مواقع و در این زمینه ها است که بهتر عیان می شود

از استانداردهای حقوق  مخالفین سیاسی و در نظر نگرفتن هیچکدام در برخورد به تمام یتی و القیدی مسئولاحساس بی 

آنها همینکه دلشان ازمخالفان . انسان، از سنت ها و رفتار ویژه چپ خلقی و احزاب غیر مدنی ایرانی و شرقی است

در این رابطه کومه له بسان چپ . شخصی و اخالقی افراد می کشانند مسائلسیاسی خود گرد گرفت، موضوع را به زمین 

توسط " پیشمرگان سابق"نمی شوند، جلوی هتک حرمت  قائلکرامت انسانی برای ما های خلقی که هیچ حق و حقوقی و 

هر بهانه ای در روز روشن دست به سمپاشی و دروغ پردازی زشت میزند  به  فعالین این سازمان. را نمی گیرد" هوادارانش"

به . ه چیز و تهی شدن از همه چیز استارتداد از هم ،انگار مخالفت ما با خط سیاسی نامبرده. میداند "حالل"و خون ما را 

اتهام غارت . دناز پیش بدون هیچ فاکتی صادر میکن ماین گونه برخورد میکنند و فتوا و احکا ١٩٩١اقدام سیاسی ما در سال 

پروپاگنده سیاسی ضد کمونیستی و دشمانه  ؛اموال کومه له به هر کسی و هر تعدادی که آن زمان از کومه له جدا شده اند

 ! تاس

 و اشخاص   حزب

کومه له جدید بجای نقد سیاسی ما، پروپاگنده می کند که حزب حکمتیست هیچی نیستند و هر روز انشعاب می کنند و 

بعالوه دسته دسته اشخاص . قسمت شدید ٢سال طول عمرتان  ١٢اما شما در مدت :  " عرفان چنین ادامه میدهد. غیره

سال دیگر از شما  ١٢اگر این طور پیش بروید تا . زندگی شخصی ادامه میدهند سرشناس صفوف شما را ترک میکنند و به

 ".هیچی نخواهد ماند

متاسفانه یا خوشبختانه انشقاق و جدایی تمام احزاب  ،اول اینکه: هم تفکیک کرد زاینجا دو مساله را ا ،جای خود دارد

از قدیم گفتند کسی . را صرفاً مربوط به ضعف یک جریان دانستنمی توان این  ،و دوماً  ؛اپوزیسیون ایرانی را در بر گرفته است

اشخاص "قابل درک نیست چرا تا آن ،بعالوه. که خود در خانه شیشه ای نشسته است نباید به خانه دیگران سنگ پرانی کند

جامعه معرفی به ..." سارقین اموال کومه له، دکاندار شعبات کمونیسم کارگری و"آنها را در حزب ما هستند " سرشناس



 تئوریمیکنید و همینکه حزب ما را ترک کردند اشخاص سرشناس هستند؟ این موضوع ستایش تشکل گریزی و رواج دادن 

 شما، در این تبیین. انحالل طلبی و ضدیت با تشکل یابی و تحزب کمونیستی ویژه دنیای معاصر را در خود مستتر دارد

تشکل پذیری و تحزب ساختن دچار شدند، " بیماری"صی نباشند و اگر به اشخاص تا زمانی مهم هستند که عضو حزب خا

دوباره سالمتی خود را  ،زمانی که از حزب جدا شدند. میشوند..." سارق اموال"دیگراشخاصی سرشناس ومهم نمی مانند و 

هستند  کسانی تا وقتی در حزب ما. بدست آورده و همینکه از حزب خارج شدن مهم و اشخاص سرشناس می شوند

هستند و همینکه هر چند نفر از این اشخاص از ما جدا شدند، در حین جدا شدن ...افرادی نا مهم، جدا شده ازکومه له

توضیح هم الزم نیست که چرا این اشخاص در حزب ما مهم نبودند و فعالین کومه .  شخصیت های سرشناس، با نفوذ و مهم

 .برای آنان نیز بکار می بردند -له با زبانی که امروز برای ما بکارمیبرید

هنوز مشخص نیست چه برنامه ای . از حزب کنارگیری کردند ٢١١٦چند نفر از رفقای ما به هر دلیلی بعد از کنگره یک در سال 

 و یا با ما چه فرقی خواهد کومه لهاحتماالً سازمانی درست می کنند؟ سازمان احتمالی آنها با . برای آینده زندگی خود دارند

این است  ،آنچه مشخص است. تا کجا قبول دارند و تا کجا رد می کنند، هنوز تماماً مشخص نیست ،داشت و گذشته خود را

قابل درک نیست چرا این خصوصیات مهم هستند؟ اگر . گداری مطالبی مینویسند  که فعالً زندگی شخصی می کنند و گاه

مهم نیستند و اگر نه  ،معه که مشغول زندگی شخصی هستنددر صد مردم جا٩١زندگی شخصی کردن مهم است، پس چرا

ل مهمی باشد؟ مگر در مدت کوتاه کنارگیری این رفقا تا به امروز، دوره و کورس مهم ئصرف کنارگیری از حزب ما چرا باید خصا

اشخاص "نارگیری آن ک. بودن را دیده اند؟ به غار حرا رفتند و چیزی جدیدی کشف کرده اند؟ خیر، دارید پروپاگنده میکنید

هیچ دست آوردی برای کمونیسم نداشته و منفی بود که از جمله آتو دست شما داده که با آن علیه تشکل و " سرشناس

تالش جهت  ،یکی از مهم ترین عرصه فعالیت کارگری و کمونیستی امروز هر کمونیستی. تحزب کمونیستی پروپاگنده کنید

رفقای . کاری که ما بشدت با آن مشغولیم. قتدر و توده ای برای همین امروز استتحکیم وحدت و داشتن حزب کمونیست م

با سنتهای  -مورد اشاره شما از دست انجام دادن این وظیفه فرار کردند و خرج خود را از ما و طبقه کارگر در این نبرد سخت

به شهادت کدام دلیل و مدرک کومه "فته بودید جایی گ در. با شتاب و عجله قضاوت و نتیجه گیری نکنید. بورژوازی جدا کردند

له تحت تاثیر آذرین و مقدم هستند؟ این تبیین سیاست جدید ایرج آذرین و رضا مقدم راجع به تشکل و تحزب کمونیستی 

 .شما آن را تکرار میکنید  است، که

 لباس کردی و ناسیونالیسم کرد

رگ را هم ناسیونالیستی میدانستید و فکر نمیکردید که روزی پیشم( محلی)شما حتی لباس  : "عرفان عثمان می نویسد

یکی دیگر از گناه هان ما نزد منتقدین، انتقاد ما به فرهنگ بله، ". خواهد آمد به آن و به کردستان عراق احتیاج خواهید داشت

فاع آنان از عقب ماندگی من با عرفان عثمان و کل ناسیونالیست های کرد بر سر د. است" کردی"عقب مانده ناسیونالیستی 

در این مورد هم به سنگر دفاع از لباس محلی خزیده  کومله. و منافع طبقۀ خویش تحت عنوان فرهنگ کردی اختالف دارم

نامبرده بسان بقیه . ایشان می گویند حزب حکمتیست لباس محلی پیشمرگ را هم ناسیونالیستی میداند. است

ی کردی همینکه به تن پیشرگ رفت مقدس می شود و ماهیت محلی و یونیفرم ناسیونالیست ها فکر می کند لباس محل

وی یکی از خطاهای نابخشودنی ما را، ناسیونالیست نامیدن لباس **! عشیرگری این مدل، بطور کلی عوض می شود

 و .رن استالبته که لباس و فرهنگ محلی نوعی عقب مانگی در مقایسه با روند جهانی شدن فرهنگ مد. پیشمرگ میداند

بدلیل کرد بودن محروم کنند،  ،از دستآوردهای بشری در زمنیه فرهنگی، مد و غیره را کسانی بخواهند مردم کردستاناگر 

منافع ناسیونالیسم بنام فرهنگ،  ،تا بتوانم اجازه نخواهم داد من مخالف عقب ماندگی در هر شکل آن هستم و. مرتجعند

لباسی که برازنده مردم پاریس، لندن، . سر و گردن مردم زحمتکش کردستان بپیچانید شال و لباس کردی مثل مار افعی به

نباید این دست آوردهای بشری را از مردم " ما کرد هستیم"تهران و مسکو است، برازنده مردم کردستان نیز هست و بدلیل 

 .مشخص استناسیونالیسم در این زمینه فرهنگ عقب مانده این جوهر مخالفت من با . منع کرد

------------------------------------------------------------------------- 

توسط ( داب)لنا اسم مستعار یکی از کادرهای کومه له بود که چند مطلب اپورتونیستی و پلیسی در جریان دستگریهای )* ( 

 .را سنگین می کرد( داب)رژیم به جرم حکمتیست بودن نوشت که پرونده 

 .اشاره شد ٢١١٢ان گیری خانم صبری بهمنی توسط جریان مهتدی در ماه آوریل گدر مطالب قبلی به گرو( ١)

 052 صفحه در "ترمز حرکت رو به جلوی جامعه -و لباس محلی کردی فرهنگ محلی" برای اطالعات بیشتر به قسمت** 

 .مددا یحوضتمفصالً ا رلباس کردی است در تمجید  که نقل قولی از احمدی نژاد مراجعه شود 

 " فراکسیون فعالیت بنام کومه له"برخورد اصولی به 

که چرا فراکسیون فعالیت  سئوالدر پاسخ به این  .متولد شد" فعالیت بنام کومه له"، یک فراکسیون دیگر٢١١٢ ژوئیهدرماه 

با این وجود،  .اظهار نظر کردند نفر از اعضا و دوستداران کومه له تاکنون نوشته و ٢١شکل گرفت، حدود  کومه لهبنام 

. مطرح هستند را نداده اند سالهم این امونرپیکه  یتسئواالهنوزهیچ کدام پاسخ اصولی، مشخص، زمینی و درستی به 

میگیرد؟ اصوالً چگونه  مساله اساسی این است که چرا هر از چند گاهی یک فراکسیون ناسیونالیستی در کومه له شکل

گری در آن شکل نمی کار -یک فراکسیون کمونیستی گرفت؟ چراسازمان یادشده این سناریوها را در می توان جلوی تکرار 

ت مهم، جملگی با فرهنگ و ادبیات نازل به نقد سخنرانی کورش سئواالآنان بجای پاسخ مشخص به این  .گیرد؟ و غیره

 .کنم مدرسی در این رابطه پرداخته اند که من در ادامه به آن نیز اشاره ای می



، از زمان جنگ آنجائیکهاز : در این رابطه می توان به عوامل متعددی اشاره کرد که بنظر من اساسی ترین شان اینها هستند 

ای، سیاست و استراتژی  مهم جهانی و منطقه مسائلاول خلیج به این طرف، سیاست و استراتژی کومه له در قبال 

ست و استراتژی درست، خالء و حفره ای در آن ایجاد شده تا که کمونیستی نبوده و نیست، در نتیجه عدم سیا

له را ضربه کوم در منطقه، ناسیونالیسم مقتدرهجوم . ناسیونالیسم مقتدر در منطقه به راحتی بتواند به درون آن نفوذ کند

کومه له بسان اکثر . پذیر کرده و الگوهای خود را در آن کپی و هر از چند گاهی نوزادی از بطن آن سازمان بیرون بدهد

پس از سقوط بلوک شرق و پیروزی بازار آزاد و نظم نوین  عمق تحوالت جهانی -سازمانهای چپ در منطقه، هیچگاه عمیقاً 

هرگز سیاست و استراتژی کمونیستی متناظر با وضعیت جدیدی که باید یک جریان سیاسی اتخاذ می . جهانی را درک نکرد

سیاسی پیشارو قدم بردارد، در  مسائلبجای اینکه در زمین دنیای جدید به جستجوی پاسخ به  نامبرده. کرد را اتخاذ نکرد

دو دهه است شریک فاجعه بوجود آمده نظم نوینی جهانی است،  ناسیونالیسم کرد. دنیای قدیم پا به زمین کوبیده است

نمی دهد که کدام منافع احزاب کردی را شریک الم تا کام توضیح . مرزبندی قاطع، گویا، و شفاف با آنان ندارد لهکومولی 

در قبال رژیم کثیف جمهوری ایشان . وادار نمودضد کارگری آمریکا درعراق کرد و آنان را به انتخاب این سیاست ( جرم)

ر انحتاط کل ناسیونالیسم د. است  اسالمی و تغییرات درون آن، سیاست انتظار و تابع شرایط خود بخودی روز در پیش گرفته

گرفته و وی با همان عینکی به جهان و به ما نگاه می کند که هر بخش دیگر له را کارگری سرتاپای کومقبال خط کمونیزم 

استراتژی نامبرده بسان اکثر احزاب پوپولیست، امید به تغییرخود به خودی بجای پراتیک و سبک کار . ناسیونالیست ها

دو دهه . جواب دادن به نیازهای مبارزاتی طبقه کارگر دنیای معاصر نیست مانند همه مدعیون چپ، دنبال. کمونیستی است

له بر اساس داده ها و پایه های کمونیزم کوم. اشته انداست حزب کمونیست ایران وجود خارجی ندارد، اما پوست آن را نگه د

ولفه ها به اضافۀ نداشتن پاسخ همه این م. تحلیل پیش ازسقوط بلوک شرق از هستی استوار بوده و آنها را بروز نمیکند

باعث تولد این  ،ی مقطعی بجای دوراندیشییجدید پیشاروی جنبش کمونیستی و مصلحت گرا مسائلجدید برای 

 .  می شوددر آن سازمان  فراکسیونها

گذاشته و  له تزهای کمونیسم کارگری در مورد اوضاع جدید جهان پس از فروریختن اردوگاه شوروی را سهل انگارانه کنارکوم

نامبرده طی این پروسه با هر کسی که با ما و . دست آوردهای این جنبش را دست آورد جنبش کمونیستی و خود نمی داند

در مقابل  کوملهگارد . سیاست رسمی برخورد آن با ما، عین موضع جداشدگان از او است. منصور حکمت لج بوده، کنار آمد

این نیست که کمونیسم  مسئله. ونالیستی که از او جدا می شوند محکم تر استکمونیسم کارگری از هر فراکسیون ناسی

یک دیدگاه  ،می شود، بلکه جنبش نامبرده نائلکارگری فرشته یا پیغمبر زمانه است که هر کسی پیرو او نباشد به دوزخ 

فکر میکند که می تواند با  کومله. منسجم، خط و متدولوژی کمونیستی دنیای معاصر بخصوص در مقابل ناسیونالیسم است

این سیستم کمونیستی دنیای معاصر مخالفت کند و در عین حال یک جریان متحد بماند و صف محکمی از کمونیست ها را 

مستقیم و غیر  ،و مخالفت کردن با کمونیسم کارگری عمالً " هه ریم"احزاب به باج دادن دیدیم با ! دور خود منسجم کند

منصورحکمت الگوی . گر پروبال می دهد و سر از اتحاد و همکاری با ناسیونالیسم در می آوردمستقیم به جنبش های دی

له کوموقتی . برخورد کمونیستی به ناسیونالیسم بود و شهامت و جربزه در افتادن با آنان را در سطح جهانی و محلی داشت

، عمالً خود را در مقابل ناسیونالیسم بی ابزار و خلع این الگو و متد و تزها را مضر به حال جنبش انقالبی کردستان می داند

ا نقد کرده است، آنان با فرهنگ و ادبیات مشابه بر این اساس از وقتیکه کورش مدرسی فراکسیون جدید ر. سالح خواهد کرد

با ما  کوملهتالفات اخ. دیگران و غیر سیاسی، بجای درس گرفتن از آموزه های کورش در این زمینه، به ما بد و بیراه می گویند

( زمان جدایی زحمتکشان)شته ذکورش، باز بسان گبجای درس گرفتن، قدرت گرفتن و استفاده کردن از متد  که بحدی است

با این رفتار و با این سیاست ها، تردید دارم که وی هرگز بتواند صف محکم و غیر قابل . از سنگرآنان به ما حمله می نماید

 .، داشته باشدالیسمناسیوندر مقابل نفوذ 

 فراکسیون جدید چه گرایشی را نمایندگی می کند؟ 

و از کدام زاویه به سازمان مادر انتقاد دارد؟ از انتخاب است چگونه تشکلی " فعالیت بنام کومه له"و اما خود فراکسیون جدید 

با یک نگاه مختصر به بیانیه . است متوجه می شویم که کدام منظور پشت این اسم نهفته" فعالیت بنام کومه له"همین اسم 

این . اعالم فراکسیون و پالتفرم آنها، روشن می شود که اینها کدام سیاست و پالنفرمی برای مردم کردستان دارند

خارج شده و ( پیش از تشکیل حزب کمونیست ایران)از ریل حرکت درست مبدای اولیه خود  لهمکوفراکسیون معتقد است که 

ببینیم آنها بوده، ولی همیشه در حال تغییر و دگرگونی  کوملهاین درست است که . ن مسیر درست برگرداندباید آن را به آ

واضح است  !هو  کدام را خارج از ریل و منحرف شد ،شده را اصیل و مد نظر دارند کدام یک از این کومله های متغییر و دگرگون

سازمان اتحاد مبارزان کمونیست اتحاد کند، همراه با نیروهای کنگره  با که تصمیم گرفتاست له ای کوم... منظور فراکسیون

. له با کنگره اول خود مرزبندی نماید، نیستدهد و با برگزاری کنگره دوم کومسس حزب کمونیست ایران حزب تشکیل بئمو

له و اولین خشت دیوار شدن کوم اتفاقاً این منتقدین، آن اقدامات و تصمیمات را سر آغاز انحرافات و اشتباهات از مسیر خارج

ردستانی بود، له ای است که کآن کوم ،ون فعالیت بنام کومه له، از کومله اصیلمنظور فراکسی. امروز او میدانند کج مشکالت

طرفدار کمونیسم و کارگر نبود و خلق کرد نقشی محوری در فعالیت و جهانبینی وی ( ایکستریم)قدرها پوپولیست بود و این

تا اینجا تریدی برای ما . له کنگره اول است که باید احیا شودمنظور فراکسیون فعالیت بنام کومله از آن، کوم. تداشت، اس

رف می له ماقبل کنگره دوم را اصیل و بعد از آن را منحال مبارزه طبقاتی، محفلی که کومنمی ماند که پس از این همه س

 -دالیفئوله ای که برنامه نداشت، جامعه ایران را نیمه کوم. مونیستی تر استمراتب غیر کله مادر باز نظر نظری از کوم ،داند

له امروز بمراتب از کوم! اصیل دانستن نداشت، را وو جهانبینی انیمه مستعمره می دانست و طبقه کارگر وزنی در هستی 

 .عقب مانده تر است



گاهی خفیف و گاهی )له طول تاریخ پیدایش کوم است که درمانده  از گرایش ناسیونالیستی عقب یاین تشکل، رگه های

در قالب موانع تراشی در راه تشکیل حکا، مخالفت با نهادینه شدن سنت های سوسیالیستی در برخورد به آزادی زن ( آشکار

جو انقالبی  اما بدلیل باال بودن. له تجسم نظری و نماینده این گرایش بوداز نظر تاریخی، کنگره اول کوم. وجود داشت آن در...و

زد و با پیروزی  کوملهو رادیکالیسم برخاسته از آن، جامعه دست رد به سینۀ گرایش کنگره اولی در ١٢٣٣در زمان انقالب 

سال در آن، آن  ٢تشکیل حکا و فعالیت کمونیست ها بمدت . مارکسیزم انقالبی در کنگره دوم، آن گرایش حاشیه ای شد

ینه نیازهای مبارزاتی جامعه کردستان و وضعیت کمونیسم در ایران و غیره، پیروان کنگره در زم. گرایش را موقتاً شکست داد

یک حرفی جدی و اصولی برای گفتن نداشتند و در زمینه های اساسی مبارزه کارگران و زحمتکشان با نظام سرمایه داری، از 

اما پس از . قدیم بود کوملهکست آن خط در این بخشی از علت حاشیه ای شدن و ش.  امروز بی بضاعت تر وسبک تر بودند

تبع آن در منطقه، دوباره آن خط جان گرفت وبه صحنه آمد و به موقعیت   جنگ خلیج و رشد ناسیونالیسم در سطح جهان و به

ب حزرهبران کنونی "نه زد که اله وقتی جو ابراز وجود گرایش پوپولیستی کنگره اولی ها در کومه عالئم. قبلی خود بازگشت

ند که بمناسبت پیروزی احزاب ناسیونالیست کرد عراقی در جنگ اول خلیج نکه حکا را وادار ک ندمیخواست" زحمتکشانکومله 

 .دن، پیام تبریک به اتحادیه میهنی و قیاده موقت بفرست١٩٩١در سال 

را در ایران بوجود آورد و آنها هم امید همه احزاب ناسیونالیست ایرانی این بود که آمریکا وضعی مشابه عراق  ،چند سال اخیر
. وقتی اوضاع چنین نشد، تمام احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی دچار تفرقه و انشعاب شدند. دنرسببه نان و نوایی 
مشکل بی هویتی این جمع بیش از منشعبین در هر . را هم در این متن باید دید" فعالیت بنام کومه له"فراکسیون جدید 

ایران متشکل  له سازمان کردستان حزب کمونیستبگذارند و در کوم ر همه آنان اختالفات کنونی خود را کناراگ. جریانی است
له اصیل به وحدت تمام آنها بر سر بازگشتن به کوماگر . لۀ کنگره دو تا کنگره شش نداردشوند، باز این کومله شباهتی با کوم

له فعالیت ند گشت؟ جریاناتی که به نام کومپرنسیپ اصولی او بر خواه برسند، به کدام دوران از حیات سیاسی، جهانبینی و
... تا این اواخر فراکسیون. وخیم تر است ،می کنند، بدلیل این تناقضات از دیگرانی که با مشکل وحدت مواجه هستند

ف و سیاست های اهدا درصد٩١انصافاً مگر دروغگو تفاوت مضمونی و اصولی بین)شهامت نداشتند سیاست هایی متفاوت 
امید به اینکه باالخره در پیش بگیرند و در برزخ امید و توهم به آمریکا و  کوملهاز ( فراکسیون با سازمان مادر تشخیص بدهد

ولی نه در سایه شاهکاری های سازمان مادر، بلکه زیر فشار روندهای . له یک کاسه خواهند شد، صبر کردندروزی کوم
کاسه صبرشان " فراکسیون بنام کومه له"سسین ئمو. یزه کردن ایران توسط امریکا عملی نشدجانسخت جهانی، پروژه عراق

 .بازگشتند کومه لهسر آمد و مثل فنر به نقطه اول خود، یعنی به زمان کنگره اول 

 چه کسانی دور فراکسیون جمع می شوند؟ 

کومه له موجود است را هم زیادی کمونیستی و آن یک ذره رادیکالیسمی که در  آنهائیکهاگر این فراکسیون پا بگیرد، 

مبارزه کمونیستی  آنهائیکه. له را تماماً از آن تمیز بدهند، دور آن جمع می شوندرعملی می دانند و می خواهند کومغی

در آنهائیکه روسری برداشتن از سر دختران  می نامیدند،" مقدسات مردم"را توهین به  ٣٣له با مذهب بعد از انقالب  کومه

علم رهای )محتمل بودن کمونیسم،  آنهائیکهمسلح شدن رفقای دختر را جلف، هرزگی و بی اخالقی می دانستند،  اوائل 

و به دنبال راه رشد غیر سرمایه دارانه و " زود می داستند و هنوز می دانند"برای کارگر و زحمتکش کرد را ( طبقه کارگر

عقده عجیبی از کمونیسم  آنهائیکه. دتی به گرد این محفل حلقه خواهند زدبرای م ،هستند" شرافتمند کرد"سرمایه دار 

له می دانند و به هر بهانه ای تا مرز دشمنی و وارونه کردن  کارگری دارند و  منصورحکمت و تزهای وی را بالی جان کومه

حل سرمایه دار نوظهور کردستان علیه  در مبارزه طبقاتی طرف سرمایه دار و راه آنهائیکهحقایق تاریخی علیه او پیش میروند، 

له بنام چپ و کارگر پرچم ملی کردستان بر می دارند، دور آن جمع سوۀ استفاده از نام و تاریخ کومبخاطر ولی  ،کارگر هستند

اه خود را بازسازی نمیکند، به این دلیل سد ر ،فراکسیون جدید علیه بورژوازی و پایه های مناسبات استثمارگر. شد خواهند

 . رادیکالیسم کارگری در جامعه خواهند بود

جاری در یک جلسه تحت سال  ژوئیه٢٦کورش مدرسی لیدر حزب حکمتیست در برخورد درست به این فراکسیون چیست؟

برخود  رئوس، (لهد ناسیونالیستی فعالیت بنام کومبه بهابه تشکیل فراکسیون جدی" )له از توهم تا واقعیتکوم"عنوان 

عالوه بر آن، این نوشته به سهم . نوارهای این سخنرانی در سایتها موجودند. این فراکسیون را روشن نمود کمونیستی به

نقل به )کورش خاطر نشان کرد . همدیگر هستند هخود روی نکاتی از برخورد اصولی با آنان انگشت گذاشته که تکمیل کنند

وم، سوم، چهارم، له تماماً علیه کنگره های دخط کنگره اول کوم. له است کومه فراکسیون جدید ادامه خط کنگره اول( " معنی

یش ضد اینها حرفی جدی متفاوت از ناسیونالیست های دیگر برای گفتن ندارند و ادامه همان گرا. له استپنجم و ششم کوم

میکند تا دید جامع گوش کردن به نوارهای این سخنرانی کمک زیادی ". له آن را شکست دادیمکارگری هستند که ما در کوم

ی محتوای این سیاستها را در محل کار و زیست خود با گررکاالزم است هر کمونیست و . متری از کل پروسه داشته باشی

از آن بیرن " دوم خراد کردستانی"خالصه اگر پالتفرم و سیاست اینها را بچالنید، یک .  شرایط کار و پراتیک روزمره تطبیق دهد

 .می زند

قویت جنبش کمونیستی در محل کار و زیست، کاری کرد که حتی آن جمع کوچک، پریشان حال، متنفر از کمونیسم و باید با ت

ی در کردستان ایجاد تبی آینده دور این فراکسیون را پشیمان کرد و اجازه نداد که آنان پارازیت برروی فضای مبارزه کمونیس

روسه ای به اینجا رسیده و چرا سه دهه از تاریخ  مبارزه چپ در باید به مردم گفت این خط چیست، طی چه پ. نمایند

برای کارگر، برای پیروزی مبارزه مردم با بورژوازی در " لهفعالیت بنام کوم"عتبار پالتفرم و به این ا. کردستان عقب تر است

 .جامعه کردستان چیزی ندارد



له اشتهای در افتادن و نقد گریشات دی است که کوماسفانه مدتهای مدیمت". از بهارش پیداست است نیکو ی کهسال" 

نمی توان ناسیونالیسم را یک  ،کنونی آن محافظه کارانهبا دفاع ضعیف، نامحکم و . ناسیونالستی از درون و بیرون خود را ندارد

. یونالیسم دفاع کنداز اصول کمونیستی و انترناسو نمیتواند له را فلج کرده  مالحظه و مصلحت گرایی کومه. قدم هم پس راند

جریانی این کاره است که با بستن سد محکم بدون تخفیف، بدون آوانس و مالحظه و مصلحت گرایی، موضع نامبرده را نقد 

اساساً کمونیست ها با سیاست، خط و ابزارهای کمونیستی می توانند با ناسیونالیسم بطور کلی و با این فراکسیون . کند

لذا امکان ندارد با ابزارهای خود . ندارد له هیچ کدام از این ابزارها را در دست متاسفانه کومه. بطور مشخص مبارزه کنند

 . فراکسیون به جنگ این فراکسیون و ناسیونالیسم بطور کلی رفت و پیروز شد

و در عین حال له تداعی می کنند حافل و افرادی که خود را با کومو م" لهفعالیت بنام کوم" ن سازمان زحمتکشان، فراکسیو

منتقد سازمان مادر هستند، مخرج مشترک مخالفتشان با او، یکی بوده ــــ و یکی از وجه تمایزات اصولی خود با سازمان مادر 

له با نحوی از معتقد هستند که کوم ،نامبردگان. وی می دانند" قطع نکردن رابطه تمام و کمال با نگرش کمونیسم کارگری" را 

فرا که له به هر میزانی کوم. سر منشاء بدبختی های اوست برنبسته و اینرخت ز کمونیسم کارگری همه جانبه ا ،انحا

محلی فکر کرده، حداقل مخالفتی با ناسیونالیسم داشته و به هر درجه ای ضد خرافات مذهبی پراتیکی داشته است، 

لی که در ئخصا. عنوی کمونیسم کارگری استفکر می کنند اینها تحت تاثیر نیروی م ،لهناسیونالیستها خارج شده از کوم

آن تداعی شود، آن را بحساب  نبریدن  با لهیستی است و بهر درجه ای که  کومجامعه تداعی کننده تمایز پراتیک کمون

ل کمونیستی هر چقدر ناچیز و میکروسوپی ئآنان این خصا. هم مسلک خود با کمونیسم کارگری می گذارند" آلوده شدن"و

وحدت و یگانگی آنها در بی  ،در یک کالم. می شمارند لهکومنبریدن تام و کمال آن از ما و البته نقطه ضعف اصلی باشد را، 

. آن افتخار میکنیم بهمی دهند، ما  ل را به ما نسبتئاگر منتقدین راست، این خصا.  تفاوتی و بخشاٌ در دشمنی با ما است

ا خرافات مذهبی و تالش برای متشکل کردن کارگران از خصوصیات کمونیست مبارزه فرا محلی، مخالفت با ناسیونالیسم و ب

له نیز نه از نظر تشکیالتی بلکه از نظر مضمونی به کوم. ر نیروی کمونیستی می دانیمها هستند و ما آن را هویت خود و ه

اما متاسفانه . ما می دانندمردم وی را نزدیک به سیاست های ل نزدیک باشد، به همان اندازه ئهر درجه ای از این خصا

میخواهد عکس آن  ،با قاطعیت از آن دفاع کند ؛بداندبجای اینکه ایشان سرش را باال بگیرد و این مشخصات را مایه افتخار خود 

شرقی است که عشاق له به اندازه منشعبیون با ما خصومت نورزند، دوستی شان مانند  اگر اشخاصی در کومه. ثابت شود

فشار پراتیک و نفوذ پوپولیسم مفرط در . بروز علنی آن را داشته باشدجرات عاشق آن یکی است بدون اینکه طرف ده سال 

ا دفاع از این اصول پایه ر جراترا متزلزل و محافظه کار نموده و از ترس مهاجمین " طرفداران ما"بحدی است که  جریان آن

له با فرق کوم. درست نیست ،بر خالف آنچه منشعبین می گویندله از کمونیسم کارگری در حقیقت طرفداری کوم. ندارند

  .می ورزدبا ما خصومت از سازمان زحمتکشان سایرین تنها در این است که او کمتر 

 کوملهاتفاقاً تمام تالش ما این است که ثابت کنیم آن یک ذره خصوصیات کمونیستی که منتقدین راست آن را نقطه ضعف 

اما . ی شودیو و خصوصیات طبیعی هر جریانی است که بخواهد با این مشخصات در جامعه شناسانقطه قوت ا ،می دانند

له مثل بچه ای که وقتی به دنیا می آید طبق غریزه و ضرورت تنازع بقاء شنا بلد است، اما بدلیل مدت طوالنی استفاده  کومه

عداً با تمرین زیاد و در آب واقعی پراتیک کند تا آن صفات اولیه نکردن از آن، به مرور زمان غریزه شنا را از دست می دهد و باید ب

یا باید شنا کردن یاد بگیرد و از  ،له باقی نماندهراهی برای کوم. قد خود خفه نشودرد که در آب عمیق تر از اویخود را بدست ب

بغلش هر روز یکی پس از  زیر (دمکراسی) خفه شدن توسط ناسیونالیسم نجات پیدا کند، یا تیوب های ناسیونالیستی

 و محافظه کاری. مبارزه طبقاتی غرق خواهد شد( دریای)دیگری پاره می شوند و به ساحل سوسیالیسم نرسیده، بلکه در 

 . چرخیدن راه نجات نامبرده نیست بکنار آ و -نشدن رد قسمت گود آبااین پا و آن پا کردن و و

میان این در . وی کدام شاخص ها وی را طرفدار کمونیسم کارگری می دانندله از ر منتقدین راست در کومهمن متوجه هستم 

حضور صفی از کمونیست . به شانس او نیزاشاره ای داشته باشم ند، بایده اله را محاصره کردهمه عوامل منفی که کوم

. نسی کمی نیستشا ،کشدنسیونالیسم بیش از این دندانش را شود و نانله تضعیف های کردستان که دوست داریم کوم

اگر ایشان انصاف و درایت داشته باشد، می تواند روی . افشاگری و روشنگری می کنیم (نیودمکرات) ما علیه جریانات ملیگرا 

اگر اشخاصی این . هم اکنون چندین برابر آنان مبانی سیاست های فراکسیون را نقد کردیم. این نقطه قوت حساب کند

بدون اینکه . ند که ما هستیمگر هدفشان پراتیک کمونیستی باشد، باید در همان مسیری قرار بگیرواقعیت را نادیده نگیرند و ا

بدون اینکه ایشان درست . فراکسیون را روی آب خواهیم انداختله بخواهد و یا حتی زیاد دوست داشته باشد، ما پته کوم

با بهره گیری از این . کودتاه کند علیه اوواند متوجه شود، همین تالش ما کمک کرد که سازمان زحمتکشان به آسانی نت

 .امکان، ایشان هنوز می تواند از رایکالیسم و از موجودیت خود در مقابل فراکسیون دفاع نماید

 را ندنبگیرند و بتکاله کومل کمونیستی را هم که این محافل می خواهند از ئاین است که آیا آن یک ذره خصا سئوالاکنون 

کمونیستی و شجاعانه به  -و یا آن شانس را زمینه یک تعرض انقالبی ؛و به خواست فراکسیون تن خواهد دادکنار می گذارد 

کمونیستها وطبقه کارگر کردستان را پشت سر خود برای تعرض انقالبی به ناسیونالیسم دارد  ،آنان خواهد کرد؟ در حالت دوم

کمونیستی سازمان می دهد و از دست هر نیرویی که عکس این له کنونی کومله را با کوم( لرزان)ساختمان  یزیربناو 

تن دادن به خواست ) یا در حالت اول . اهداف و استراتژی را جلوی وی می گذارد، نجات می دهد و مورد اعتماد می شود

هشدار ما  له حساسیت کافی را به اینمن گمان نمی کنم کوم. خواهد آمدمی ماند و به شکل و شمایل آنان در ( فراکسیون

در جریان انشعاب . کما اینکه در زمان انشعاب زحمتکشان درک نکرد. نشان بدهد و اهمیت این مساله را درک کند

بدتر، حتی نقد ما را توهین به .  را درک نکرد وهشدار و توصه های ما را جدی نگرفت مسئلهحساسیت به این  ،زحمتکشان

فعلی هم وجود دارند که دورهم بشینند، یک بازبینی و جمعبندی ابژکتیو  لهدر کومنمی دانم اشخاصی . خود می پنداشت



بدهند و با له داشته و در مقابل فراکسیون ناسیونالیستی، فراکسیون کمونیستی تشکیل پس از جدا شدن ما از فعالیت کوم

اسیونالیستی رایج در جهان، اشتهای آنان مواد مخدر ن" ُدز" باال رفتنله مبارزه و تعیین تکلیف نمایند؟  یا این سناریوها در کوم

 له کمونیست بی فایده است؟ ور کرده است و تازه امید به کومرا برای انجام این وظیفه ک

 له را با خود به این و آنمانع شد که هر بادی بخشی از کومباید یک وزنه سنگین کمونیستی را ایجاد کرد تا ! دوستان عزیز

له بدلیل اوضاع جهانی و منطقه ای و مهمتر از همه، بدلیل حضور یک الیه محکم کادرهای کوم گذشت آن زمانی که. سو ببرد

بدلیل داشتن وزنه سنگین آن کادرها کمونیست می توانست گرایشات مختلف و متناقض را در خود هضم و مهار کند و آنها را 

طبقه کارگر و  بهبی تفاوتی شما . در آن موقعیت نیست لهامروز کوم. جهت واحدی حرکت کند باالنس را نگه دارد و باالخره در

در این مدت، چنان بنیه شما را تضعیف کرده است که  گذشتهو وارونه کردن تاریخ  ،همراهی با دشمنان کمونیسم در منطقه

جای پای خود را  له امروز باید اولکوم. شما را با خود همراه کنند از تشکیالت یهر چند نفر ناسیونالیست می توانند بخشهای

با دیوار ساخته از خشت خام امروز که ترکیبی از سیاست و آرمان . با این سیکل تسویه حساب نمایید و محکم کند

محکم . رسیدلیبرالیسم چپ و ناسیونالیسم است، نمی توان به نقد ریشه ای این فراکسیون و هیچ گرایشی از این دست 

با نگه داشتن دل دشمنان طبقه این کار . ه با سیاست کنونی شما نمی شودکردن جای پای خود هم راست و پوست کند

له با بخش های جدا اساسی بین رفتار کوممن تفاوتی . له نمی شودبا سیاست و تاکتیک های فعلی کومکارگر در عراق، 

پله است، نمی توانید تا پای شما بر روی این . شده در مورد تاریخ کنگرهای دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم نمی بینم

توسط له کومشانزده سال تجربه نشان داد که بدون سد محکم نمی توان از مصادره شدن . کیس موفقی داشته باشید

مسیر حرکت منطقی . قانونمندی خود را دارد ،مبارزه طبقاتی همانند هر پدیده دیگر. و گرایشات دیگر جلوگیری کرد فراکسیون

قی، مجازی و با امید و آرزو و نیت اشخاص و یا از روی سابقه دوستی شما با آن افراد تعریف کرد و آن را نمی توان صرفاً اخال

بدلیل این قانومندی، از طرفی نمی توان با منصورحکمت و صفی از کمونیست های ایران اینگونه برخورد کرد و از . تغییر داد

ی که تا به امروز متمامیز از ما پراتیک کردید، محصولش "کمونیزم". طرف دیگر صف محکمی ازکمونیست های اصولی داشت

تنها یک کومله روشن، . است... و سازش با تمام پرسوناژهای بحران عراق و" به نام  کومه له"زحمتکشان و فراکسیون 

ویش کنگرهای دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم از موجودیت طبقاتی، آرمانی و تشکیالتی خ  لهمارکسیست، که بسان کوم

اوت  ٢٢.   دفاع نماید و هسته محکم حفظ وحدت آنها در مبارزه با انواع گرایشات بورژوایی باشد قادر به این مبارزه است

٢١١٢  

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با پسوند کرد چه صیغه ای است؟

یاسی کرد را ارتجاعی می حکمتیستها اعتصاب غذای زندانیان س"آقای حمید بهرامی از سازمان زحمتکشان، در مطلبی 

موضع حزب حکمتیست در قبال مساله اعتصاب غذایی زندانیان سیاسی در کردستان را وارونه ، ٢١١٢سپتامبر ٢بتاریخ " نامند

: دو مساله را مخلوط کرده است ،بهرامی در این مطلب. و به یکی از وجه تمایزات ما با ناسیونالیست ها اشاره کرده است

به هر مبارزه و ( پسوند کرد)ر ایران و دومی تالش مداوم ناسیونالیست ها برای دادن هویت ملی یکی مساله کرد د

با مناسبات ظالمانه سرمایه داری و به ... اعم از کارگری، مساله آزادی زن، زندانیان سیاسی، مبارزه دانشجو ،اعتراضی

 . یعنی جمهوری اسالمی درکردستان است ،آن حاکمیت درنمانیده 

ع به مساله کرد، سیاست حزب حکمتیست برای حل درست، انقالبی، عملی و عادالنه آن ، کامالً روشن و بی ابهام راج
کسانی . جواب مشخص خود را گرفته است" مساله کرد"تحت عنوان  ٣٢در صفحه ( یک دنیای بهتر)است و در برنامه حزب 

بهرامی موضع حزب ما را در بر خورد به . م که آن را مطالعه کنندکه ناروشنی یا مالحظه ای در این مورد دارند، توصیه میکن
جعل و کذب برای طرفداران نظام استثمارگر سرمایه داری . آگاهانه جعل کرده اند" کرد"اعتصاب غذای زندانیان سیاسی 

مخصوص مکتب ( Cheap)ایشان طبق سنت همیشگی فرهنگ . منفعت روشن سیاسی، اقتصادی و زمینی دارد
مایه حمالت و اتهامهای " کرد"  ای کلمه از این بدتر مثل اینکه برای عده" :ونالیسم در امروز، چنین نوشته استناسی

ظاهر انساندوست اما درواقع فاشیست و ضد بشر   حکمتیستهای به. ناجوانمردانه به این مبارزان دریند هم شده است
ی یکسی هم حاظر نیست بها  که  این آدمهای خودفروخته  یهدر بخشی از اطالع. مصداق این دیدگاه و این روش هستند

که بشر را به کرد محدود کرده است و چشم دیدن انسان های دیگر را " حقوق بشر کرد" :است  برایش بپردازد چنین آمده
ض و هر ندارد و آدم های هم سرنوشت را نمیبیند مثل همیشه و در زندان هم عامل تفرقه، رنگ قومی زدن به هر اعترا

" کارگران کرد" " زنان کرد" "دانشجویان کرد"قبال  .مطالبه انسانی زندانی و عمال اشاعه دهنده افکار و اعمال ارتجاعی است
اینها همه اجزا ساخته شده از طرف جنبش ناسیونالیستی است تا به   .هم اختراع شد" زندانی کرد"داشتیم و   "معلم کرد"

این واقعیت   .ژیم اسالمی و قوانین سرکوبگرانه اش هستند رنگ ملی و ناسیونالیستی بزندمبارزه مردمی که درگیر با ر
 . "نداشته و ندارد و زندانیان هم از این امر مستثنی نیستند

را  ملی گرایی امروز باب شده در جهانی و اصولی تمایزات ما با کل مکتب ناسیونالیسم و پمسئله پرنسیاجازه بدهید یک 

کمونیست ها از میان انواع مختلف مبارزه ای که با اهداف متفاوت علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران صورت می : روشن کنم

از مبارزه ای حمایت می کند که با  ،یعنی. می کند تائیدرا اهداف سالم، انقالبی و مساوات طلبانه دارند  آنهائیکهگیرد، تنها 

گامی مردم را به آزادی و رهایی خود از دست انواع خرافات ملی و مذهبی هر گامی که جمهوری اسالمی را عقب می راند، 

قید این مرزبندی به این خاطر ضروری است، چون می توان از هر جبهه و با هر مضمونی با جمهوری اسالمی . نزدیکترکند

ت طبقه کارگر و آزادی انسان را در وضعی مثبتتغییر  برای اینفس ضدیت با رژیم اسالمی الزاماً هیچ رمز حماسه . مبارزه کرد

با وی مخالف  (کاپژ)می توان از موضع جندهللا و القاعده و . و آمریکا با آن مخالفت کرد اسرائیلمی توان از جبهه . در بر ندارد

ن، با سنگسار ز ،کسانی مشغول این کار هستند. را وارد دستور کرد" مساله کرد"نمی توان در هر مبارزه مشخصی ...  بود و

تنها مشکلشان . با زندانی کردن کارگر، با شکنجه کردن دانشجو به جرم رواج علم و دانش در مقابل خرافات مشکلی ندارند

است و البد مردم کردستان را برازنده هر حکومت کردی و مردم فارس را برازنده هر حکومتی که " کرد"ایجاد حکومت خودی

ن منافع بورژوا بنام  منافع تمام مردم است و این هسته گمراهی مستتر در دادن جعل کرد" هنر"این ! فارس باشد می دانند



نمی گذاریم مردم در حین تالش برای  ،بتوانیم جائیکهما تا . هویت ملی به مبارزه زندانیان سیاسی در کردستان می باشد

تناقضات حکومت مذهبی به خرافه قومی و از ترس آب به آتش پناه ببرند و از . بیرون آمدن از چاهی به چاهی دیگری بیفتند

بدست می " کرد"تبیینی که بهرامی و ناسیونالیست ها ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی . بیاورندروی " خودی"حکومت 

دهند، این است که گویا آنچه باعث زندانی شدن زندانیان شده نه ماهیت استثمارگرانه و سرکوبگرانه نظام و سیستمی که 

و آنچه خمیرمایه مبارزه زندانیان سیاسی با رژیم . بودن آن است" ضد کرد"المی بر آن بنا شده است، بلکه از جمهوری اس

آنها فراموش می کنند که اکثر ! بودن آنان است" کرد"است، باز نه از اهداف آزادیخواهانه و انقالبی و مساوات طلبی، بلکه از 

زندانیان سیاسی مثل هر صف آزادیخواه دیگر، مثل . کردستان کرد هستند زندانبانان، شکنجه گران و همکاران رژیم در

کمونیست ها از بیخ و بن با تمام جمهوری اسالمی ایران مخالفند و این مبارزه بین دو صف، صف آزادیخواهی و صف ارتجاع 

دادن هویت . زار تولید استبین صف عدالت با طرفداران استثمار و مالکیت خصوصی طبقه سرمایه دار بر اب ،مبارزه. است

 (کاپژ)ملی به این مبارزات، ارتجاعی است و هم سطح کردن آن با مبارزات با مبارزینی امثال جندهللا، القاعده، زحمتکشان و

 .است

ان میخواهند دل شونیسم ایرانی و پ  اینگونه  اند که جا رانده  و از همه  اینها از آنجا مانده" :بهرامی در ادامه می نویسد

  کردنهایشان در تلویزیون و اینگونه  کردی مصاحبه  و بالهجه  اما آن فارسی دست و پاشکسته. بیاورندایرانیستها را بدست 

بیش از پیش   بیشتر مورد تمسخر اربابانشان قرار میگیرند و صد البته  اینان نمی کند بلکه  تنها هیچ کمکی به  موضع گرفتن نه

  ی کهیو خودفروخته، آدمها  این عده آدم خودباخته. کردستان و انسانهای آزادیخواه قرار میگیرند مورد تنفر و انزجار مردم

" کرد" تلویزیونشان تا خبرنگار و سردبیر نشریاتشان همگی متاسفانه   دفتر تا آبدارچیشان، از گوینده رئیسهمگی از لیدر و 

ربوده اند و   از سرکوبگران خلق کرد و شوونیستهای دو آتشه که گوی سبقت" حکمتیست"نام   اند به هستند، حزبی ساخته

  ".و آنر ارتجاعی میخوانند  اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد را تقبیح کرده

که ما علیه خرافات ناسیونالیسم مبارزه می کنیم، این  وقتینید دامگر شما ناسیونالیست های کرد نمی ! آقای بهرامی

ن ایرانیسم، شوینیسم فارس و هر رنگ دیگری ازخرافات ناسیونالیستی باب شده در جهان امروز را یعنی ضدیت با خرافات پا

 لیگراییممی دانند علیه . هستیم نیز در برمی گیرد؟ ناسیونالیست های کرد کامالً می دانند ما علیه انواع ناسیونالیسم

نه نقد " گفتن به دیگران بیرا نیست، بلکه باید ضمن بد و ایرانی و شوینیسم فارس و دیگران هستیم، اما برای وی این کافی 

اگر خیر مبارزه ضد ناسیونالیستی ما با شوینیسم فارس و  ،آنها ینیآدر  .بود "کردی" طرفدار نوعی خوب آن ،"ناسیونالیسم 

می رسد و این " ی هاآبدارچ"ناسیونالیسم ترک، به ناسیونالیسم کرد نرسد، چه فایده؟ خیر آن به کمونیسم و طبقه کارگر 

هم باید در متن را کرد از حکمتیست ها  ت هایتنفر ناسیونالیس. آن متنفر هستندونالیست ها از یچیزی است که انواع ناس

بهرامی موضوع را با هدف از پیش تعیین شده وارونه می کند، چون جعل . این قانونمندی عام ناسیونالیسم دید و فهمید

ان به ناسیونالیسم کار دارد، زیرا هر بورژوا و تکنوکراتی که از سهم بری خود در تصاحب دسترنج ایش. برایشان برکت دارد

ناسیونالیسم خود  ،به این دلیل. کارگر با رقیب خود ناراضی است، آن را ابزار، پرچم و پالتفرم سیاسی خود به نام ملت میکند

  .ه به گفته خودشان به لهجه ما حکمتیست ها می خندنداز شوینیسم فارس و ناسیونالیسم ترک میداند ک( بهتر)را 

برای کمونیسم کافی نیست شما فقط علیه ناسیونالیسم ایرانی و شوینیسم فارس و دیگران مبارزه کنید، در عین حال باید 

های غیر فکر نمیکنم کارگران و کمونیست  .باشید( ملت خویش)علیه کل مکتب ناسیونالیسم و از جمله ناسیونالیسم کرد 

ما . ناسیونالیستهای از جنس شما است -آنکه مشکل دارد، طبقه بورژوا ،با لهجۀ ما مشکل اصولی داشته باشندزبان کرد 

د علیرغم اینکه شما زیا، قطبین جنبش شماکه اصول شما و آنها یکی است و هر دو سوی  این را می دانیم و می فهمیم

ش است، مترقی و از دیگران بهتر است، اما همه دارای یک کاراکتر ضد کارگری و ضد رهایبخ کرداصرار دارید که ناسیونالیسم 

در نتیجه نباید هیچ توهمی . اصول و پرنسیپ های مشترکی دارید ،ما می دانیم که دو سوی قضیه. کمونیستی هستند

و کمونیست ها، " آبدارچی"ران وقتی پای منافع کارگر و کمونیسم در وسط است، هر دو نه تنها به لهجۀ ما کارگکه داشت 

 .بلکه به زندگی و خوشبختی مان بخندید

رژیم جمهوری اسالمی، جدا کردن صف آنها ازهم، چه با هویت ملی و چه مذهبی، ارتجاعی  مدر مبارزه مردم ایران با سیست

مک آمریکا مردم هر بخش چنانکه در زمان سرنگونی رژیم صدام حسین ناسیونالیست ها به ک. است و مردم را تضعیف میکند

و شهر عراق را عالوه بر کرد و عرب به شیعه و سنی تقسیم کردند و هویت ملی و مذهبی آنها را جایگزین هویت انسانی و 

هر  -در مبارزه با جمهوری اسالمی ایران. تا هویت انسانی و محتوای مبارزه را قلم بگیرند ،جهانشمول مبارزه جاریشان کردند

و نباید . رژیم جمهوری اسالمی دشمن تمام مردم آزادیخواه ایران و جهان است. ی دادن به آن ارتجاعی استگونه رنگ قوم

یا حداقل به  و مجازند کمتر از سایرین علیه او مبارزه کنند و یا بدتر از آن، او را حمایت کنند" فارس"تلویحاً تصویری داد که مردم 

جمهوری اسالمی ایران باید از این سیاست حمید بهرامی و .  ساب نکننداندازه مردم کردستان وی را دشمن خود ح

 .همفکرانش استقبال کند

های اصول مبانی، می توان در زمینه تاکتیک یک موضع کنکرت مانند اینکه آیا سوای تفاوت های ما با ناسیونالیسم در زمینه 

من فکر می کنم اعتصاب غذا شکل . و تبادل نظر کرداعتصاب غذایی زندانیان سیاسی خود شکل مناسبی است یا نه، بحث 

چون آنها را در مقابل دشمن ضعیف می کند و دشمن دوست دارد با زندانیان ضعیفی  ،مناسبی برای مبارزه با دشمن نیست

نباید یک اما خود زندانیان در زندان تحت چه فشارها و شرایطی قرار دارند که دست به اعتصاب غذا می زنند، . رو به رو شود

بحث نشان دادن شکل مناسب تر مبارزه . لحظه ما را از تالش برای برداشتن این فشارها از روی زندانیان سیاسی غافل کند

با موضع  را درست است که مساله مناسب نبودن اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در داخل زندان. زندانیان با دشمن است



موضع جنگ اصلی ما هم با ناسیونالیسم اعتصاب . این دو یکی نیستند. طی نکردبیرون از زندان قا سازمان های سیاسی

برای دفاع از انسان کارگر و یاد شده  پرچمموضع جنگ اصلی ما با ناسیونالیسم این است که . غذای زندانیان نیست

انسان کارگر نیست، بلکه پرچمی و نه تنها پرچم دفاع از . ستنیزندان و نه در محیط کار و زندگی نه در " آبدارچی"زحمتکش 

اکنون . اگر صدای این ناسیونالیسم از زندان به گوش مردم رسید، مقدس نمی شود، همین است که هست. علیه اوست

تالش می کنند و  ،زندانیان سیاسی در جهت خط دادن به جنبش خود سازمان های قومی با استفاده کردن از مبارزه

 . ستفاده نمایندمیخواهند به نفع خود از آن ا

بگویند زندانیان سیاسی بخاطر کرد بودن میخواهند را چرا در هر مبارزه و اعتراض مردمی وارد می کنند؟ " کرد"آنان، پسوند   

که از کانال خدمت به حکومت جمهوری اسالمی  یچون تعداد کردهای. زندانی شده اند؟ اوالً این تصویر واقعی نیست

رسانند، ده ها برابر تعداد سازمان شما هستند و تعداد کمونیست ها و مبارزین غیر کردی که توسط به کرد ب" خیر"میخواهند 

جمهوری اسالمی در راه آزادی و سعادت بشر آواره، زندانی، شکنجه و اعدام شدند از تمام زندانیان سیاسی کنونی 

چهارچوب  کرد را در" ملت"ترقی  و (ادب و سایرین بهادین)کرد می تواند در مجلس ایران نماینده شود . کردستان بیشتر است

بعالوه، اگر حکومت جمهوری اسالمی  بنابه ماهیت کثیفش میخواهد که بین مردم تفرقه . نظام اسالمی دنبال کرده و میکنند

چرا "بی لهجه "تا مبارزه متحدانه آنها را در مقابل خود تضعیف کند و از آب گل آلود ماهی بگیرد، شما قومپرستان  ،بیندازد

های کثیف را از آنطرف قطب به مردم توصیه می کنید؟ در شرایط توازن قوای نابرابر بین مردم و حکومت عین این سیاست 

جهت بسیج نیرو و حفظ خود به دلیل عدم درک درست به زیر چتر و پوشش های  یممکن است تشکل ها و نهادهای

ای جامعه اختناق زده که در آن زندگی می کنند، بهترش را نشناسند، نیاموخته و لذا بنابه داده ه. ناسنجیده و محدود بروند

اما سازمان های ناسیونالیستی اجازه ندارند این محدودیتها را هویت آنها کنند و مردم را به ماندن در آن . تجربه نکرده باشند

های آگاهانه تر، سراسری تر و طبقاتی و انقالبی را  باید دیدگاه. بزنندفاز و دایره محدود دعوت نمایند و رنگ هویتی به آن 

نه تنها شایسته و ظرف مناسبی برای مبارزه کارگران و کمونیست ها با رژیم  ،هویت ملی. جهت پیروزی بر آنها جاری کرد

در جمهوری اسالمی نیست، بلکه تسلیم شدن به شکلی از اعتراضی است که سنت و آرمان ارتجاعی خود طبقه بورژوازی 

 .میان مردم است

یک )هی طبقه کارگر ایران شده است و آنجا در برنامه حزب وارد دستور صف آزادیخوا یچنانکه فوقاً ذکر شد، مساله کرد جای

وعادالنه  شرط پاسخ درست و انقالبی و عملی . جواب مشخص خود را گرفته است" مساله کرد" تحت عنوان ( دنیای بهتر

قویت مبارزه کارگری و کمونیستی و اتحاد مردم جهت منزوی کردن جریانات ناسیونالیستی از هر دو ت در گرو" مساله کرد" به

تقویت مبارزه غیر ملی و غیر مذهبی کارگران، کمونیست ها و مردم  در گرو" مساله کرد"ط حل عادالنه پیش شر. طرف است

هر اقدامی عکس آن، . از جمله علیه هویت ملی استایران علیه رژیم جمهوری اسالمی و پایه های مناسبات سرمایه داری 

وقتی رژیم در کردستان دست به جنایتی میزند، دوست دارد .  به ضرر کل مردم ایران و به ضرر حل مساله کرد تمام می شود

قلمرو در این مبارزه مشخص و در این " پسوند کرد. "صف آزادیخواهی در مشهد آن را کمتر مربوط به خود بداند و بالعکس

چیزی که ناسیونالیسم سخیف  ،هدفش تهی کردن ماهیت انقالبی وجهانشمول و تقلیل دادن آن به منافع حقیر محلی است

بکار بردن پسوند کرد در مبارزه علیه جمهوری اسالمی ایران همان انداز مترقی است که بکار . برای آن مجاهدت می کند

سپتامبر  ١٣          .لیه بوسنی در کشورهای  بالکان ویوگسالوی سابقعلیه صرب و کلمه  صرب ع" کروات"بردن کلمه 

٢١١٢ 

  !"انقالبی"سازش طبقاتی و محافظه کاری ، کومه له

هنگامی که قافیه در عرصه سیاست برای " آقایان هلمت احمدیان و حسن معارفی پور در دو مطلب اولی باعنوان 

له جدید را تا ، جوهر موضعگیری کوم"یدان سیاسترخاشگری در مجابجایی پ" و دومی " حکمتیست ها تنگ می شود

سال ها است در برخورد به نقد سیاسی ما،  ،لهکومطیفی از کادرهای ، عالوه بر نامبردگان. حدودی به نمایش گذاشته اند

له است ه کومهدف حکمتیست ها ضربه زدن ب": د و دو عبارتنصورت مساله را عوض میکن ،بجای تعمق در آن و متوجه شدن

 .را بدست گرفته اند تا طفره بروند "حکمتیست ها پرخاشگری می کنند"و  "و اصوالً جدایشان به منظور ضربه زدن به او بود

با تفصیل جایگاه ... له جدید نمیشوم، به این دلیل که در یک سلسله مقاالترد کل پروسه اختالفات ما با کوممن دوباره وا

خاطرنشان کردم که قبلی در مطالب . مهم ایران و جهان را به رشته تحریر در آورده ام مسائلدر قبال  آنموضع سیاسی 

ما دست از سازش طبقاتی و محافظه کارانه کنونی سیاسی  نقدیا در اثر : له به یک نقطه تعیین کننده نزدیک تر میشودکوم

. لیست و ناسیونالیست تمام عیار تبدیل میشودو یا تماماً به یک جریان چپ لیبرا ،بر میدارد( که کمتر محتمل است)

کماکان اقدامات سازشکارانه و خطرناک سیاسی در دستور له کوم. متاسفانه روند کنونی بیشتر به حالت دوم نزدیک است

سر نقد شفاف و بی تخفیف نامبرده و دنبال کردن این پروژه  تا نتیجه منطقی و به  ،وظیفه ما ،در هر دو حالت. گذاشته است

 .انجام رساندن آن است

از . داند له قدیم، جامعه هنوز آن را  چپ میکوم ایران در ١٢٣٣بدلیل چند سال فعالیت انقالبی همۀ ما پس از انقالب 

. له جدید موقعیتی بدست آورده است که می تواند باعث توهم بخشی از مردم کردستان به خود شودماحصل این تاریخ، کوم

و یا  ،یت در قبال این تاریخ و ایفای نقش در آن سطح کردمسئولسالم و سیاسی یا او را وادار به پذیرش باید در یک مبارزه 

 . این توهم پایان بخشید و پرونده او را بستبه توسط کمونسیم جامعه کنار گذاشته و 



ان ایشدن به کومله شده است؟ اگر به زکرد که ما چه اقداماتی انجام داده و در دستور داریم که باعث ضر سئوالان آنباید از 

له را با فاکت به اهدی دال بر ضربه زدن ما به کومتحقیق می تواند شو هیئتتحقیق ارجاع دهند،  هیئتپرونده ما را به یک 

اصول پایه فعالیت هر  اقدام نقد سیاسی مابه کومله است؟ اگر ثابت شد ضربه زدن  ،دهد؟ آیا نقد ناسیونالیسم ارائهجامعه 

بزعم . فرود می ریزداین جریان یان کمونیستی است و نه پرخاشگری، آنگاه تمام استحکام و ساختمان انشاء نویس های جر

له جدید نقد جدی دارم و در لیست هستم که به سیاست های کوم" اشگرپرخ یحکمتیست ها" نامبردگان من یکی از 

؟ ظاهراً انتظار حداقل پراتیک کمونیستی ه استدید" یپرخاش"در کجای این نقد و روشنگری من خواننده . سیاه آنان هستم

اگر از اختالفات سال های نسبتاً دور ! انتظار را بی احترامی به خود می دانند حداقلاین  انخیلی زیادی و حتی آن کومله از

 : ما به ایشان شامل اینها هستند" بی احترامی و پرخاش های"فعالً صرف نظر کنیم، نزدیکترین 

کرد و ما هیچ فشاری از طرف  شما الیحه ارتجاعی چند همسری را تصویباردوگاه پارلمان کردستان چند ماه پیش در کنار  -١

ناسیونالیست در حاکمیت و در  -پرونده سازشکاری چند دهه اخیر شما در قبال نیروهای بورژوا. له به آنها را ندیدیمکوم

یم را داده ا کوملهچند سال فعالیت انقالبی نادیده گرفت و اعتباری که همه ما به  اپوزیسیون را نمی توان فقط با سرمایه آن

 . ان ریختتدر کیسه سیاست های امروز

می " مختصری در باره سوسیالیسم" دمکرات کردستان ایران که زمانی تحت فشار کمونیست ها در جامعه بحث حزب  -٢

له قرار نمیگیرد، بلکه دنبال کومتشکیل داد و مورد نقد همه جانبه ( سنی)درماه های اخیر اتحادیه علمای دینی  ،نوشت

ست به دانشجویان یوتوده ایستی به بهانه ضدیت با حزب حکمتئگرایش ن -٢. مناسبات گرم و دیپلوماتیک با آنها هستید

ت حمله می کنند، آن و به هرچه پرنسیپ و جوهر انقالبگری و اقدام سلبی کمونیستی هس" داب"آزادیخواه و برابری طلب 

و ( داب)وتوده ایستی ها به ارزشهای کار کمونسیتی ئله نیستند بلکه خود وی از سنگر نها مورد نقد کوماقدامات نه تن

و در بیرون، برخوردی محافظه کارانه، سنتی، تشکیالتتان برخورد شما به زن در درون  -٢. مدافعین آنها حمله می کند

به ناسیونالیسم بطور کلی و ناسیونالیسم کرد بطور مشخص باج می دهید و برخورد  -٣. تو ارتجاعی اس انهمردساالر

است قیام له مانده علیه آن ذره کمونیسمی که در کومهر از چند گاهی بخشی از تشکیالت شما . سازشکارانه می کنید

لطفاٌ به "ین واقعیات کنیم، می نویسد وقتی ما می خواهیم شما را متوجه ا. له را باخود می برندمی کنند و بخشی از کوم

 "!کومه له ضربه نزنید و پرخاشگری نکنید

وتوده ایستی به جوهر ئ، حمله گرایش ن(یزاکا)چند همسری، تاسیس اتحادیه علمای دینی  تصویب الیحه! آقایان محترم

وایی به ارزشهای کمونیستی و تعرض آشکار نیرویهای بورژ ،لهوضع راست تشکیل فراکسیون در کومانقالبگری داب و از م

اگر شما وارد این جنگها و مبارزه با آنها نمیشوید، مبارزه، نقد و افشاگری و جنگ ما با این . طبقه کارگر در جامعه است

جریانات و ارزش های بورژوایی را چرا پرخاشگری و ضربه زدن به خود می دانید؟ اگر شما خود با این سیاست ها اشترک 

شما با این رفتارتان با مهمترین نیروی کمونیستی در ایران و  ؟کومله را خالی می کنیمما چیست؟ ما چرا زیر پای  دارید، گناه

رفتار ما به این ": هلمت احمدیان در پاسخ به نقد سیاسی ما ادعا می کند. با این اقدامات زیرپای خویش را خالی می کنید

ت ها در مبارزه با جمهوری اسالمی شکست خورده اند، حکمتیست ها است که گارد آزادی شکست خورده، حکمیسدلیل 

سین کومله استراتژی". عوض کردن صورت مساله است این  "...غلط بود و" منشور سرنگونی" سردرگمی استرتژیک دارند، 

کدام اینکه  برسد بهمعتبری برای طبقه کارگر و کمونیست ها نیست و نمی داند استراتژی خوردنی یا نوشیدنی است تا 

 . استراتژی کمونیستی و کارگری و کدام نیست را برای ما سبک سنگین کند

روی میز آنان می گذارید، می گویند را لیستی از فاکت ها وقتی . اکنون تا حدودی موضوعات مورد مناقشه مشخص شدند

ها بی خود آن را بخود می حکمتیست  و هواداران وی هستند اتله نیست و آن نظررسمی کوم سیاستآن نوشته ها "

سیاست رسمی کومه له در باره مساله مورد اشاره چیست  یکسی جای ،"این هواداران"غیر از نوشته های اما آیا ". گیرند

ید که حداقل چند ئچیزی دیده است؟ چرا باید هر ضد کمونیستی هوادار شما باشد؟ مگر نمی شود سیاستی را اتخاذ نما

له به محلی تبدیل شده است که هر کسی بخواهد سنگی به طرف ما م؟ چرا کو باشدادار آن کمونیست انقالبی هم هو

 پرت کند از خاکریز او سنگر می گیرد؟   

یتی مسئولنه برخورد کرد، خود وی در اوج بی دقتی و بی مسئوالحسن معارفی پور علیرغم اینکه هشدار می دهد باید 

ه عالوه بر جنبه نقد و بررسی سیاسی و نظری،  بلحاظ دقت و آمارهم پرتناقض احکام شکست را علیه داب صادر می کند ک

یا  ٢باالخر آن گروه "!  نفره از فعالین جنبش دانشجویی ٢الی  ٢یک گروه " " برای نمونه چند بار می نویسد.  و اشتباه است

نفر بود  ٢باالخره آن گروه . هارم نفر تقسیم کردنفر و نیم یا سه و سه چ ٢نفره بود؟ نمی توان انسان زنده را به نصف مثالً  ٢

یا چهار؟ من کامالً با این سبک و طرز شرقی آگاهی دارم که برای دست کم گرفتن مخالفان سیاسی خود، حتی آمار و فاکت 

نفر  ٢داب مغرضانه نیست و آنها فعالیت های بعالوه، فرض کنیم تحلیل و نتیجه گیری شما از . را هم دستکاری می کنند

بودند، پس چگونه توانستند جو دانشگاه ها را تحت تاثیر فعالیت خود قرار بدهند و باعث این همه سر و صدا و کشمکش با 

جمهوری اسالمی، زندانی و دستگیری در دانشگاه ها شوند؟ مگر آن سه نفر رستم زال، هرکول، تارزان و یا رامبو بودند؟ اگر 

چرا شما آن را به . نفر شکست خوردند ٢با حکومت اسالمی شکست خوردند، باالخره  نفر بود و در مبارزه ٢تعدادشان 

فرض کنیم شما بدون هیچ طعنه و  ،یک حزب، یک جنبش و یک خط سیاسی تعمیم می دهید؟ از همه اینها مهمترشکست 

آنها در مبارزه با حکومت اسالمی  نفر و به تبع آن مدافعان ٢و بررسی تجارب داب می پردازید و آن نقد طنزی غیر مغرضانه به 

ها در مبارزه با نیروهای بورژوازی وقت فرانسه شکست نخوردند؟ مگر خود ما در جنگ دمگر کمونار. هم شکست خورده اند

حکومت بولیوی شکست نخورد؟  آیا  از جمهوری اسالمی شکست نخوردیم؟ مگر چه گوارا از ٣٩روزه سنندج در سال  ٢٢



سبک پوچ و ادبیات مغرضانه و شانتاژ شما در برخورد به داب و به  دی پیدا می شود به آن مبارزین با اینهیچ انسان شرافتمن

حزب ما با آنان رفتار و جوسازی کند؟ مگر مبارزه فردا و پس فردایی ندارد؟ مگر بازی رفت و برگشتی ندارد و زمانی در حال 

لفه های دخیل یک مبارزه معین، در یک توازن قوای معین با همه موپیشروی و زمانی در حال عقب نشینی نیست؟ چگونه در 

فرصت طلبانه و کاریکاتوری آنها را به حساب اشتباهات حکمتیست ها می گذارد؟ شما بجای دلجوی و حمایت در آن مبارزه، 

کش و پرونده آنان را از کسانیکه زندانی شدند برخیزید، فرصت طلبانه به بهانه نقد شیوه کار ما، به ستون پنجم، ضعیف

اگر مبارزه کردن، زندانی شدن و تالش برای آزادی از زندان و درافتادن با سرمایه داری و حکومت آنها و ! سنگین می کنید

است و مملو از " اشتباه نامه"علنی کمونیستی اشتباه باشد، کل تاریخ مبارزه طبقه کارگر و کمونیست ها داستان  فعالیت

و باالخره اگر نوشتن و . به خورد خوانندگان می دهید نقداین چه مزخرافاتی است که شما باسم ! استاین نوع شکست ها 

ده پرخاشگری و ضربه زدن با توجه به تمام فاکت های ذکر ش ،له جدیددر مورد سیاست ها و اقدامات کومنقد و گفتن حقایق 

ری و محافظه کاری درود بر سازشکا: "فریاد زد له است، پس باید سیاست درست از نظر شما این باشد کهبه  کوم

 ".لهکوم" انقالبی"

توازن قوای موجود بین مردم و حکومت، فشار نیروهای مرتجع و در راس آنها جمهوری اسالمی بر جبهه واقعیت این است در 

با کمونیسم به نمایش  آزادیخواهی از جمله بر داب، آتو به تمام اپورتونیست ها داد که از این منفذ دشمنی کورخود را

و گرنه از کی اشتباه کردن در مبارزه با دشمن در یک عرصه معین جرم بوده و باید آن را مثل پتک بر سر مبارزین . بگذارند

در این پروسه علیه داب  کوملهایستی در همکاری با  وتودهئکوبید؟ چه چیزی می تواند توجیه آن اقدامی باشد که طیف ن

نه یک حزب سیاسی با یک تاکتیک نادرست مبارزاتی در یک عرصه، ضد انقالب می شود و نه یک جریان انجام داده است؟ 

سازمان مجاهدین یک تاکتیک درست در یک عرصه در مبارزه  ،فرضاً . مرتجع و ضد انقالب با یک تاکتیک صحیح انقالبی میشود

. ضد انقالبی نمی شویم ،نین ما با یک تاکتیک اشتباههمچ. با حکومت اسالمی اتخاذ کند، این ماهیت وی را عوض نمی کند

. قضیه مبارزه دانشجویان نشان داد پایبندی نیروهای غیر کمونیست و لیبرالیست تا چه حد محدود، تنگ نظرانه و پوچ است

تر از  ای نها پایهاختالف متدولوژی ما با آن سازما. تا چه حد عمیق و واقعی است ،اختالف بین جبهه کارگر و کمونیسم با آنها

بدون در نظر گرفتن منافع عمومی جامعه، سود  ،مساله داب است و این سازمانها از فشار جمهوری اسالمی بر جنبش ما

 ٢١١٩ژانویه  ٩  .می جویند و بر ضد ما از آن استفاده می کند

  نقدی بر نظرات دمحم نبوی

به مصاحبه کورش مدرسی دبیر کمیته  ٢١١٩آپریل  ١٩ریخ  بتا" ملی مسئلهحکمتیست ها و "آقای دمحم نبوی در مطلبی 

ایشان به چند نکته اشاره کرده اند از جمله مدعی شدند که . پرداخته است" به یان"مرکزی حزب حکمتیست با سایت 

و اما در مورد بخش سوم پاسخ آقای مدرسی که بی : " نامبرده می نویسد. توهین کرده است ملت کردکورش مدرسی به 

  ."  روا ملت کرد را خطاب قرار داده و به آنان بی حرمتی کرده، حقیقتا جای تاسف استپ

خارج از یک فرایند " ملت کرد"عبارت است از این که در کمونیسم چیزی به اسم  ،مساله ای که باید روشن شوداولین  

بقات و احزاب جامعه پرداخته، ولی کورش به ط. سیاسی وجود ندارد تا کورش یا هر کمونیست دیگری به آن توهین کند

در فصل اول کتاب پایه .) ملت یک پدیده نامتعیین، دلبخواهی، غیر فاکچوال و غیر علمی است. اسمی از ملت کرد نبرده است

به ما  جائیکهتا . در ایران مساله کرد وجود دارد و کمونیست ها موظف هستند آن را حل کنند(.  و مبانی ملت نقد شده است

داده و بر آن پافشاری  ارائهوط است ما راه حل خود را داریم و هر بار مساله کرد مطرح شده است، با صراحت راه حل خود مرب

 .بحدی تکرار شده است که اینجا یاد آوری آن را غیر ضروری میدانم یم وه اکرد

اجتماعی، محورهای اصلی مباحث  -مختلف طبقاتیمفاهیمی چون جامعه، طبقه، مبارزه طبقاتی و مکاتب  ،در کمونیسم ما

. به کمونیسم مربوط است، چیزی به اسم ملت کرد، ملت فارس و یا ملت ترک و غیر نداریم جائیکهاما تا . و تبادل نظر هستند

است که  یبورژوای خاصآنچه هست، جنبش ناسیونالیسم و ناسیونالیست های فارس، کرد و ترک و غیر با پرچم و شعار 

این  سئوالولی . ک، تاریخی و طبقاتی مساله را مفصالً شکافته امتئوریمن چند جای دیگر به روشنی جنبه های . وجود دارند

، آقای دمحم نبوی از اعضای حکا به دفاع از ملت و "االحواز"و سازمان زحمتکشان و  "پژاک"است که چرا بجای احزاب دمکرات، 

بل حزب حکمتیست ظاهر شده است؟ چرا هر وقت ما افکار و رفتار ارتجاعی و در مقا( نوع خوب آن)تلویحاً دفاع از فدرالیسم 

قبل از  ،کردیم ءنقد و افشا را کهنه پرستانه احزاب و سازمانهای قومی و مذهبی که بنام مردم خرافات اشاعه می دهند

سیونالیست ها در می نا -اینکه احزاب و سازمان های قومی و مذهبی صدای اعتراضشان بلند شود، صدای شما سوسیال

سوسیالیسم آقای نبوی با فدرالیسم که به این خاطر . ت آسان استسئواالآید که وای این توهین به ملت کرد است؟ پاسخ 

وی چون از نظر موضع گیری سیاسی قبل از اینکه یک سوسیالیست باشد، یک ناسیونالیست . تضاد و تناقضی بنیادی ندارد

فکر می کند اگر پرچم فدرالیسم توسط . منافع کارگر، دلش برای منافع ملت خود می سوزداست و بیشتر از کمونیسم و 

این استدالل نبوی . بخشی از ملت وی برداشته شد، مضامین آن فرق خواهد کرد و شعاری ضد انسانی محسوب نمی شود

 Xفکر کند چون آن شخص عزیز  Xدد و به بیماری سرطان مبتال گر Xمصادق این است که فرض کنید یک نفر از اعضای خانواده 

و اعضای خانواده ایشان است، دیگر مریضی سرطان آنقدرها هم که علم پزشکی هشدار می دهد خطرناک نیست و از چاره 

یسم را چون یک بیماری و مبتالیان به آن را لاگر ناسیونا! اندیشی و تالش جدی برای معالجه بیمار، وی را گمراه کرد

این است که حقیقت را از آنان پنهان کنید و ماهیت  زبان بزرگترین توهین به مردم کرد ،دم در نظر بگیریماز مر یبخشهای

 .جریانات ناسونالیست و مذهبی را به مردم نگفت و مردم را برای مقابله با آنها آماده نساخت

ست ها اصطالحاً قوم یات حکمتیکه در ادب)ج توده ها یبس یبرا یملت ها و مطالبات مل ییه بر جدایتک... :"نبوی می نویسد
ن حضرات در مبارزه یست که ایاز سبک کار یندارد، در واقع بخش ینه اَنچنانیران زمیدر جامعه ا( شود یده مینام یپرست



ها که احتمال وقوع اَن یو جنجال، با بزرگ نشان دادن خطرات یگریان با هوچین اَقایبعبارت ساده تر ا. شه کرده اندیپ یاسیس

در  ین کنند ولیران تأمیسم را درجامعه ایونالیروس ناسیت از خطر ویخواهند بقول خودشان، مصون یم است،  یباً منتفیتقر
کنند و موجبات شارژ شدن، خودشان  یخودشان بازارگرم ین موهومات برایو عمده کردن ا ینیخواهند، با اوهام اَفر یواقع م

ست ها در مورد خطر جنگ و حمله یحکمت. فراهم اَورند یب احتمالئمردم از مصا یناج ران ویا یستهایرا بعنوان تنها کمون
کا به منظور یاَمر ین داشتند، حمله نظامیقینکه ین سبک کار و روش برخورد کردند و با وصف ایز با همیران نیکا به ایاَمر

ند و اَنچنان خطر وقوع جنگ را عمده کردند، که ار معرکه شده بودیاست، اما اَتش ب یباً منتفیتقر یاسالم یجمهور یسرنگون
 ."امر برخودشان هم مشتبه شده بود

واقعاً ادعای نبوی درست است که حکمتیست ها اغراق می کنند و خطر فدرالیسم را همچون خطر حمله آمریکا به ایران 
هر تحلیل  درالیسم در ایران می گذرد؟خطر فاز درک  منحرف کردن مردم  کانالشان از ایناسیونالیسم  خطیا  ،بزرگ می کنند

این ماه دو مطلب یکی در  ٢١و  ١٩روزهای . مشخص از اوضاع مشخص را بر اساس داده های آن در آن روز ادائه می دهند
مجسمه مولوی تاوگویزی در شهر تیکاب باعث بر انگیختن تعصبات ترک های تندرو شد و " تحت عنوان ( بوروژهه الت)سایت 
. اعتراض کردند" کرد نشین نصب کرد -ین بهانه که مولوی متولد کردستان عراق است و نباید مجسمه او در شهر ترکآنها به ا

، توسط سیفه خدایاری ترجمه ١٩٩٢در مورد نسل کشی در کشور رواندا در سال ( راس وین جونز)و دوم، مطلبی ازکتاب 
هر دو مطلب را دیده باشد که چگونه در رواندا در مدت کوتاهی  دمحم نبوی شاید. شده بود در سایت ایران تلگراف درج شد

اگر کمونیست ها اجازه بدهند شعار فدرالیسم در ایران شکل بگیرد، . گرفتتعصبات قومی حدود یک میلیون انسان را قربانی 
این دو نمونه مرتبط به . ی خواهد کردایران را بدتر از یوگسالو ، ١٢٣٣انقالب  اوائل  در " قالتان"و " قارنا"نمونه تیکاب امروز و 

که شما هیچ )موضوع مورد بحث در هفته گذشته هستند که  نشان دهنده این واقعیتند که در صورت فدرالیته شدن ایران 
چگونه بر  ،(گارد محکمی در برابر معماران آن ندارید و فکر می کنید در کردستان ایران خوفناک تر ازکردستان عراق نخواهد بود

سر هر کوه و برزن، هر روستا و شهری جنگ ترک و کرد، جنگ فارس و ترک بر سر اسامی تاریخی، کجا مرز کردستان و کجا 
کم عمقی و ساده لوحی آقای نبوی و همفکرانش در عدم درک این خطرات، بخش  .مرز ترکستان است شروع خواهد شد

سیاسی و نبریدن آنها از ناسیونالیسم است که مانع پی  کوچکی از کل این سناریو است، بخش عظیم تر آن موضع گیری
 .بردن به این مهم شده است

ید، از این برج عاجی که برای خود ساخته اید، ئکمی به خود اَ : "له متین استحکمتیست ها تند مجاز و کوم گوئیدمی شما  
د، شما یبه اطراف خود بنگر یکم. ن اندییمت و یاسیستها سیکمون. و متواضعند مخلصین طبقه کارگر جنبه دار. بیایید آئینپ

 ."دیکن یدکه خود تصور میستین یست ها ابداً، اَنیحکمت
 

کردن، موضع ناسیونالیستی را با لحن فروتنی، متین و با نزاکت شما، یا تند و آژیتسیونی دگر رفقایت بیان ! آقای نبوی عزیز
سیون کردن در مورد خطر فدرالیسم بی احترامی به مردم هم آژیتا" تند ما"با لحن . جوهر سیاسی آن یکسان است

اولی . با لحن متین و ادبیات زیبا تبلیغ برای ناسیونالیسم نیز احترام به مردم نیست. استو درست برعکس کردستان نیست 
الن و باندهای همچون هشدار دادن در مورد عام. مردم است" محترمانه"دادن آگاهی به مردم با لحن تند و دومی فریب دادن 

اگر با لحن تند و آژیتاسیونی هم صورت بگیرد بی احترامی به معتادین نیست،  ،خرید و فروش مواد مخدر و مبتالکردن مردم
، نگفتن خطر و عوارض آن به مردم، بی و در مقابل. تالشی جهت نجات آنها از مبتال شدن به اعتیاد و مواد مخدر است

 .احترامی به سالمتی جامعه است

 
کردستان ( یالیبخوان خ)سم یاست که فدرال یکورش مدع"...: نبوی ادامه می دهند که در کردستان خطر فاشیسم نیست

ن یالحال در کردستان عراق وجود دارد خوفناک تر و مهلک تر خواهد بود، در ارتباط با ا یکه ف یسمیسه با فدرالیران در مقایا
سابق  یوگسالویبه مراتب خوفناک تر و مهلک تر از  ینده ایران اَ یدر کردستان ا یاحزاب کرد" یموهوم"سم یمساله که فدرال

ن یا یمدرس یل اَقایضمناً اگر تحل. نانهیواقعب ینیش بیک پیه است تا به یشتر به پز دادن شبیو عراق امروز خواهد داشت، ب
ل ین تحلیا یماد یه هاید شاخص ها و پای، بامی کند ینیش بیکردستان عراق پ یخوفناک و مهلک را برا ینده ایاست که، اَ 
ج یبس یارتجاع ین ساختار حکومتیرا در مخالفت با ا یشود افکار عموم یان کند، وگرنه با رمل و اسطرالب نمیرا مستدل ب

ش و جنب یمل مسئلهن حزب به ین به ملت کرد، در برخورد ایاه و توهیس یویجاد سناریسم در ایعمده کردن خطر فدرال. کرد
کسره نموده است و بقول یکردستان  یفش را با جنبش انقالبین حزب مدتهاست تکلیا. کردستان نهفته است یانقالب

 ". ست ها واگذار کرده اندیونالیرا به ناس یخودشان حل مساله مل
 

و " ی کردستانش انقالبجنب"اکنون نوبت پرداختن به پوپولیسم وی تحت عنوان  ،آقای نبوی را روشن کردیم" ملت"تکلیف 
ج و نظم یسال پیش در جریان جنگ خل ١٩. تاریخ پدیده ای بهم پیوسته است. له با احزاب درگیر در آن جنبش استرابطه کوم

نونی آقای نبوی کشبیه به موضع  یو همدرد یه ما پیام حمایتکا خواست کح یاز رهبر یبود که عبدهللا مهتد ین جهانینو
ا در دست نبوی نبود و کح یآن روز خوشبختانه رهبر! بفرستیم یجالل طالبان یبه آقا ردستانکام مردم یبه مناسبت ق

با نوشتن  مهتدی. بدهد( تا سالها بعد)پیامش را  یو علن یایشان را گرفت که در سطح رسم یمنصورحکمت با درایت جلو
مگر آن روزها نبوی و . ستیسیونالیست نه گویا ناکرد ک یعلیه ما سال ها فحاش" افق سوسیالیسم"و بعداً " ه انقالبئتخط"

رفقایش درستی تحلیل واقدام آن زمان ما را درک کردند تا امروز معنی هشدارما در مورد خطر بالقوه ناسیونالیسم و 
آن ایام یک نفر از شما به روزی فکر میکرد که کار بجای برسد که خانم بهمنی  !فدرالیسم در ایران را دریابند؟ آقای نبوی

ر عبدهللا کهنه پوشی را به گروگان بگیرند و در اردوگاه زرگویزله با چاقو به مخالفین سیاسی خود حمله ور شوند؟ همس
اما این ها هر روز پرده ای از روی اقدامات شما بر . ممکن است گفته ها و نوشته های ما در مورد آقای نبوی مفید واقع نشود

سمینار کورش و این . شود ترجدید شما، روز بروز روشن  ۀکوملو ما ساختیم با  ای که ما بودیم کوملهمی دارند و تفاوت 
 .له جدید خواهند شدباعث ریختن توهم مردم به کومنوشته ها 

زب دمکرات ها و هر دو سازمان مشابه دانستن فدرالیسمی که احزاب کردستان ایران از جمله ح"... نامبرده در ادامه میگوید
 یمدرس یاَقا. ندارد یه علمیاست و مطلقاً پا یسه دلبخواهیک مقایسم فقط ین هستند، با فاشزحمتکشان خواهان اَ 

که جنگ، کشتار  یاس سلبین قیا. کند ییسم بتواند خودنمایتر از اَن است که فاش یداند، جامعه کردستان مترق یخوب م
 ."دارد یغاتیمورد است و مصرف تبلیب یک ادعایدهد، فقط  یم یران تسریرا به هرکوچه و برزن ا یقوم یو پاکساز

 و وجود کمونیست ها و نه بی ریشه ایبخاطر  ،خودنمایی کندفاشیزم بتواند  ن است کهآتر از  یاگرجامعه کردستان مترق
قدرتمند کردن کمونیست ها هم در گرو نهادینه کردن ارزش ها و پراتیک کمونیستی است . بی پایه ای ناسیونالیسم است

نهادینه کردن سنتها و پراتیک کمونیستی یعنی پا بپای مبارزه با جمهوری اسالمی، با هر گونه . ی از آن نبرده ایدکه شما بو



یعنی نقد حدکا، زحمتکشان و تمام ملی گرایان چه . مبارزه کرد( در اپوزیسیون)خرافات ملی و مذهبی در هر شکل آن 

من هیچ اقدامی مترقی از احزاب دمکرات و بقیه . نتواند خود نمایی کند تا که فاشیزم ،درجامعه کردستان و چه در ایران است
له داشتم، طوالنی ترین و سخترین جنگنم را با ظامی که در کردستان در صفوف کوم، آن ده سال فعالیت نبعکس . ندیده ام

سازمان . ی برداردحدکا کردم ــ تا که آزادی فعالیت بی قید و شرط سیاسی را به رسمی بشناسد و دست از قلدر
مخالفان سیاسی خود را با گروگانگیری و " مترقی و تحمل"زحمتکشان هم در همان سلیمانیه و اردوگاه رزگویزله، ظرفیت 

اینکه شما آنان را مترقی می نامید، تنها جایگاه و موقعیت شما در مبارز کارگر و کمونیست . چاقوکشی بنمایش گذاشتند
، شما به چشم کارگران خاک می با این موضعگیری. و برابری اقتصادی آنان را ثابت می کند علیه آزادیو های کردستان 
 !پراکنی می کنیدپاشید و توهم 

این حزب مدتهاست تکلیفش را با جنبش انقالبی کردستان یکسره نموده است و بقول " " می نویسدبازهم دوست ما 
 ."ر کرده اندخودشان حل مساله ملی را به ناسیونالیست ها واگذا

  
علیرغم تغییر .است" جنبش انقالبی کردستان"شدیداً اختالف دارم، عبارت  کوملهمساله دیگری که من با خط پوپولیستی 
 ،ف و خصلت نمای آن دوره بودو جو ناشی از آن، جنبش انقالبی کردستان معر ١٢٣٣کردن تمام مولفه های که پس از انقالب 

در همین کتاب از نظر خوانندگان  "وجود ندارد جنبش انقالبی کردستان"مقاله ). شدک می کله هنوز این عبارت را یدکوم
نصف ": دمحم نبوی نوشته است. له زیر لوای جنبش انقالبی کردستان احزاب ناسیونالیست را تطهیر می کندکوم. (گذشت

ست یف کومه له و حزب کمونیسود تضع دیباش مطمئن. شود یران میست ایشما صرف مبارزه با کومه له و حزب کمون یانرژ
 !"دین به طبقه کارگر وفادار باشیبنابرا. به چشم طبقه کارگر خواهد رفت دود اَن قطعاً  یب شما نخواهد رفت، ولیران به جیا
 

 .له و حکا می شودمبارزه با کومصرف  ما ینصف انرژکه  دیگوئدرست می . آری متاسفانه، از سایه سر شما اینطور است
جهت نهادینه کردن سنتهای کمونیستی  کوملهر نه تنها بخاطر تمام زحمات و تالشی که طی بیش از یک دهه در صفوف آخ

یت مان در قبال جنبش کمونیستی در منطقه، مسئولیت مان در قبال مردم کردستان، بخاطر مسئولانجام دادیم، بلکه بخاطر 
له کمونیست را حفظ نمی کنید، ی شما هیچ کدام از خصوصیات کومتوق. بی تفاوت باشیم کوملهنمی توانیم به سرنوشت 

جهت پاس داشتن ارکان مبارزه کارگر با سرمایه دار، هیچ انرژی از شما نمی گیریم . ما مجبوریم با دشمنان مردم جنگ کنیم
 ،و تمام ناسیونالیست ها با اجازه آقای نبوی. بلکه کلی انرژی صرف می کنیم تا شما کارتان را درست انجام بدهید ،که هیچ

ما کمونیست های کردستان را بشکل خود در خواهیم آورد و کاری می کنیم که صد کارگر کمونیست در کردستان پیدا نشود 
 .این پروژه یک روزبه سرانجام می رسد. که به شما دخیل ببندند

را تضعیف می کند؟ راجع به حکا  کوملهسم را ضعیف کردیم؟ چرا نقد فدرالی کوملهکمی منصف باشید، ما کی ! دوست عزیز
نیمه تشکیالت خودتان حال با هر  ،این ادعای ما نیست. یک دکور است ،هم عرض شود که آن حزب کمونیست ایران نیست

آن را ..." نام کومه له وبفعالیت "به اسم گروهی و عده ای روزمره به این اعتراض می کنند . نیتی به دکور بودن حکا واقفند
حکا در این ظرفیت ظاهر . حکا که باید مساله اش پاسخ به نیازها، مشکالت و معضل مردم سراسر ایران باشد. رک می کنندت

 ،در صد دل مشغولیهایتان، اولویتهایتان، دوست و دشمنانتان با سازمان زحمتکشان فرقی ندارد ٩١شما که . نمی شود
سین آن، بنیانگزاران آن و شالوده کادری آن تئوری. مونی تمام شده استایران هستید؟ حکا از نظر مض چگونه حزب کمونیست

اگر ده برابر حزب حکمتیست در اردوگاها نیرو داشته باشید و برای مثال سازمان . هر کدام بمنظوری آن را ترک گفتند
لویت ها و با دوستان و زحمتکشان و نیروهای مجاهدین هم به اردوگاه شما بپیوندند، با این دل مشغولی ها، با این او

شما اگر می توانستید همان کومه له کمونیست بمانید، بهترین . دشمنان کنونی شما، حزب کمونیست ایران نخواهید شد
 ٢١١٩آپریل  ٢٢  !متاسفانه آن هم نیستید. خدمت را به جنبش کمونیستی ایران کرده بودید

  مخاطب من سایت آشتی است

نوشته بود که به گفته خودش ( ١) علیه حزب حکمتیست" باقریستها "بنام  "یچیزهای"شته دمحم دمحمی در چهار سال گذ
اما دیشب وقتی من به سایت آشتی مراجعه . تاکنون کسی حاضر به درج آن در سایت ها نشده است" لحن تند؟"بدلیل 

هنگ و ادبیاتی در جامعه رشد ظاهراً برای سایت آشتی مهم نیست چه فر. آنجا درج شده است" باقریستها"کردم، دیدم
نوشته شده، کافی است که از هر بی پرنسیپی  لهه حزب حکمتیست و در دفاع از کومعلی" باقریستها" آنجائیکهاز  ،کند

چون هر کسی دو پاراگراف از  ،در این نوشته کوتاه مخاطب من دمحم دمحمی نیست! مندرج در نوشته از آن چشم پوشی کرد
خوانده باشد، متوجه می شود که درک این آدم از را ر نظرهای قبلی ایشان در مورد حزب حکمتیست و اظها" باقریستها"

باالخره ظرفیت این انسان همین . ک، نظری و سیاسی چیست و از همچنین فردی انتظار بیشتری نداردایدئولوژیمبارزه 
له است که به سرپناهی امن و مناسب من کوم در نتیجه مخاطب. اگر بلد بود سالم و قابل تحمل بنویسد، می نوشت. است

 .برای امثال دمحمی ها تبدیل شده است

در آن . مجدداً درج کرده است ،را نیز ٢١١٩فوریه  ٢اطالعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بتاریخ  ،بعالوه سایت آشتی

نتی، تبلیغات جنجالی بی مقداری را برعلیه رهبری حزب حکمتیست با انتشار مطالبی در سایتهای اینتر: "اطالعیه میخوانیم

بر ... روانی...شکل این تبلیغات غیر سیاسی، غیر اخالقی عقده گشایی. کومه له و حزب کمونیست ایران براه انداخته است

اساس را  این ادعاها بر تحلیل و تفاسیر کارآگاه مابانه، دلبخواهی و نهایتا اتهام زنی متکی است و... پایه دروغ و کذب محض 

بر این گذاشته است که از فرط تکرار، و با مسموم کردن فضای مبارزه سیاسی تعقل انسانهای دور و بر خود را با موهومات 

یک جریان منزوی، حاشیه ای و بی ... این ضدیت کور با کومه له و حزب کمونیست ایران چیست؟. بی سر و تهش مسخ کند

در اثر تداوم این . و جنجال سازی حیات سیاسی حقیر خود را معنی میکند" ردنفیل هوا ک"ریشه ای است که از طریق 

روشها فساد سیاسی و انحطاط اخالقی در رهبری این جمع آنچنان نهادینه شده است که امید به اصالح و بازداشتن آنها از 

 ." تپیمودن این راه نامیمون و سرنوشت تراژیکی که پیشارو دارند را بسیار ضعیف کرده اس

باز  "باقریستها"مانند( چیپ)البته جریانی که سطور فوق اطالعیه کمیته مرکزی آن باشد، طبعاً فضا را برای هر گونه ادبیات 

دانسته و  مسئولله خود را حزب حکمتیست در قبال سرنوشت کوم! می کند و اشخاصی امثال دمحم دمحمی را بار می آورد

حمله آمریکا به  :مربوط بودند مانند وی ی که بنحوی به سرنوشتمسائلله، در تمام مما حتی پس از جدایی از کو. اندمی د



اقدامات احزاب ناسیونالیست در . ، عروج ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق و غیره دخالت کردیم"نظم نوین جهانی" عراق

رابری زن و مرد، جدایی دین از دولت، لغو سال حاکمیتشان، اقدامات آنها  در قبال طبقه کارگر، ب ٢١قبال مردم عراق طی 

مجازات اعدام، آزادی فعالیت بی قید و شرط سیاسی و ضدیت آنان با جنبش آزادیخواهانه طبقه کارگر در منطقه و در سطح 

سال گذشته ٢١له به احزاب ناسیونالیست عراق طیبرخورد پاسیفیستی کوم. ان سوژه های اختالفات ما با کومله بودندجه

سلیمانیه و شهرهای )واج دادن مذهب و مردساالری، لگدمال کردن هر روزه حقوق، جسم و روان زن و اخیراً کشتار مردم در ر

له با جریانات جنبش سبز، جدایی سازمان زحمتکشان و همچنین همراهی کوم. ا نقد کردیمر( ٢١١١ماه فوریه ١٩دیگر در 

بی تفاوت نبوده  "برگزاری کنفرانس ملی کرد" خیراً سیاست برخورد بهله و اهای آنان با هم و انشقاق در کومکشمکش بخش

را تشویق کنیم که از زاویه منفعت کارگران  بردهمناو نفوذ کالم مان سعی کردیم که  به اندازه توان، عقل. و دخالت کردیم

. در اطالعیه فوق به آن اشاره شد له در برخورد به ما این است کهجوهر رویکرد کوم. قش ایفا نمایدن مسائلکردستان در این 

اما . ولی اگر دخالت و انتقادات ما خوشایند وی نبود و آن را ضدیت با خود می داند، خیلی متاسفیم، کاش انیطور نبود

این تعریفی مجازی از دخالت . له نیست، معنی اش این نیست که ضدیت با اوستیری و رویکرد ما چون پسندید کومجهتگ

 .کی بی مورد بودایدئولوژیاگر هر دو سازمان عین هم فکر می کردند، ضرورت مبارزه نظری، سیاسی و  .سیاسی ما است

له جای ایستاده است که البد این انتقادات و ست جامعه کردستان، متاسفانه کومدر کشمکش طبقاتی فعلی چپ و را
کار ما سرپوش گذاشتن بر . روزگاری نیستدوستی ما با هیچ کسی مصلحت . دخالت ما را به ضرر خود ارزیابی می کند

اگر جریانی به نقطه ای می رسد که هیچ  ،در این پروسه. شفافیت بخشیدن به آنها است. تمایزات و تفاوتها اصولی نیست
انتقادات سیاسی و هشدار دادن در مورد کج فهمی و دور شدن " کوملهضدیت ما با " به ما ندارد، جرم ما چیست؟  شباهتی

 می باشد، بسان تبلیغات حزب دمکرات "ضدیت کور با حزب کمونیست ایران"این تبلیغات . از کارگر و کمونیسم است ایشان
آزادی فعالیت بی قید و شرط سیاسی را هرج و مرج، بی بند و باری و توهین به )که زمانی انتقاد سیاسی و پا فشاری ما بر 

 .طر جنگ خونیی بما تحمیل کردمعنی می کرد و به این خا( خود و مردم کردستان

به این خاطر امروز ما . له وجود دارد که ما القیدانه در کنار آن گذشته و دخالت نکرده باشیممسائلی مربوط به کومبه ندرت 
با این اقدامات، روز به روز از مشخصات یک سازمان کمونیستی  کوملهاما (. انتقاد تلخ است. )خود را سر بلند می دانیم

باید در آینده بیشتر مردم کارگر و زحمتکش کردستان را از . می گیرد و مساله را به جای باریکی رسانده است فاصله
 .تفاوتهای ما و آنها مطلع کرد

 ٢١١١اول ماه اکتبر 

---------------------------------------------------------------------------------  

 !دیشان بشتابیاریاج به تداوی دارند به یست احتیبری حزب حکمتست ها، در رهیمام باغر (١)

 دمحم دمحمی 

ست ها، در یمام باغر)با نام  ١٢٢٣این مطلب اسفند : توضیح! مام باغریستها بعد ازاین همه سال مام باغریستر شده اند 

هیچ یک از سایتهای حزب آنموقع . منتشرشد!( دیشان بشتابیاریاج به تداوی دارند به یست احتیرهبری حزب حکمت

شاید نظرشان این بود . کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری و سایتهای نزدیک به این جریانات این مطلب را درج نکردند

 .که لحن تندی دارد و یا اینکه ارزیابی من از این فرقه را نادرست می پنداشتند

ه از نظر روحی، فکری و بکار بردن ادبیات غیر سیاسی و غیر واقعی دچار در برخورد این فرقه نه تنها تغیری ایجاد نشد بلک... 
این جماعت کار را به جای رساندند که حتی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران را که بیش . مشکالت بیشتری هم شده اند
 ٢١١١پتامبر س.               یت میکند مجبور به شکستن سکوت کردندمسئولاز حد در این نوع موارد احساس 

*** 
ن یا. کردیکه در اصل ترک بود زندگی م( باقر)شخصی با نام مام باغر ( سقز)ک به شهر ما یکی از روستاهای نزدیدر ... 

اسی باعث شده بود آوارۀ روستاهای یا آمده بود و به قول خودش مشکل سیکی از شهرهای آذربایجان به دنیشخص در 
 .کردستان شود

د چند رأس بز یه ای برای خرینی داشت روی آن کار کند و نه سرمایمتاسفانه نه زم" حکمتیست"ن حزب مام باغر مثل رهبرا
های خودمان فکر می کرد "ستیحکمت"ن فرقه یمام باغر مانند هم... و گوسفند تا به شغل شریف چوپانی مشغول شود

ن اساس رفتار و یاسی و بر همیاری سعنی فحاشی، دروغ پراکنی، تهمت، دغلکاری در روش و منش، کالهبردیاست یس
ق فحاشی و اتهام زنی یکرد که از طریفکر م" حکمتیست"مام باغر همانند فرقه . م می کردیگفتارش را با اطرافیانش تنظ

دان یشتری را جذب و کاره ای در میهای بیدان بدر و یا حداقل تضعیف کند و در نبود آنها مشتریش را از میخواهد توانست رقبا
لی بهتر از او که گمان داشت هوشمند خاص و عام است، منافع خود را می ینکه مردم خیغافل از ا. ب شودیلی از رقخا

 .اسی گوش نخواهند دادیهای آبروباختگان سیف و وراجیدن به آن را انتخاب خواهند کرد و به اراجیشناختند و راه درست رس
ش بحدی ابلهانه بود که همه و حتی بچه های شش، هفت ساله هم اعمال و رفتار. کردیمام باغر در حماقت افراط م

ن یست و به ایش ساخته نیری کاری ازیر از وراجی و معرکه گید، اتهام می زند، به غیگویدانستند که مام باغر دارد دروغ میم
ی که از سر یفراخوان هاهمچنانکه در حال حاضر هر آدم عاقلی بخاطر بکار بردن ادبیات و  ،دندیخندیشش میخاطر همه به ر
ششان یصادر شده و می شود به ر" ستیحکمت"تی در قبال مبارزات مردم از طرف رهبری حزب مسئولیزبونی و بی 

 .خندندیم
های بی یگران را قبول نمی کرد و حاضر نبود از دروغ پردازیحت وتوصیه های دیچ وجهه نصیک پا داشت به هیمرغ مام باغر 

ها تنها شکست "ستیحکمت"چاره او هم مانند یب. ا و اتهام زنی های بی اساسش دست برداردهیشرمانه اش، از فحاش
را به ( ی رایک بسته ده تای)ت یده کبر. در عرصه تجارت هم وضع و حال خوبی نداشت. است و جامعه نبودیدان سیخورده م

ادی بخاطر ضررهای پی در پی اش دلشان یراد زاف. ال می فروختیمت دو رید و هر پنج عدد آن را به قیال می خریمت پنچ ریق
ت که می یاز هر بسته کبر. کنییگفتند مام باغر تو داری ضرر میدادند و میح میش توضیبرا. به حال مام باغر می سوخت

یند مام گوین است که مردم میست، مهم ایگفت مهم نیمام باغردرجوابشان طلبکارانه م. ت ضرر داردیال برایک ریفروشی 
ام فکر می کنم و با یهر چه به وضع روحی، فکری و برنامه های مام باغر در آن ا. چی است و از من خرید می کنندر چه رباغ

نها و هم او یجه می رسم که هم این نتیکنم به ایسه میست امروز مقایهای ضد کمون"ستیحکمت"رفتار و کردارهای رهبری 
نها حال و روزی بدتر از ید اگر ایراستش را بخواه. زی با هم دارندیه تفاوت ناچاسی و بر خورد با جامعیاز نظر اخالقی، درک س



ن جماعت دارای یخوش بحال مام باغر که مثل ا! ت بهتری از او ندارندیمام باغر خدا بیامرز نداشته باشند، قطعا وضع

 .اعمالش مسئولتنها خودش بود و . الت سی تا چهل نفره نبودیتشک
درست . د باشدیست و نبایچ وجه جای خوشحالی نیبه دره وقاحت از نظر انسانی به ه" متیستکح"سقوط آزاد جماعت 

ات جامعه را از دست یاسی که حتی جرات روبرو شدن با واقعیگان سین درمانداین است هر انسان آزاده ای دلش به حال ا
گوی سبقت را از جریاناتی ارتجاعی درون جامعه  انات چپ موجود در جامعهیت با جریدرماندگانی، که در ضد. داده اند بسوزد

 .ربوده اند
ن جماعت را هر چند کم در دست رهبران آن جریان رها ینمی شود به آسانی تعدادی از اعضای هنوز صادق ا. د فکری کردیبا

مبارزه و سم، به یچ ربطی به کمونیاستهای افراد فرصت طلبی شده اند که هین تعداد قربانی سیهر چه باشد ا. کرد
ر فرقه خود کنند، همچنانکه تا حاال یز را فدای منافع حقیافرادی که حاضر بوده و هستند همه چ. ران ندارندیاعتراضات مردم ا

گر یدانند که دین جماعت خوب میا. گاهی داشته باشندیخواهی مردم جایگر نمی توانند در جنبش آزادینها دیا. کرده اند
ن سال مبارزه یمن چندیاطالع دارند که اعتباری که به . ستیو شکست خوردۀ فرقه شان ناستهای بنجل یدار سیکسی خر

نها یگر مردم عار دارند با ایده اند که دیست بدست آورده بودند از دست داده اند و به جایی رسیدر درون احزاب چپ و کمون
  .تداعی شوند

است و مواضعی که اتخاذ می کنند و جمالتی که روی یت که سسیشان مهم نیگر براین فرقه همانند مام باغر دین امسئوال
برای آنها تنها تداوم بقای فرقه و نگهداری چند عضو ساده آنهم به هر ! ا به نفع جنبش مردم استیکاغد می آورند به ضرر و 

است عبث و دور از  د به اصالح آن کارییگر امین فرقه قدم در راهی گذاشته است که دیرهبری در سایه ا .متی مهم استیق
ف یون و تضعیت موضع جمهوری اسالمی در برابر اپوزوسیگر اقداماتشان باعث تقویمدتها است که د. اسیینی سیواقع ب

خواه درون ین فرقه از صفوف جریانات چپ و حتی آزادیرهبران ا. ان و کارگران شده و خواهد شدیمبارزات متحدانه دانشجو
بی دلیل نیست که از شخصی . وسته اندیخواهی مردم و طبقه کارگر پیدشمنان جنبش آزادجامعه خارج شده اند و به صف 

حمایت میکنند و میخواهند با نام فعال کارگری به خورد مردم دهند که یکی از حامیان پر وپا قرص پروژه های ضد کارگری 
کشان به کومه له سازمان ی سازمان زحمتها بی دلیل نیست به بهانه درگیری در اردوگاه یکی از شاخه. احمدی نژاد است

حزب کمونیست ایران که با نفوذترین جریان چپ در جامعه کردستان ومعروفترین نیروی مخلف نظام در ایران است  کوردستان
 بی دلیل نیست به بهانه دفاع از رضا رخشان حزب کمونیست کارگری را کمونیزم بوژوای میخوانند و هر آنچه زیبنده. می تازند

 .خودشان است به این حزب، فعالین ورهبران نسبت می دهند
رد که یستی قرار گیخواه و کمونیت کاری هر انسان آزادید در اولوین جماعت بایستی ایاستها و اعمال ضد کمونیافشای س

نصور حکمت سم و زنده یاد مین اجازه داد تعدادی هوچی به نام کمونیش از اید بینبا! ی جامعه می تپدیقلبش برای رها
اسی، خوشنام، فعاالن کارگری و اجتماعی و رهبران پر نوفذ جنبش کمونیستی را مورد یهمگام با جریانات ارتجاعی احزاب س

 .دیشان بشتابیاریاج به تداوی دارند به یست واقعا احتیست ها، در رهبری حزب حکمتیمام باغر. اتهام و بی حرمتی قرار دهند

 !  بیهودهزحمت "  سازمان زحمتکشان"

دور دیگر کشمکش های سازمان زحمتکشان یعنی آقایان ، ٢١١٢در شانزدهم ماه آوریل  :مطلباین توضیحی در مورد 
که !" سازمان زحمتکشان زحمت بیهوده"من مطلبی را که تحت عنوان . از سرگرفته شد... عمر الخانیزاده و عبدهللا مهتدی و

ما پیشبینی کرده بودیم که سازمان . ا با توضیحات ذیل مجدداً منتشر میکنمدر هفت ماه و چند روز پیش نوشته بودم ر
این سازمان نه برای چنان امری . زحمتکشان سازمانی نیست که بتواند مثل یک جریان سالم سیاسی روی پای خود بایستد

. الم و سیاسی بماندموقعیت طبقاتی اش به وی اجازه نمی دهد که س.  ساخته شده است و نه چنان خواستگاهی دارد
گفتیم این جریان فقط در شرایط ویژه ای مانند حمله آمریکا به عراق، پاشیدن شیرازه مدنی جامعه و آلوده شدن جامعه به 

این جریان ضد اتحاد کارگر، ضد اتحاد کمونیست ها و به این اعتبار ضد . است که می تواند رشد کند کورسم ناسیونالیسم 
به مناسبتی  هر چند گاهیهستند و  اتذاتی این جریان خصاتمش زافاالنژیستی و ماجراجویی  خصوصیات. جامعه است

تنها راه نجات این  به این بیماری مبتال نشوند،بیش از این اهند که بخواعضای هر یک از این جماعت . جای سر بلند می کنند
زیکی خود را قربانی این رگه از ناسیونالیسم غلیظ صف آن را ترک کنند و چه بلحاظ سیاسی و چه فی است که هر چه زودتر

بدلیل آلودگی ذهنی آن کسانی که آن روزها هشدار ما را جدی نگرفتند و متوهم منتظر ماندند، دیدیم که شتر دوباره . نکنند
سازمان  زمان درستی پیشبینی ما را اثبات کرد و اکنون درگیری فیزیکی و نظامی مابین بخش های! در منزلشان خوابید

چگونگی و سطح نازل رفتار آنها باهم بطور کلی و در این مورد خاص، در سایت ها موجود . زحمتکشان شروع شده است
عیناً تکرار میشود، مطالعه مطلب قبلی در این ( شاخه مهتدی)از آنجا سناریوی قبلی دارد در بخش دیگر این سازمان . است

 . مورد را مفید می دانم
    

فضایی بحرانی و کشمکش غیر سیاسی آنها باهم باعث . ن زحمتکشان در آستانه انشعاب دیگر قرار گرفته استسازما... 

" زرڱویزله"دخالت کند و مانع اقدام نظامی آنها علیه همدیگر در اردوگاه " ئاسایش"شده که نیروهای حاکم منطقه سلیمانیه 

هرکدام . ده و چند نفر از همدیگر را با چاقو و مشت زخمی کرده اندتاکنون چند مورد دست به حمله فیزیکی علیه هم ز. شود

 .دیگری را به سرقت اموال سازمان متهم کرده است

در قبال جان و امنیت مردم کردستان و ذینفع در حفظ مدنیت و فضای سالم  مسئولبه مثابه یک حزب ( حزب حکمتیست)ما 

در عین . خشن و تحمیل این فضا خشن بر همدیگر و بر مردم هستیم در جامعه، خواهان جلوگیری از خلق هر گونه فضای

حق ندارند علیه همدیگر . حال به هر دو طرف این کشمکش ها هشدار می دهیم که حق ندارند به روی هم اسلحه بکشند

زه سیاسی حق ندارند این نوع سناریو و فضای خشن و باند بازی غیر سیاسی را به مبار. به حمله فیزیکی متوسل شوند

حق ندارند به بهانه اینکه کدام از دیگری محق تر است و چه کسی . حق ندارند به همدیگر توهین کنند. تحمیل و باب کنند

هر کدام از آنها که فکر می کند . نیست، علیه همدیگر به اقدام ماجراجویانه متوسل شوند و آن را به هر بهانه ای توجیه کنند

و به این ! ی و از نظر منافع مردم از طرف دیگر این کشمکش ها مرتجع تر، ناحق و فاسد تر استمحق تر است، از نظر سیاس

 .است و دیگری نیست، حق دارند جان مردم و همدیگر را به گروگان بگیرند" له اصیلکوم"بهانه که گویا وی 



قض آنان با منافع مردم کارگر و زحمتکش قومی آنان با هم و تنا -اما حقیقت این است که در درازمدت تناقض اهداف ارتجاعی

به درست ماهیت و آینده و کاراکتر   ،اوائل ما در پروسه شکل گیری و تشکیل سازمان زحمتکشان در همان . حل نمی شود

مسیری که این سازمان طی کرده و وضعیتی که پیش آمده است، پیش بینی ما را . آنها را پیشبینی کردیم و به مردم گفتیم

یتی مسئولبا همدیگر این گونه برخورد میکنند، می توان به ظرفیت و کاراکتر فالنژیستی و بی  آنهائیکه. ی اثبات کردبروشن

به مخالفان سیاسی خود  ،شان در قبال جامعه پی برد و نشان داد که  اگر یک روزی یک دهکده را در کنترل داشته باشند

آن روزها به حرف منطقی ما گوش در این کشمکش ها زخمی شده اند، چگونه رفتار خواهند کرد؟ آن کسانی که امروز 

اکنون فرصتی پیش آمده تا دوباره به هشدار و توصیه های ما و به آیند سیاسی و حتی فیزیکی خود با این جریان فکر . نداددن

اگر کسانی . نباشندکنند و سعی کنند زخمی ها و احتماالً کشته های دور بعدی کشمکش های سازمان زحمتکشان باهم 

له و تاریخ مبارزه آن، آن زمان با زحمتکشان رفتند و به هشدار ما توجه نکردند، اکنون محرزاست که بنام کوم از روی توهم

سازمان بمراتب اشتباه تر از گذشته است و وجود هربخشی از سازمان زحمتکشان  حاال ماندنشان در آن. تباه کردندکامالً اش

 . مبارزه مردم کردستان زیان بار و سم استبرای کمونیسم و 

اشتباه است اگر فکر کنید مشکل  سازمان زحمتکشان تنها ! اعضا و هوادارنی که در این وضعیت در اردوگاه ها گرفتار شدید

پیدا  کسانی که به امید. کم درایتی و بی ظرفیتی سیاسی آقایان عمر الخانیزاده یا عبدهللا مهتدی و هرعبدهللا دیگری است

کردن راه بهتری و یا از روی توهم به این سازمان به آن پیوسته اند و حاالمجبوراً به زندگی اردوگاهی درکردستان عراق تن 

ی مسئولسازمان زحمتکشان نیروی . گاه کنندن مسئلهبه دنیا و به " زرگیزه له"داده اند، نباید از دریچه تنگ و کوچک اردوگاه 

هر گونه تالش برای تبدیل کردن آن به سازمانی . با رفتار و منش ناسیونالیستی هرگز نخواهد شدهیچ گاه نبوده و . نیست

باید بسیار . لذا نگاه کردن از آن منظر، محدودیت ها و موانع اتخاذ تصمیم درست ایجاد می کند. ، زحمت بیهوده استمسئول

ریکا و رشد فضای ناسیونالیستی و ضدیت با نه سرنوشت خود را به سرنوشت جریانی که همه امیدش به آممسئوال

، جهت عبور شما از این مصیبت به شما مسئولمردم ایران و سازمان های ! کمونیسم بسته است، بیش از این گره نزنید

متوجه هستم در شهرهای کردستان ایران و در خارج کشور تصمیم گیری در مقایسه با اشخاصی که در ! کمک خواهند کرد

ولی با وجود تمام . در حالت اول اشخاص می توانند با کمترین خطر صف آنها را ترک کنند. گرفتارند، فرق میکند اردوگاه ها

مشکالت مادی و سیاسی زندگی اردوگاهی، باز راه درست برای کسانی که در اردوگاها و در آن وضعیت گرفتار آمده اند، این 

 .رک کننداست که صف سازمان زحمتکشان را هر چه سریع تر ت

سازمان های که بر بستر ناسیونالیسم فعالیت می کنند، رهبران خود را در میان هر قشر و اشخاصی انتخاب و انتصاب کنند، 

این کشمکش ها اساساً ناشی از جوهر، ذات و ماهیت . عبدهللا ها از آب در می آیند -در نتیجه عین عمر الخانیزاده و عبدهللا

نیروهای که بر بستر .  م که نامردگان به آن متعلقند و ضدیت آن با آزادی و سعادت کارگر استارتجاعی جنبش ناسیونالیس

ناسیونالیسم شکل میگیرند، هیچ گاه نمی توانند خود را از دایره تنگ و محدود افق های این جنبش ارتجاعی خارج کرده و 

این قطب . جز الیتجزای سیاست در این جنبش استگری  توطئهباند بازی، ماجراجویی و . مسیر حرکت آن را تغییربدهند

نیاز این جنبش آنان را روزی به دنبال جنبش دوم خرداد، . نمای ناسیونالیسم است که مسیر حرکت آنها را تعیین می کند

هر دو بخش زحمتکشان امثال احزاب . روزی همدست آمریکا و در تمام حاالت دشمنی با کمونیسم در منطقه سوق می دهد

آن وضعیتی که آمریکا در جهان و در منطقه پیدا کرده است، باعث شده که این . د عراقی امید خود را به آمریکا بسته بودندکر

ک چنان ساده و روشن تئوریشاید در البه الی نوشته های . نیروها سرشان به سنگ بخورد و به جان همدیگر افتاده اند

اما در رفتار . منافع مردم اینگونه که رفتار این باندها باهم نشان داد را تجسم کرد نمیتوان ماهیت ارتجاعی ناسیونالیسم را با

علیه همدیگر،  توطئهسازمان زحمتکشان، در  نابودی عراق و منطقه و روش کنونیعینی آنها در همدستی با آمریکا برای 

 .ظرفیت مخرب این جنبش و رهبرانشان برای مردم عیان میشود

. له جدا شد و در آن پروسه خون از دماغ کسی جاری نشدرگری در همان اردوگاه ها از کومکمونیزم کادر هفده سال پیش 

اگر رهبری آن وقت حزب کمونیست ایران تماماً در دست عبدهللا مهتدی و عمر . نیازی به میانجیگری هیچ کسی نداشت

می توان حدس زد که  ،زمان بر تشکیالت ما حاکم بود الخانیزاده بود، اگر خطی که امروز بر سازمان آنان حاکم است، در آن

 !چه حمام خونی بر پا میشد

 ***         ٢١١٣ماه سپتامبر

هر کدام مستقالً در پاسخ به موضوعی جداگانه نوشته . مقاالتی که در پی می آیند را در فاصله زمانی متفاوتی نوشته ام

به خاطر اینکه هر تک مطلب آن . مربوط می شوندما مجموعاً به مبحث آنها را کنار هم بگذاریم،  زمانولی هر . شده اند

جمالتی در مطالب قبلی با تغییرات .  به نظم و ترتیب تنظیم نشده اند ،خواسته به موضوعی بپردازد و مخاطب را متقاعد کند

 .ی تکرار شده استیجز

        ( ٧! )سال پیش است٧٣" پیام"این پیام تداوم 

و آیت هللا  ی، شیخ جابر احمد، محسن رضاییبلیر، دمحم خاتم یچون جرج بوش، تون یدهندگان، مجرمین یکتبردر میان پیام 
. بود یعبدهللا مهتد یهم آقا کیی ،جمهوری عراق رئیسبمناسبت انتصاب وی به  یجالل طالبان یریزو درشت به آقا یها

احساس و  آن گونه با یشید تا عبدهللا مهتدکسال طول ١٣. ی به نامبرده استوسال پیش ١٣تداوم پیام یمهتد این پیام
و  ی، بدون محدودیت، بتواند چنان پیام رزالت آور حمایتیخواندن طالبان" برادر بزرگ و مام جالل" یدالیستفئوو  یشرق کسب

 یهللا مهتددر اختیار عبد یو معنو یغ مادیدر یب یها کمک یطالبان یسال است آقا ١٢. خود را به او بفرستد یحماقت
 .ندک یشناس کایشان نم یگذاشته تا در چنین روزها



ه تا پیام حمایتی و کا درخواست کرد کح یاز رهبر یبود که آقای مهتد ین جهانیج و نظم نویسال پیش در جریان جنگ خل١٣

آن روزها رهبری ! یمردستان عراق به جالل طالبانی بفرستکمردم  "قیام"نونی ایشان را به مناسبت کهمدردی شبیه به پیام 
 به این. مونیست ایران جلوی ایشان را گرفت و در سطح رسمی و علنی نتوانست پیامش را به طالبانی ارسال داردکحزب 

 وکردیم " هئانقالب مردم را تخط" نوشت که سالها علیه ما " افق سوسیالیسم"و سپس " ه انقالبئتخط"خاطر او با نوشتن 
البته ما منتظر نمادیم و الزم . حسی ناسیونالیست نبود" مام جالل"ص در ضرورت پیام دادن به ثابت کند که آن حس و تشخی

انقالب "  تئورینبود چند سال صبر کرد تا کاراکتر جنبش مشترک طالبانی و ایشان را که آن روزها مضامین پیام خود را پشت 
سال در انتظار رساندن این پیام، نمایش چپ مابانه میداد و ١٣این مهتدی بود که. درک کنیم ؛پنهان بود "ه نکنیدئمردم را تخط

ردستان عراق به بار نشسته و طالبانی را سرکار کاکنون ثمر قیام مردم . ژست کمونیستی به خود می گرفت و منتظر ماند
 !آورد

ه آمریکا را به رسمی حکومت دست نشاند. آقای مهتدی، با این پیام، حمله آمریکا به عراق را مشروعیت می بخشید -شما
مام "را به قدرت رساند و شما در شادی جنبش " مام جالل"سناریوی ای است که  تائیداین پیام . شناخته و آن را قبول دارید

ناسیونالیسم کرد تاریخ . میوه درخت فاجعه نظم نوین و حمله آمریکا به عراق است... زیرا این. خود را شریک می دانید" جالل
منطقی نیست که نمک را خورد و نمکدان را شکست، میوه را خورد و درخت را برید و . این سناریوی دارد بای جدا ناپذیر

جمهور عراق درود و تبریک بفرستید و به  رئیسشما نمی توانید به طالبانی بعنوان . گوشت را خورد و آبگوشت را نخورد
آن یک ذره مخالفت نمایشی شما با . بظاهر لعنت و نفرین ،...(جرج بوش و)کسانی که معمار سر کار آوردن وی هستند 

می دانم . نماینده آنان، پراتیک واقعی جریان شما است تائیدسرمایه داری امپرپالیستی، تنها پز چپنما بوده و پیام شما در 
اما این یکی . ستدیگر، سیاست یعنی تردستی، فریب مردم و تعریف مکانیکی پدیده ها ایی برای شما بسان احزاب بورژوا
 .تبریک فرستاد و با سرمایه داری آمریکا بظاهر مخالفت کرد" مام جالل"خیلی نمایشی است که به 

را درجا متوجه " رهبران"موضعگیری متاسفانه مداخله عواملی باعث می شود که مردم عادی اهداف سیاسی پشت 
ا که معنی مناقشه ما در جریان جنگ خلیج با این شید تکده سال و برای بعضی کمتر طول  ،برای بعضی ها. نباشند

ا برای کهمچنین ده سال طول کشید تا مردم جهان در ابعاد میلیونی علیه حمله آمری. بر سر چه بود را درک نمایند" رهبران"
ل طالبانی امروز شما به جال پیام رزالت آور حمایتی و حماقتی. به خیابان ها آمدندصدام  از دست" آزادی کویت و عراق"
ثریتی ها از جمهوری ک، عین حمایت و حماقت حزب توده و ا"اسالمی ها و ناسونالیست ها کشخصیت مخرج مشتر"

ادعای صوری مبارزه ضد  ،تازه آن یکی. مردم ایران است ١٢٣٣اسالمی به بهانه مبارزه ضد امپریالیستی در زمان انقالب 
ار بر موج انقالب ایران به قدرت رسید و این یکی سوار بر تانک و زره خمینی سو. امپریالیستی داشت و طالبانی ندارد

وی رسماً . ندارد را دال بر ضد امپریالیست بودن خود یجالل طالبانی حتی صوری هم شده ادعای. پوشهای آمریکا و انگلیس
 . ثمر آن شرایط است طالبانی محصول و. است کا شریکو مستقیماً در پروژه ویران ساختن و اشغال عراق توسط آمری

" امام"نام مبارزه با امپریالیسم آسان به زیر عبای  به ها آن روزها یتیثرکم حزب توده و ایآزادیخواه نگذاشت یمونیست هاکما 
سال پیش، جلوی پیام حمایتی و همدردی ١٣در جریان جنگ خلیج و نظم نوین جهانی در. ردیمکنزد مردم رسواشان .  بخزند

باید امروز روشنتر و  .کردستان آرسته بودید را گرفتیم نونی به طالبانی شما را که تحت نام دفاع از قیام مردمکشبیه به پیام 

ند را افشا و کا و از مزدوران آنان در منطقه حمایت می که از اسالم سیاسی، از آمریکسی کحق بجانب تر از گذشته هر
ما درحکا بودیم، دست به مقابله جسورانه، بحق، عمیقاً انسانی و زمانی که شما عضو رهبری حکا بودید و . نیمکرسوا 

سیاسی علیه هجوم نامبردگان به جنبش کمونیسم زدیم و در یک دوره حیاتی، از زاویه طبقه کارگر به نقد همه پرسناژهای 
ا آن تالش متاسفانه مانع ام. سرمایه داری در منطقه پرداختیم و با عشق به برابری انسان ها در مقابل همه آنان ایستادیم

چون قطب نمای حرکت مهتدی منافع جنبش ناسیونالیسم  کرد است . غرق شدن مهتدی در منجالب نظم نوین جهانی نشد
مونیست ها، مردم عراق و ک. ردن ایران را در سر داردکتردیدی نیست که مهتدی پروژه عراقیزه ! جا رسیدنارش به ایککه 

 .ل منطقه را از این سناریوی سیاه آگاه و نجات بدهندکاید مردم عراق و همه آزادی خواهان واقعی ب
------------------------------------------------------------------------   ٢١١٣آوریل  ١٢ 
رد و سایت بروسکه آن را درج نکحمید بهرامی فرستادم، برای سایت بروسکه  ٢١١٣آوریل  ١٢این مطلب را در  وقتی( ١)

متاسفانه یاداشت . است و باین خاطر درج نمیشود گویا مطلب توهین آمیزدریافت کردم که  حمید بهرامیشتی از یادا
 حمید جان سالم:   بهرامی را در دست ندارم و تنها جواب به یاداشت ایشان را در آرشیو پیدا کردم که به این شرح است

رسانم تا  شت شما در ذیل چند نکته را به عرض میدر پاسخ به یادا.  ردمکیافت ل شما که امروز آنرا دریخیلی ممنون از ایم
که وی از سی مربوط می شود کنیست، بخشاً به نظر  کلمه ای توهین آمیز است و کدامچه  :که موضوع روشن تر شود

وان دینی، فرقه ای و یک جریان ه پیرکاصالً توهین آمیز نیستند، بل... در اغلب موارد نوشته ها و. دآزادی بیان چه می فهم
بنظر مسلمانان هر بحث و نقدی در مورد وجود نداشتن خدا و کودک آزاری . سیاسی آن را توهین به مقدسات خود میداند

رات از ما کفتوای خمینی به سلمان رشدی را به یاد دارید؟ حزب دم. توهین به مسلمین می خوانند( ازدواج دمحم با عایشه)
آخرین . ردکل یه این توهین به اوست و بخاطر آن جنگ به ما تحمکبورژوازی  گوئیمه به او نکمی خواست ( مومه له قدیک)

روزنامه . مله حماقت به سیاستمداران را توهین آمیز نمی داندکدست آوردهای بشر در مورد حرمت انسان در اروپا، استعمال 
دام به نحوی از انحا کوقتی تمام مردم دنیا هر . ج بوش و تونی بلر استبه سیاست مدارانی مانند جر foolish))لمه کها پر از 

ا به عراق بر خالف ادعای مدعیون برای آزادی مردم عراق و برچیدن سالحهای کشتارجعی کمی گویند و می دانند حمله آمری
ه تا مدتی کسی کآن هم سی کو این وسط  ،بود و هست... ا بر جهان، نفت وکه برای هژمنی آمریکبل ،صدام حسین نبود

ند، کتر و عقب مانده تر است و آن را حمایت می "متوهم"پیش خود را چپ و کمونیست می دانست، از مردم معمولی 
اضافه بر این،  .ری مهتدی را حماقت سیاسی میدانمدر جهتگیر سیاسی من موضعگی! است تر مرتجع بمراتب از جرج بوش

ر از کبا تش.     یدیکه امیدوارم آنها را درج نما ،من دوباره آنها را برای شما می فرستم! ردیدکشما مطلب دیگرمن را هم درج ن
 حمه میانه/ وقت شما

 سه   یمقا یباز



هفته "مت در معرفی کست ها و دوستداران منصور حیمونکار فشرده حزب ما، کپر تالش و  یگذشته، هفته ها یهفته ها

 یحزب با سازمان دادن ده ها جلسه و تورها یادرهاک. ست بزرگ بودیمونک نیشتر شناساند ایب یبرا" متکمنصور ح
ن خود ید( متکمنتخب آثار منصور ح)تاب با ارزش کون کردن و نوشتن مقاالت و بخصوص با انتشار یسکبه شهرها، آ یاسیس

مت کم منصور حیگاه عظیز جاا کیوچکن فعالیت ها هنوز گوشه یطبعاً ا. میردکوی ادا  یستیمونکمت و تالش کرا به منصور ح
 یسانک یتالش ما صدا. نبود یست و چپ های فرقه ایونالیند اشخاص ناسین فعالیت ها خوشایدهد و البته ا یرا نشان م
 یاسالم یجمهور" هفته  وحدت"را با " متکهفته منصور ح" یه اولکرا در آورد  یباز و خانم آذر ماجدیر -الف یهمچون آقا

 !ندک یدادگاه ما رامت بدون اجازه وی، کانتشار منتخب آثار منصور ح یقرار است برا یرده و دومکه یمقاس

ردم به کدر چند روز گذشته فرصت ن یاسالم یجمهور" یانتخابات" یمن بخاطر سازمان دادن تظاهرات ها در مقابل شوها 
باز در یر -الف. ی را در پاسخ به او یادآورشوماکنون فرصتی دست داده تا نکات. نمکباز اظهار نظر یر -موقع در مورد مطلب الف

از  یشان با نقل قولیا. ردکاه یاغذ سک" متکهفته منصور ح"ه یش بر علیچند روز پ" یک سکه یپشت و رو" ینوشته ا
ن دو یند و معتقد است اک یسه میمقا یاسالم یمت را با هفته وحدت جمهورکند و بعداً هفته منصور حیکس شروع مکمار
ما  یکین  ید و در اکن یس میتقد را یشیدمحم قر" هفته وحدت"در یاسالم یلذا جمهور. هستند تجنس و سنیک از 

و چند نفر از  یورش مدرسکست یمتکدر حزب حیل یسه خود به نوشته هایاثبات مقا یایشان در ادامه برا. مت راکمنصور ح
منصور حکمت "ند که نوشته بودم ک یاشاره م" حکمت در بزرگداشت منصور"حزب از جمله به یکی از نوشته من  یادرهاک

گفتند  یهر وقتی رفقا م" ، و دوم به این جمله"ست عصر ما بودین کمونیست ترین رهبر، کمونین انسان، رهبرتریانسان تر
ته از متن نوش" گفتم فقط خبر ناگوار در مورد ترور منصور حکمت نباشد هر چه هست باشد یش خود میمهم دارند پ یخبر

 .س افراد استین تقدیه اکرد یگ ینتیجه م"  ن هایتر"من جدا و از صفات مقایسه ای 

 مقایسه  هنر

سه است تا اشاره به یمقا یشتر بازیریباز، ب. توسط الف یاسالم یمت با هفته وحدت جمهورکسه هفته منصور حیمقا
 یدونالد رامسفلد هم  وقت یآقا. و نه اهداف آنها است( هفته)لمه کن دو در یا کتمام وجه مشتر. جوهر و مضمون این اقدام

اگر "! وستین پین و لنیو، استالکسیصدام هم به چاوش: "کشیدند گفت یناین را پیمجسمه صدام حس یاییکآمر یروهاین
وجه  است او در منطقه چرا نتوانندیند، طرفداران درجه چندم سکشف کن را  یصدام و لن کدونالد رامسفلد  بتواند وجه مشتر

!  رده اندکاعالم " هفته"ه هر دو کنیشف نمایند؟ مگر نه اکرا ...یمت با هفته وحدت جمهورکبین هفته منصور ح کمشتر
نی بشریت ین است به بهانه صدام به آرمان لنیه مهم اکبل ،بود کین یاست و لن کیست صدام یدونالد رامسفلد مهم ن یبرا

 ! بزرگی نماییچه هنر! روسیه "تاتورکدی"لنین عراق بود و  تاتوریکپس صدام د. ندکبرابری طلب حمله 

س به دنیا و کسی عمیقاً از متد مارکچون . س شامل چند نقل قول بیشتر نیستکریباز از مار -الف کمن بر این باورم تمام در
رده کسازمانیش را روشن ن ریباز اگر چه رابطه -الف. ویر منصور حکمت میبیند و نه علیه ناکند، خود را کاحزاب سیاسی نگاه 

ه در مراسم و فستیبال های مرتجعینی چون مال مصطفی بازانی، قاضی دمحم کسانی است کری اش عین کاست، اما خط ف
در عوض به فاتح . ندارندآنان " بزرگداشت"نند و اعتراضی به کت می کرد شرکبه اسم بزرگان ( لیکداره )و شیخ محمود 

نار جنبش و کآنها شب و روز در . رد نمی داندکرد را بزرگان که چرا بزرگان عشایر کنند کشیخ بی احترامی و حمله می 
می نامند مشغول تقدیس و ( رئیس" )کسه رو( "همیشه زنده" )نه مر"زانی، قاضی دمحم و شیخ محمود را ره باک یینیروها

نده دار است که نامبرده با نقل قول از ار خیبس. ست هستندیمونکارگر، زن و کردن شخصیت ک کوچکردن آنها وک" بزرگ"
 .شود یوارد بحث و جدل با ما م یکتکالیس و لفظ دکمار

از انحا  یدام به نحوکفالسفه هر . ار او مبحث فالسفه بوده استیونان باستان تا امروز، مساله انسان و حقوق و اختیاز زمان 
 یاز آنها، آزاد یلیخ یبرا. ردندک یاز پراتیک آگاهانه خود انسان م ریمنوط بر عواملی غ( سکتا قبل از مار)انسان را یامر آزاد

انسان عنصر و محور هر تحول در قلمرو آزادی و سعادت خود . خورد یمافوق انسان گره م یرویشوند نیانسان با پسوند و پ
نه تنها " خالق مخلوقات"رکانسان من. در مذهب انسان برده خدا است. ف استیگر قابل تعرید یزیانسان به اضافه چ. نبود

در مکتب . ا مضر می دانندیدن یاست و وجود او را فاسد و برا( ارض یمسفدال ف)ه کست، بلیانسان محترم و دارای حق ن
 یسی نخواهد براکدر عرصه مبارزه اگر . انسان بی وطن بحساب نمی آید. دارد یسم، انسان به اضافه وطن معنیونالیناس

در صد  ٩٩ه کبه وطن می نامند و در مواردی به اشد مجازات  خائناو را مکتب ند، در این کجنگ " انهگیب"ها  یوطن با خارج
ننده حقوق و اختیار کانیزم بازار تعیین کنقشش در م به اضافه در نظام سرمایه داری انسان. وم می شودکآن اعدام است مح

جهت ضمیمه کردن انسان به چیزی غیر از اراده و  ییدام تبصره هاکهر ... رنگ پوست، برتری خونی، جنسیت و. اوست
. ز مافوق انسان وجود نداردیچ چیه. است اما در متدولوژی منصور حکمت، انسان و آزادی انسان محور. پراتیک خودش است

 است و انسانیدر قلمرو حقوق و س یتوسط من در بزرگداشت این انسان بزرگ، مبحث( ن انسانیانسان تر)استعمال لفظ 

ن انسان عصر ما است و یمبحث انسان تر" ار به انسانیبازگرداندن اخت"و  یاسیس یبشر، آزاد یاقتصاد یآزاد. است یمحور
متدولوژی . ری و اجتماعی در جامعه مورد نظر ما استکاتب فکپراتیک و مپس متد  ،ن طور استیاگر ا. نه قلب پاک و زالل او

ند و به این معنی منصور حکمت انسان کمام قید و بندهای فوق الذکر عبور می منصور حکمت برای رسیدن به انسان، از ت
ما با قدرت دولتی می خواهیم پدیده  درست مانند اینکه. ترین انسان، رهبرترین رهبر، کمونیست ترین کمونیست عصر ما بود

 .را بزرگ بداریم( ادهانسان س)مت نیز میخواهیم مقام انسان کدولت را ازبین ببریم، با بزرگداشت منصور ح

رده اند، کسرش  یه با زور روسرک یقا، هر آنگاه زنیزستان، از عراق تا شمال آفریردستان تا قرقکدر جهان، از  یاز هر نقاطه ا
) اش  یند، روسرکرا مطالعه و متد او را درک " گیت راه کارگر -اسالم، حقوق کودک و حجاب"مت را بشنود و کاسم منصور ح
در برخورد به  ،ندکمت را بشنود و متد او را درک کاسم منصور ح یارگرکاگر . اندازد یرا به دور م( ر زنییحقاین سمبل ت

. ندک یاران اش دفاع مکاران اش با عطوفت تر واز حرمت خود و همکنسبت به هم ،ارش با شهامت تر و با جربزه ترکصاحب 
ک یراتکتسم بوریارتشداران و س یاحترام یو ب یند، آنگاه زورگویکک مت را بشنود و متد او را درکاسم منصور ح یاگر سرباز

ند، حق بجانب تر با کمت را بشنود و متد او را درک کاسم منصور ح یاگر پناهنده ا. ندک یقبول نم یفرماندهان را به آسان
ما، بزرگداشت و  یحکمت برابزرگداشت منصور . ندک یبرخورد م ،ردهکمحروم  یه او را از حقوق شهروندک یدولت ها و نظام



 یایک دنی)ه در برنامه حزبمان کم یگذار یاحترام م یمت ما به رهبرکدر هفته منصور ح. ن انسان ها استیاحترام به همه ا

 :چنین نوشته است ٣در پاراگراف  ٦١در صفحه ( بهتر

( رهیتر، مهندس و غکد, هللات ایسار، آمینظیر ت) یرکو لش یشورکو  ینیو د یعلم یترهایت استفاده از القاب و تیممنوع" 
ت یممنوع. ردیل مورد اشاره قرار بگید صرفاٌ با نام و نام فامیهر فرد با یو دولت یدر مراودات رسم. یط تخصصیدر خارج مح

 ". یره دولتیو غ یمختلف جامعه توسط هر مرجع و مقام دولت یف بخش هایز در توصیاستفاده از القاب و صفات تحقیر آم

ت از یو انسان یارگرکزم یمونکجنبش   یول. ندارم یمن اصرار. باز بود و نبود منصور حکمت مهم نباشدیر -الف  یبراد یشا
ار به انسان یبازگرداندن اخت"مت سمبل کمنصور ح. ندک یسم به منصور حکمت نگاه  نمیونالیباز و ناسیر -د الفیچه دیدر

ران یا یستیمونکانگذار احزاب یو بن ،سم و جهان امروز، مجموعه آثار هایسکارما، م یبهتر، تفاوتها یایک دنیسنده ینو". است
د، مورد قبول یه شما از او نقل قول کردکس کمار. د حق خودت استیشما قبول ندار. است یارگرکسم یمونکو عراق و رهبر 

خواهد  یه مکاست  یژوازاست بورین سیا. شود یم نمکس بودن او کاما از مار. ستیجهان ن ینونک یومت هاکتمام ح
باز، هر کمونیست و کارگری یر -رفتار خصمانه الف بر خالف. را نشناسد آنها یسکنند و کمبارزه  ینیرزمیست ها زیمونک

  ٢١ . بعنوان بخشی از مبارزه آگاهانه خود، بیشتر شناساندن منصور به جامعه در این هفته را بخشی از فعالیت خود می داند
 ٢١١٣ ژوئن

  !دیم نشویقا یفرهنگ و زبان کردپشت 

در  یل کردیگر، حول مساله فرهنگ اصیکطرف و سازمان زحمتکشان از طرف دی از ین صالح سرداریب یاست بحث یمدت

ان بکار گرفته ین جریاست که از طرف طرفداران ا یگرای یاصل، مساله بر سر موضوعات و اتحاذ سیاست مل در. گرفته است

 ریبا اسامی غ یف مهتدیبا اسم و رسم واقعی خودش اظهار نظر می کند، ما در ط که  یصالح سردار بر خالفاما  .شودیم

م شخص یتوانینم اسامی نامبردگان ما یاگر از رو. میخوریبر م" اخگر رضا"و " یوانیمر. م"، "یوانیر مریشل"چون  یواقع

ونالیسم از کمپ ملت پرستان است که از این صدای ناسی: موضوع سرراست است یم، ولیحقیقی و حقوقی را بشناس

شکست خورده در مبارزه کمونیسم کارگری با  یست هایونالیته مانده مواضع ناس. پشت پرده اسم مستعار بلند می شود

 یهایست یونالیناس .است١٩٢٢ -٩١بی حرف و بی عمل گرایش سانتر در حزب کمونیست ایران در سال های " کمونیسم"

زیر فشار  له میپیوستند و بعداً مکرات در رهبری جنبش ملی به کوماز ناپیگیری حزب د آنهائیکه ا بودند،که مخالف تشکیل حک

کهنه و پوسیده سنت مبارزه ملی بودند، اینک در  طرفدار فرهنگ آنهائیکه. کمونیزم فضا را بر خود تنگ دیده و کنار میرفتند

میخواهند این چنین انتقام ضعف و زبونیشان در . اشی میکنندکارگری فح سازمان زحمتکشان جمع شده و علیه کمونیزم

امروز در فکر  موقتاً تسلیم شدند، که میدان را آن روزها ترک کردند، و چه کسانی آنهائیکهچه . بگیرند را مبارزه نظری با ما

ار و ناصر یرشالیان، به پکرد، به اورام به! م شدنشان هستندیجبران آن تسل یزدن برا دست و پا زدن، جعل، کذب و اتهام

ند که صالح سرداری و یگویم. دور خود جمع کنند ،زم داردیکمون با یتیعرق ملی دارد و ضد یبرند تا هر کسیپناه م یرزاز

 یمدعیند که صالح سردار. کرده اند یاحترام یو به خاک کردستان ب ی، به ناصر رزاز ش به فرهنگ کردی، به اورامانیرفقا

بعالوه، ! ستیفرهنگ شناس ن شان کرد شناس، اورامان شناس ویرا ایتقاد به موضوعات مزبور نیست، زط انیواجدالشرا

ت برنامه و یاز نبودن شفاف یشه وقتیکه مثل هم شجاعت را به وسط کشیده مساله رشادت و یوانیمر. آقای م/ خانم

در مورد هر کدام از  یخالصه به نکات یلیخ .دنشویم یت و افسانه سازیدامان اخالق رند، دست بهاویکم م یاست اصولیس

  .پردازمیم موضوعات مورد اشاره

 ت و رشادتیصالح

. برای اهداف شما نامناسب است کسی گیر داده اید که بهشما  !اخگر و رضا یوانیمر. ، میوانیر مریخانم ها و آقایان شل

تالشگرتر، در اظهار نظر و نقد و بررسی عینی تر و تر،  در همه زمینه های مبارزه مردم کردستان محق ،چون صالح سرداری

که در  ٣٢ اولین زخمی کومه له در آبان. اولین پیشمرگه در اولین دسته مسلح همراه رفیق فواد بود واو جز. نزدیکتر است

. بود ٣٢ سالعملیات در شهر مریوان در فرمانده اولین. بودشد  عملیاتی که به مناسبت چهلمین روز مرگ رفیق فواد اجرا

فرمانده  تا جدایی ما و تشکیل حککا از مسولین کمیته ناحیۀ مریوان و. بود ٦١ در سال( دکل)فرمانده تصرف پایگاه دشمن در 

برای این نیست که کسی حق انتقاد به  این یاد آوری. و در حال حاضر عضو کمیته مرکزی حککا است -گردان کاک فواد 

با جوک و متلک گویی نمیتوان به جنگ خط که بلکه به این خاطر است  وید حرف آخر است،ایشان را ندارد، یا هر چه او بگ

قربان و صدقه آب و خاک شدن شما و  و یاسیرفتار س یسرداری از رو. رفت یزیر لوای نقد به نظرات صالح سردار متمایز ما

ارتجاعی است و ما شما  یاسید که خط سدهیفرهنگ کردی، نشان م دفاع از هر سنت عقب افتاده و زنده کردن آن به اسم

نام آن  موضوع مبارزه مردم با پرچم احزاب سیاسی که با. یم شوید را بیرون خواهیم آوردئنشانی که قا شما را در زیر هر نام و

ای بحث بر سر کودت. تعمیم ندهید ما هر چه را در نقد شما بنویسیم به مردم و ملت. مردم بدست گرفته میشود فرق میکند

پشت فرهنگ و . استپرستانه ضدیت تان با کمونیزم و رفتار قوم  له، همکاری سیاسی شما با جاللی ها، وکوم علیهشما 

تحقیر آمیز  خودی خود مثبت و پر افتخار است و نه منفی و به زبان کردی مثل هر زبان دیگر دنیا نه .یم نشویدئزبان کردی قا

. ندارد سیله ای برای بیان است که دخل و تصرفی در مضمون خود بیان چه باشد را و یمثل هر زبان دیگرکردی زبان . است

. وسیله کارشان را انجام دهند رند به آناباشد، باز مردم ناچ یحال این وسیله چه وسیله مدرن ومجهز و یا دارای کمبودهای

به موضوعاتی چون نقد سیاسی،  سالهم تا آنجایکه. مضمون میتواند خیلی ارتجاعی و پرت و یا انسانی و شیرین باشد

. تعیین سرنوشت خویش و غیره است، همه میتوانند اظهار نظر کنند ک و نظری ملت، دولت، فدرالیسم ، حق ملت درتئوری

حاکمیت و  این موضوعات فرا منطقه ای، فرا زبانی و جهان شمول در قلمرو. کردی و چینی و غیره ندارند اینها ربطی به زبان

یم نشاید ما تا ابد نتوا. ، روشن و مدون استعرصه هاسیاست ما در مورد هر کدام از این . در هر جامعه ای استسیاست 



ونالیست مزبور بتواند ارزشهای کار ما و جایگاه ما را یشود که ناس یک ناسیونالیست را راضی و قانع کنیم، اما این باعث نمی

  .انسانی کتمان کردنی نیست و ه پیش فعالیت ما در اشاعه فرهنگ مدرنجوهر انقالبی و رو ب .جعل و کاریکاتور کند

 سازمان زحمتکشان یبرا یمعجزه ناصر رزاز

از  خیام و ابوعلی را برایت ردیف میکند تا تا عمر ،ناسیونالسیم ایرانی را مورد نقد قرار میدهید، از کوروش و حافظ که موقعی 

البته . ره هنرمندان توسط وطن پرستان، به یک نرم فعالیت آنان تبدیل شده استمصاد امروز .دفاع کند ایرانیگری امروز

به ... ، هنرمندان طبقه بورژوا بوده و سیاست و منافع آنان را در قلب هنر ناسیونالستی و"هنرمندان"متاسفانه تعداد زیادی از 

نده ناصر رزازی سدی بسازد تا شما نتوانی ملی کرد هم میخواهد از خوان ناسیونالیسمدر همین راستا،  .خورد مردم میدهند

 است ناصر رزازی طرفدار هر جریانی شد، مردم کردستان هم جملگی به آن جریان لبیک قرار. گرایی کردی را نقد کنید

ن و دیالک، احزاب دمکرات و شیخ عز.ک.باشند، تمام هواداران رزازی در پ زحمتکشان فکر میکنند اگر رزازی را داشته! بگویند

تا این سطح معاملگر و سطحی نگر اما بهتر است که آقایان وطن پرست . با خود خواهند داشت دوم خردادیهای کرد را

ترانهایش گوش  مردم به نامبرده مثل هر خواننده دیگری است که. ناصر رزازی برای شما معجزه ای نخوهد کرد. دننباش

شاید تعدادی بدلیل اینکه رزازی زمانی با خواندن . اندیشند ت زندگی خود میمیکنند و به رویاهای شیرین و یا به درد و مشقا

اما اغلب . وی را دوست داشته و هنوز دوست میدارند ؛در کنار کومله قرار داشت( به ر ای پیشمه رگه ی هلمت)سرودهای 

. را یک خواننده میدانند او... ادماملی، حسن زیرک، مظهر خالقی، دمحم صفای، عثمان کیبنه و حشمت هللا لرنژ دمحم انندم

رزازی چه بدلیل التقاط فکری و شرایط پس از فروپاشی اردوگاه شوروی و یا به هر دلیلی خواسته دیگر خود را با جو تطبیق 

طبیعی اوست که  و این کامالً حق. باز گردد و با ما کمونیست ها تداعی نشود( خواننده ملت کرد)خود دهد و به بستر اصلی

اسالم سیاسی و کمونیسم را در  اما وقتی رزازی مکاتب. هر شهروندی آنطوریکه فکر میکند به زندگی خود معنا ببخشد مثل

بر خالف آنچه آقای اخگر میگویند، ایشان نمیتواند  کمونیسم را راه حل مساله کرد نمیداند، دیگر ،کنار هم قرار میدهد

 ی که اکنوننویسی آن ایام آقای مهتدی در فراکسیون کمونیسم کارگر اسم عینا مانند. سوسیالیسم را به درون مردم ببرد

توجیه کننده موضع امروز  -لهعکس گرفتن آن ایام رزازی با کوم. او باشد یامروز پوشاندن موضوع یبرا یگر محملیتواند دینم

 .او نیست و همیشه معتبر نخواهد ماند

خواه  یهمه انسانها انتظار با شرف بودن، آزاد م؟ ما ازیست بودن را داریانتظار کموناصالً چرا ما از ناصر رزازی  ،دیگونیمآقایان 

مساله مربوط به احترام انسان است، زمانیکه تا . م که عضو ما شودیزور نگفت یکس اما به. میست بودن را داریبودن و کمون

غات یولی وقتی کسی تبیل .حزب ما باشندما انسان های مخالف سیاسی خود را همان انداز محترم می شماریم که عضو 

ی را در ضدیت با کمونیزم رواج میدهد، کمونیسم و اسالم سیاسی را در کنار هم قرار می دهد، ما موظفیم به یبورژوا

این چرندیات میدیای دست  ،گفتن رزازی نیست که بی محل کنیم" مینا خانم مینا"این دیگر . بدهیم چرندیات وی پاسخ

نماینده  شانای نیز، گفتن ترانهحتی عالوه بر زمینه سیاسی، در . کمونیسم است که ایشان نشخوار می کندراستی علیه 

" خدا نشناس"صفت منفی کسی که ( هر کسی  گوید غریبی خوب است، او از زمره خدا نشناس است)دالیسم فئودوران 

هه ر کسی بیژی ) "، یا شیخ، یا مال، یا خان باشدمن یاری میخواهم اصلزاده باشد"و یا  .گرفته است عاریت از مذهبرا 

آقای  توصیفاین  ،(ه سل زاده بی، یا شیخ یا مال یا بگزاده بیئوی ئیاریکم . خودا نه ناسه وه له جمله یئغریبی خاسه، 

 .دالیسم از انسان استفئورزازی مربوط به دوران 

وقتی که م یتوجه هستم ما هم. دیدهیما حساسیت نشان منتر است، شیاز کوه شاهو پا" اریرشالیتپه پ"د یبگو یاگر کس

ه ینطور علیبورژوایی خود را ا عاتیدل کاسترو و صدام حسین را با لنین ردیف می کند، دارد تبلین، فیر و استالیتلیه یکس

د یگویوز مرا خوانده است، هر چه امر( هلمت به ر یشمه رگه یپ یا)سرود  یرزازی چون چند سال. زم مطرح می کندیکمون

که سمپات کمونیست ها بود، محبوبیتی نزد آن روزی. دریافت خواهد کرد ایشان ثمره تالش کارخود را و نمیکندونه یرا واکس

مثل یک ناسیونالیست که خاک را در مقابل اصالت انسانی قرار میدهد و کار و هنرش  مردم کارگر و زحمتکش داشت و امروز

ی را در زیر یآقای رزازی ماهیت طبقاتی سرودها و گرایش بورژوا. و برای شما معجزه است برای ما بسیار سبک و کم ارزش

، شتاگذبی پاسخ  را نمیتوان عقب افتادگی که متاسفانه شما و ایشان اشاعه میدهیدبه این خاطر  .چتر ملت پنهان میکند

د یشا ،شما است یکه بستر اصل( ییگرایمل)خود شما در همان قالب .یدست میدانستیخود را کمونشما چرا که روزگاری 

با جک و کاریکاتور بیشتر وارد معرکه شدنتان،  مم چپ و کمونیسسااما به . دیبگوئجک و متلک  بتوانید در مقابل ما فحش،

 .سالم جدل سیاسییک تا به  شبیه است

خوانندگان، از " سلبرتی"ه آفرینی از در حقیقت این تنها سازمان زحمتکشان نیست که این گونه عوامفریبانه دنباله رو معجز

این مساله، نوعی داده افکارسازی جهان بورژوازی در  ،عرف عقب مانده در میان توده ها به سود سیاست استفاده می کند

 قائلزمینه تبلیغات است که از کشتیگیر تا قایقران و نوازنده را در قلمرو مبارزه طبقاتی و سیاسی، جایگاهی مهمی برایشان 

اما ...! ده دیگرینخوان مجاهدین هم زمانی با خانم مرضیه این کار می کرد و شاید فردا فالن سازمان با بهمان. می شوند

 گفتن یشاید نظری داشته باشند، ولی در عرصه مبارزه طبقاتی کارگران با بورژوازی چه چیزی برای نادر زمینه اغنامبردگان 

لیه کمونیسم تبلیغات پوچ و عوامفریبانه طبقه بورژوا در زمینه به خدمت گرفتن سلبرتی ع دارند؟ باید طبقه کارگر به این گونه

 .دکن مبارزه ،و مبارزه کارگری



اینها زمینه مادی در اختیار جنبش ما می گذارند . است یخواه یشرفت، مدرنیته شدن و ترقینده جامعه کردستان رو به پیآ

اگر ما طبقه کارگر را از اهداف نیروهای پشت . بدهید ا به اسم فرهنگ کردی اشاعهر یقوم یم جهالت و کنهه پرستیتا نگذار

فرهنگ ملی درست و به موقع آگاه کنیم، فرهنگ ملی در مقابل نهضت بیداری جهانشمول شکست خواهند خورد و شما 

د هنرشان همقد و یعقب نمانند، باروند تکامل  هنرمندان و خوانندگان هم اگر بخواهند از قافله. خواهید آورد شه کمیمثل هم

 ٢١١٢مارس  ٢٣ یدمحم جعفر.  مدرن کارگر و انسان آزادیخواه امروز نمایند یهایالت و آرزوایهموزن تما

 !ی و تارهای عنکبوتیشعیب زکریا" بازنده سه"تا " کنگره دو"از 

اسمی از  جائیکهان و منطقه، هر مهم جه مسائلی در مورد تمام یحتی در مدت بیش از پانزده سال سکوت شعیب زکریا
اول بخاطر اینکه در فرهنگ و سنت کمونیسم . ایشان ذکر می شد، ما به دو دلیل با احترام و تحسین از او یاد می کردیم

کارگری هر کسی و با هر اندازه ای روزی، روزگاری این جنبش و صف طبقه کارگر و انسانیت را تقویت کرده باشد، مورد 
ی یحسین مرادبیگی که امروز زکریا" تاریخ زنده"این احترام و تحسین نسبت به ایشان در اکثر سطور کتاب ). تاحترام ما اس

از کنگره یک تا کنگره دو )شعیب در زمان مبارزه ما با پوپولیسم . (آن را وسیله حمله به ما کرده است، به چشم می خورد
دوم در جریان اختالفات کمونیسم کارگری در حزب  .االن آن پروژه ها بودیکی از فع ،٦٢و در پروسه تشکیل حکا در سال( کومله

این . بلکه از منصور حکمت حمایت کرد ؛رد مستقیماً دفاع نکردکسم یونالیشعیب نه تنها از ناس (١٩٢٢ -٩١) کمونیست ایران
هم کمک کرد که اینقدر  ییدو حرکت در زندگی سیاسی شعیب نه تنها به چپ کمک کرد، بلکه به شخص خود شعیب زکریا

و  ختیرن فرودمقاومت کرد و رسماً و علناً  ،تا پانزده سال بعد از فرو پاشی بلوک شرق و جنگ خلیج ،به او انرژی و توان داد
 .را به اردوی راست ناسیونالیست تسلیم نکرد خود

راست توسط ارتجاع در سطح بین  با ضربه خوردن جنبش ما از دست اسالم سیاسی در ایران و تغییر موازنه بین چپ و 
، یشورو یغات زمان جنگ سرد و بدنبال فروپاشیدر تبل. و بعد از شکست اروپای شرقی، شعیب هم آسیب دید -المللی

به افکار جنبش های آزادیخواهانه مردم جهان آورد که برای مدتی  یفشارهایسم مزدور، چنان یا و ژورنالیدیغرب با کمک م
طرفدار بازار  ینه تنها تمام بورژواز یجنبش مساوات طلب برای کوبیدن. یورش راست، ساکت و مبهوت بود جهان در مقابل این

 updateشعیب هم در این مدت خود را . ج کردندیبس یسم واقعیدن کمونیکوب یز برایرا ن یبلکه طرفداران سابق شورو ،آزاد
از زمان . د باالتر نرفت و رشد نکرد، بلکه در جای قبلی خود هم نماندنه تنها از پله ای که روی آن پا گذاشته بو. نکرد( بروز)

از کمونیسم کارگری نیروی برای بجلو حرکت کردن را نگرفت، در همان جای که بود هم نه . عقب تر رفت ،مارکسیزم انقالبی
 .ایستاد و متاسفانه به عقب برگشت و عقب ماند

این عقب گرد را در . حساب می کنیمپشیمان شده گان مردم او را در صف  حاال که به عقب بر گشته است، هم ما و هم 
روشنی به حسین مرادبیگی و به کمونیسم کارگری و حزب حکمتیست می توان " تاریخ زنده"متد برخورد ایشان به کتاب 

هست و هر جور نوشته می شد،  تغییر نام داده است، هر چه" تاریخ بازنده"آن را به ! که ایشان با ابتکار" تاریخ زنده. " دید
. در موضعگیری شعیب برای اهداف امروزاش زیاد تغییری ایجاد نمی کرد مدام نویسنده آن در صف حزب حکمتیست می بود،

این وسیله برای پاره کردن تارهای عنکبوت دور دهان بسته و باز نشده له و علیه هیچ چیزی در دنیا، در مدت پانزده سال 
روزی این سکوت می شکست و بجای مبارزه با نظم نوین جهانی، با اسالم سیاسی و .  ی استییاگذشته شعیب زکر
 .تسلیم خود به آنها را اینگونه می بافد تئوریناسیونالیسم، دارد 

این سرنوشت برای . بود می ماند و این چنین سکوت را نمی شکست" کوما"کاش ایشان همان طوریکه از نظر سیاسی در 
از کنگره یک "بین شعیب قدیم"هم ازبیرون خود او در مبارزه هم از درون و . خوشایند نیست ؛انی کمونیست بودکسی که زم

این دو  ،به دو دلیل چه خود واقف باشد و چه نباشد "تاریخ بازنده سه"بازنده یک تا تاریخ "  و شعیب جدید از "تا کنگره دو
و در این !  که سکوتش را با حمله به کمونیسم کارگری وحزب ما بشکند عامل در موضوع گیری امروز او تاثیر داشته است

کمونیسم کارگری در این مدت دو ضربه خورده  -١: ، شعیب جدید را انتخاب کندقدیم و جدید بین این دو شعیب -کشمکش
ی نوکری یمابلیط بخت آز -٢. یکی  منصور حکمت را از دست داد و دیگری صفوفش به دو حزب تقسیم شده است: است
شعیب از این دو . این بار گرفت و آنها البته به قیمت ویرانی عراق خود به نان و نوایی رسیدند ،رد برای آمریکاکسم یونالیناس

تاثیر منفی گرفت و انقالبی گری کمونیستی را کنار گذاشت و تمام گذشته و آینده را از دریچه چشم فرمانروایان موقت 
متاسفانه اینقدر هم سطحی شده و عمیق نیست تا دینامیسم و ظرفیت جامعه برای مقابله با . یندسلیمانیه و اربیل می ب

 .دومی و توان ما را برای ترمیم اولی ببیند

ی در جریان شکست اروپای شرقی و شوروی و به این بهانه حمله راست به کمونیسم مارکس، کامالً ساکت یشعیب زکریا 
رقابت بلوک  ین جهانیدر پروسه نظم نو. رد، فعاالنه شرکت نکردکسم یونالییسم کارگری با ناسدر پروسه مبارزه کمون. ماند

مه دوم دهه یو بلوک شرق، که در ن یشورو یبه رهبر یدولت یه داریکا با سرمایآمر یبه رهبر" بازار آزاد" یه داریسرما
که بر  یو اقتصاد یاسی، سیمحاسبات نظام تمام. بلوک غرب منجر شد حرفی نداشت و مبارزه نکرد یروزیهشتاد به پ

خت و بر سر کمونیزم خراب شد، در این یافته بودند، بهم رین دو قطب سازمان یو رقابت ا( جنگ سرد)ن دهه یچند یمبنا
تاریخ بازنده یک تا ) ایشان سه نوشته اخیر ! مدت جوهر قلم شعیب خشکیده و عنکبوت جلوی دهان بسته وی تور تنیده بود

در نقد کتاب حه مه سور، چیزی نیست جز مراسم تسلیم و ختم پایان زندگی سیاسی شعیب کمونیست قدیم ( ده سهبازن
 .شعیب ناسیونالیست جدید به

در تمام این . تاریخ کومه له چیزی نیست که هر کس روزی هر چیزی به نظرش رسید مطابق نظر آن روز آن را تغییر بدهد 
اکنون . کسی ندیده و نشنیده است که شعیب رسماً و علناً با منصور حکمت مخالفت کند مدت تا در گذشت منصور حکمت،

 ،اما بعد از گذشت پانزده سال. فکر می کند که سیاست های منصور حکمت متناقض و اشتباه بوده است، حق خودش است
 .گیرندایشان را زیاد جدی نمی ( بیشتر فحاشی ضد جنبش کمونیسم کارگری)مردم نظرات امروز 



ی کالیبری ابرای اینکه جدی گرفته شود، باید حداقل داراما . هر کسی می تواند منتقد نظرات منصور حکمت و حزب ما باشد

 -تمام پدیده های مهم دنیا در موردکسی که بیست سال است . باشد که با یک صدم کار منصور حکمت قابل قیاس باشد
تنیده بود، نمی تواند یک شبه منتقد وزین منصور حکمت و جایگاه عظیم او در حرفی نگفته است و عنکبوت دور دهانش تور 

نیاز . بیشتر به کاریکاتور شبیه است تا به منتقد جدی حزب حکمتیست ،اظهارات امروز شعیب. مدت این بیست سال بشود
ارزه ما با جمهوری در مب. جنبشی که منصور حکمت را طلبید و ساخت، امروز حکمتیست ها را می طلبد و می سازد

. دشمنی کردن شعیب ها بجای نمی رسد و مهره های سوخته شده اند ،اسالمی، ناسیونالیسم و ارتجاع در منطقه
اعتراف به شکست  ،برمیگردد که پانزده سال پیش با حرف و قلم خودشان یدارد به صف ناسیونالیست های ،نامبرده

ا در شرایط بوجود آمدن نظم نوین جهانی و حمله آمریکا به عراق و هجوم آنان تنه. سیاسی از منصور حکمت را پذیرفتند
. در این متن ناسیونالیسم کرد جرأت مخالفت آشکار با منصور حکمت را پیدا کرد. راست به کمونیسم بود که جان گرفتند

 ٢١١٣دسامبر  ١٦ .شعیب بیست سال دیر تر آمده است و به آخر آن صف رفت

  !نگره ملی کرد نیست، صاحب خانه استک" مهمان "کومه له 

اقلیم کردستان فراخوان داده و در تیر ماه  رئیسکه توسط مسعود بارزانی " کنگره ملی کرد"یکی از شرکت کنندگان در تدارک 
مسعود بارزانی هدف از برگزاری این تجمع را حضور همه . است کوملهجلسه مقدماتی آن در شهر اربیل برگزار شد، ١٢٩٢

. ب و گروهای سیاسی کرد به منظور ایجاد گفتمان واحد بر مبنای استراتژی آشتی و صلح با ملت های دیگر اعالم کرداحزا
 پروژه غرب در سوریه آن: نیز در خود نهفته دارد" غیر رسمی"مهم  مسائلاین تجمع، عالوه بر هدف رسمی اعالم شده، 

یی در منطقه دست به دست هم داد تا پرسوناژهای این سناریو حاضر معادله ها. بینی کرده بودند پیش نرفت گونه که پیش
حکومت کردستان . به معامله و فرصت خریدن در این مرحله تا مرحله بعدی که خود را آماده خواهند کرد، وارد مذاکره شوند

ت های منطقه بر مبنای هم برای متحد کردن اقمار صفوف نه چندان متحد احزاب ناسیونالیست کرد خود و هماهنگی با حکوم
این نوشته به صورت مساله غرب در سوریه و در منطقه . روند استراتژی و منافع بورژوازی کرد، کنگره را  فراخوان داده است

پاسخ می دهد که آیا اصوالً کمونیست ها درچنین مجامعی می توانند  سئوالتنها به این . چه بود و چیست نمی پردازد
در آن، مباحثی را بین موافقین و مخالفین دامن زده که تاکنون منجر به نوشتن ده ها  کوملهزیرا شرکت شرکت کنند یا خیر؟ 

اشاره کرده اند،  کوملهبا وجود اینکه هر کدام از منتقدین به گوشه ای از رفتار نامناسب و سازشکارانه . مطلب شده است
در مجالس جریانات بورژوایی را به اندازه کافی شفاف  ولی هنوز معیارها و شاخص های شرکت و عدم شرکت احزاب چپ

 . در حالیکه هسته اصلی یک نقد مارکسیستی شفاف سازی این معیارها است. نساخته اند
 

به خودی خود نه ننگ و نه افتخار است، نه به ضرر و نه به  ،کالً شرکت و عدم شرکت احزاب کمونیستی در مجامع بورژوایی
بستگی به نحوۀ شرکت، موضوعی که به آن پرداخته می شود و توازن . را اتوماتیک رد و نه قبول کرد نه باید آن ،نفع است

آیا آن حزب کمونیستی فرضی که در حال جنگ با آن احزاب است؟ : قوای آن روز بین طرفین و خالصه شروطی از جمله
حکومت های بورژوازی مذاکره و صلح کند؟ قدرت  مناطقی در دست دارد که برای حفظ و توسعه اقتدار مردم در آن مناطق با

پس از انقالب ایران  ٣٢دوفاکتو است و برای چرخاندن کفه ترازو به سمت مردم باید شرکت کرد؟ یا شرایطی مانند سال 
 ی و آمادگی مردم جهت مبارزه و مقاومت از طرفی مذاکره مییبرای توهم زدا کوملهاست که مردم به رژیم توهم داشتند و 

حاضر به برآورده کردن این و آن مطالبه مردم ... و از طرف دیگر به مردم توضیح می داد که ماهیت حکومت چیست و چرا ،کرد

 ...  .نخواهد بود؟ و غیره
 

در تاریخ نمونه های فراوانی از شرکت احزاب چپ در مجالس مذاکره و صلح با حکومت های بورژوایی هست که نمونه بارز 
در جریان جنگ اول . در مجلس حکومت کرنسکی شرکت نمود ١٩١٣یک است که چند ماه قبل از انقالب آن، حزب بلشو

هدف اولی برای پیروزی انقالب و دومی و سومی . جهانی با آلمان قرار داد صلح امضا کرد و با دول امپریالیستی مذاکره کرد
 .همه آن اقدامات، اقداماتی کمونیستی بودنددر نتیجه  ،هم برای حفظ حکومت شوراها و دولت نوپای شوروی بود

 
نمونه خود باختگی و در سیستم جریانات راست بورژوازی هضم شدن و به رنگ بورژوازی راست در آمدن هم در تاریخ فراوان 

ره است که می توان به حزب توده ایران در زمان دمحم مصدق و تمام احزاب سوسیال دمکرات اروپایی در نیم قرن گذشته اشا
 .کرد

 
له به این تی برای وی دارد؟ توضیح خود کومله کجای این نقشه ایستاده است و شرکت در کنگره ملی کرد چه ضرورحال کوم

له این است که آنان جریانی اجتماعی هستند و مانند چپ های حاشیه ای از دخالت در سئوال چیست؟ استدالل کوم
ترسند، برای پیدا کردن روزنه و منفذی برای مردم کردستان، خود را به  ی که به سر نوشت جامعه مربوط باشد نمیمسائل

بستن کنگره ملی کرد . فاصله گرفته اند... آب و آتش می زنند و از گروه های چپ منزه طلب که دست از پا خطا نمی کنند
 .توسط بارزانی، طالبانی و اوجالن مساله کرد است و به کارگران کرد هم مربوط است

 
. مشخصاً به اصل موضوع یعنی شروطی که فوقاً برای شرکت کمونیست ها در مجامع بورژوایی اشاره نمودیم بر گردیم اکنون

له در حال جنگ با احزاب تشکیل دهنده کوم.  ختم جنگ است؟ خیر در کنگره ملی کرد به خاطر کوملهآیا ضرورت شرکت 
حفظ آن الزم است با نیروهای تشکیل دهنده کنگره ملی کرد  آیا مناطقی در دست دارد که برای. کنگره ملی کرد نیست

برای چرخاندن کفه ترازو به سمت مردم در آن شرکت می نماید؟ آیا به مردم  کوملهمذاکره کند؟ یا قدرت دوفاکتو است و 
طرمجبور به سازش گفته است که اگر شرکت نکند اردوگاه ها را تعطیل خواهند کرد، بودجه شان را قطع می کنند و به این خا

له به نمایندگی آنان در مذاکره با دولت شرکت می کند؟ یا جمهوری گران در حال اعتصاب هستند و کومو مذاکره است؟ کار
اسالمی در یک توازن قوای معینی مجبور به عقب نشینی شده و برای تنظیم یک طرح جهت تعمیق کردن پروسه عقب 

له است و قوانین و حاکمیت بر آن با ه میکند؟ آیا مناطقی در دست کومردم مذاکرنشینی با احزاب موجود برای حاکمیت م
سایر مناطقی که زیر سلطه حکومت کردی است متفاوت و جهت تداوم و توسعه حاکمیت مردم در آن منطقه به آن کنگره 

ن با احزاب بورژوایی قابل اگر مساله اینها بود، می گفتیم سازش ایشا. ت منفی استسئواالمی رود؟ پاسخ به همه این 
نزدیکی سیاسی، آرمانی، فرهنگی و دارای صورت مساله درک است و شرکت وی بخاطر فشار و جبر است و نه 

له در چشم مردم نه بعنوان در آن حالت کوم. یز دیگری می شداگر هدف این ها بود، در آن صورت مساله چ. مشترک با آنان
بلکه بعنوان یک نیروی خارج از آن بر سر مطالباتی با آنان مذاکره می کند، ظاهر می بخشی از نیروهای کنگره ملی کرد، 



بمنظور مقتدر کردن مردم در  کوملهنیست و دیپلماسی است و " کردها"مردم می دانستند که این نشست خانوادگی . شد

همی را به احزاب ملی دامن نمی زد و حتی در آن حاالت حضور وی در میان کارگران کردستان تو. مقابل آنان، در آن حضور دارد
بسیار خوب، در حالیکه هیچ کدام از  .می توانست دستاوردی برای پیشرفت مبارزه طبقه کارگر با این احزاب داشته باشد

مولفه های که شرکت این سازمان را توجی کند در میان نیست، پس شرکت نامبرده تنها از سر همسرنوشتی با جنبش 
له در کنگره ملی کرد، سازش طبقاتی با جنبش آنان است و هیچ اینگونه شرکت کوم بی تردید. کرد است ناسیونالیسم

له در موافقین شرکت کوم. بار نمی آوردغیر از گمراهی هیچی به ...این گونه شرکت در. دست آوری برای طبقه کارگر ندارد
د کارگر نیستند؟ کنگره ملی که اکثر سازمان های سیاسی می توانند استدالل کنند که مگر اکثرمردم کر ،کنگره ملی کرد

 چرا به کارگر روا نیست؟ -اند ملت در آن گردهم آمده
 

اکثرمردم ترک  ،لذا با این استدالل. باید این تبیین پوپولیستی را از تعریف ملت نقد کرد ،هسته و جوهر بحث من این است که
رب و ولیستی باید کمونیست های عرب و ترک هم بدون مرز در کنگره ملی عو عرب هم کارگر هستند و با این استدالل پوپ

له تداعی کننده همجنبشی بودن، از جنس هم بودن، هم زبانی و دارای مسال مشترک با شرکت کوم. ترک شرکت نمایند
، سازمان خبات، سپاه احزاب دمکراتله را مانند ندگان کنگره ملی کرد نیز کومفراخوان ده. نیروهای ناسیونالیست کرد است

جنبش " بحساب یکی از اعضای  کوملهکردستان ایران و همه شاخه های دیگر  کوملهک و حزب .ک.پ( کودار)رستگاری، 
در . نده اکردکه هر کدام با آن یکی اختالفاتی دارند، ولی مجموعاً کرد هستند به زیر یک سقف دعوت " انقالبی کردستان

سر نوشت کنگره ". له مهمان نیست، صاحب خانه و از خود شما استکوم: "لبیک گفت کهله کومپاسخ به دعوت ایشان، 
بود که برای صدهمین بار نشان داد که گروه خون او له این محک آزمایشی مهمی برای کوم کرد در آینده هر چه باشد، ملی

و نه طبقه کارگر را نمایندگی  "کرد"دم قلب او با قلب کنگره ملی کرد می تپد، مر. با گروه خون کنگره ملی کرد یکی است
 .می کند

 
یکی است را به  انبا آن شگروه خون کهتیره یک  ،از یک جنس ،چهره همانند با جریانات یاد شده، لهکومهم پیاله شدن 
، ولی با دردی مشترک هستند و شرکت وی تصویری می دهد که آنان برادرانی با سلیقه های متفاوت .جامعه می دهد

دارند و به این خاطر را آنان دارای صورت مساله مشترک هستند و زمینه های همکاری با هم  .میگردندل درمان مشترک دنبا
م نمی گوید که آنان به مرد. را ندارد ناسیونالیست هاقصد خروشاندن مردم علیه  ،له در این کنگرهکوم. دعوت شده است آن

فرستادن یک ... رمز موفقیت کنگره: " این استعاره از زبان دبیر کل آن. ستندبخشی از مردم بطور کلی یعنی بورژوازی کرد ه
 رویکرداین ! تصویری تلویحاً دارای مضامین رادیکال از کنگره ملی کرد بدست می دهد" پیام تند به حکومت های منطقه است

ن تبیین کومله و شرکت آن در ای. ر کنگره ملی کردله دسازش طبقاتی، یعنی هضم شدن کوم یعنی ناسیونالیسم، یعنی
تداعی می کند را در این پروسه کندتر می  کوملهآن مقدارحرکات سلبی و انتقادی چپ جامعه که خود را با  کنگره حتی روند

کمونیست ها در "توجیه این با هنوز انیکه ما، آیا کسبا این توضیحات  .کند و در مقایسه با قبل از شرکت وی، تنزل خواهد داد
 ثابت کندتا که به ای می ماند ئمی نمایند، هیچ شا تائیده را توجیه و بردمناشرکت  ،"بورژوایی شرکت می کنند مجلس

 له کمونیسم ملی است؟کمونیسم شان عین کوم

و جنبش ناسیونالیسم " هه ریم"له را تشویق به اتخاذ سیاست کمونیستی در قبال حکومت ت که ما کومسال اس ٢١بیش از

متاسفانه . امیدوار بودیم در قبال فجایعی که آنان برای مردم کرد آفریده اند، یک خط اصولی را تعقیب نماید. مکرد کرده ای

هر روز بیشتر مشخص . نزیکی و اشتراک منافع طبقاتی و سیاسی نامبرده با این جنبش و احزاب آن، بیش از فاصله اوست

باید رهبران و فعالین کارگری و کمونیست ها این . تان گرم نمی شوددیگر آبی برای طبقه کارگر کردس کوملهمی شود که از 

بیست و سوم ماه  اکتبر   . له خالء رهبری جنبش ما را در کردستان پر نمایندیرند و خود مستقیماً جدا از کومواقعیت را بپذ

٢١١٢ 


