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در حاليکه فقر و فالکت، نـابسـامـانـي       
اقتصادي، حقوق هاي مـعـوقـه، تـورم         

گــريــبــان مــردم را     ....  ســرســام آور و       
گرفته و اکثريت قريب به اتـفـاق مـردم        
از اين مشکالت در عذاب و هستند و 
اعتراض مـي کـنـنـد، طـرح سـرکـوب              
گسترده جامعه در تمامـي جـهـات در        
دستور کار حـکـومـت اسـالمـي قـرار             

افزايش اعدام ها و اين بار اعدام .  دارد
فعالين عرصه هاي اجتماعي، احـکـام     

مـعـلـم هـا بـه          (  اعدام براي مـعـلـمـيـن     
عنوان يکي از محبوب ترين و زحـمـت   
کش ترين بخش هاي جامعه و البته بـا  

، همچـنـيـن    ) اعتراضات گسترده شان 
طرح امنيت اجتماعي و بـه اصـطـالح        
جمع آوري اوباش و اراذل که جـمـهـوري    
اسالمي  از ارديبهشـت سـال گـذشـتـه          
شــروع کــرده بــود بــه عــنــوان بــخــش              
کوچکـي از ايـن طـرح کـلـي روزهـاي                 
گذشته با شدت بيشتري ادامـه دارد و      

در ايـن    .  مرحله جـديـد را شـروع کـرد          
مرحله سردار رادان از طرف پـلـيـس و        
قاضي مرتضوي از طرف قوه قضائـيـه   
در راس اين مرحله از هجوم حکـومـت   

پـلـيـس    .  اسالمي به مـردم قـرار دارنـد       
کامال آزاد است کـه وارد خـانـه مـردم           
شود و جوانان و مردم را دستگير کـنـد   

ضابط قضائي هـم در    .  و به زندان ببرد

طي روزهاي اخير بازداشت دانشجويان 
و صدور احکام کميته هاي انضـبـاطـي    
براي آنان افزايش چشـم گـيـري داشـتـه            

سـجـاد   طبق اخبار منتشر شـده      .  است
رادمهر، آيدين خواجه اي، فراز زهتابي 
و داريوش حاتمي از دانشـگـاه تـبـريـز            
دستگير و به مکان نـامـعـلـومـي بـرده         

ايـن دانشـجــويـان بـه دلـيــل            .  شـده انــد   

شرکت در اعتراضات دانشـجـويـان در        
خــردادمــاه ســال گــذشــتــه نســبــت بــه            
دستگيري نادر مهد قره باغ  و سـجـاد       
رادمهر به خاطر اعتراض به تعويـق در    
برگزاري جلسـه دفـاعـيـه پـايـان نـامـه               

ايـن  .  تحصيلي اش دستگـيـر شـده انـد        
دانشجويان پيش از اين نيز به کـمـيـتـه       
انضباطي احضار و احکام توبـيـخـي و      

 .تعليق از تحصيل دريافت کرده بودند
تعدادي از دانشجويان دانشگاه مشهـد  
نيز طي روزهاي گذشته و در پي تجمـع  
اعتراضي مردم به گراني و هـمـچـنـيـن        

.  تير بازداشـت شـده انـد        ۸ ١ در آستانه 
محمد زراعتي، فرزاد حسن زاده، علي 
قلي زاده، علي صـابـري، رضـا عـرب،         

. مطلب اين هفته من مقاله نـيـسـت        
يک جورهايي هم معرفي نامـه اسـت ،       
هم دعوتنامه اي براي آشـنـايـان و هـم         

 !!خبر خوبي براي دوستان 
آنــهــايــي کــه عضــو يــاهــو گــروپ                

سازمان جوانان کـمـونـيـسـت هسـتـنـد             
حــتــمــا تــا حــاال بــا خــبــر شــده انــد و                
همينطور کسانـيـکـه کـانـال جـديـد را              

در هفته گذشـتـه   .  مرتبا دنبال ميکنند
برنامه اي از کانال جديد پخش شـد بـه       

بـرنـامـه اي از        .  نام خالصي فرهنگـي    

سازمان جوانان کمونيـسـت کـه سـعـي          
ميکـنـد در بـخـشـهـاي مـتـفـاوت بـه                   

ــرداخــت کــنــد                ــائــل جــوانــان پ . مس
بخشهايي که شامل  دانشجويي ، زنان 

.. و کــودکــان، ورزشــي و هــنــري و                 
ميباشد و هـمـانـطـور کـه از اسـمـش                   
پيداست ميخـواهـد دريـچـه اي بـاشـد             

 
 
 
 
 
 

يکسال از شروع به کار تلويزيـون کـانـال      
جديد بر روي مـاهـواره هـات بـرد مـي              

دسترسـي عـمـوم مـردم بـه ايـن               .  گذرد
ماهواره و بـرنـامـه هـاي کـانـال جـديـد               
تاثيرات به سزائـي در فضـاي جـامـعـه            

از چندي پيش برنامه هـاي  .  داشته است

زنده  با موضوعاتي که مسـئلـه عـمـوم       
مــردم در ايــران اســت شــروع شــده و                 
ارتــبــاط حــزب بــا جــامــعــه در ســطــح            

بـه  .   عمـومـي تـري بـرقـرار شـده اسـت               
همين مناسبت با کيوان جـاويـد مـديـر         
تلويزيـون کـانـال جـديـد مصـاحـبـه اي                 

 .ترتيب داده ايم
به مناسبت اولين سالگرد شـروع    .  ک. ج

 9ادامه صفحه  

 7ادامه صفحه  

 5ادامه صفحه   8ادامه صفحه  

 

 اساس سوسياليسم انسان است 
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 :به سردبیری 
 مصطفی صابر و نوید مینائی
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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود
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اين روزها نشـسـتـن پـاي بـرنـامـه هـاي               
کانال جديد به کار روتين من و دوستـانـم   

به ويژه از وقتي کـه بـرنـامـه         . تبديل شده
هاي زند ه شـروع شـده و بـا اسـتـقـبـال                    
گسترده همراه بوده ايـن عـالقـه در مـن             

و مــن خــودم مشــاهــده        .  بــيــشــتــر شــده   
ميکنم که شـور وشـوق خـود مـجـريـان               
کانال جديد نيز در کيـفـيـت بـرنـامـه هـا            

و حاال هم که .  تاثير مثبت گذاشته است
اليا و کيان توانستنـد بـرنـامـه سـازمـان           
جوانان را روي آنـتـن بـبـرنـد و بـه نـظـرم                 
فصــلــي نــويــن را از ايــن بــعــد در ايــن                

در    سازمان با افزدون مـخـاطـبـان خـود         
 . سازمان شاهد خواهيم بود اين 

کــانــال جــديــد کــه در ايــران بــه کــانــال                
کمونيستها معروف شده را ديگر کـمـتـر      

شيـوه بـحـث در        .  کسي است نديده باشد
بــاره ايــن شــبــکــه ايــن طــور اســت کــه               
ميگيوند اينهـا را مـيـبـيـنـي،  ايـنـهـا                  
کمونيستنـد و بـرنـامـه ضـد جـمـهـوري                 

خـود مـن در       .  ميکننـد  پخش   اسالمي
بـعـضـي    .  بـودم  يکي ازمناظرات حاضر   

از برنامه هاي ديگر شبکه هـا تـعـريـف         
ميکردند، اما تاييد ميکردند که سـطـح   
برنامه هاي کانـال جـديـد بسـيـار خـوب             

 . است
ــوال                  ــم ــع ــســم م ــي ــون ــم ــه ک ــم ــل خــب ک
ــر                 ــهــايــي را در جــامــعــه ب ــت حســاســي

هـمـيـن کـه نـام           شـايـد بـراي     .  ميانگيزد
کمونيسم به ميان آورده ميشود اين فکر 

 7ادامه صفحه  

 به بازداشت دانشجويان وسيعا اعتراض کنيد  

 !خالصی فرهنگی
 اليا تابش

 !يکسال بر بال هاتبرد
 مصاحبه با کيوان جاويد مدير تلويزيون کانال جديد

کانال 
 !کمونيستھا

 کامران مزين، ايران  

 جمھوری اسالمی
 و 

 تشديد سرکوب 
 نويد مينائی  



بنابه خبري كه اتحاديه آزاد كارگران 
ايران منتشر کـرده اسـت، كـارگـران         
كارخانـه نـيـرو رخـش سـنـنـدج روز                

تيرماه در اعتراض به  ٢٧ پنجشنبه 
باال نرفتن دستمزدها و نحوه تنظيـم  

. دستمزدها، دست به اعتراض زدنـد 
بنابر اين خبر، كـارگـران حـاضـر بـه          
امضاي قراردادهاي كار نشـده انـد؛       
چرا كه در سالهاي گذشته، بر اساس 
روال رايــج هــر ســالــه در تــنــظــيــم               

 ۵ ١ قراردادها، دسـتـمـزد كـارگـران          
هــزار تــومــان بــيــشــتــر از حــداقــل            
دستمزد مصـوب شـورايـعـالـي كـار           
تعيين مي شد، اما امسال كارفرما 
سعي دارد قراردادهاي جديد را تنها 
بر مبناي دستمزدهاي شـورايـعـالـي     

جعفـر عـظـيـم زاده         .  كار تنظيم كند
گفته است كارگران قبال اعالم كـرده  
بودند كه روز پنـجـشـنـبـه دسـت بـه            
اعتصاب خواهند زد و بعد از چـنـد     
ساعت اعتصاب را متوقف كـردنـد     
تا شايد از طريق مذاكره بتواننـد بـه     

 . راه حلي برسند
بنا به خبر ديگري كه از اعـتـصـاب        
ــه حــزب                 ــرو رخــش ب ــي ــارگــران ن ك
كمونيست كـارگـري رسـيـده اسـت،            
كــارگــران نــيــرو رخــش چــهــار مــاه            
دستمزد طلبكارند و در اعتراض بـه  

تيرماه به اداره كـار   ٢٩ اين امر روز 
مراجعه كرده و مسئولين قول دادند 

تــيــرمــاه، پــول بــه              ٣٠ كــه روز       
كارگران . حسابشان واريز خواهد شد

با اين قـول كـه پـول بـه حسـابشـان                 
واريز ميشود به سر كار رفتند؛ امـا    
گفته اند كـه اگـر پـول واريـز نشـود              
مجددا اعتصاب را شروع خـواهـنـد      

 .كرد

كـارگـر شـركـت          ٦٠٠ بنا به خبـري    
كشت و صنعت دهـكـده رضـوي از          
استان خراسان شمالي، بدلـيـل عـدم      
پــرداخــت ســه مــاه دســتــمــزد و                  
محروميت از مزايـا و عـدم اجـراي          

طرح طبقه بندي مشاغل دسـت بـه       
 . اعتراض زدند

 
ــري از                ــارگ ــســت ك ــي ــون ــم حــزب ك
اعتراض كارگران نيرو رخش سنندج 
و كارگران كشت و صنـعـت دهـكـده       
رضوي قاطعانه حمايت مي كـنـد و     
همـه كـارگـران و مـردم آزاده را بـه                  
حمايت بيدريغ از اعـتـراض بـر حـق         

 .كارگران اين مراكز فرا مي خواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
تــيــرمــاه    ٣١ ،   ٢٠٠٨ ژوئــيــه      ٢١ 

 ١٣٨٧ 
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از لـحـاظ     :  استاندار جديد مازنـدران 
ژنتيکي ذوالفقـار عـلـي را بـه ارث             

 . دارم
ـ في الحال يک دم ذوالفقار شکستـه   

 !شده تک فقار! عزيز جان
 

محدوديت دسترسـي   : سايت دسترنج
طبقه كارگر به تحصيالت عالـي در    

 آلمان
طـبـقـه کـارگـر در          .  ـ ناراحت نبـاشـد  

ايران هـمـه رقـمـه بـه هـمـه سـطـوح                    
 !تحصيالت دسترسي دارد

 
جـــعـــفـــر شـــجـــونـــي، يـــک حـــجـــت          

و حــتــي مــن خــودم           :...  االســالم    
ام را بفروشم تـا   حاضرم که فرش خانه

هــا را تــحـمــل کـنــم تــا              ايـن گــرانـي    
 .نژاد باشد احمدي

ـ يا وام  دست کم شـش مـيـلـيـاردي          
گرفته و پـس نـداده، يـا مـيـخـواهـد              

 .بگيرد و پس ندهد
 

احـمـدي نـژاد      :  همان حجـت االسـالم    
وقتي داغ ميکنـد نـمـي فـهـمـد چـه              

 .ميگويد
ـ دور از جون مگـر چـنـد تـخـتـه کـم              

 .دارد
 

دوست جواني از تبريز در تـمـاس بـا      
يـک سـکـه طـال جـايـزه             :  کانال جديد

ميدهم هر کـس بـگـويـد اگـر حـوزه               
علميه اعتصاب کند چـه مشـکـلـي         
پــيــش خــواهــد آمــد و چــه اتــفــاقــي            

 ؟!خواهد افتاد
ـ دست شما درد نکند، آنوقـت خـلـق      
اله در مسـائـل مـهـمـي چـون آيـيـن               
طهارت از کجا کسب تکليف کنند؛ 

 !لطفا جايزه را بفرستيد
 

بـا  :  سپ پالتـر گـفـت     :  جرايد ورزشي
برده ) فوتباليست پرتغالي( رونالدو 

 .وار رفتار ميشود
ـ فرق است رفتار با يک برده چـنـد ده     
ميليون دالري تا با يک برده دويست 

 .هزار توماني
 

شــادي حــق شــهــرونــدان      :  قــالــيــبــاف
 .است

ـ براي همين مثل نقل و نبات حـکـم     
اعدام صادر ميکنند و يـا در مـال           

 .عام اعدام را اجرا ميکنند
 

پليس چين پـس از      :  سالم دموکرات
مضروب نمـودن يـک کـارگـر جـهـت             

بــرخــورد بــا   " ايشــان   :  اخــاذي گــفــت  
 .داشته اند" ديوار

ـ پليس نفرموده که ايشان بـا ديـوار      
چــيــن بــرخــورد کــرده يــا بــا ديــوار              

 ! گوشتي
 

من هـمـيـشـه     :  هوشنگ امير احمدي
 .حامل يك حرف هستم

از شما بعيد است، مگر نشنيدي که 
ميگويند حرف از ايـن بـه او بـردن              

 .خوبيت ندارد
 

بـه شـائـول      :  هوشنگ امـيـر احـمـدي      
  خـودش     نـبـايـد       اسراييـل  موفاز گفتم 

 .بکند   ايران   يزيد   را 
معلوم است کـه تـنـت      !  ـ اي خبرکش

 .به تن آخوندها  خورده
 

اما ما نمي تـوانسـتـيـم       : رفسنجاني 
مانند عراق مقابله به مثل کـنـيـم و      
دست بـه چـنـيـن جـنـايـات جـنـگـي                   

ــاران               (  ــبـ ــمـ ــدازي و بـ ــک انـ ــوشـ مـ
بـزنـيـم و بـه هـيـچ وجـه                )  شيميايـي 

 .شد با اين شيوه جنگيد نمي
ـ در جنايت عـلـيـه بشـريـت کـه تـک              

در جنايات جـنـگـي هـم بـه          . هستيد
ياري امام زمـان امـروز بـيـشـتـر از             
ــه ســالحــهــاي آن مــجــهــز               ديــروز ب

 .ميشويد

 پابرهنه ميان حرفھا
) کـيـان تـايـر      ( کارگران الستيک الـبـرز      ياشار سھندی

تــيــرمــاه دســت بــه          ٢٢ مــجــددا روز      
اعــتــصــاب زدنــد و اعــالم کــردنــد تــا            
زمانيکه آخرين ريال مـطـالـبـاتشـان را        
دريافت نميکننـد بـه اعـتـصـاب خـود             

 . ادامه خواهند داد
 

کارگران در مـاه قـبـل نـيـز دسـت بـه                     
اعتصاب زدند تا حقوق حقه خود را از   

از .  حــلــقــوم کــارفــرمــا بــيــرون کشــنــد        
کـارخـانـه    زمستان سال قبل تـاکـنـون،        

کيان تاير مداومـا صـحـنـه مـبـارزه و             
اعــتــصــاب و تــجــمــعــات اعــتــراضــي         

در فروردين ماه بـا    .  کارگران بوده است
کـارگـر ايـن         ١٢٠٠ اوج گيري مبارزه   

کارخانه، جمهوري اسالمي با سبعـيـت   
بــه کــارخــانــه حــملــه کــرد و کــارگــران            
اعــتــصــابــي را مــورد ضــرب و شــتــم            

. قرارداد و صدها نفر را دستگـيـر کـرد     

با اينهمه تاثير اين اعتصاب ايـن بـود       
که کارفرما و مديريت مـجـبـور شـدنـد        
بخشي از مطالبات معوقه کارگـران را    
پرداخت کنند و مواد خام بـراي ادامـه       

 . توليد تهيه کنند
 

کارفرما قول داده بود که از هفته قـبـل     
شروع به پرداخت دستمزد ارديـبـهـشـت     
ماه کارگران کند اما باز هـم زيـر قـول          

تـيـرمـاه       ٢٢ خود زد و کـارگـران روز           
دسته جمعي دست از کـار کشـيـدنـد و         

بـا شـروع     .  اعتصاب را شـروع کـردنـد         
اعتصاب کارفرما شـروع بـه پـرداخـت         
حقوق ارديبهشـت مـاه بـه بـخـشـي از               
کارگران نمود اما کارگـران اعـتـصـاب       

کـارگـران چـنـديـن        .  خود را ادامه دادند
ماه حقوق طلبکارند و دريافته انـد کـه     
تنها با مـبـارزه مـتـحـد و اعـتـصـاب                 
يکپارچه قادر به کشيدن حقوق خود از   

 . حلقوم کارفرما هستند
 

حزب کمونيست کارگري قـاطـعـانـه از         
ــه                ــارزه و خــواســت هــاي عــادالن مــب
کارگران حمـايـت مـيـکـنـد و از هـمـه                 
مــراکــز کــارگــري و مــردم آزاديــخــواه           
ميخواهد کارگران السـتـيـک الـبـرز را            
تنها نگذارنـد و بـا تـمـام قـوا از آنـان                   

حزب بر برگزاري هـرروزه  .  حمايت کنند
مــجــمــع عــمــومــي کــارگــران در طــول         
اعتصاب براي تصميم گـيـري جـمـعـي          
تاکيد ميکند و بـويـژه از هـمـسـران و              
اعضاي خانواده کـارگـران مـيـخـواهـد           
فعاالنه در کنار کارگران الستيک البـرز  

 . در اين مبارزه شرکت کنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٧ تيرماه  ٢٦ ، ٢٠٠٨ ژوئيه  ١٦ 

 کارگران الستيک البرز بار ديگر دست به اعتصاب زدند 

اعتراض آارگران نيرو رخش و شرآت آشت و 
 صنعت رضوی به دستمزدهای پرداخت نشده

 نيرو رخش سنندج

شرآت آشت و صنعت دهكده 
 رضوی

 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران    یک دنیای بھتر 
   

 را بخوانید و به دیگران معرفی کنید



تـيـر تـجـمـع بـزرگـي              ۲۹ امروز شنبه 
جــلــو دادگســتــري شــهــر ســنــنــدج در          
اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمـانـگـر    

بـنـا بـه      .  و براي آزادي وي بـرگـزار شـد     
گزارش دريافتي به کمـيـتـه کـردسـتـان         
حزب عليرغم بسيج پليس و نيـروهـاي   

نفـر جـلـو       ۸۰۰ ويژه سرکوبگر بيش از 
دادگستري و اطراف آن تجمع کردند و   
خواهان لغو حکم اعدام فرزاد کمانـگـر   
. و کليه محکوميـن بـه اعـدام شـدنـد           

چند نفر از معلمان و همکاران فرزاد و   
ــرزاد               ــرادر ف ــطــور مــهــرداد ب ــن هــمــي

نيروهاي سـرکـوبـگـر       .  سخنراني کردند
رژيم محل تجمـع را مـحـاصـره کـرده            
بودند و براي جلـوگـيـري از پـيـوسـتـن            
بيشتر مردم، خيابانهاي مـنـتـهـي بـه          

در ايـن    .  دادگستـري را بسـتـه بـودنـد           
تجمع اعـالم شـد کـه درصـورت آزاد               
نشــدن فــرزاد کــمــانــگــر تــجــمــعــات و         
تظاهراتهاي ديـگـري بـرگـزار خـواهـد             

در اين تجمع عالوه بر تعـدادي از    .  شد
مــردم ســنــنــدج، عــده اي از مــردم                
آزاديــخــواه از شــهــرهــاي کــامــيــاران،         
مريوان، مهاباد و چـنـد شـهـر ديـگـر               
شرکت داشـتـنـد و پـالکـاردهـائـي بـا               
خواست آزادي فوري فـرزاد کـمـانـگـر،        

" ،" زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد              " 
همه محکومين بـه اعـدام بـايـد آزاد             

در دسـت آنـهـا        "  نه به اعدام" ، و " شوند
 .  بود
 

فرزاد کمـانـگـر يـک مـعـلـم مـبـارز و                  
انساندوست است که نزد مردم  شريـف  
و آزاديخواه کامياران و ديگر شهرهاي 
کردستان محبوب است و يـک حـرکـت      
وسيع براي لغو حکم اعدام او و آزادي     

ــاده اســت            ــت ــراه اف ــوريــش ب امــروز .  ف
خواسـت لـغـو مـجـازات اعـدام، يـک                
خواست وسيع و گسترده در ايران است 
و جنبش وسيعي عليه آن و حـکـومـت    

به نـيـروي     .  اعدام به جريان افتاده است
اين جنبش ميتوان و بـايـد جـمـهـوري          
اسالمي را وادار به لـغـو حـکـم اعـدام          

به نـيـروي ايـن        .  فرزاد و آزادي وي کرد
جنبش بايد دست جمـهـوري اسـالمـي       

 . را از اعدام کوتاه کرد

 
قابل ذکـر اسـت کـه اطـالعـيـه اي از                 
طــرف تــجــمــع امــروز شــهــر ســنــنــدج          
منتـشـر شـده کـه در کـنـار خـواسـت                   
انساني مردم عليه اعدام و براي آزادي 
فرزاد کمانگر، مشحون از شـعـارهـا و      
ادبيات عقب مانده نـاسـيـونـالـيـسـتـي         
است که ميخواهد به اين مبارزه رنـگ  
قومي بزند و از مبارزه سراسري مـردم    
ايران که يک مبارزه آزاديخواهانه فـارغ  
از مذهب و قـومـيـت اسـت، مـنـفـک                

مبارزه براي آزادي فرزاد کمانگـر  .  کند
و عليه مـجـازات اعـدام بـطـور کـلـي              
بخشي از مبارزه کل مردم ايران اسـت    
. و رنـــگ و بـــوي قـــومـــي نـــدارد                 

ناسيوناليسم و قـوم پـرسـتـي تـالـشـي            
براي مخدوش کردن چهره آزيخـواهـانـه    
مبارزه مردم ايران و ايجـاد شـکـاف و        
تفرقه در اين مبارزه اسـت و بـايـد بـا             

 . قاطعيت با آن مقابله شود

کميته کردستان حزب بـه هـمـه مـردم           
آزاديخواهي که براي لغو حـکـم اعـدام      
فــرزاد کــمــانــگــر و آزادي وي تــالش             
ميکنند درود ميفرستد و کـارگـران و       
مردم زحمتکش در کردستان و سراسـر  
ايران را بـراي ادامـه ايـن مـبـارزه تـا                   
آزادي فرزاد کمانگر و کلـيـه زنـدانـيـان        
سياسي و لغو حکم کليه محـکـومـيـن     

 .به اعدام فرا ميخواند
 

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت              
 کارگري ايران

 ۲۰۰۸ ژوئيه  ۱۹  – ۱۳۸۷ تير  ۲۹ 
 

 توضيح عکس ها 
عکسي از اجتـمـاع مـردم سـنـنـدج و             
عــکــســي از نــمــايشــگــاه عــکــس در           
دانشگاه فـرانـکـفـورت کـه بـه هـمـت                 
رفقاي حزب در فـرانـکـفـورت بـرگـزار             

 .گرديد
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تيـر امسـال نسـبـت بـه سـالـهـاي                  ۱۸ 
گذشته با کاهش اعتراضات در سـطـح     

اگـر  .  دانشجويي و مردمـي روبـرو شـد       
چه شاهد افزايش اعتراضات در سـطـح   
کارگري بوديم اما بايد ديد علل تاثـيـر   
گذار که موجب اين کاهش اعتراضات 
شد چـه بـود و چـگـونـه مـيـتـوان ايـن                    

يـکـي   .  مشکالت را از سر راه برداشـت 
از اين علت ها دستگـيـري گسـتـرده و         
فشار بر فعالين دانشجويي اسـت، کـه       
با روي کار امدن دولت نهم و بـاز شـدن     
فضا براي برخي تندروها ايـن فشـارهـا      

. هر روز بيشـتـر و بـيـشـتـر مـي شـود                
بســـيـــاري از رهـــبـــران گـــروهـــهـــاي           
دانشجويي دستگير، و زير شکنجه بـه    

 . سر مي برند
در سطح اجتماعي نيز فشار زيـادي بـر     
خانواده ها وارد ميشود، چه فشارهـاي  

. اجــتــمــاعــي و چــه فشــارهــاي مــالــي         
بسياري از خانواده به علـت وجـود جـو        
رعب و وحشتي که رژيم بـوجـود اورده       
از شرکت در ايـن گـونـه اجـتـمـاعـات                

 . اعتراض اميز مي هراسند
وجود گشتهاي ارشاد در تمامي معابر 
شهر و بعضا حضور نيروهاي امنـيـتـي    
در دانشگـاهـهـا بـه ايـن جـو رعـب و                  

از سويي با افزايش .  وحشت مي افزايد
فشار اقتصادي و تـورم سـرسـام اور و            
ترس از دسـت دادن مـوقـعـيـت کـاري             
همه و همه دست به دست هم دادنـد تـا     
مراسم امسال در داخل کشـور نسـبـت      

 .به سالهاي قبل کم فروغ تر باشد
و از طرفي نبود اطميـنـان و شـنـاخـت          

کـه  .  کافي مردم از گروههاي ضد رژيـم 
در سطح داخلي و با توجه به تبليـغـات   
رژيم بسياري از افـراد نسـبـت بـه ايـن              
احزاب و گـروهـهـا اطـمـيـنـان الزم را                

خوشبختانـه بـا بـوجـود امـدن            .  ندارند
کانال جديد شناخت مـردم نسـبـت کـه         
حزب بيشتر شـده و تـا انـدازه اي ايـن               

 . مشکل را حل کرده است
اما وظيفه چپ و فعاليـن دانشـجـويـي       
در شرايط کنوني چـيـسـت؟ بـا تـوجـه             

نزديک شدن به انتخابـات و فشـارهـاي        
غرب و امريکا در مورد مساله هستـه  
اي اين امکان وجود دارد که رژيـم تـن       
به خواسته هاي غرب بدهد تا به نوعي 

اگر چه اين .  طول عمر خود را زياد کند
امر نيز با ايدئـولـوژي رژيـم مـغـايـرت           
دارد و خود باعث تضعيف وجهه رژيـم    
مي شود اما چپ اگر مـي خـواهـد در        
ايران حضـور داشـتـه بـاشـد بـايـد ايـن                 
موقعيت خاص را بـا هـوشـمـنـدي از              
دست نـداده، بـا روشـنـگـري مـردم از                 
دخالت غـرب و امـريـکـا در مسـائـل               
داخلي جلوگيري کند و هم اينکه ضربه 
سختي بر پيکره نيمـه جـان رژيـم وارد          

 . کند
 در حاشيه 

پارتياي عزيـز فـکـر کـنـم ايـن اولـيـن                 
نــوشــتــه شــمــا بــراي نشــريــه جــوانــان             

بـه جـمـع مـا خـوش            .  کمونيست باشـد 
اوضــاع و احــوالــي کــه شــمــا          .  آمــديــد

تصوير کرده ايد ضرورت دخالت فـعـال     
حزب ما و همه کمونيست ها و مـردم      

. آزاديخواه و برابري طلب را مي طلـبـد  
اگر ما سير اوضاع را به دسـت بـااليـي      
ها بسپريم آنها شـرايـطـي را تـحـمـيـل            
خواهند کرد کـه بـقـول مـعـروف بـايـد              

اما شرايط فعلي .  گفت دريغ از پارسال
بقول شما در عـيـن حـال يـک فـرصـت               
طــاليــي اســت بــراي ايــنــکــه چــپ و               
کمونيسم کارگري و حزب مـا بـعـنـوان       
رهبر جامعه ظاهر شده و اجـازه نـدهـد      
بااليي ها چه در جـنـگ و نـعـره هـاي              
تهديدشان و چه در سازش و مـعـاملـه        

االن بـايـد     .  اشان مردم را قرباني کنـنـد  
تــوقــعــات مــردم را بــاال بــرد، بــايــد               
خواستها و مطالبات انساني حـزب را      
بــيــن مــردم بــرد و بــايــد حــول حــزب               
متشکل شد و بـراي بـه زيـر کشـيـدن                
جمهوري اسالمي و سـرمـايـه داري و            
برقـراري يـک جـامـعـه آزاد و بـرابـر و                    

. انساني و سوسياليـسـتـي مـهـيـا شـد           
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يکي از مباحث هميشگي کـادرهـا و       
اعضاي حزب، مسئله سازماندهي ما 
ــل               در داخــل، تشــکــيــالت و مســائ

سـازمـان دهـي      .  مربـوط بـه آن اسـت         
بيشتر مواقع به بـرگـزاري آکسـيـون و           
تجمع و تعداد کـادرهـا و حـوزه هـاي             

مـن ايـنـجـا       .  حزبي محدود مي شـود   
سعي ميکنم در شرايط فعلي با توجـه  
و وضــعــيــت مــوجــود در جــامــعــه و             
موقعيت حزب پاسخ خودم را بـه ايـن       

 .مسائل بدهم
با اوجـگـيـري اعـتـراضـات مـردم در               

بخش هاي مختـلـف کـارگـران، زنـان،          
ــحـــث               ــان بـ ــويـ ــجـ ــان و دانشـ ــوانـ جـ
ســازمــانــدهــي اعــتــراضــات يــکــي از        
داغترين بحث هاي رايـج در حـزب و           

هر نيرويي سعي .  کال اپوزيسيون است
مي کند بـر اسـاس سـيـاسـت هـايـش              
اعتراضات را سازماندهي کـرده و در      

. جهت اهدافش آنان را کانـالـيـزه کـنـد       
اساسا سازماندهي اعـتـراضـات بـراي       
گسترش و هدفمند کردن آنان صـورت    
مي گيرد، بـراي بـه نـتـيـجـه و هـدف                

اينجا مـي خـواهـم      .  مشخصي رسيدن
هــدف ســازمــانــدهــي در کــمــونــيــســم        
کارگري و هدفـي کـه مـا دنـبـال مـي               
کنيم را مورد ارزيابي قـرار دهـم و از         
اين زاويه به مسئله سازماندهي نـگـاه     

 .کنم
از آنــجــايــيــکــه هــدف مــا بــر قــراري             
سوسياليسم است و اين امر با انقـالب  
سوسـيـالـيـسـتـي مـيـسـر مـي شـود،                  
سياست سازماندهي ما نيز بايد بـراي  

. رســـيـــدن بـــه ايـــن هـــدف بـــاشـــد               
ســوســيــالــيــســم يــا هــمــان حــکــومــت        
کارگري حکومتي ست که در آن هـمـه     
جامعه از شر ستم و استثمار آزاد مـي    
ــالب                   ــق ــجــه ان ــي ــت ــن ن ــه اي شــود، ک

انــقــالب  .  ســوســيــالــيــســتــي اســت         

سوسياليستي انقالبي اجتماعـي سـت     
که همه بخش هاي معـتـرض جـامـعـه        
بايد تحت رهبري طبقه کارگر و با افق 
و آرمان طبقه کـارگـر نـظـام سـرمـايـه            

نکتـه اسـاسـي      .  داري را به زير بکشند
در اين ميان شرکت همه بـخـش هـاي        
معترض جامعه که خواهان رسيدن بـه  
مطالبات به حـق خـود هسـتـنـد مـي             

بــخـش هـايــي کـه فـي الـحــال              .  بـاشـد  
معترض هستند، در صحنه هستند و   
مــي دانــنــد کــه بــا وجــود جــمــهــوري            
اسالمي هيچ کدام از خواسته هـاشـان     

اين جنبش هـاي    .  متحقق نخواهد شد
اعتراضي بايـد بـه مـاتـريـال انـقـالب              
سوسياليستي تبديل شوند، اين يعنـي  

فعالين ايـن    !  سوسياليسم همين امروز
جنبش ها بايد بدانند که هر خـواسـتـه      
انســانــي اي بــه جــز در جــامــعــه                      

. سوسياليستي متحقق نـخـواهـد شـد        
يعني ماتريال اعـتـراضـي و جـنـبـش             
هايي که مي خواهند همين امـروز بـه     
مــطــالــبــاتشــان بــرســنــد را در جــهــت         
انقالب سوسياليستي هدفمند  کـردن      
و سازمان دادن که اين وظـيـفـه حـزب         

 .کمونيستي انقالبي است
انقالب کارگري انقالبي بـراي رهـايـي       

کل جامعه است و  طـبـقـه کـارگـر و                
حزبش بايد براي رسيدن به اين امر کل 

قـرار  .  جامعه را سـازمـانـدهـي کـنـنـد         
نيست وعملي هم نـيـسـت کـه طـبـقـه            
کارگر در شرايط فعلـي، بـا وجـود در          
صحنه بودن جنبش هـاي اعـتـراضـي         
قوي اي مثل زنان و خالصي فرهنگـي  

ايـن  .  و جوانان به تنهايي انقالب کـنـد    
تصوير که طبقه کارگر بـه تـنـهـايـي و          
مثل نجات دهنده اي که کـل جـامـعـه       
بايد منتظر به صحنه آمدنش باشـنـد،   
بدون اينکه هيچ کدام از جنـبـش هـاي      
موجود چشم انداز سوسياليسم داشتـه  
باشند، بيايد در صحنه و جامعه را از   
شر بدي ها رها کند، تصويري سـنـتـي    
و عقب مانـده از انـقـالب کـارگـري و              

 . سازماندهي ست
بخش مهمي از سازمانـدهـي بـه نـظـر          
من چشم انداز و افق سـوسـيـالـيـسـتـي        
ــه جــامــعــه و جــنــبــش هــاي                 دادن ب

. اعتراضي موجود در جـامـعـه اسـت          

اين چشم انداز دادن يعني آماده کـردن    
. فضا براي انـقـالب سـوسـيـالـيـسـتـي             

اعتـراضـات مـوجـود در جـامـعـه بـه                 
وسعت جامعه اند و هـر کـدام از ايـن            
جنبش ها فـعـالـيـن و سـازمـان هـاي              

هـيـچ حـزبـي نـمـي           .  خودشان را دارنـد 
تواند با تک تک ايـن فـعـالـيـن تـمـاس              
گرفته و آنها را به سوسياليسـم و افـق       

ــد            ــنــ ــري راضــــي کــ ــارگــ ــق .  کــ افــ
سوسياليستي به جامعه دادن نه تـنـهـا    
تبليغ است و نه تنها با تبليغ به دسـت  

ــد    ــداز و افــق دادن            .  مــي آي چشــم ان
مستلزم کار عـمـلـي کـردن در سـطـح             
وسيع است، مستلزم مبارزه و رهنمود 
مبارزه دادن اسـت، مسـتـلـزم مـتـحـد            
بودن و متحد کردن است و ايـن خـود         
بخش مهمي از سازمان دهي جـنـبـش    

 .هاي اعتراضي در جامعه است
از همين جا مي تـوان وارد جـزئـيـات           

مـعـمـوال    .  سياست سازمان دهـي شـد    
وقتي از سازمـانـدهـي صـحـبـت مـي            
شود سازمان دهي فعالين عرصه هاي 

و کل کار بـه    .  مختلف در نظر مي آيد
اين محدود مـي شـود کـه بـايـد يـک                 
کميته حزبي با فعالين تـمـاس بـرقـرار       
کند و آنـهـا را سـازمـان بـدهـد و در                   
بهتـريـن حـالـت آنـهـا را بـه اعضـا و                     

ايــن .  کــادرهــاي حــزب تــبــديــل کــنــد        
برداشتي از سازماندهي ست که خيلي 
هم در جنبش کمونيسم کارگـري رايـج     

اولين چيزي کـه در ايـن بـحـث             .  است
مطرح مـي شـود عـمـلـکـرد کـمـيـتـه                 
سازمانده اسـت کـه بـا چـنـد نـفـر در                  
ارتــبــاط اســت؟  چــنــد تــا کــادر بــه                
خصوص در داخل ايران دارد؟ و چـنـد       
تا آکسيون و نمايشگاه و ان جـي او و        

ايـن  .  غيره تـوانسـتـه سـازمـان بـدهـد             
. فعاليت ها حتما مفيد و الزم هستند

ولي نکات مهمي اين وسط هست کـه  
اول ايـنـکـه هـيـچ          .  بايد در نظر گرفـت 

کميته سازمانده حزبي، هر چـقـدر هـم        
قوي، هر چقدر هم با امکانـات، نـمـي      
تواند با همه فعالين يا با تعداد خيلـي  

براي .  زيادي از آنان ارتباط برقرار کند
ميليوني کـه   ۷۰ سازمان دادن جامعه 

تعداد بسيار زيادي ناراضـي دارد کـه       
خيلي شان مي خواهند کاري کننـد از    

هيچ کميته حزبي نـمـي تـوان انـتـظـار           
داشت معجزه کند و همه نـاراضـيـانـي     
که مي خواهند کاري کنند يا حتي آن   
درصدي از جامـعـه کـه الزم اسـت را             

نتيجه اين رويکـرد در    .  سازمان بدهد 
سازماندهي در بـهـتـريـن حـالـت مـي            
شود ارتبـاطـات مـحـدود و بـرگـزاري             
چــنــد آکســيــون و تشــکــيــل تــعــداد              
محدودي حوزه هاي حزبي و حد اکـثـر     

البتـه  .  داشتن چند کادر در داخل ايران
واضح است که اين روش هـا و سـبـک          
کـــار نـــيـــز بـــه انـــدازه خـــود افـــق                   
سوسياليستي را به جـامـعـه مـي بـرد          
کماينکه تا کـنـون بـرده اسـت، مـثـل             
پرچم هاي سرخي که در مـراسـم هـاي        
دانشگاه باال رفته و به نوبـه خـود ايـن        
افق و چشم انـداز و آلـتـرنـاتـيـو را در               
حوزه هايـي از جـامـعـه بـرده اسـت و                 
حتي خود همين هم مي تواند با تبليغ 
در سطحي اجتماعي بسيار مـوثـر تـر      

ولـي بـا سـيـر سـريـع وقـايـع و                   .  باشد
اتفاقات و به خصوص جبهه سـرمـايـه      
داري، ايــن ســبــک کــار بــه تــنــهــايــي             
پاسخگوي نياز جامعه براي رسيدن بـه  
آزادي برابري و برقراري سوسـيـالـيـسـم      

نکته بعدي و مهـم تـر ايـنـکـه          .  نيست
فعالين در سطح عمومي و گسترده نـه  
به خودي خود فعال مي شـونـد و اگـر          
فعاليتي هم بخواهند بکنند در خـالء      

بـلـکـه در      .  مي توانند فعاليـت کـنـنـد      
جامعه اي بايد فعاليت کنـنـد کـه هـر         
چه با آرمان هايشان آشنا تر و نـزديـک     
تر باشد کار فعالين راحت تر و مـفـيـد    
تــر و اجــتــمــاعــي تــر خــواهــد شــد و              
همانطور که اشـاره کـردم اجـتـمـاعـي             
کردن آرمان سـوسـيـالـيـسـم بـا وجـود               
تبليغات سرمايه داري و سرکوب هاي 
موجود به تنهايي از عهده اکتيويسـت  

بنا بر اين بايد جامـعـه   .  ها خارج است
و در نـتـيـجـه ي آن فضـاي فـعـالـيـت                  
سياسي متناسب با هدف و افـقـي کـه      
ما داريم آشنا و احساس قرابت کـنـد،     
بايد مردم بدانند که فعاليني که حـرف  
از سوسياليسم مي زنند در واقع دارند 

بـايـد مـردم      .  حرف دل آنها را مي زنند
بدانند که سوسيالـيـسـم اسـت نـجـات           

در غير اين صورت فعالـيـن   .  انسان ها
ما و حلقه هاي دورشان به فرقه هـايـي   
جداي از جامعه که هر از چنـد گـاهـي      
پرچم سرخي را برافراشتـه مـي کـنـنـد          

تبديل مي شوند ، بدون اينکـه بـخـش      
هاي وسيعي از مردم و حتي فـعـالـيـن       
عرصه هـاي ديـگـر از اهـداف واالي               

 .انساني آنها باخبر شوند
هــدف از ســازمــان دهــي در نــهــايــت           
سازمان دهي انقالب و نتـيـجـه فـوري       
ايــن انــقــالب ســرنــگــونــي جــمــهــوري         
اسالمي ست و اين عملي اجـتـمـاعـي       

مردم علي الـعـمـوم مـي دانـنـد             .  ست
جــمــهــوري اســالمــي مســبــب هــمــه           

و .  بدبختي هـا و مشـقـات انـهـاسـت              
همچنين به خوبي مي دانند و تـجـربـه      
آن را هم دارند که سرنگوني حـکـومـت    
با انـقـالب و از طـريـق اعـتـصـابـات                   
عمومي و تظاهرات و در نهايت قـيـام     

ولي همه ايـن هـا چشـم          .  ممکن است
مردم بـايـد   .  انداز و رهبري مي خواهد

بدانند که نيرويي سازمانيافتـه هسـت     
که در صحنه اسـت، تـوانـايـي دارد و           
سياست روشن و بي تـخـفـيـفـي دارد،          
سازشکـار نـيـسـت و خـوشـبـخـتـي و                  
سعادت و رفاه و امنيـت را بـراي کـل          
جامعه مي اورد، خواهان برابري زن و     
مرد است و مذهب را نـقـد مـي کـنـد          

اگر حزبي به اين جايگاه برسـد  .... .  و 
که مردم چنين تصويري از آن داشـتـه         
باشند، يعني نماينده و بخش متشکل 
و سازماند داده شده اهداف و آرزوهاي 
شان باشد، بي شک به آن اعتـمـاد مـي      
کنند و سياست هايـش را پـيـش مـي           
برند و آن را رهبـر خـود مـي دانـنـد و              
همه جا حرف حـزب  و آلـتـرنـاتـيـوش             

در .  براي حکومت بعدي خـواهـد بـود       
اين صورت پيشبرد سـيـاسـت هـا در           
سطح اجتماعي صورت خواهد گـرفـت   
و در جاهايي کـه کـمـيـتـه سـازمـانـده               
حزبي هيچ تماس و کـادري هـم نـدارد        
سياست هاي حزب از طـرف فـعـالـيـن        
پيش برده خـواهـد شـد و فـعـالـيـن از                
اقصا نقاط براي رهنـمـود گـرفـتـن بـا           

بـه ايـن     .  حزبشان تماس خواهند گرفت
صــورت حــزب اجــتــمــاعــا رهــبــر                
اعتراضات مي شـود و عـمـوم مـردم           
مي دانند براي نجات از شر حکـومـت   
اسالمي بايد تـحـت رهـبـري حـزب و              

ايـن  .  سياست هاي آن مـبـارزه کـنـنـد           
چشـــم انـــداز بـــراي ســـازمـــانـــدهـــي          
اعــتــراضــات و در نــهــايــت انــقــالب            
سوسياليستي به نظر من الزم اسـت و    

360جوانان كمونيست       1387 مرداد   1    4 

 سياست سازمان دهی ما و کانال جديد
 نويد مينائی

 5ادامه صفحه  



نهايت فعاليت کـادرهـا، اعضـا و          در 
دوستداران حزب و حـوزه هـاي حـزبـي         
در چنين فضايي و با به اصطـالح زيـر     

ي مـي تـوانـد بـه           " آتش تاميـن " چنين 
يعني توپخانه تبلـيـغـات    .  نتيجه برسد

سوسياليستي بـا تـبـلـيـغـات حسـاب            
شده در کنار راهکارهاي عمـلـي بـراي      
اعتصـاب و اعـتـراض و در نـهـايـت                 
انقالب، فضاي جامعه را آماده کند و   
 .رهبري حزب را اجتماعا تامين کند

اينجاست که معلوم مـي شـود بـردن           
افق سوسياليستي درون جامعه بـخـش   
مهم و تعيين کنـنـده اي از سـيـاسـت            

همـانـطـور    .  سازمان دهي ما مي شود
که بـاالتـر هـم اشـاره کـردم هـدف از                   
سازماندهي، سازماندهـي جـامـعـه و         
ايجاد شبکه هـاي وسـيـعـي از مـردم              
حول سيلست هاي سوسـيـالـيـسـتـي و          
ــيــســت             ــيــســتــي حــزب کــمــون کــمــون
کــارگــريســت، هــدف ايــن اســت کــه             
جامعه بداند آن چيزي که مـي خـواهـد      

و مــرهــم تــمــام دردهــا و حــل تــمــام               
مشقاتش است سوسياليسم اسـت کـه     
دارد تــوســط حــزب طــبــقــه کــارگــر              

بردن اين افـق بـه       .  نمايندگي مي شود
ميان اقشار هر چه وسـيـعـتـر جـامـعـه          
ابــزار خــودش را مــي خــواهــد، ابــزار            

امـروز ايـن ابـزار        .  دسترسي به جامعه
رســانــه هــاي پــر مــخــاطــبــي مــثــل             

ــون اســت      ــزي ــوي ــل ــا ايــن حســاب       .   ت ب
تلويزيون بخـش مـهـمـي از سـيـاسـت              

. سازماندهي ما را تشکيل مـي دهـد    
ولي سازمان دهـي حـول چـه چـيـزي؟              
حول افق سـوسـيـالـيـسـم، حـول پـرچـم              
کــمــونــيــســم کــارگــري و حــول حــزب            

 .کمونيست کارگري
ايــنــجــا تــا حــدود زيــادي مــي شــود             
خطوط فعاليت کادرهاي حـزب را در      

. زمينـه سـازمـانـدهـي بـه دسـت داد               
عالوه بر تماس با اکـتـيـويسـت هـا و            
برگزاري آکسيون ها، گستـرش روابـط     
و جذب تعداد هر چه بيشتري از افـراد    
به حزب و سياست هـاي حـزب، بـايـد           

ايـن  .  حول تلويزيون به فعاليت پرداخت

تصوير که تـلـويـزيـون کـار خـودش را             
يکي از مسـائـلـي    "!  هست" مي کند و 

که بايد بـه آن تـوجـه داشـت، هـمـيـن                  
کـانـال جـديـد       .  تلويزيـون اسـت    "  بودن" 

اولــيــن و تــنــهــا تــريــبــونــي ســت کــه             
کمونيست هـا بـه دسـت اورده انـد و                 
دارند حرف ها و آرمـان هـاي طـبـقـه              
کارگر را با ورژن مارکـس و مـنـصـور         

 ۷۰ حــکــمــت بــه درون يــک جــامــعــه            
ميليوني آماده پذيرش چـنـيـن آرمـان         

جمع آوري کمک مـالـي     . هايي مي برد
يکي از مهم ترين مسـائـلـي سـت کـه          
بايد براي حفظ اين ابزار سازمـانـدهـي    

اين تلويزيون تـريـبـون    .   صورت بگيرد
کارگر و زن و جـوانـي سـت کـه مـي                    
خواهد جمهوري اسالمي را سـرنـگـون      
کــنــد، تــريــبــون مــارکســيــســم و                  

اين کانال و تريبـون  .  سوسياليسم است
تا امروز و صد درصـد تـوسـط حـزب           
کمونيست کارگري اداره و تامين شـده  
ولي متعلق به همه کساني ست کـه از    

. ريشه خواهان تغيير اوضاع هسـتـنـد     
از ايــن رو هــمـه کسـانــي کـه چـنــيــن                 

آرماني دارند اين تـلـويـزيـون را بـايـد             
متعلق بـه خـود بـدانـنـد و در ادامـه                   

ــد           ــي  .  کــاري آن شــريــک شــون مــعــرف
تلويزيون به ديگران، تـهـيـه عـکـس و          
گــزارش و مــا را در جــريــان اخــبــار                
جامعه  قرار دادن، به مـعـنـي حضـور         
اين حـزب و ايـن سـيـاسـت در قـلـب                    

از ايــن رو پــيــشــبــرد       .  جــامــعــه اســت  
سياست سـازمـانـدهـي جـامـعـه حـول             
کانال جديد از اهميت بسـيـار بـااليـي         

 .برخوردار است
مـي  " اما آيا ما تنها به واسطه اينکـه    

رهبر هستيـم، رهـبـر جـامـعـه           "  گوييم
مي شويم؟ ديگران هم مي گوينـد، از    

نه، قطعا تنها با گفـتـن   .  چپ تا راست
نيست که رهبر مـي شـويـم بـلـکـه بـا              

با عملکرد چندين و چـنـد     .  عمل است
ســالــه و پــيــشــروي در جــبــهــه هــاي              
مختلف مبارزه عليه سرمايـه داري و      
جمهوري اسالمـي و اسـالم سـيـاسـي            

من فقط به يکي از ايـن عـرصـه      .  ست
باز هـم تـلـويـزيـون          .  ها اشاره مي کنم

ما براي کسب هـژمـونـي      .  کانال جديد

در جــامــعــه، بــراي بــردن الــتــرنــاتــيــو          
سوسياليسم و معـرفـي آن بـه عـنـوان            
تــنــهــا راه حــل جــامــعــه کــه در بــاال               
اهميتـش را تـوضـيـح دادم اقـدام بـه                 
تاسيس تلويزيون و راه انـدازي آن بـر             
روي ماهواره هات برد کرديم بـا هـمـه      
مشکالت و مـخـارج سـنـگـيـنـي کـه               
دارد، ايــن مشــکــالت را تــا ايــنــجــا            

ايـن يـعـنـي       .  موفق شده ايم حل کنـيـم  
عمل، يعني سياست درست داشـتـن و     
اراده جمعي براي اجرا کردن سـيـاسـت      
درست و اصولي اي که بـراي جـنـبـش         

با ايـن    .  کمونيسم کارگري حياتي ست
ابزار مـي تـوانـيـم جـامـعـه را تـکـان                    
دهيم، مي توانيم تريبون کـارگـر و زن       
و جوان و دانشجو باشيم، مي تـوانـيـم      
راه درست مبارزه عليه سرمـايـه داري     
و اسالم سياسي و جمهـوري اسـالمـي      
را به مردم بشنـاشـانـيـم و آنـان را در              

ايـن  .  مبـارزه مـتـحـد وشـريـک کـنـيـم               
بخشي از نقش رهبر مبارزه و انـقـالب   
است که ما داريم انجام مي دهيم، مـا  

 .اين چنين رهبر جامعه مي شويم
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محل حضور دارد،  در واقـع در ايـن             
مرحله جديد جمهوري اسالمي دادگـاه  
و پليس را وارد خـانـه مـردم کـرده و                 

 . حمله را تشديد کرده است
چرا جمهوري اسالمي در ايـن شـرايـط      
با شدت بيشـتـري اقـدام بـه سـرکـوب             
مردم و به خصوص جـوانـان و ايـجـاد           
رعب و وحشت در جامـعـه مـي کـنـد          
مسئله ايست که به شرايـط داخـلـي و        
يين المللي جمهوري اسالمي بـر مـي       

 .گردد
 

 بحران حکومتی در داخل
از لحاظ داخلي جمهوري اسـالمـي بـا      
يک بـحـران العـالج حـکـومـتـي روبـه               

يعني بحراني همه جانبه که از .  روست
فرهنگ و سياست و گرفته تا اقتصـاد  

جمهوري اسـالمـي     .  را در بر مي گيرد
براي حاکم کردن سياست هاي خود در   
هر کدام از اين زمينه ها بايد به زور و   

. پليس و اعدام شکنجه متوصل شـود 
در زمينه فرهنگ و روابط اجتـمـاعـي    
با يک جنبش عظيم خالصي فرهنگـي  

زنان و جوانـان، فـرهـنـگ       .  روبه روست

اسالمي عقـب افـتـاده اي کـه           -شرقي
حــکــومــت مــي خــواهــد بــه جــامــعــه          
تحميل کند را نپذيرفته اند و هـر روزه    

از مـهـمـانـي     .  در مقابلش مي ايستند
هاي مختلط گرفته تا روزه خـواري و        
مسخره کردن  مذهب و رعايت نکردن 
حجاب و غيره، يعنـي هـمـه آن ارزش          
هــايــي کــه حــکــومــت اســالمــي مــي          
خواهد به جامعه تحميل کنـد، ديـگـر      
جزء رفتارهاي طبيعي جوانان و زنـان      

بــه هــمــيــن خــاطــر     .  در جــامــعــه شــده    
حکومت مـجـبـور اسـت در هـر مـاه                 
صدها هزار تـذکـر بـه مـردم بـدهـد و               
دستگيرشان کند و جريمه شـان کـنـد،      
واحد هاي پليس و امر بـه مـعـروف و        
نهي از منکر راه بيـنـدازد و اوبـاش و          
ارذلش را براي سـرکـوب مـردمـي کـه          
اين فرهنگ را نپذيرفتـه انـد تـجـهـيـز           

در عرصه اقتصاد نيز حـکـومـت    .  کند
با عظيم ترين مشکالت ممکـن روبـه     

ــت ــادر بــه حــل مشــکــالت             .  روس ق
. اقتصادي و معيشتي جامعه نـيـسـت   

تورم روزافزون و وحشت حـکـومـت از        
شورش هاي احتمالي از ديگر نگـرانـي   

بــار .  هــاي حــکــومــت اســالمــي ســت       
اصلي اين ناتواني جمهـوري اسـالمـي      

از تامين اقتصـادي جـامـعـه بـر روي            
کـارگـران هـم      .  دوش طبقه کارگر است

بــا اعــتــراض و اعــتــصــابــات وقــفــه             
ناپذيرشان حکومت را به مصاف مـي    

اعتراضات کـارگـري درهـفـت       .  طلبند
تپه، الستيک الـبـرز، ايـران خـودرو و             
ــه هــاي آخــر                   ــمــون نســاجــي هــا از ن
اعتراضات کارگري ست که حکـومـت   
با آنها مثل ساير اعتراضات به خشـن  

. ترين شکل ممکن برخورد مـي کـنـد     
در عرصه سياسي هـم هـيـچ کـدام از             
سياست هايشان در داخل نمـي تـوانـد      

چشم اندازهاي خامنه اي   .  موفق شود
براي ايران و اوامري که براي پيشـرقـت   

، سياست هـاي    !! جامعه فرموده بودند
توسعه پنج ساله و چشم انداز بـيـسـت      
ساله شان به هيچ کجا نرسيد و طـبـق       

. آمار خودشان شکسـت خـورده اسـت       
ناتواني در کنترل تورم و بـيـکـاري، بـه       
اين هـا وعـده وعـيـد هـاي دروغـيـن                  
انتخاباتي احمدي نژاد را اضافه کنيد، 
همه و همه شـکـسـت سـيـاسـت هـاي              
 .جمهوري اسالمي را نشان مي دهند

ناتواني حکومت از تامـيـن نـيـازهـاي        
جامعه و پذيرفـتـه نشـدنـش از طـرف            
مردم در نـمـونـه هـاي جـنـبـش هـاي                   

اعتـراضـي کـامـال مشـهـود اسـت و                
هــمــيــن اعــتــراضــات کــارگــران و                
دانشجويان و زنـان و سـايـر فـعـالـيـن                
اجــتــمــاعــي، عــلــيــرغــم هــمــه فضــاي        
سرکـوب و خشـونـتـي کـه حـکـومـت                 
اسالمي راه انداختـه نشـان مـي دهـد           
حکومت در داخل با بحـرانـي العـالج      
مواجه است و نمي تـوانـد خـود را بـه           
مردم به عنـوان حـکـومـت مشـروع و            
ماندني بقبوالند و نتيجه اينکه مـردم    
همواره به دنبال يافتن آلترناتيوي بـراي  

بـا هـمـه      .  جمهوري اسالمـي هسـتـنـد      
خشونت و وحشي گري حـکـومـت، بـا       
هــمــه تــجــهــيــزات و ســيــاســت هــاي            
ســرکــوبــگــرانــه حــکــومــتــي، رشــد و          
پيشرفت و چپ شدن و باال رفتن درجـه  
سازمانيافتگي اعتـراضـات در ايـران        
در عرض چند سال گذشته ، شـکـسـت    
طرح هايي مثل اصالحات و غـيـره و       
اينکه مردم ديگر کامال مي دانند تـا    
وقتي جـمـهـوري اسـالمـي هسـت بـه                
کوچـکـتـريـن خـواسـتـه هـاشـان نـمـي                  
رسند، داليل ديگر بحران حـکـومـتـي       

هـمـه ايـن      .  جمهوري اسالمي هستـنـد  
ها باعث شده زنده ماندن حکومت در   

 . گرو سرکوب بماند

 بحران در سطح بين المللی
از طــرفــي خصــلــت اســالمــي و ضــد            
آمريکايي گري جمهوري اسالمـي کـه     

به آن تحمـيـل کـرد، و در           ۵۷ انقالب 
نهايت نقش و جايگـاه آن در جـنـبـش           
اسالم سياسي در سطح جهاني، باعـث  
ايجاد مشکالت عديـده و اليـنـحـلـي          
براي حکومت اسالمي به عـنـوان يـک      

. حکومت سـرمـايـه داري شـده اسـت             
جــمــهــوري اســالمــي بــه عــنــوان يــک          
حکومت سرمايه داري  نمي توانـد بـا     
ضديت با آمريکا و مظاهـر غـرب در       

از طرفي .  سيستم جهاني پذيرفته شود
بـه  ( سهم خواهي جمـهـوري اسـالمـي         

عــنــوان يــک مــحــور جــنــبــش اســالم           
و مقابله غـرب بـر سـر ايـن             )  سياسي

سهم خواهي و نا امني سرمايه گذاري 
در ايران باعث بروز مشـکـالت جـدي        
 . براي سرمايه داري در ايران شده است

سياست هاي ضد آمريـکـايـي گـري و         
کـه يـکـي از مـوانـع            ( اسالم سياسـي    

پذيرفته شدن جـمـهـوري اسـالمـي بـه             
عنوان يک حکومت متعارف سرمـايـه   

و سـهـم     )  داري در سطح جهـانـي سـت     
خواهي حکومت اسالمي باعـث بـروز     
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تنش هاي جدي مـيـان ايـران و غـرب             
از احتمال بروز جنگ گرفتـه  .  شده است

تا اعمال تـحـريـم هـاي شـديـد عـلـيـه                  
جمهوري اسالمي، که در زمـيـن بـازي      
غني سازي اورانيـوم پـيـش مـي رونـد            
همه تنش هايي هستند کـه جـمـهـوري       

مــذاکــرات .  اســالمــي بــا آن روبــرســت       
ديروز ژنو هم بي هيچ نتيجه اي پـايـان       
پذيرفت ولي طرفين با ذکر بي نـتـيـجـه       
بــودن مــذاکــرات هــمــچــنــان بــه رونــد           

اين تنـش  !  مذاکرات خوش بين هستند
ها و سردرگمي طرفين دعواي غـرب و    
ايران نهايتا ناشي از ترس و نـگـرانـي و      
بي آيندگي جمهوري اسالمي در بـرابـر     
همان جنبش هاي اعتراضـي در ايـران       
است که باالتر مختصرا به آن ها شـاره    

بـا وجـود ايـن اعـتـراضـات و               .  کـرديـم  
جنبش قوي سـرنـگـونـي کـه خصـلـتـي             
کامال چپ و راديکال پيـدا کـرده و در         
راس آن حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ،            
دست جمهوري اسالمي و غرب و کـال    
سرمايه داري براي اجراي نـقـشـه هـاي         

ــه اســت             ــخــواهشــان را بســت ــر .  دل اگ
آلترنـاتـيـو اجـتـمـاعـي داشـتـنـد، اگـر                  
نيرويي بالقوه در ايران موجود بـود کـه       
بتواند قدرت سياسي در آينده ايـران را      
در دست بگيرد و جامعه نيـز قـبـولـش       
کند و به آن تـمـکـيـن کـنـد، غـرب در                
سرنگوني جمهوري اسالمي  شک نـمـي   

ولي در شـرايـط حـاضـر بـايـد بـا              .  کرد
همين نکبـت جـمـهـوري اسـالمـي کـه              
روزي براي سرکوب انـقـالب بـه آن تـن           

تمام تالش غرب بـراي  .  داده بود بسازد
اصالح و رام کـردن و تـعـديـل هـمـيـن                
حکومت اسالمي اسـت، بـا در پـيـش           
گرفتن سياسـت هـويـج و چـمـاق مـي               
خــواهــد رامــش کــنــد و بــه تــمــکــيــن             

ــيــن هــم از ايــن           .  وادارش کــنــد    طــرف
واقعيت آگاهند و هـمـيـن بـاعـث گـره             
خــوردن روابــط و مــذاکــراتشــان شــده           

 .است
در نهايت آن چيزي که مزاحـم طـرفـيـن       
سرمايه داري شده و باعث شده نتواننـد  
با دست باز نقشه هاشان را اجرا کـنـنـد    
و اين چنـيـن بـاعـث سـردرگـمـي شـان               
ــبــش چــپ و                    ــن ــک ج ــود ي شــده، وج
اعتراضي در جامعه است که مـتـرصـد    
موقعيت است تا جمهوري اسالمـي را    

سرنگون کند و هيچ آلترناتـيـو راسـتـي       
نيز بر آن آنقدر احاطه ندارد که احـتـمـال    
منحرف کردنش آنقـدر بـاال بـاشـد کـه            

 . بشود رويش حساب باز کرد
اما با توجـه بـه مـوقـعـيـت عـمـومـي                
جمـهـوري اسـالمـي کـه در بـاال آمـد                  
حکومـت ديـگـر قـادر بـه ادامـه ايـن                  

شاخ و شـانـه کشـيـدن       .  وضعيت نيست
براي غرب و رفـتـن پـاي جـنـگ بـراي             

با تـمـام ژسـت      .  حکومت عملي نيست
هايي که مي گيرد و موشک هـايـش را     
به رخ حريفان مي کشـد ولـي مـيـدانـد          
. جنگ گزينه مناسبي برايـش نـيـسـت      

گرچه جنگ بـهـانـه اي بـراي سـرکـوب             
خونين هر اعـتـراض داخـلـي هـم مـي             
تواند باشـد ولـي در هـمـان حـال مـي                 
تواند باعث تضغيف حکومت شـود و      
خطرات زيادي از جانب جامعه متوجـه  

ضمن اينکه آمريکا هـم  .  حکومت کند
ظــاهــرا ديــگــر تــوان نــظــامــي اش و              
مقبوليت پاييـن عـمـومـي جـنـگ در             
آمريکا و در سطح بين الـمـلـلـي اجـازه          

ولـي  .  چنين حمله اي را بهش نمي دهـد 
در هر صورت از تهديد جنگي و حـملـه   
اسرائيل به ايران به عنوان بخش چـمـاق   
سياست غرب و از بسته پيشنهادي بـه    
. عنوان بخش هويج استفاده مـي کـنـد     

اخيرا هم کـه بـاز شـدن دفـتـر حـافـظ                  
منافع آمريکا در ايران  مطرح شده کـه    
با استقبال جمهوري اسـالمـي روبـه رو        
شــده هــمــيــن طــور حضــور يــکــي از              
ديـپــلــمـات هــاي آمــريــکـا در جـلــســه             

بـا ايـران در ژنـو             ١ + ۵ گفتگوي گروه   
عليرغم تصـمـيـم آمـريـکـا بـراي عـدم               
مذاکره با ايران تا پذيرش تعليق غـنـي     
سازي، حاکي از اميدواري طـرفـيـن بـه        

الـبـتـه    .  قسمت هويج سياسـت هـاسـت     
جمهوري اسالمي هم تـالش مـيـکـنـد          
سياست هـا و مـذاکـرات  در هـمـيـن                 
راستا پيش برود او هم هويـج و چـمـاق        
خودش را دارد و امـيـدوار اسـت بـدون         
درگيري و با کسب حداکثر امـتـيـازات      
از غرب با آنـهـا کـنـار بـيـايـد، ضـمـن                
اينکه عـمـال و واقـعـا گـزيـنـه جـنـگ                  

 .منتفي نيست
 

 راه حل جمھوری اسالمی 
جمهوري اسالمي بـهـتـر از هـر کسـي            
خطر جنبش سرنگوني طلبانه مـردم را    
حــس مــي کــنــد و بــه مــقــابلــه بــا آن                

بهتر از غرب مـي دانـد       .  پرداخته است
مسئله اين است کـه    .  مشکل کجاست

جمهوري اسالمي مـي خـواهـد کـاري           
کند، يعني با غرب سـازش کـنـد، کـه           
سال ها محور سياست هايش با آن در     

ــوده     ــاد بـ ــزرگ     . " تضـ ــان بـ ــطـ ــيـ و "  شـ
تـا  "  صهيونيـسـت  " و "  استکبار جهاني" 

امروز در سياست و تبليغات جمهـوري  
اسالمي جايـگـاه تـعـيـيـن کـنـنـده اي                
داشتـه انـد و هـمـيـن طـور در سـطـح                     
کشورهاي غير متعهد و جنبش اسـالم  
سياسي همين خصـلـت هـايـش بـه آن              

حـاال بـايـد      .  موقعيت ويژه اي داده بـود 
تمام اين سيـاسـت هـا و ژسـت هـا را                

هــمــيــن کــوتــاه آمــدن      .  کــنــار بــگــذارد  
تصوير يک حکومت شـکـسـت خـورده         

را از جــمــهــوري     "  دشــمــن" در مــقــابــل     
ي کـه    " جـام زهـر    " اسالمي مي سـازد،    

يک بار خميني سر کشيد امـروز نـوبـت      
ولي جـمـهـوري      .  گيالس دومشان است

اسالمي براي جلو گيري از ايـجـاد ايـن       
تصوير شکست خـورده  و هـمـچـنـيـن             
کسب امتيازات بيشتر در حـال چـانـه          
زني و قـايـم مـوشـک بـازي بـا غـرب                    

غرب هم به خـاطـر خـالـي بـودن          .  است
دستش ازهر آلـتـرنـاتـيـو جـايـگـزيـنـي               

 .مجبور است به اين بازي تن در دهد
جمهوري اسالمي و کال سرمـايـه داري     

يـا جـنـگ و        .  دو راه در پيش رو دارنـد   
حمله نظامي و يا رام شـدن جـمـهـوري           

چنانچه اشاره شد جـنـگ راه       .  اسالمي
مناسبي براي هـيـچ کـدام از طـرفـيـن               

زيرا غرب نمي خواهـد و نـمـي        .  نيست
تــوانــد خــود را درگــيــر يــک عــراق و                

از طرفـي هـنـوز      .  افغانستان ديگر کند
ضرورت جنگ براي پـيـشـبـرد اهـداف        

فـعـال   .  سرمايه داري الزامي نشده است
شايد بتوان با جمهوري اسالمـي کـنـار      

و نکته مـهـم   .  آمد و کمي تعديلش کرد
تــر ايــنــکــه پــيــروزي در جــنــگ بــراي            

پـيـروزي   .  طرفين تـعـريـف نشـده اسـت         
آمريکا در جـنـگ احـتـمـالـي در گـرو              
چيست؟ چه حکومتي بـايـد جـانشـيـن          
جمهوري اسالمـي شـود؟ ايـن نـکـات            
هنـوز حـل نشـده انـد و عـمـال مـانـع                     

 . درگيري نظامي هستند
اما به ياد داريم بعد از جـام زهـر اول            

حکومت چه کشـتـاري      ۶۷ در سالهاي 
هزاران نفر را کشـت و بـا           .  راه انداخت

. وحشيگري تمام به جان جامعه افـتـاد    

هر بار که جمهوري اسالمي در مقـابـل   
مجبور بـه عـقـب نشـيـنـي و               "  دشمن" 

سرکشيدن جام زهري بشود و مـجـبـور      
بشود از شعار ها و اهداف اعـالم شـده     
اش عقب نشيني کند، مـجـبـور اسـت         
براي عقب زدن مردم دست به جـنـايـت      

در روزهـــاي اخـــيـــر شـــاهـــد           .  بـــزنـــد
دستگيري وسيع دانشجويان و فعالـيـن   
اجتماعي بوده ايم، احکام اعـدام بـراي       
فرزاد کـمـانـگـر و يـک مـعـلـم ديـگـر،                   
احکام سنگين زندان براي هانا عـبـدي     
ــارزاده دســتــگــيــري و               ــاک صــف و رون

ايـن  ....  سرکوب فعالـيـن کـارگـري و           
ضـمـن ايـنـکـه        .  ليست طـوالنـي سـت       

همانطور که در ابتـدا اشـاره شـد طـرح           
امنيت اجـتـمـاعـي، کـه گـوشـه اي از                
ســيــاســت ارعــاب و وحشــت آفــريــنــي         

 . حکومت در جامعه است مي باشد
جمهوري اسـالمـي در صـورت کـنـار             

آمدن با غرب بايد از ضـد آمـريـکـايـي        
گري و کال ضديت با غرب و فـرهـنـگ      

نـمـي تـوان دفـتـر          .  غربي دست بکـشـد  
حافظ منافع آمريکا داشت و در نـمـاز     
. جمعه فرياد مرگ بر آمريـکـا سـر داد       

نمي شود غرب را پذيرفت و در مقـابـل   
جوانان و زنانـي کـه مـي خـواهـنـد بـا                
فرهنگ غربي زندگـي کـنـنـد مـقـابلـه            

نمي شود با غـرب کـنـار آمـد و             .  کرد
همين حـکـومـت بـا هـمـيـن شـکـل و                  
. شمايل و آيت اهللا هايش را حفظ کـرد   

نمي توان با همين شکل حـکـومـتـي و       
ســاخــتــار اقــتــصــادي پــر از  دزدي و              
اخــتــالص و بــي قــانــونــي وارد بــازار             

ايــن هــا مشــکــالت و        .  جــهــانــي شــد   
تناقضات جمهوري اسالمي براي وارد   
شـدن بــه ســيــســتــم جــهــانــي ســرمــايــه          

همين ها بـه عـالوه مسـائـل         .   هستند
 ايـن متعدد ديگـر اجـازه نـمـي دهـنـد               

جمهـوري اسـالمـي بـتـوانـد از عـهـده                 
مشکالت اقـتـصـادي و فـرهـنـگـي و                

 . سياسي برآيد
اما راه حل جـمـهـوري اسـالمـي مـثـل            

در .  هميشه سرکوب و سـرکـوب اسـت         
 ۶۷ اين دوره بايد تالش کند مثل سال   

کشتار راه بيندازد، با ايـن تـفـاوت کـه         
جنبش هاي اعتراضي بسيار پختـه تـر     
و حزب کمونيست کارگري در مقابلـش  
ايستاده اند و جمهوري اسالمي  ديـگـر   

افشـا  .  آن حکومت آن سال هـا نـيـسـت      
ــق درون                  ــي ــم ــات ع ــالف ــت ــري و اخ گ

حکومتي نيز از مشـکـالت ديـگـر آن           
است که هر روز از گـوشـه اي شـکـاف           
هاي عميق دروني شان را بـرمـال مـي          

 . کند
 

 راه حل ما چيست؟ 
اولين نتيجه اينکه جـلـو گـيـري از هـر            
سرکوب و مقابله با آن، جـلـوگـيـري از         
هــر اعــدام و مــقــابلــه بــا هــر حــکــم                 
سنگساري، اعتراض به هر دستگـيـري   
و احضار دانشجويـي گـام مـهـمـي در            
جهت سرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي             

جمهوري اسالمي اي کـه نـتـوانـد       .  ست
سرکوب کند ديـگـر نـمـي تـوانـد زنـده              

در ايــن مــيــان بــويــژه نــقــش            .  بــمــانــد
اعــتــصــاب گســتــرده کــارگــري و بــه             
. پيروزي رسيدن اين حرکات مهم اسـت 

همچنين بايد بر جنيش وسيع و تـوقـف   
ناپذير عليه تبعيض و آپارتايد جنـسـي   

بخصوص خيلي مهم اسـت    .  اشاره کرد
که حجاب را بـه عـقـب رانـد و الـغـاء                 
حجا ب را عمال به جمهـوري اسـالمـي      

اگر جمهـوري اسـالمـي از        .  تامين کرد
ترس مـرگ خـود و يـا بـراي کشـيـدن                 
گــيــالس دوم جــام زهــر  بــه ســرکــوب             
گسترده روي آورده اسـت، راه حـل مـا            
گستـرش اعـتـراض عـلـيـه جـمـهـوري                
اسالمي و مـتـحـد و مـنـسـجـم کـردن               

 .است
ولي اعتراض بايد گستـرده و سـازمـان        
يافته و حول يـک بـرنـامـه و مـنـسـجـم               

اين خصوصيات اعتراضي بدون .  باشد
. داشتن رهبري امـکـان پـذيـر نـيـسـت           

رهبري منسجـم آگـاه و بـي تـخـفـيـف                
الزمه گستـرش و سـازمـان يـافـتـگـي              

در حال حاضر حـرب    .  اعتراضات است
کمونيست کارگري نماينده مـنـسـجـم،       
بي تخفيف و آگاه اعتراضات مـوجـود     
در جامعه است که سر کـنـار آمـدن بـا         
هيچ کدام از طرفيـن دعـواي سـرمـايـه          
داري را ندارد و نـمـايـنـده مـنـافـع کـل             
جنبش هاي اعتـراضـي سـت کـه مـي            
خواهنـد مشـکـالت از ريشـه را حـل                

حـزب بـايـد بـتـوانـد اجـتـمـاعـا                 .  کنند
رهبري اعتراضات را به دست بگيرد و   
به عنوان آلترناتـيـو حـکـومـتـي آيـنـده             
ظاهر شود از طرف جـامـعـه پـذيـرفـتـه          

اين در گـرو گـرد آمـدن هـر چـه                .  شود
مــردم حــول پــرچــم حــزب            وســيــع تــر   
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تداعي شود که اينها طرفـدار مـبـارزه      
اين امـر    .  و چريکي هستند   مسلحانه

در بــرنــامــه هــاي ارســالــي رنــگ                  
هيچ خبري از سـرود انـقـالبـي       . ميبازد

به قـول  .  فرياد مبارزه مسلحانه نيست
يکي از بچه ه اينها ا با بقيه فرق دارند 
و اتفاقا اين متفاوت بودن در جـامـعـه    

 . رنگ کامال مثبتي دارد
شايد اين برنامه هـا آه از نـهـاد چـپ               
سنتي دربياورد ولي جوانان و زنـان و        

کامال از گفتار    دانشجويان و کارگران
و رفتار کموينستهاي کارگـري راضـي     

نسـبـت بـه         چون ايـن امـر را      .  هستند
بـه ويـژه     .  خودشان نزديکتر ميپندارنـد 

به نظـرم ارتـبـاط بسـيـار             طبقه کارگر
خوبي با تلويزيون پيدا کرده و کـامـال       
جمله منصور حکمت را هـويـدا کـرده        
که کارگران معموال چـپـتـريـن جـريـان           

شايد نـوع  .  جامعه را انتخاب ميکنند
گفتـار بـعـضـي کـارگـران بـا ادبـيـات                  
کمونيزم کارگري در تضاد باشنـد امـا     
همين که ظرف اعتراض و خواستهـاي  
خــود را در کــانــال جــديــد جســتــجــو             
ميکنند ميـتـوان پـي بـرد کـه چـقـدر                
مايل به ارتبـاط و دوسـتـي بـا حـزب              

 .هستند
به جرات ميتوانم بـگـويـم کـه سـطـح             

جديد که با کمتـريـن    برنامه هاي کانال
امکانات و هزينه انـجـام مـيـشـود از            
بسيـاري بـرنـامـه هـاي شـبـکـه هـاي                  

. فارسي زبان ديگر بهترو جالبتر اسـت 
هـاي     شبکه خودتان قضاوت کنيد که

ديگر با کلي سودي که در برنامه هـاي  
خود ميکنند چـرا هـر روز در سـطـح             
برنامه سازي نزول ميکنند؟ و بـعـد از     

هـمـچـنـان درجـا زده انـد؟               اين سالها
امروز برنامه هاي شبکه هاي فـارسـي   
زبـــان بـــه يـــک دکـــان تـــجـــاري و                   

بـه  .  صرف تبديل شده اسـت    تبليغاتي
طوري که از هـر يـکـسـاعـت بـرنـامـه               
چــيــزي حــدود چــهــل دقــيــقــه اگــهــي            
بازرگاني پـخـش مـيـشـود و بـيـسـت                 
دقيقه به پـخـش ويـديـو مـوزيـکـهـاي               

و حرفـهـاي سـطـحـي و گـذر                تکراري
ميگذرد که کـه اگـر      بي نمک خاطرات

اينها را هم بگيريم چـيـزي از بـرنـامـه          
البتـه يـکـي دوشـبـکـه           ( باقي نميماند 

ــهــاي    ).  مصــون هســتــنــد     ــون ــزي ــوي ــل ت
جريانات راست و تلويزيونهاي  سياسي

قومي و يکي دو گروه چپ هم نـيـز بـا        
ســـطـــحـــي نـــازل و پـــرداخـــتـــن بـــه              
موضوعاتي خارج از خواست جامـعـه   

بـه واقـعـيـت ادامـه پـيـدا                 و بي ربـط   
در  کـارشـان ايـن اسـت کـه           .  ميکنـنـد  

سـر هـم سـخـن            پشت تـريـبـون پشـت      
بگويند و با بدترين الفاظ که در کوچـه  
و خيابان هم چنين سخن نـمـيـگـويـنـد         
شخـصـيـت و هـويـت بـرنـامـه سـازي                  

دعـواي  ( تلويزيوني را کم رنگ نمايند 
شهرام همايون با صداي امريکا و داد     
و فــريــادهــاي بــي ربــط ايشــان بــراي            

برنـامـه هـاي         و همچنين مساله پرچم
شخصي عجيـب الـغـريـب        غير عادي 

به نام داور گـواه خـوبـي بـر ايـن ادعـا               
 ). است

و رقصـهـاي      سرودهاي ملي و خلـقـي     
کــردي و اذري و مــلــي کــه حــتــي از               
تلويزيونهاي چپ پخش ميشود هم که 
نشان دهنده عمق عقب مانـدگـي ايـن      
تلويزيونها نسبت به جامعـه خـودشـان      

کانا ل جديد کامال از ايـن راه و      .  است
بـرنـامـه    .  فاصله گرفته اسـت  اين سبک

و انسـجـام خـاصـي            ها کامال هويـت 
ــد ــه             .  دارن ــه روز ب ســواالت کــامــال ب

درخواست خود مردم صورت ميگيـرد  
و کمتر سوالي است که پاسخ نگـرفـتـه    

و  مـدرنـيـسـم و جـوان گـرايـي                .  باشد
ازاديخواهي در شعارهـا و مصـاحـبـه         

شـخـصـيـتـهـا       .  کامال نمايان اسـت    ها
بـا     و صد البتـه    و آرام   کامال جالب و

ــد           شــور در .  وشــوق ســخــن مــيــگــون
برنامهاي زنده ارامش و متانت حـرف    

کسـي قصـد      اگـر .  مجريـان اسـت       اول
مزاحمت و يا پرداختن به مـوضـوعـي      

يـا بـه      خارج از دستور را داشته بـاشـد    
راحتـي از آن مـيـگـذرنـد و اعصـاب                 
بيـنـنـدگـان را بـا داد و هـوار خـراب                    

و يــا بــا ارامــش جــواب            نــمــيــکــنــنــد
بر خالف سبک برنامه سازي ( ميدهند 

 ). سلطنت طلبان
مثال وقتي ميـپـرسـنـد کـه کـمـونـيـزم              

امتحان خود را پس داده و يا از کـجـا       
شـمـا نـيـز اعـدام نـکـنـيـد                   معلوم که

ســوسـيــالــيــســم   .  راحــت اســت     جـواب 
نميتواند از بـيـن بـرود چـون خـواسـت             
ازاديخواهانه و برابري طلبانه خواستي 

و يـا    .  است کـه هـمـيـشـه وجـود دارد            
اولين جرياني که با اعـدام مـخـالـفـت          

 . بود حزب کمونيست کارگري  کرد
کانال جديد نماينـده مـدرنـيـسـم ويـک           

درست است که . دنياي بهتر ديگر است
مشکالت مالي نميگذارد همه آن چـه    
در ذهن و خواست مجريان آن است بـه    
خوبي به نمايش در بيايد ولـي خـيـلـي       

تعريف را مشـاهـده      راحت ميتوان اين
و پرداختن    موزيکهاي انتخابي.  نمود
مسائل جوانان مشـخـصـه بـارز ان            به

ميشود نشست و روي همه ايـن    .  است
که شايـد در      برنامه ها نکاتي را گفت

بهتر شدن با همين امکانات بهتـر هـم     
بشود،  ولي توجه داشته باشيد که اين 

حــرف يــک      تــلــويــزيــون دارد چــگــونــه     
خواستهاي .   جامعه را منتقل ميکند
شـيـوه هـاي      .  ما را منـتـقـل مـيـکـنـد         

ــه ســوي               ــدهــي و هــدايــت ب ســازمــان
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي را           

در حالي که شبـکـه هـاي      .  برميشمارد
ديگر از خليج هميشگي فارس سـخـن   

اين کانال يـک بـرنـامـه زنـده           . ميگوند
درباره جان يک انسان عزيز چون فـرزاد    
کمانگر ميگذارد و راه هاي مقابله بـا    
ــان                     ــي ــردم در م ــا م اعــدام وي را ب

بـه سـواالت مـردم دربـاره           .  ميـگـذارد  
را بـا زبــانـي سـاده و               سـوسـيــالـيــسـم    

ميگويد و مشـخـصـات         گيراتوضيح 
. جامعه مورد نظر خود را برميشمـارد 

و يا چرايي راه برون رفت از اوضـاع و        
خالصي از دست رژيم وزمـيـنـه اي ان        

ويـا دربـاره رابـطـه          . را بازگو مـيـکـنـد    
جوانان و مـنـاسـبـات جـنـسـي سـخـن              

اين کامال با نرم برنامه هاي . ميگويد 
تلويزيونهاي ديگـر در تضـاد          ديگر و
 .است

افســوس بــزرگ ايــن اســت کــه اگــر               
کانال جديد به زميـن بـخـورد بـه             اين

. راستي چه فاجعه اي رخ خـواهـد داد        
به نظرم يک شکست بزرگ در اين برهه 

در . جنبش ما خواهد بـود    زماني براي
حالي که از سويـي مـديـاي راسـت بـا            

ضــعــيــف ادامــه پــيــدا        بــرنــامــه هــاي  
بـه دلـيـل         ما مجبور بـاشـيـم       ميکند

مشکالت مالي برنامه هـاي خـود را         
و هضم  آن بسيار    درک.  متوقف کنيم
بـراي خـود مـن کـه زيـر              .  سخت است

پوست ايـن جـامـعـه در حـال زنـدگـي                
و همه مصيبتهاي جـامـعـه را           هستم

در حال مشاهده هستم ميـتـوانـم درک      
مشـکــالت مــالـي چـه درد             کـنـم کـه     

بزرگي است و چقـدر سـخـت اسـت در           
حالي که ميتواني بـيـشـتـر پـيـشـرفـت           
کنـي بـه خـاطـر ايـن مـوضـوع بـايـد                    

مثل جواني ميمانـد کـه     .  تعطيل کني
ميتواند درباره ازمايشات شـيـمـي بـه       
نتايج بهتري برسد و ناگهان بـه دلـيـل        
مشکالت مالي مجبور بـاشـد کشـف      
بزرگ خود که به جهانيان هـم خـدمـت      

کانـال جـديـد      .  ميکند را ناديده بگيرد
مــن . هـم چــنـيــن مشــخـصــاتـي دارد             

اميدوارم که ديدو نگاه بينندگان کانال 
جديد در اين حد باشد که بتوانند نقش 
و جايگاه ان را بفهمند و عـدم حضـور       

مـيـتـوان روي      .  ان را مـتـوجـه بـاشـنـد        

اقدامت مثبتي که ميشود از تعطيلي 
 . تلويزيون فاصله گرفت بحث کرد

ايـن امـر خـود کـانـال                به نظرم بـراي   
بــرنــامــه اي مــنــاســب          جــديــد بــايــد   

و راه هاي کسب درامـد بـراي         بگذارد
بـه  .  نگه داشتن تلويزيون را پيـدا کـنـد     

ميتوان خدماتـي را نـيـز بـه            من  نظر
که به تلويزويون کـمـک مـالـي          کساني

که کـمـکـهـاي     .  ميکنند پرداخت نمود
مـثـال اگـر      .  بيشتـري را کسـب نـمـود          

ميخواهند شرکت و يـا اداره خـود را           
تبليغ کنند از طريق تلويزيون امـکـان     
پذير باشد و يا همچنين اگر بخواهـنـد   
با پرداخت کـمـک مـالـي در بـعـضـي                
برنامه ها بـه عـنـوان حضـور داشـتـه               

و بخواهند خودشان مستقيـمـا      باشند
از طريق کانال جـديـد ايـن         حرف بزنند

ايـنـهـا و      .  امکان بـه انـهـا داده شـود            
نکات ديگر کارهايي است که به ذهـن  

به نظرم با ارائه يک برنامه .  من ميايد 
و راهــنــمــايــي درســت مــيــتــوان ايــن           

ايـن    و بـايـدهـم        مشکل را حل نـمـود    
مشکل حل شود تا کانـال جـديـد ايـن         

و ســوســيــالــيــســم        کــانــال انســانــيــت   
  ....همچنان بر قرار باشد

 

360جوانان كمونيست       1387 مرداد   1    7 

 !کانال کمونيستھا

براي بر خوردي راديکال، نو و پيشرو و 
آنطور که .  آزاد براي خالصي فرهنگي 

امروز جوانـان در ايـران مـيـخـواهـنـد              
براي خالصي و نجات از تـمـام     .  باشند

آن سنتها و آداب دست و پا گيـري کـه     
نمي گذارند مثل يـک انسـان مـتـمـدن          

 . زندگي کرد ۲۱ قرن 
تهيه و اجراي اين بـرنـامـه هـا بـعـهـده            

و مــا قــول     .  کــيــان آذر هســت و مــن        
ميديم که بـه پـيـشـنـهـادات خـوب و                

 . سازنده حتما گوش بديم
بــه هــر صــورت ايــن شــروع بــرنــامــه             

هاست و اميدواريم که همانطور که در   
نشريه ما رو از نـظـرات خـودتـان آگـاه          
ميکنيد و پيگير هستيد برنامه را هـم  
دنبال کنيد و بيـان کـنـيـد کـه دوسـت             
داريد چطور اجرا بشـه ، راجـع بـه چـه             

قسـمـت   ....  مطالبي صحبت بشـه و        

کـلـيـد زدن      .  اول مربوط به ما هسـت    
برنامه و پاي اجرا بردن و قسمـت بـعـد      
مربوط به شماست کـه جـلـو بـيـايـد و             
دخــالــت کــنــيــد و بــراي ايــن بــرنــامــه            
ماتريالهاي مورد عالقـه خـودتـون رو        

موزيک ، سـيـنـمـا ، ورزش           .  بفرستيد
خبر تهيه کنيد و گزاش تصويري ...  و 

از آنچـه در جـامـعـه مـيـگـذره تـهـيـه                   
ايـن دريـچـه اي هسـت بـراي              .  کنيـد    

انتقال آنچه در ايران ميـگـذره و آنـچـه         
 .جوانان در ايران ميخواهند 

 ۷.۳۰ شنبه ها سـاعـت        ۴ اين برنامه 
شنـبـه     ۵ بعد از ظهر  ايران و تکرار آن 

ايـران پـخـش         ۱۱.۳۰ صبح سـاعـت       
 .ميشود

 
آدرس ميل تـي وي سـازمـان جـوانـان            

!! روي صفحه تـلـويـزيـون شـمـا هسـت           
متـظـر   .   ميتوانيد با آن تماس بگيريد

 . نظرات شما هستيم 

 !خالصی فرهنگی
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به کار تلويزيون کـانـال جـديـد بـر روي              
ماهواره هات برد به شما و همـه دسـت     
اندر کاران کـانـال جـديـد تـبـريـک مـي               

کانال جديد در سالهاي قبل هـم   .  گوييم
روي ماهواره تله استار برنـامـه داشـتـه       
است، لطفا براي ما بـگـويـيـد تـفـاوت           
دور جديد فعاليت کانال جـديـد بـا دور        

 قبل در چيست؟ 
 

تـفـاوت بـه سـادگـي در            :  کيوان جاويـد 
تلـه اسـتـار در        .  تعداد بينندگـان اسـت    

ايران مورد استـقـبـال عـمـومـي  قـرار              
دليل آن هم  اين است کـه  .  نگرفته است

آنتن تله استار فضـاي بـيـشـتـري مـي             
. خواهد تا دريافت تصوير ممکن شـود 

به دليل حاکميت يک رژيم ضد بشري و 
مستبد مردم تا حد امکان تالش مـي    
کنند ديش ماهواره از ديد رژيم پنـهـان   
بماند و به اين دلـيـل هـات بـرد مـورد            

در .  استقبال عمومي قرار گرفتـه اسـت    
دوره سه سالـه قـبـل کـه کـانـال جـديـد                 
برنامه اش را از طريق تله استار پـخـش   
مي کرد بيينده داشـت و تـقـريـبـا سـر               

از هـمـان دوره       .  زبانها نيز افـتـاده بـود       
. معروف شده بـودنـد  " کانال جديدي ها"

اما طي يک سال گذشته که روي هـات      
برد برنامه پخش مي کنيم با اطميـنـان   
مي توانم بگويم که همه کساني کـه بـه     
ماهواره دسترسـي دارنـد کـم و بـيـش              
کانال جديد را مي شـنـاسـنـد و حـتـي             
آنهائي هم که دسترسي ندارند در خـانـه   
دوستانشان جـمـع مـي شـونـد و پـاي                 
. برنامه هاي کانال جديد مي نشـيـنـنـد    

کانال جديـد و بـه ايـن اعـتـبـار حـزب                  
کمونيست کارگـري در سـراسـر ايـران،           
عراق و افغانستان و اروپا  و جـديـدا از     
طريق پخش مستقيم در ايـنـتـرنـت در         
آمريکاي شمـالـي و هـمـه جـاي دنـيـا                

بـه لـطـف تـکـنـولـوژي و              .  بيننده دارد  
همچنين فعاليت شبانه روزي فـعـالـيـن     
حزب هيچ زمان چون امروز کمونـيـسـم    
پيش از به قـدرت رسـيـدن ايـنـچـنـيـن               

 . عمومي و قابل دسترس نبوده است
 
آيا صرفا  دسـتـرسـي بـيـشـتـر و            .  ک. ج

بيننده بيشتر رمز موفقيت کانال جديد 
است؟ حتما شبکه هاي ديـگـري مـثـل       
صداي آمريکا و غيره هـم بـيـنـنـدگـان           

تفـاوت کـانـال جـديـد بـا             .  زيادي دارند
ســايــر تــلــويــزيــون هــاي مــاهــواره اي           

 مخالف رژيم چيست؟
 

البته دسترسي داشتن بـه  :  کيوان جاويد
مردم نيز يک موقيت بزرگ براي کـانـال   

حتما تعداد بسيـار زيـادي     .  جديد است
بايد بي وقفه کوشش کـنـنـد تـا کـانـال           
. جديد به خانه هاي مردم راه پيدا کـنـد    

کانال جديد فقط يک امکان استفاده از   
ماهواره نيست که هر کس پولي داشته 
باشد بتواند يک تلوزيون با ايـن تـعـداد        

کـادرهـا و     .  وسيع بيننده داشتـه بـاشـد     
اعضا ء حزب کمونـيـسـت کـارگـري و          
همينطور بخشا دوستـداران حـزب بـار        
عظيم مالي کانـال جـديـد را بـر دوش             
مي کشند تا اين صداي انسـانـيـت بـه         
. خانه هاي مردم ديـده و شـنـيـده شـود           

اما نقش پـول و امـکـانـات پـرسـنـلـي               
راز .  هــمــيــنــجــا بــه پــايــان مــي رســد           

مــوفــقــيــت ايــن تــلــويــزيــون دفــاع بــي          
تخفيف از انسـانـيـت، آزاديـخـواهـي و           
برابري طلبي و ضد حکومت اسـالمـي   

مردم مي بينند ما بـراي  .  بودنش است
سرنگوني جمهوري اسالمـي بـا کسـي        

اســالم  و حـکـومــت         .  تـعـارف نــداريـم     
" بدخـيـم و خـوش خـيـم           " اسالمي را به 

نـمـي دانـم بـا ايـن            . ( تقسيم نمي کنيم
معيـار کـدام شـبـکـه مـاهـواره اي را                  

رژيـم  "  مـخـالـف   " ميـتـوان بـه راسـتـي            
کافي است کارگري در يـک    ).   شناخت

جائي دست به اعتصـاب بـزنـد تـا مـا            
بلندگو و حـتـي سـازمـانـده و هـدايـت                
. کنند اعتصاب و اعتـراضـش بـاشـيـم       

برويد از هفت تپه اي هـا بـپـرسـيـد کـه           
فرق ما بـا صـداي آمـريـکـا  و بـقـيـه                     
چيست،  همين جـواب مـرا خـواهـيـد            

 . شنيد
تلويزيون ما به مردم راه مبازره با فـقـر     
و گرسنگي و اسـتـبـداد را نشـان مـي              
دهد، تلويزيونهاي ديـگـر کـه شـمـا بـه             
آنها اشاره کرده ايد دارند هر روز ابـدي      
بودن وضـع فـعـلـي و طـبـيـعـي بـودن                    
نابرابري را به سوي مـردم پـرتـاب مـي         

هر چند به لطف کانال جـديـد و       .   کنند
حزب کمونيست کارگري و عروج چـپ،   

مـجـبـور شـده انـد          "  کانال هاي ديـگـر    " 
اسمي هم از کارگر و دانشجوي چـپ و      

مـن  .  کمونيست در تلويزيون شان ببرند
منکر بـيـنـنـده زيـاد صـداي آمـريـکـا                

صداي آمـريـکـا از امـکـانـات           .  نيستم
عظيم دولت آمريکـا بـرخـوردار اسـت،         
کيـفـيـت تصـويـري و پـوشـش خـبـري                  

امـا  .  بهتري دارد و کال متنوع تر اسـت 
بيننده داشتن صداي آمريکا به معناي 
طرفداري بيينندگانش از سياست هـاي  

کـانـال جـديـد از         .  دولت آمريکا نيست
بينـنـده مـا بـا         .  اين نظر متفاوت است

آسودگي تمام مي توانـد صـداي مـرگ        
بر جمهوري اسالمي اش را بـه گـوش           
همه برساند و از رهبري حزب بـخـواهـد    

 . مبارزاتش را رهبري کنيم
چند سال پيش يادم هست کـه بـيـيـنـده        
جواني از انـزلـي بـه گـردانـنـده صـداي                
آمريکا و مـهـمـانـش آقـاي نـوري زاده             
گفت تف بر شما کـه داريـد از آخـونـد             

بيننده کانال جـديـد بـه      .  دفاع مي کنيد
شهادت صد ها پيام، مي گويد چـطـور   
کمک مـالـي کـنـيـم، چـطـور بـا حـزب                  

و ايـن پـيـام هـا و             ...  فعاليت کنيم و   
ارتباط گيري ها هر روز دارد بـيـشـتـر         

مردم حـقـيـقـت را از کـانـال             .  مي شود
جديد شنيده انـد و راه مـبـارزه را هـم               
دارند هر روز بيشتر از اين طـريـق مـي      

البـتـه   .  فرق ما با بقيه اين است. شنوند
اين فقط فرق بين تلويزيونـهـا نـيـسـت،        
که تلويزيون يک گوشه از جـدال وسـيـع        
طبقاتي است که تـبـلـور عـلـنـي پـيـدا             

فرق ما را بايد در تفـاوت و    .  کرده است
جايگاه حزب کمونـيـسـت کـارگـري بـا           

 . احزاب و نمايندگان طبقات دارا ديد
 
سياست شما و حـزب در کـانـال          .  ک. ج

جديد چيست؟ چه هدفي را دنبـال مـي     
کنيد؟ آيـا بـراي کـانـال جـديـد صـرفـا                 
تريبون خشـم و اعـتـراض مـردم شـدن              
کافي ست ؟  و اساسا جايگـاه و نـقـش        
ــيــن مــردم و در                    ــال جــديــد در ب کــان

 اعتراضات شان در ايران چيست؟ 
و حـزب و      "  سياست مـا : " کيوان جاويد

. کانال جديـد چـيـز عـجـيـبـي نـيـسـت                
انقالبيگري کمونيستي ما سياست مـا  

ــزار               .  اســت ــاده از اب ــف ــيــش از اســت پ
از .  تلويزيون بوده و حاال هم همان است

روز بقدرت رسـيـدن ارتـجـاع اسـالمـي           
اينطور بوده و حاال نيز با قـدرت تـمـام        

مــا الــبــتــه صــداي خشــم       .  ادامــه دارد  
مردم هم هستيم  و اگر نبوديم جائي از 

هر کس نمي تـوانـد     .  کار ما خراب بود
بـقـيـه چـنـيـن         .  صداي خشم مردم باشد

امکاني را بـه مـردم نـمـي دهـنـد کـه                  
مـا  .  صداي خشم و اعتراضشان بـاشـد    

اين امکان را به مـردم مـي دهـيـم کـه            
صــداي خــودشــان را بــه گــوش هــمــه              

بـيـايـنـد بـگـويـنـد مسـبـب               .  برسـانـنـد   
فــالکــتــشــان هــمــيــن رژيــم دزدهــا و             

پا به پـاي ايـن، مـا          .  آدمکش ها است
راه پيروزي بر رژيم اسالمي و بـرقـراري     
. آزادي و برابري را به مردم مي گـوئـيـم   

همانطور که گفتم کارگر در اعتراض و   
اعتصابش اگر پاي برنامه کانال جـديـد   
بنـشـيـنـد حـتـمـا بـا قـدرت و درايـت                     
بيشتري به جـنـگ کـارفـرمـا و دولـت             
اسالمي مي رود و ايـن از چشـم خـود          

به شهـادت  .  رژيم هم پنهان نمانده است
برنامه هاي ما ضـد مـجـازات اعـدام           
بودن دارد به يک فرهنگ جا افـتـاده در     

دفاع از بـرابـري       .  ايران تبديل مي شود
زن در مــقــابــل فــرهــنــگ کــپــک زده               
اسالمي و دفـاع بـي قـيـد و شـرط از                
حقوق کودک به نظر من در ميان بخـش  

در .  وسيعي به يک نرم تبديل شده اسـت 
کــنــار هــمــه ايــن کــارهــا مــا از ابــزار              
تلويزيون و همچنيـن هـمـه امـکـانـات           
ديگر مي خواهيم کاري کنيم که فـقـط   

مـي خـواهـيـم       .  محبوب مردم نباشـيـم  
اين محبوبيت را به ابزار انتخاب شـدن    
توسط مردم تبديل کنيـم تـا مـردم بـا           
ايــن حــزب، جــمــهــوري اســالمــي را             

 . اين کار ما است. شکست بدهند
 
حتما با امکانات کمي کـه شـمـا      .  ک.ج

در کانال جديد داريد و قابل مقايسه بـا  
شبکه هاي ديگر نيست مردم بايد چيـز  
ديگري را در کانال جديد بـبـيـنـنـد کـه           

بـه نـظـر شـمـا مـردم از               .  جذبشان کند
کانال جديد چـه انـتـظـاري دارنـد؟ چـه               
چيزي را در کانال جديد مـي خـواهـنـد         

 جستجو کنند؟ 
 

البته امکانات ما از يـک  :  کيوان جاويد
لحاظ کم نيست تا جـائـي کـه شـبـکـه           
هاي ديگر افسـوس امـکـانـات مـا را            
مي خوردند و اطمينان دارم هرگز نمـي  
تواننـد بـه يـک صـدم ايـن امـکـانـات                   

نيروي انسـانـي   .  دسترسي داشته باشند
اي که حول اين حـزب و کـانـال جـديـد              
. جمع شده است فوق العاده عظيم است

نــظــيــر صــداي   ( شــبــکــه هــاي ديــگــر        
مي توانند بـخـشـي از دزدي          )  آمريکا

دولـتـهــاي سـرمــايـه داري را بــه خــود               
اختصاص بدهند و اموراتشان را پيـش  

کانال جديدي ها از زحـمـتـکـش       .  ببرند
ترين و شريفترين کساني هسـتـنـد کـه         
حتي از خرج سفره شان مي زنـنـد و بـه        

مـي  .  خودشان کمک مي کننـد "  شبکه" 
مــردم از کــانــال جــديــد چــه           " گــوئــيــد   

انتظاري دارند؟ چه چيزي را در کـانـال         
" جديد مي خواهند جسـتـجـو کـنـنـد؟          

مردم مي خواهند جمـهـوري اسـالمـي       
از مـا    "  انـتـظـارشـان    " اين اولين .  نباشد
مردم دنبال رهبر مـي گـردنـد و          .  است

دارند هر روز اين رهبري را بـيـشـتـر در       
مـا فـقـط      .  کنار خود حس مـي کـنـنـد      

تلويزيون حرفهاي قشنگ زدن نيستيم، 
. ما فقط بيان کننده حقيقت نـيـسـتـيـم       

ميليون نـفـر را از          ۷۰ ما مي خواهيم 
بـراي  .  شر کثافات اسالمي رها کـنـيـم     

اين کار به نيروي مردم احتياج داريـم و    
مردم هم دارند نيازشان را از اين حـزب    

الـبـتـه هـنـوز        .  و تلويزيونش مي گيرند
کــار بــيــشــتــري در پــيــش داريــم امــا             

 .اطمينان دارم جلو مي رويم
 
برنامه هـاي زنـده کـانـال جـديـد               .  ک.ج

جايگاه ويژه اي در مـيـان بـرنـامـه هـا               
 ويژگي اين برنامه ها در چيست؟. دارد

 
ويژگي اش همانطـور کـه     :  کيوان جاويد

. شما هم گفتيد در زنده بـودنـش اسـت       
مثل يک صحـنـه جـنـگ واقـعـي مـي              

اطالعاتي مي آيد از رژيـمـشـان      .  ماند
دفاع مي کند و مردم مي آيند با کمک 
برنامه ساز تلويزيون کانال جـديـد آنـهـا       
را سر جاي خـودشـان مـي نشـانـنـد و               
حرفشان را با ميليونها نفر شريک مـي    

اطالعاتي مي گويد همه مـردم    .  شوند
ايران مسلمان و طرفدار حکومت اند و   

سـال عـبـادت         ۳۰ بيننده مـي گـويـد          
کردم و خدا را پرستش کردم امـا حـاال       
همه آن عبادات را به يـک کـيـلـو پـيـاز           
عوض مي کنم و مي گويد مي دانم به 
اين قيمت هم خريداري نـدارد و از مـا         

مـردم مـي گـويـنـد          .  قدرداني مي کند
مشکل فقط آخوندها نيستند کـه کـل       
دستگاه دين جنايتکار است و کارگـران  
مـــي آيـــنـــد بـــطـــور زنـــده گـــزارش               

بـرنـامـه    ...  اعتصابشان را مي دهند و 
پخش زنده همان لحظه احسـاس مـردم     
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 9ادامه صفحه  

 !يکسال بر بال هاتبرد



مـدتـهـا بـود کـه          :  توضيح و يـادآوري ( 
مترصد بوديم اين سخنرانـي مـنـصـور       

چـرا کـه حـاوي        .  حکمت را چاپ کنـيـم  
اطالعات و تحـلـيـل هـاي جـالـبـي از              
چگونگي شکل گيري حزب کمونيسـت  

، گرايشات مـخـتـلـف در         ) حکا( ايران 
آن، جايگاه ناسيـونـالـيـسـم کـرد، چـپ            
سنتي و کمونيسم کارگري، و جدال اين 

ايـن سـخـنـرانـي        .  ها با يکديگـر اسـت    
همينطور بـه تـحـوالت حـکـا بـعـد از                  
جدايي منصور حکمت و تشکيل حزب 

موضوع .  کمونيست کارگري ميپردازد
اخص و مناسبت اين سخنراني بـحـران   
در کومله و انشعاب عجيبي اسـت کـه     
مدتي قبل از ايـن سـخـنـرانـي تـوسـط            
عـبــداهللا مــهــتــدي و شــرکــاء صــورت          
ميگيرد و سازمان زحمتکشان تشکيل 

اينجا منصور حکمت در بـاره  .  ميشود
ماهيت اين سازمان و نـاسـيـونـالـيـسـم        
قومي و فاالنژيسم اين جريان صـحـبـت    
ميکند و بحث جالبي هم در تـوضـيـح      
ــاري و              ــودن خــودمــخــت ــجــاعــي ب ارت

بـه هـمـه خـوانـنـدگـان            .  فدراليسم دارد  
توصيه ميکنيم اين سخنراني را بدقـت  

 . مطالعه کنند
اين سـخـنـرانـي فـقـط بـه درک تـاريـخ                  
معاصر چپ ايران و تحليل پديده حـکـا   
و انشقاقات بعدي آن کمک نمـي کـنـد،      
بلکـه نـکـات بسـيـار آمـوزنـده اي در                  
توضيح جدال ناسيوناليسم و کمونيسـم  
در کردستان دارد که براي درک اوضـاع    
سياسي فعلي در کردستان و موقعـيـت   
کمونيسم کارگري فوق العـاده ضـروري     

 . است
چاپ اين سخنراني را به يک دليل ديگر 

هفته گذشته گروهي . هم مفيد دانستيم
از کادرهاي کومله سازمان کـردسـتـان      

فراکسيون فـعـالـيـت تـحـت نـام              " حکا 
بـيـانـيـه ايـن        .  را اعالم کرده اند"  کومله

دوستان کـه ظـاهـرا در مـرزبـنـدي بـا                  
رهبري فـعـلـي کـوملـه اسـت در واقـع                
سرتاپا  حمله بـه کـمـونـيـسـم کـارگـري             

البته به اين بيانيه که مواضعـش  .  است
همانا پالتفرم قدمي ناسيوناليسم کـرد    
در حکا است و شـبـاهـت بـه مـواضـع             
هفت هشت سا ل پيش عبداهللا مهتدي 
دارد بايد جداگانـه و در جـاي خـودش            

اما بسياري نکاتي که اينـجـا   .  پرداخت
مــنــصــور حــکــمــت در نــقــد پــالتــفــرم          
ناسيوناليسم کرد و مـواضـع سـازمـان         
زحمتکشان مطرح ميکند را بايـد يـک     
بار ديگر در نقد اين دوستان نيز يـادآور  

 . شد
متن اين سخنراني را از سايت عمومي 
منصور حکمت به مديريت خسرو داور 

ولي سو تيترها را تـغـيـيـر     .  برداشته ايم
هــمــچــنــيــن بــراي ســهــولــت در       .  داديـم 

خواندن پاراگراف هاي بلند را تـقـطـيـع       
 .) جوانان کمونيست. کرده ايم

 
 !رفقا 

له و انشـعـابـي     باره کومه بحث امروز در

من ميخواهم . است که در آن شده است
اين بحث مبنائـي بـاشـد، الاقـل بـراي            
خودم، تا بر اساس آن و بحثي که اينجا 
ميکنيم و رفت و برگشتي که احـتـمـاال    

اي    در صحبتهاي بعدي ميشود نوشـتـه  
له و  بنويسم در مورد کل ماجراي کومه

شيوه برخورد ما به جناحهاي مختلف، 
ــيــت               ــه انشــعــاب، مــاه خــود مســأل
اجتماعي و سياسـي هـر کـدام از ايـن             
فــراکســيــونــهــاي آن و ايــنــکــه حــزب             
.  کمونيست کارگري بـايـد چـکـار کـنـد          

خيلي از شماها که اينجا نشـسـتـه ايـد       
 ،نسبت به مسأله صاحب نظرتر هستيد

در نتيجه سعي ميکنيم فرصتي بـاشـد   
که همه امکـان بـحـث در ايـن بـاره را                

 .داشته باشند
بطـور مشـخـص مـن بـه سـه وجـه از                    

اول محتواي واقـعـي     .  مسأله ميپردازم

به .  له و انشعابش اين پديده يعني کومه
اين معني برميگردم و راجع بـه تـاريـخ      
. حزب کمونيست ايران صحبت ميکنم

اي که در دهه هشتاد ميالدي  چرا پديده
به اسم حزب کمـونـيـسـت ايـران وجـود           
داشت، اين ترکيب نيروها از آن بـيـرون       
آمدند، چرا بيرون آمدند و اين انشعـاب  
آخر کجاي آن روند قرار ميـگـيـرد؟ دوم      
مــيــخــواهــم درمــورد دو فــراکســيــون          

له، ماهيت سـيـاسـيـشـان و خـط            کومه
و بـاالخـره     .  شان اظهار نظر کـنـم     مشي

نظرم در مورد شيوه برخورد به هـرکـدام   
از اينها، که فکر ميکنم بايـد مـبـنـاي       
سياست حزب کمونيست کارگري ايـران  

 .باشد، را توضيح ميدهم
انشعاب جريان عبداهللا مهتدي، عـمـر     
ايلخاني زاده، محمد شـافـعـي، فـاروق         
لـه     باباميري، و چند نفر ديگر، از کومه
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ـبـي عـمـادپـور                   ـان و مـجـت اشکان آرشـي
ـه        ـنـد ک دانشجويان دانشگاه مشهد هسـت

گفتـنـي   . همچنان در زندان به سر مي برند
ست که تعداد بازداشت شـدگـان مشـهـد         

ـاس،        ۴ ١  ـتـشـن تن به نام هاي  توحيد دول
ـان، مـحـمـد             ـزب سجاد رجبي، محمـد مـي
زراعــتــي،  فــرزاد حســن زاده ، مــهــدي             
قدسي، علي قلـي زاده، عـلـي صـابـري،            
رضا عرب، اشکان آرشيان، امير سرابـي،  
امــيــرعــلــي بــيــات مــخــتــاري، مــحــمــد        
ـه هـم        احساني و مجتبي عمادپور بوده ک

 .نفر از آنان آزاد شده اند ۸ اکنون 
ـه     ٣ همچنين  دانشجوي دانشگاه زنجان ب

ـا، آرش رايـجـي و                 ـب ـام شـکـي نام هاي پي
ـراضـات اخـيـر            حسن جنيدي در پـي اعـت
ـه       ـازداشـت ب دانشجويان اين دانشگاه در ب

مـحـمـد هـاشـمـي، بـهـاره             .  سر مي بـرنـد  
ـا و            هدايت، مجيد اسدي، سـلـمـان سـيـم
مهدي خدايي نيز از دانشجويان و فعاليـن  
دانشجويي در تهران هستند  که دستگيـر  

 .و هم اکنون در بازداشت هستند
ـتـه هـاي         دستگيري و صدور احکان کمـي

ـا      انضباطي در فصل تعطيلي دانشگـاه ه
نشــان از وحشــت رژيــم از اعــتــراضــات            

در مـاه هـاي گـذشـتـه            .  دانشجويان دارد  

دانشجويان با اعتراضات وسـيـع و تـوده          
ـه           ـادي را ب اي خود عقب نشيني هـاي زي
مسئولين دانشگاه و حکومـت تـحـمـيـل        

ـه               .  کردند ـا تـوجـه ب جمهوري اسـالمـي ب
پراکندگي دانشجويان در اين فصـل مـي       
خواهد فعالين دانشجويي را دستـگـيـر و      
ـنـي             به اعتراضات دانشگاه  عـقـب نشـي

 .تحميل کند
ـازداشـت و           ـيـسـت ب سازمان جوانان کمون
ـان    صدور احکام انضباطي براي دانشجـوي
را شديدا محکوم مـي کـنـد و خـواهـان              
ـان   آزادي فوري و بي قيد و شرط دانشجوي
ـرچـيـده          و لغو هرگونه حکم انضباطـي و ب
ـاطـي از               ـتـه هـاي انضـب شدن بساط کمـي

دانشجويان بايـد فضـاي     .  دانشگاه هاست
اعتراض عليه اين احکام ضد انسـانـي را     
ـيـز حـفـظ        در فصل تعطيلي دانشگاه ها ن
ـه             کنند و با همه امکـانـات خـود از جـمل
روابط قوي اي که با هـم دارنـد و ايـجـاد             
ــکــه هــاي ســراســري اعــتــراض در              شــب
ـلـف در هـر شـکـل                  دانشگاه هـاي مـخـت
ممکن اعتراض به سرکوب و بازداشـت و    
ـان خـود را بـي            احکام صادره براي دوسـت

 . وقفه ادامه دهند
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 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندند

...به بازداشت دانشجويان   

را منتقل مي کند و بـيـيـنـده بـا چـنـد              
ثانيه تاخير صداي اعتراض خـودش را      
مي شنود و نيرو مي گـيـرد و نـيـرو و             
توان مبارزه اش را به ديگـران مـنـتـقـل        

اين را رژيـم هـم خـوب درک              .  مي کند
کرده است به ايـن دلـيـل پـيـش از هـر                 
برنامه زنده نيروهاي مـواجـب بـگـيـر و          
شکنجه گر هايش را گرد هم مـي آورد      
تا به جنگ کانال جديد بـيـايـد و بـراي           
اينکه بتوانند اخاللي بـوجـود بـيـاورنـد        
مجبورند با انتقاد از رژيم شروع کـنـنـد    
و بعدا دفاعي هم از حکومت خـودشـان   

 . بکنند
 
مشکالت کانال جديد چـيـسـت؟      .  ک. ج

 شما چه انتظاري از بينندگان داريد؟ 

مـا  بـيـشـتـر پـول مـي                :  کيوان جاويـد 
پول بيشتر امکانات بيشـتـري   .  خواهيم

دوستاني ايرادات فـنـي   .  همراه مي آورد
و کيفيت تصويـري را بـه مـا يـادآوري             

به همه اين دوستان اطمينـان  .  مي کنند
ميدهم ما چـيـزي از دانـش فـنـي کـم                 
نداريم حتي حـاضـريـم بـه اپـوزيسـيـون              
.  سرنگوني طلب رايگان آموزش بدهيـم 

اما کمبود پول باعث مي شود در ايـن      
هـر  .  زمينه ها محدوديت داشته باشيـم 

چند تالش مي کنيم با همين امکانات 
کم مجدانه از نظر فني و کـيـفـيـت کـار        

اما مهم تراينـکـه   . خود را ارتقاء بدهيم
کانال جديد با فداکـاري صـدهـا انسـان         
شريف، آزاديخواه و کمونيست به مـدت  
چهار سال و بويژه در هات برد به مـدت    
. يک سال تـا بـه ايـنـجـا رسـيـده اسـت                  

انتظار اين است که دوسـتـداران کـانـال         

جديد يک پوند يا يک دالر هـم کـه شـده        
است هر ماه کـنـار بـگـذارنـد و ادامـه               
. کاري تلويزيون شان را تـامـيـن کـنـنـد        

البته کمک مالي هر چه بـيـشـتـر بـاشـد         
باعث امکانات و  خوشحالـي بـيـشـتـر        

خبرنگاري و تهيه گزارش .  ما مي شود
و فيلم وعکس هم شديدا مورد نياز مـا  
است و همه دوستداران کانـال جـديـد را        
دعوت مي کنم که خبرنگار تـلـويـزويـن     

بقيه مشکالت فـرعـي   .  خودشان باشند
است و براي اجتناب از طوالني تر شدن 
اين گفتگو به يک وقـت ديـگـر مـوکـول          

البته اگر شما بـاز هـم لـطـف           .  مي کنم
کنيد و چنين امکاني در اخـتـيـار مـن         

 .بگذاريد
 
حتما و با کمال ميل و بـا تشـکـر      :  ک. ج

 .از شما

 !يکسال بر بال هاتبرد

 له  بحران و انشعاب در کومه
 منصور حکمت 

سخنرانى در انجمن مارکس 
  لندن
 ٢٠٠١مارس  ٢٤

متن پياده شده از روى نوار 
 سخنرانى



اصال چيـز  .  اي نيست الساعه پديده خلق
جديدي نيست و نشان دهـنـده چـرخـش       

اين نـيـروئـي    .  معين سياسي هم نيست
اســت کــه از ابــتــداي تشــکــيــل حــزب           

ايـن  .  کمونيست ايران با آن وجود داشت
لـه     نيروئي است که در پيـدايـش کـومـه      

اين نيروئي است کـه    .  سهم داشته است
در تمام طول تاريخ اين جريان با آن بوده 
و اگر امروز ميبينيم کـه بصـورت يـک        

له مجزا و متمايز جدا ميشـود و     کومه
له ميگذارد، بـراي     اسم خودش را کومه

اين است که تازه براي اولين بار از نـظـر   
تاريخي و از نـظـر سـيـاسـي شـرايـطـي             
فراهم شده است که ميتواند اين تـعـّيـن    

تا امروز ايـن جـريـان      .  را بخودش بدهد
نتوانسته بود يک سازمان ايجاد کـنـد،     

له ايـن     تا چه رسد به اينکه به اسم کومه
 . کار را انجام دهد

براي اينکه اشتباهي پيش نيايد من در 
اين بحث همه جا به جريان ايلخاني زاده 

مـــهـــتـــدي مـــيـــگـــويـــم ســـازمـــان          -
زحمتکشان و به جريان ابراهيم عليـزاده  

براي اينکه تـفـکـيـک       .  له ميگويم کومه
کــرده بــاشــم و مــجــبــور نشــوم اســم                

در نـتـيـجـه     .  شخصيتهاي آنها را بگويم
سازمان زحمتکشاني که امروز بـوجـود   
آمده برمبناي يک داده قديمي سيـاسـي   
در کردستان، بر مبناي يک داده قديمي 
سياسي در حزب کمونيست ايران سابق 

آنـچـه کـه      .  له سابق بوجود آمده و کومه
تازه است شرايط تاريخي است که براي 
اولــيــن بــار اجــازه داده اســت کــه ايــن              
سازمان با اين پرچم و توسط اين نـيـرو     

نيرويش قديمي اسـت و      .  تشکيل شود
 . در صحنه حاضر بوده است

جرياني که بجـا مـانـده هـم هـمـانـقـدر               
اي  له فعلي هم پديده کومه.  واقعي است

نيست که محصـول تـحـوّلـي در درون           
بلکه ايـنـهـا هـم بـه يـک             .  خودش باشد

معني روي بستر مـوجـودي در تـاريـخ         
سياسي بيست سال اخـيـر مـا بـوجـود            
آمدند، نشان دهنده چرخش يا گسستي 

اي است  اين هم پديده.  از چيزي نيستند
 .که سر جاي خودش ايستاده است

بنابراين من ميخـواهـم ايـن تـاريـخ را            
بررسي کنم و بگويم اينها چطـور از دل      
اين ماجرا بيرون مي آيند، هرکـدام چـه     
جائـي دارنـد، چـه مـقـّدراتـي دارنـد و                  

  .شان چيست آينده
   

 ناسيوناليسم کرد و حکا 
اتفاق عظيمي که در حزب کمونـيـسـت    

جـدائـي مـا      .  ايران افتاد جدائي ما بود
ولــي .  شــروع هــمــه ايــن پــروســه اســت         

معناي اين حرف اين نيست که اگر مـا  
جدا نميشديم ايـن پـروسـه بـه اشـکـال               

بحـث اسـاسـي      .  ديگري اتفاق نميافتاد
که ما از آن موقع، در آن حزب، کـرديـم   
اين است که حـزب کـمـونـيـسـت ايـران            
تالقي گرايشهاي سياسي و اجتـمـاعـي    
مختلفي است و اين گـرايشـهـا را اسـم         

گفتيم يک جريان ناسيوناليستـي  .  برديم
ميتوانستيم اين جريان . کُرد وجود دارد

و عــمــلــکــردش را در ســازمــانــي کــه            
. خودمان در رهبريش بوديم نشان دهيم

خيلي از کساني که امروز در اين جلسه 
هستنـد، و در آن سـازمـان پُسـتـهـاي                 
کليدي داشتند و در رهبري آن بـودنـد،       
ميـتـوانـنـد نشـان دهـنـد کـه گـرايـش                   
ناسيوناليستي کُرد خود را چگونه و در 

 . چه عملکردهائي نشان ميداد
گرايـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي کُـردي کـه                  
مخالف تشکيل حزب کمونيست ايـران  
باشد به قدمت خود حزب کـمـونـيـسـت      

گـرايـش   .  تـر اسـت       ايران و حتي قديمـي 
ناسيوناليستي کُردي که خودمـخـتـاري    
طلب باشد و کـاري بـه سـوسـيـالـيـسـم             

اش فــقــط      نــداشــتــه بــاشــد و مســألــه        
خودمختاري در کـردسـتـان بـاشـد، از            

. تـر اسـت     حزب کمونيست ايران قديمي
گرايش ناسيوناليـسـتـي کُـردي کـه بـه             
حزب دمکرات نپيوندد، عليرغم اينکه 
حزب دمکـرات خـودمـخـتـاري طـلـب            
ــيــســت ايــران              اســت، از حــزب کــمــون

گرايشي که عليـه چـپ     .  تر است قديمي
خودش سمپاشي کند و ترور شخصيـت  
و ترور سياسي و فکري کنـد، از حـزب       

ايـن  .  تـر اسـت       کمونيست ايران قديـمـي  
روز خـودش بـراي       .  جريان وجود داشت

تشکيل نشدن حزب کمونـيـسـت ايـران       
و روز خــودش شــکــســت       .  تــالش کــرد  

و امروز بعد از بيست سال بـراي  .  خورد
اولين بار فرصتي بوجـود مـي آيـد کـه           
گروه کوچـکـي نـمـايـنـدگـي آن جـريـان                
سياسي که مدام در اين بيست سـال در    
لحظات مختلف شکست خورده اسـت    

 . را به عهده بگيرد و تشکيل شود
اينکه شخصيتهـاي ايـن جـريـان بـراي            
مثال عبداهللا مـهـتـدي، بـه آن جـريـان             
ناسيوناليستي تعلق نـداشـت، بـه نـظـر          

آدمها تغـيـيـر    .  من چيز عجيبي نيست
روش ميدهنـد و انـتـخـابـهـاي زيـادي              

تـــاريـــخ چـــپ پُـــر از           .  مـــيـــکـــنـــنـــد 
شخصيتهائي است که بقول انگليسـهـا   
از سالن عبور کـردنـد و از صـف ايـن               
. حزب به صف حزب ديگر پـيـوسـتـنـد       

کسان زيادي در حزب کارگر انـگـلـيـس     
هستند که فعالين حـزب کـمـونـيـسـت           

پيتر مندلسون که رهبـر  .  بريتانيا بودند
، و   " نيو ليبر" فکري حزب کارگر جديد،

تصوير سـاز آن اسـت عضـو سـازمـان              
جــوانــان کــمــونــيــســت و عضــو حــزب          

چـنـديـن    .  کمونيست بريتانيا بوده اسـت 
دارشان عضو حـزب کـمـونـيـسـت          خزانه

اگر اشتباه نـکـنـم جـک       .   بريتانيا بودند
استرا، وزير کشور فعلي، عضـو حـزب     

کسـان زيـادي     .  کمونيست بريتانيا بوده
در تاريخ چپ هستند که به اين نتـيـجـه    
ميرسند که کمونيـسـم فـايـده نـدارد و            
ميروند عضو حزب سوسيال دمـکـرات   

اگـر بـه صـف        . کشور مربوطه ميشوند
احزاب سوسيال دمکرات نـگـاه کـنـيـد        
ميبينيد که پر از شخصيتهاي سـابـقـا      

خط عوض کردن يـک    . کمونيست است
فرد نه احتياج زيادي به توضـيـح دارد،     
هرچند من به توضيحش ميپردازم، نـه    
چيزي را عوض ميکند و نه در ماهيت 
سازمـانـي کـه ايـجـاد شـده تـغـيـيـري                   

 . ميدهد
سازماني که اکنون ايجاد شده، سازمان 
زحمتکشان، پـالتـفـرمـش گـويـاتـريـن             

ايــن ســازمــان چــه        .  مــعــّرفــش اســت    
. ميخواهد؟ مـيـگـويـد خـودمـخـتـاري          

ميگويد يک اشتباه .  ميگويد فدراليسم
تاريخي بزرگ بود که حزب کمونيـسـت   

نـبـايـد تشـکـيـل         .  ايران تشـکـيـل شـد        
ميگويد کـمـونـيـسـم کـارگـري          .  ميشد
لـه را     له را نابود کرد، تاريخ کومه کومه

اين پالتفرم يک حزب نـفـرت   .  نابود کرد
ايـن  .  عليه کمـونـيـسـم کـارگـري اسـت           

قـبـل از     .  پالتفرم از قبل وجـود داشـت      
تشکيل حزب کمونيسـت ايـران وجـود        
. داشت، قبل از جدائي ما وجود داشت

اي    سؤال اين است که چرا چنيـن پـديـده     
فرصت ميکند که يک گروه بشـود؟ آيـا     
چنين گروهي زمينه رشد دارد يا نه؟ و   
چه جايگاهي در جامعه کردستان پيـدا  

 ميکند؟ 
 

 جايگاه سياسی و تاريخی حکا  

حزب کمونيست ايران به نظر من يـکـي   
هاي سياسي چـپ در     از مهمترين پديده

ــوده اســت             ــاصــر ب ــع حــزب .  دوران م
کمونيست ايـران بـه داليـل عـيـنـي و                 

بـه داليـلـي      .  روشني دچار انشعاب شـد 
هـاي مـا کـوچـکـتـريـن               که شخـصـيـت   

اينـکـه مـن آدم        .  تأثيري بر آنها نداشت
خوبي بودم، فالنـي آدم بـدي بـود، چـه             
کســي حــوصــلــه داشــت و چــه کســي             
نداشت، چه کسي با صداقت و اخـالص  
همه چيزش را در طبق گذاشت و مـثـال   
فارسها بدون اخالص و بدون طبق وارد   
اين پروسه شدنـد، هـيـچـکـدام نـقـشـي             

چيزي که اتـفـاق افـتـاد هـمـان           .  نداشت
بالئي است که ممکـن بـود سـر حـزب           
کمونيست فيليپين بيايد، بر سر حـزب    
کمونيست مالزي بيايد، بـر سـر حـزب        
کمونيست ايتاليا بيايد و بر سـر حـزب       

مردم بـعـد از       .  کمونيست فرانسه بيايد
مدتي تـحـت تـأثـيـر شـرايـط عـيـنـي                   
اجــتــمــاعــي خــطــهــايشــان از هــم جــدا         

 . ميشود
اتفاقاتي که براي حزب کمونيست ايران 
افتاد هر کدامش براي بستن پنج شـش  

حـزب  .  سازمان چپ سنتي کـافـي بـود       
کــمــونــيــســت ايــران حــزبــي اســت کــه           

 ٣٠ مقدمات فـکـريـش دارد قـبـل از              
مقطـعـي   . فراهم ميشود ١٣٦٠ خرداد 

که کودتا و سرکوب جمهوري اسـالمـي   
شروع ميشـود و جـمـهـوري اسـالمـي             

اعـدامـهـاي    .   شمشير را از رو ميبنـدد 
وسيع شروع ميشود، رئيس جمهورشان 
را خلع ميکنند و مـوج سـرکـوبـي کـه            
ميشناسيم شروع ميشود و چپ تـار و      

مباحثات فکري تشکيـل   .مار ميشود
ــطــن               ــيــســت ايــران در ب حــزب کــمــون
مباحثات آنتي پوپوليستي پـا گـرفـتـه       

اش بدست  بود، تدوين شده بود و برنامه
حـزب کـمـونـيـسـت ايـران و              .  آمده بود

پروسه تشکيلش بـه بـعـد از يـکـي از                
ترين سـرکـوبـهـاي قـرن بـيـسـتـم               خونين
 . افتاد

واقعا پـروسـه     .  اين کلمات معني دارند
آغـاز     ٦٠ خرداد    ٣٠ اتفاقي که از روز 

تـريـن سـرکـوبـهـاي          شد، يکي از خونين
مـيـدانـم يـک       .  سياسي قرن بيستم بـود   

ميليون نفـر در جـنـگ ايـران و عـراق                
کشته شدند، يک ميليون نفر در روانـدا    

ولي سرکوب سياسـي کـه     .  کشته شدند
يک دولـت دسـت بـه اسـلـحـه بـبـرد و                     

شــهــرونــدانــش را بــدلــيــل اعــتــقــادات         
سياسي و تشکلشان بکُشد، کم نـمـونـه    

صد و بيست سـي هـزار نـفـر را             .  است
بگيرند بکُشند و عده زيادتري را زنـدان  

هاي اعتراض سياسي  کنند و تمام جلوه
. را براي مدتي از صفحه حـذف کـنـنـد      

هائي که حاضر نميشونـد   بطوري که آدم
در زندان بگويند من مسلمان هستم را   

اين يکي از بزرگترين .  فورا اعدام کنند
حزب کمونيست ايران بعد از . وقايع بود

و به يک معنـي  .  اين پروسه تشکيل شد
. در پاسخ به اين وضعيت تشکيـل شـد    

پرچم اتحاد کساني شد کـه آن تـجـربـه           
 . خونبار را پشت سر خود داشتند

اگر آن حزب تشکيل نميشد، بنظر من، 
اي کـه امـروز مـا رويـش کـار                   صفحه

درسـت در    .  ميکنيم خيلي تاريـک بـود    
جهت خـالف جـامـعـه کـه کـوبـيـدن و                 

اي از        کشــتـــن چــپـــهـــا بـــود، عــده            
کمونيستهاي آن مملکت جـمـع شـدنـد         
گــفــتــنــد کــه مــا مــيــخــواهــيــم حــزب           
کمونيست ايران را تشکـيـل بـدهـيـم و          

و جـالـب اسـت کـه در             .  تشکيل دادند
ظرف يکي دو سال فضائـي کـه عـلـيـه          
فعاليت کمونيستي بود را بـه عـکـس          

روزي کـه حـزب       .  خود تـبـديـل کـردنـد       
کمونيست ايران ميخـواسـت تشـکـيـل        
شود نميدانستيم که کسي که از شهر به 
اردوگـاه آمـده مـأمـور رژيـم اسـت يــا                 
قهرمان يک انقالب؟ نميـدانسـتـيـم چـه        
کسي آلوده است و چه کسي نيست، چه 
کسي پليس است و چه کسي نـيـسـت،      
چــه کســي تــواب اســت و چــه کســي               
نيست؟ جرات نـداشـتـيـم بـه کسـي در             
. شهر بگوئيم سر قرار کس ديگري برود

در ظرف دو سال حزب کمونيـسـت ايـن      
تشــکــيــالت را بــازســازي کــرده بــود،           
اعـتــمــاد را بــرگــردانـده بــود، انــتــشــار           
نشرياتش را شروع کرده بود، روي کـل      
کشور برنامه راديوئي پخش مـيـکـرد،      

موجوديـتـي را     .  رهبري اعالم کرده بود
اعالم کرده بود که نقطه اميد بسـيـاري     

به هم ميـگـفـتـنـد حـزب         .  در زندان شد
بجاي انهـدامـي کـه بـود         .  تشکيل شده

اين جريان يک واقعيـت سـيـاسـي رشـد          
 .اي را گذاشت يابنده

تالشي و انشعابات چنين حـزبـي را بـا        
و "  فـالنـي نـبـود      " و   "  فالني صادق بود" 
نميشود "  فالني ما را نردبان ترقي کرد" 

اين را حتي با گفتن اينکه .  توضيح داد
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فالني خيلي ناسيوناليست بود نميشود 
بايد ديد که چه شد که يک .  توضيح داد
العـاده هـم      العاده متحد، فوق حزب فوق

 ٦٥ و      ٦٤ و  ٦٣ دل در مقطع سالهاي 
تبديل به جريانـي مـيـشـود کـه امـروز             
ميبينم و چند شاخه اصلي از آن بيـرون  

 مي آيد؟
  
 تشکيل حکا  " ماه عسل "

اولين مسأله بنظر من اين بـود کـه تـا          
وقتي حزب تشکيـل نشـده بـود، خـود           
تشکيـل حـزب آرمـانـي بـود کـه ايـن                  

وقـتـي حـزب      .  جنبش را بجلو مـيـرانـد   
تشــکــيــل شــد دســتــور کــار حــزب و              

چکار مـيـکـنـيـم؟ ايـن         .  اش شد مسأله
حزب بايد چکار کند؟ ايـنـجـا بـود کـه          
دستور کارهاي مختلف که هـرکـدام از     
ما از نظر سياسـي داشـتـيـم شـروع بـه             

هرکدام از ما کـه    .  نشان دادن خود کرد
در ايجاد آن تشکيالت نـقـش داشـتـيـم        

هائي در مورد کمونيسم، فعـالـيـت     ايده
سياسي، فعاليت کمونيستي و ايـنـکـه      
کمونيسم چيست؟ محتـواي فـعـالـيـت        
کمونـيـسـتـي چـيـسـت هـم در ضـمـن                   

 . داشتيم
اگر شما بـرگـرديـد بـه کـنـگـره اتـحـاد                  
مبارزان کمونيست، يعني تنها کنـگـره   
اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت، نـظـري                
بياندازيد، دستور کارش چيزي است در 
باره اين که کمـونـيـسـتـهـا چـطـور کـار              

شان چيست و  ميکنند؟ نه اينکه برنامه
اعتقاداتشان کدام است؟ فکر ميکرديم 

سؤال ايـن بـود     .  ايم اينها را تثبيت کرده
اي    که کار کمونيستي چيست؟ کـنـگـره   

. بود معـطـوف بـه کـار کـمـونـيـسـتـي                
اي نـظـر        ميخـواهـم بـگـويـم يـک عـده             

داشتند که فردائي که حزب کمونيسـت  
ايران ساخته ميشـود ايـن حـزب بـايـد            

يـکـي دو سـال طـول           .  چگونه کار کنـد 
هـا خـود را نشـان             کشيد تـا ايـن ايـده       

بصورت ايـن کـه هـدف مـا از               .  دادند
تشــکــيــل ايــن حــزب چــه بــود؟ حــزب           
تشکيل شـد، راديـو دارد، امـکـانـات            
دارد، نيروي مسـلـح دارد، بـه قـطـبـي             
تبديل شده که ميتواند به آدمها امـيـد     

حاال بـايـد   .  بدهد و به آن جذب ميشوند
 چکار کرد؟
اي حـزب کـمـونـيـسـت ايـران               براي عده

بن بستي که از   .  پاسخ يک بن بست بود
فشار جمهوري اسالمي و بنظر مـن از      

پايان افق برگشتن مسلحانه به شهر در   
تشکيالت  .کردستان ايران ناشي ميشد

له بمعني وسيع کلمه در انـقـالب        کومه
مـن خـيـلـيـهـا را يـادم              .  شکل گـرفـت    

هست، و صورتشان را در حيـن گـفـتـن       
به ما گفـتـنـد    " اين جمله يادم هست که 

ميرويم کوه برمـيـگـيـرديـم شـهـرهـا را             
يک بار ايـنـطـور شـد دفـعـه             .  ميگيريم

... نشـد .  ديگر هم همينطور خواهد شد
گــفــتــنــد بــايــد بــايســتــيــم تــا انــقــالب          
دمکراتـيـک و حـاال اتـحـاد مـبـارزان                
کمونيست آمده و مـيـگـويـد بـايـد تـا              

هـا     انقالب سوسياليستي سر ايـن کـوه      
يعني انقالب سوسياليستـي  ."  بنشينيم

و برنامه حزب به واکسني تبـديـل شـده      
بود که ميتوانستي به مـردم بـزنـي تـا           

اگر شما به نامـه  .  آنها در صحنه بمانند
عبدهللا مهتدي به من که چرا حـزب را      
تشکيل نميدهيد و در آن نظرات من در 

 -مورد تشکيل حزب را نقد کرده بـود    
اي که قبل از تشکيل حـزب و در         نامه

اواخر وجود مناطق آزاد نوشته شد و به 
دقـت    -ي شيرکو معروف شد  اسم نامه

کنيد، ميگويد اگر اين کار را نـکـنـيـم       
. بــايــد جــلــو بــرويــم    .  نــابــود مــيــشــويــم  

نميتوانيم دوام بياوريم و بايـد حـزب را       
سـعـيـد يـزديـان بـراي           .  تشکيل بدهـيـم  

مالقات مـهـتـدي از شـهـر آمـده بـود                
به اين نـتـيـجـه     .  ميدانست فضا چيست

رسيدند که بايد حزب را تشکيل دهـيـم   
و اين حرفهاي اکونوميستـي مـنـصـور       
حکمت که بخشي از کارگران بايد با ما 
بيايند و يـا رهـبـران عـمـلـي کـارگـري               
بعضا بايد با مـا بـاشـنـد مـانـع حـزب              

من در مقابل آن بـحـث رهـبـران         .  است
بـه ايـن     .  عملي بدرست عقب نشـسـتـم     

اميـد کـه آوردن طـبـقـه کـارگـر را در                    
دستور حزب ميگذاريم و بحث کادرهـا  
را مطرح کردم که بـاشـد ايـن حـزب را           
تشکيل بدهيم اما حزب جـمـع عـددي        
هرکس در ايـن کـوهـهـا سـاکـن اسـت                

بگوئيم که اين حـزب يـک عـده        .  نيست
کــادر اســت کــه يــک بــرنــامــه عــمــل               
کمونيستي را دارند و ميخواهند انجام 

ايـنـکـه    .  جدال از آنجا شروع شـد .  دهند
حزب کمونيست ايران سايباني است که 
در هواي طوفاني زير آن ميايستـيـم يـا      

. اي است براي کار سياسي اينکه برنامه
. همه جور آدمي در آن تشکيـالت بـود    

جرياني که ميگفت حزب کـمـونـيـسـت      

نبايد تشکيل شود همان مـوقـع وجـود      
 .داشت

در .  اي را برايتان بگـويـم   بگذاريد تجربه
له سه نـفـر مـيـهـمـان            کنگره سوم کومه

عــزّالــديــن حســيــنــي، جــالل       .داشــتــنــد
به هـرکـدام از مـا يـک           .  طالباني و من

. نوبت وقت دادند کـه صـحـبـت کـنـيـم           
مـن  .  عبداهللا مهتدي هم صحبت کـرد   

رفته بودم که برنامه حزب کـمـونـيـسـت      
پيشنويسش .  ايران را بتصويب برسانيم

رفته بودم تا سعي کنـم  .  را نوشته بوديم
له با اتحاد مبارزان روي اين خـط   کومه

مـن از تشـکـيـل         .  حزب تشکيل بدهـد 
عبداهللا مهـتـدي هـم      .  حزب دفاع کردم

ولــي دو   .  آن مــوقــع ايــن کــار را کــرد           
ميهمان ديگر چشم نداشتند اين پروسه 

دو مـيـهـمـان ديـگـر تـمـام               .  را ببيننـد 
ميگـفـتـنـد چـکـار         .  زندگيشان اين بود

داريد ميکنيد؟ شما کُردها همه چيز را 
ايـد و ايـن          در طبق اخـالص گـذاشـتـه        

فارسها معلوم نـيـسـت کـي هسـتـنـد؟            
خوب اگر هر کس هـمـه   .  کسي نيستند

موجـوديـت سـيـاسـيـش را پشـت سـر                 
بگذارد و با يک ساک به کردستان بـرود،  

اگـر دوسـال صـبـر         .  آنجا کسي نيـسـت  
ميکرد ميديد کـه کسـانـي کـه کسـي            
نيستند و با يک پيراهـن بـه کـردسـتـان          

اند، همه سازمان آنها را باخودشان  آمده
. پس البد کسي بودند.  برداشتند رفتند

تري جـدا از       شايد تاريخ چيزهاي مادي
. بيست و چند نفر آدم در يک چادر است

به هر صورت، اين بحث که اينها کسي 
نيـسـتـنـد، چـرا ايـن کـار مـيـکـنـيـد،                     
استقاللتان را از دست ميدهيـد و ايـن       
کار را نکنيد حرف عزالدين حسيني و   
جالل طالباني از آن وقت، قبل و بعد از 

له، کساني  جنبش توابين کومه.  آن بود
که دستگير شده بودند و در راس آنـهـا       
معروف کيالنه، حرفشان ايـن بـود کـه          

خط حزب را   .  حزب نبايد تشکيل شود
تشکيل ندهيد، حزب خيانت بـه خـلـق        

لـه اسـت کـه بـه              کُرد و خيانت به کومه
به قـدمـت     .  قدمت سپاه پاسداران است

عزالدين حسيني است، به قدمت جالل 
 . و همه اينها حرف زدند. طالباني است

اي سـال دو       امروز بعد از بيست و خرده
اند يـک     ميهمان و يک ميزبان باهم رفته

اند و فـقـط مـا از حـزب            طرف ايستاده
بـعـدا   .  کمونيست ايران دفاع ميـکـنـيـم    

حزب . له برميگردم البته به جريان کومه

اي شده که ما از    کمونيست ايران تجربه
ما از صحت آن .  ايم ايجاد آن دفاع کرده

خـود عـبـداهللا مـهـتـدي           .  دفاع کـرديـم  
امــروز رفــتــه بــه مــوضــع عــزالــديــن             
حسيني، جـالل طـالـبـانـي و مـعـروف              
کيالنه و ميگويد نبايد حزب تشـکـيـل    

مـن ايـنـجـا مـنـظـورم جـنـبـه                 .  ميشد
منظورم  .توابيت معروف کيالنه نيست

مــهــم نــيــســت زده      .  مــوضــعــش اســت  
بودنش که اين را ميگفت و يا چون اين 
را ميگفت تصميم گرفته بود همکـاري  

ولي به هر حال اين خط در بـيـرون   .  کند
در دهـات    .  ما و در شهر وجـود داشـت    

". منصور نکبت"روي ديوار مينوشتند 
يک واحد نظامي، تقريـبـا مـثـل زورو،         

له هسـت کـه هـيـچ            ميگفتند در کومه
. وقت تشکيل حزب را قبـول نـمـيـکـرد       

ميگفتيم زن بايد روسـريـش را بـردارد          
هاي اين واحد قبـول   ميگفتند پيشمرگه

ــمــيــکــنــنــد   ــيــشــمــرگــه       .  ن اي    از هــر پ
. ميپرسيدي قبول داري مـيـگـفـت بلـه         

اما يک واحد گمنامـي بـود کـه پـرسـه            
ميزد حزب را قبول نميکرد، برابري زن   
و مرد را قبول نميکرد، تسليح زنـان را    
قبول نميکرد، تبليغ علـيـه مـذهـب را         
قبول نميکرد، بحث مارکـس را قـبـول        

لـه     کومـه .  اينها وجود داشتند.  نميکرد
بعدا البته تشـکـيـل حـزب را بـه رأي                

يک عده کمي هم راي مـنـفـي      .  گذاشت
در .  نميخواستند تشکيـل شـود    .  دادند

نتيجه چيزي که ميبينيم جرياني اسـت    
که از موضع ناسيوناليسم کُرد مخالف 

 . تشکيل حزب کمونيست ايران بود
حزب دمکرات هم جزو نيروهـائـي بـود      
 .که نميخواست اين حزب تشکيل شود

. بگذاريد چند جمله از آن دوران بگـويـم  
آن موقـع حـزب دمـکـرات در شـوراي              

من دفاعيـاتـي کـه      .  ملي مقاومت بود
گرايش ناسيوناليستي از حضـورش در    

ميگفتـنـد   .  حزب ميکرد را يادم هست
دمکرات رفته با شوراي ملي مقاومت 

 .ايم با حزب کمونيست ايران ما هم رفته
وقــتــي حــزب تشــکــيــل شــد عــبــداهللا          
مهتدي، دبيـر کـل حـزب، بـراي هـمـه               
سخنراني کرد که اتفاق مهمي نيفـتـاده   

ببينيد من دبير کل حزب هستـم  .  است
له بيشتر اعضاي اين  و ببينيد که کومه

داشـت  .  تشکيالت را تشکيل مـيـدهـد   
داشـت در    .  به يک بدبيني جواب ميداد

دل خودش به يک تعرض ناسيوناليستي 

جواب ميـداد کـه در مـقـابـلـش زيـاد                
فکر نميکرد . احساس اطمينان نميکرد

مـجـبـور بـود       .  ميتـوانـد تـاب بـيـاورد         
ايـن  .  بگويد ببينيد چيزي عوض نشـده   

جريان ناسيوناليستي آن مـوقـع وجـود        
داشت و با تشکيل حزب هـم بـه حـزب        

يکي دو نـفـرشـان رفـتـنـد کـه            .  پيوست
اگــر .  شــدنــد رهــبــري حــزب دمــکــرات      

عبداهللا مهتدي نامي آن موقع اين کار 
را کرده بود بطريق اولي رهـبـري حـزب        

ــود      ــکــرات ب ــطــوط         .  دم ــکــي از خ ي
تبليغاتي حزب دمکرات عـلـيـه حـزب       

له اتفاقا همين خـط     کمونيست و کومه
 . بود

تمام احـزاب و گـروهـهـاي چـپ ايـران                 
ميگفتند ايـن حـزب نـبـايـد تشـکـيـل               
شود، پـوشـالـي اسـت، مـن در آوردي              

 . است و غيره و غيره
اي هم همانطور که گفتم حـزب     يک عده

ــنــد کــه                    ــواســت ــيــخ ــن م ــراي اي را ب
اگـر حـزب     .  تشکيالتشان را نگهـدارنـد  

نميداشتيم در مقابل حمله ارتـش و بـه       
آسـيـب پـذيـر       "  زوزه تـوابـيـن     " اصطالح   
فکر ميکردنـد کـه بـا حـزب           .  ميشدند

صاحب يک سر در بزرگتر ميشويـم کـه     
ميتوان با روحيه و اعتماد بنفس در آن   

ــرد              ــت ک ــي ــال ــع ــد و ف ــان حــزب را     .م
. داري   ميخواستـنـد بـراي تشـکـيـالت          

داري آن روي سکـه نـداشـتـن        تشکيالت
در متن تحول .  استراتژي طبقاتي است

صبر ميکنـد تـا تـحـول         .  صبر ميکند
. بعدي او را از اين مخزن بيرون بـيـاورد  

مـقـاومـت    :  داري ايـن بـود         تشکـيـالت  
کنيم، نيرو از دسـت نـدهـيـم، پـول از                
دست ندهيم، منطقه از دست نـدهـيـم،      
چهره از دست ندهيم، باشيم، بقـيـه هـم      

بـاالخـره جـمـهـوري اسـالمـي            .  هستند
ميمانيم تا وقـتـي کـه        .  ابدي که نيست

و بـاالخـره يـک        .  گشايشي بوجود بيايد
خط وجود داشت که کمونيسم را بـراي      

حـزب  .  فعاليت کمونيستي ميخواسـت 
کمونيست کارگـري امـتـداد ايـن خـط            

کتاب خيلي خـوبـي کـه در ايـن           .  است
مورد هست کتابي است تحت عـنـوان     

 -درباره فعاليت حزب در کـردسـتـان          " 
اسنادي از مـبـاحـثـات درونـي حـزب                

از انـتـشـارات کـانـون        "  کمونيست ايران
کمونيسم کارگري، که متعلق به هـمـان   

حـتـمـا سـعـي کـنـيـد آنـرا                .  دوره اسـت   
اي که گفتـم را     تمام اين پروسه .بخوانيد
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به تفصيل و با جزئيات توضيح ميدهد 
که چه گرايشي چه فکر ميـکـرد و چـرا        

  .کار به اينجا کشيد
 

 واگرايی گرايشات در حکا 
بعد از تشکيل حزب و به اصطالح مـاه  
عسل آن، واگرائي اين گرايشهـا شـروع     

تا مدتي ما حرفمان را بطور کـلـي   .  شد
من هر سخنراني .  بعنوان حزب ميزديم

نـظـر مـا ايـن         " ام   در کنگره کردم گـفـتـه   
دفـتـر   " ، " حزب اينطور ميگويد" ، " است

 به اعتقاد ما"، "سياسي چنين ميگويد
ايـن  .  و غيـره ..."  خط ما ميگويد"، "...

وضع تا کنگره دوم حـزب کـمـونـيـسـت         
در بـحـث     .  ايران هم هـمـيـنـطـور اسـت          

کنگره دوم حزب کمونيسـت ايـران اگـر        
. دقت کنيد اين اختالف را مـيـبـيـنـيـد      

ولي همچنان من آنجا بعنوان نـمـايـنـده     
در .  شرکـت کـردم    "  باال" افکار عمومي 

قـبـل از     .  صورتيکه واقعيت اين نـبـود    
اينکه به کنـگـره بـرويـم مـن در دفـتـر                
سياسي گفتم کـه ايـن وضـع بـراي مـا              

حـزب  .  من حرف دارم  .  زندگي نميشود
 .بايد برود روي خط ديگري کـار کـنـد       

وضـع فـعــلـي را ادامــه دادن و کــاري                
اي کـه       نکردن و پاسيويتي و بي خـطـي    

ما داريم و فقـط تشـکـيـالت را نـگـاه             
مـن حـرف     .  ميداريم را من قبول نـدارم 

دارم که حرفهايم بعدا اين چيزي شد کـه  
". خوب بيا بـرو بـگـو     " گفتند .  ميبينيد

اما در سنت آن موقع همه با هم رفـيـق     
بوديم و اين حرفها را به اسم حرف همـه  

البته همه هم اتـومـاتـيـک قـبـول         .  گفتم
کردند و همه هم کمـونـيـسـت کـارگـري         

ولي بطور واقعي ايـن شـکـافـهـا          . شدند
 .شروع به باز شدن ميکند

گيـري بـه      يک جهت اساسي قضيه جهت
. طرف طبقه کارگر و کمـونـيـسـم اسـت       

هائي است  کمونيسم و طبقه کارگر رکن
. کــه خــط مــا را مــتــمــايــز مــيــکــرد             

مــا مــيــخــواهــيــم کــار      : " مــيــگــفــتــيــم 
ما ميخـواهـيـم بـا       " ، " کمونيستي کنيم

کـارگـران در     " ،   " طبقه کارگر کار کنـيـم  
بنابراين جنبش مـا جـنـبـش         " ، " ند شهر

و اين در تنـاقـض   .  و غيره"  شهري است
. قرار ميگرفت با ديدگاههـاي مسـلـط     

براي مثال با ديدگاههاي سـبـک کـاري        
بـا  .  له در تناقض قرار مـيـگـرفـت     کومه

طرز تفکرهاي انحالل طلبانه و شکست 
اي که ميگفتند دوره، دوره افـول   طلبانه

است و بايد فکر ديگري کرد در تناقض 
اين واگرائي بـه تـدريـج        .  قرار ميگرفت

زياد ميشـود، عـمـيـق مـيـشـود و بـه                 
اختالفات فاحشي در حزب کمونيسـت  

حـتـي قـبـل از         .  ايران تبديـل مـيـشـود      
بحران شوروي و قبل از ايـنـکـه بـلـوک            

 . شرق سقوط کند
حزب کـمـونـيـسـت ايـران بـدلـيـل ايـن                   
مباحثه دروني دچار يک تنـش داخـلـي      
. است و اين سه خط را در آن ميبيـنـيـم   

خط ناسيونـالـيـسـتـي کُـرد عـمـال الل               
ميشود تا اين آخر که عبداهللا مهـتـدي   

يـعـنـي تـا       .  گروهش را تشکيل ميدهد
ايـجــاد ســازمــان زحــمــتــکــشــان، خــط        
ناسيـونـالـيـسـتـي کُـرد، بـجـز در دوره                  
کوتاهي که جالل طالباني و جرج بـوش  
سليمانيه را فـتـح مـيـکـنـنـد، سـاکـت              
. است، گوش ميدهد و هيچ نمـيـگـويـد    

تحريک ميکند، دروغ ميگويد، پشـت    
پا ميگيرد، ترور شخصيت ميکند، آيه 

ولي هيچ جا نـمـي آيـد        .  يأس ميخواند
نـمـي آيـد بـگـويـد            .اش را بگويد عقيده

فدراليسم، خـود مـخـتـاري، مـرگ بـر             
کمونيسم کارگري و حـزب هـم نـبـايـد            

کاري که يک سـازمـان     .  تشکيل ميشد
هيچ وقت نـيـامـدنـد     .  االن دارد ميکند
ولي ما ميدانستيم ايـن  .  اين را بگويند
 . خطشان است

اکنون با اتفاقاتي که بعد از اين ماجـرا  
افــتــاد، اگــر يــکــبــار کســي، يــک راه              

اي، يک ليبـرال،   کارگري، يک حزب توده
يک دوم خردادي، يکي از خود سازمـان  

هــا، يــکــي از خــود            زحــمــتــکــشــانــي  
ها، بنـشـيـنـد و کـالهـش را              اي له کومه

قاضي کنـد خـواهـد گـفـت کـه بـحـث                 
نـه فـقـط      .  گرايشهاي اينها درست بـود   
آنقدر که .  درست بود، خيلي درست بود

ميبينيم که تک تک آن گرايشها تـعـّيـن      
. انـد  تشکيالتي خودشان را بدست آورده

از هم جدا شديم و ببينيد چه چيزهـائـي   
خـط حـجـاريـان را         .  از آن در آمده است

. داريم که اين اواخر از مـا جـدا شـدنـد        
معتقد اسـت کـه جـمـهـوري اسـالمـي              
درحال تبديل شدن به دولـت مـتـعـارف       
بورژوازي است و اتفاقـي کـه در ايـران          

افتد نه بحران است و نـه قـرار          دارد مي
است انقالب بشود و نه کسي سرنگوني 

اين تبديـل شـدن دولـت بـه           .  ميخواهد
حجاريان ايـن  .  دولت طبقه حاکمه است

را در داخل ميگـويـد ايـنـهـا آن را در              

عـالوه بـر ايـنـهـا،          .  خارج مـيـگـويـنـد       
انـد دنـبـال         کساني را داريـم کـه رفـتـه            

خودمختاري و فدراليسم و به کمونيسم 
کساني را داريـم کـه     .  بد وبيراه ميگويد

انـد   اند و سرشان را زير برف کرده نشسته
و ميخواهد آن تشکيالت، هـمـان يـک        

اي که از آن مـانـده اسـت، را نـگـاه               ذره
انـد     و کساني را داريم کـه رفـتـه       .  ندارد

خط کمونيسم کارگريشان را تبديـل بـه     
انـد و دارنـد          يک سازمان مستقل کـرده 

 .کارشان را ميکنند
اگر کسي انصاف داشته باشد، يـک ذره    
احترام به حقيقت، يک ذره احترام به علم 
داشته باشد و اگر واقعا صداقتش را در 
طبـق اخـالص بـه ايـن بـحـث بـيـاورد                   
ميفـهـمـد کـه ايـن گـرايشـات واقـعـي                  

عبـداهللا مـهـتـدي دارد اذعـان            .  بودند
ميـگـويـد سـه       .  ميکند که اينطور بوده

گرايش بود من از سومـي پـريـدم تـوي         
ــي ــک مــدت در دومــي وقــت               !  اول ي

گذراندم، ديـدم فـايـده نـدارد رفـتـم بـه                
عمر ايلخاني زاده اوائـل      .  گرايش اولي

بين اولي و دومـي در تـردد بـود االن                
مـحـمــد   .  رفـتـه در اولـي مـانـده اسـت              

شافعي فکر ميکرد در گرايش سـومـي   
ــت، فــاروق                   اســت االن در اولــي اس

شـايـد بـايـد       .  باباميري هم هـمـيـنـطـور     
سرمان را بيندازيم پائين چـون گـرايـش      
سوم بيشتر بـه ايـنـهـا نـيـرو دادنـد تـا                 

اين واقعيات گـرايشـات و     !  گرايش دوم
 . هائي است که بوجود آمد جدائي

حتي قبل از سقوط شوروري و بـحـران       
. هـا عـمـيـق شـد          بلوک شرق اين جدائي

نميدانم چقدر بحثهاي آن دوره را تعقيب 
ايد اما اين را مـيـشـد در کـنـگـره            کرده

سوم ديد، در پلنوم سـيـزدهـم ديـد، در           
پلنوم چهارده ميشود ايـن را ديـد، در           
پلنوم پانزده ميشود ديـد و در پـلـنـوم             

و بعـد در مـاجـراهـاي جـنـگ             .  شانزده
بـه  .  خليج و بحران در کـردسـتـان عـراق      

. روشني ميشد ايـن جـريـانـهـا را ديـد            
باعث شد که براي مثال بعد از کـنـگـره    
سوم من خودم را کانديد دفتر سيـاسـي   

گفتم من دنبـال عـقـايـد خـودم          .  نکردم
اي بـود     کنگره سوم حزب کنگره. ميروم

 ١ و با کمک خـط       ٢ که از موضع خط 
به اين ندا که انـقـالبـيـگـري و جـنـبـش             

در .  داخل را مي آوريم سر ما ريخـتـنـد   
کنگره سوم دست باال را همـيـن خـطـي       

لـه را در دسـت            داشت که امروز کومـه 

شــش هــفــت مــاه بــعــد، بــحــث              .دارد
کمونيسم کـارگـري از بـيـرون کـمـيـتـه               
مرکزي، از بيرون انتخابات و از بـيـرون     

بــه .  کــنــگــره ورق را دوبــاره بــرگــردانــد         
فاصله يکـسـال بـعـد، بـعـد از پـلـنـوم                  

له در دسـت چـپ        شانزده، رهبري کومه
خـط چـپ مـيـگـويـد سـيـاسـت                .  است

 ٢ و ١ درست اين است و سياسهاي خط 
اشتباه بـوده و طـرفـدار کـنـگـره شـش                

له است که مصوبات خط چپ را    کومه
  .تصويب کرده است

  
 سقوط شوروی و ختم جنگ  

چند نکته ميخواهم در رابطه به فاصلـه  
لـه تـا کـنـگـره سـوم              کنگره ششم کومه

، ١٩٨٧ تا    ١٩٨٦ حزب يعني از سال 
در اين فاصله اتفاقات جـالـبـي      .  بگويم
اي    لـه کـنـگـره       کنگره شش کومه.  افتاد

. له روي يک خط چپ رفـت  بود که کومه
. اســنــاد آن کــنــگــره را مــن نــوشــتــم              

اســتـــراتــژي حــزب در کـــردســتـــان،              
مالحظاتي بر فعاليت نظامي حزب در   
کردستان، آتش بس يک جانبه با حـزب    

مـن  .  اينها خط مـن بـودنـد       .  دمکرات
. رفتـم داخـل ايـنـهـا را مـطـرح کـردم                  

خوشبختانه ابراهيم علـيـزاده روي ايـن        
عــبــداهللا مــهــتــدي بــا ايــن        .  خــط بــود  

ها مخالفت کرد، ممتنع بـود، آن       بحث
وقتها ممتنع معنيش مخـالـفـت بـود،       
همينطور چند نـفـر ديـگـر در کـمـيـتـه               

ايــن عــده ايــن بــحــثــهــا، از           .  مــرکــزي
تحليلمان از حزب دمـکـرات تـا آتـش           

 .بس يک جانبه، را قبول نداشتند
کــنــگــره شــش ايــن خــط را بــه بــحــث             

البته در اين فاصله اردوگاهها .  گذاشت
بمباران شـد و مـن نـتـوانسـتـم در آن                   

مصوبات خط چـپ  .  کنگره شرکت کنم
از فـاصـلـه      .  در کنگره تصويب ميشود

له، که ظاهرا يک خط  کنگره شش کومه
له تـثـبـيـت مـيـشـود، تـا              چپ در کومه

کنگره سوم حزب که عمـال چـپ را در         
کـن مـيـکـنـنـد چـه               باالي حزب ريشـه   

 اتفاقي افتاد؟
اتفاقي که افتاد خاتمه جنـگ ايـران و        

عراق و هـمـچـنـيـن ضـربـات مـرگـبـار               
و فضـائـي     .  نظامي بود که ما خورديـم 

فضـاي  .  که غالب شد فضاي يأس بـود   
اين که دارند از ما قرباني مـيـگـيـرنـد،      
فضاي اينکه داريم نابود مـيـشـويـم، و       

و "  حاال بحث بحث روحيه است" فضاي 

 . ها را باال برد بايد روحيه
وقتي جنگ خـتـم شـد مـا در پـلـنـوم                  

اي    کميتـه مـرکـزي حـزب قـطـعـنـامـه               
تصويب کرديم که بايد از وابستگي بـه    

سعي کنيم هم در خـارج    .  عراق کم کرد
و هــم در داخــل روي پــاي خــودمــان               

داري    خـطـي کـه تشـکـيـالت          .  بايستيم
ميکرد، و همچنين خط ملي، عراق را 

 .تنها راه نجات و بـقـاء مـيـدانسـتـنـد           

تحريکاتي که اين خط بـر سـر ايـنـکـه            
اينهـا مـيـخـواهـنـد رابـطـه عـراق بـا                   " 

شروع کرد ديدنـي  "  له را بهم بزنند کومه
له تـا     در فاصله کنگره ششم کومه.  بود

کنگره سوم حزب، فضا بـرگشـت چـون        
تشکيالت زير منگنه فيزيکي، مالـي،  

 .افقي آتي و غيره قرار گرفت مادي، بي
رفتند ببينند که منبع روحيـه دادن بـه       
کساني که بدون افق با يک تفنگ و بـا      

هـا     کمر درد قرار اسـت در کـوه و تـپـه            
منتظر بشوند چيست؟ کـمـونـيـسـم بـه         

اي نـمـيـتـوانـد           چنين کسي هيچ روحيه
اگر قرار است شما نـوک کـوهـي        .  بدهد

بنشينيد و دل خوش کنيد که بزودي بـه  
شــهــر بــرمــيــگــرديــد بــايــد بــرويــد از             

هاي سـيـاسـي ديـگـران اسـتـفـاده              سنت
 .و اين کار را کردند. کنيد

ــان                   ــن در ظــرف شــش هــفــت مــاه چ
ناسيوناليسم، تشکيالت پرستي، عِـرق  

له و زنده باد داخل،  باال گرفت که  کومه
وقتي در کنگره سوم حزب آن آدمهـا را    

  .ميديدي ديگر آنها را نـمـيـشـنـاخـتـي       
. حتـي جـواب سـالمـت را نـمـيـدادنـد                

ات کرده بودنـد و حُـکـمـت را            محاکمه
داده بودند و اجرا کرده بودند و به کنگره 

در کـنـگـره سـوم خـط مـا             .  آمده بودند
اگر اسـنـاد کـنـگـره را            .  شکست خورد

بخوانيد ميبينيد که گفتيم اين کـارهـا     
قاچ زين را بـچـسـبـيـم راه          .  فايده ندارد

آن کنگره، کنگره شکسـت چـپ      .نيست
بود و دوره بعد از آن ما ديگر بـحـثـمـان     
را به عـنـوان کـمـيـتـه مـرکـزي دنـبـال                   

. به عنوان خودمان حرف زديـم .  نکرديم
 .و باقي ماجرا را ميدانيد

بحران خلـيـج و بَـعـد سـقـوط شـوروي                
بـه هـمـيـن دلـيـل           .  اتفاقات مهمي بود

اســت کــه مــيــگــويــم اشــخــاص مــهــم          
اي مـثـل سـقـوط          شما مسأله.  نيستند

بلوک شرق را در مقـابـل سـازمـانـي در          
. يونان قرار بدهيد، منشعب مـيـشـونـد    

مائوتسه تونگ با اسـتـالـيـن سـر پـول           
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دعوايشان ميشد دو شـاخـه مـهـم در             
المللي بوجود ميامد، چه  کمونيسم بين

 .برسد که بلـوک مـربـوطـه تـمـام شـود             
هـا هـجـوم         ها و تـاچـريسـت    ريگانيست

معلوم .  بردند و هم چيز را غارت کردند
است که يک حزب کمونيست در اين سر 

اگـر شـمـا بـرويـد          .  دنيا تأثير ميپذيـرد 
بحثهاي اين دوره را بخوانـيـد مـتـوجـه        
ميشويد که تمام بحث ما اين است کـه  
با اين ترکـيـب ائـتـالفـي از نـيـروهـاي               
اجتمـاعـي و سـيـاسـي مـخـتـلـف مـا                   

بـايـد   .  نميتوانيم به اين مهـلـکـه بـرويـم       
بايد برويم در مقابل سقوط .  فکري کرد

بلوک شرق و جنگ آمريکا با عراق، در 
شرايطي کـه بسـخـتـي مـيـشـد نـفـس                  

مـا  .  کشيد، بايسـتـيـم و حـرف بـزنـيـم             
اي که اکـنـون مـعـلـوم         نميتوانيم با عده

ميشود که خودمختاري، فـدرالـيـسـم،       
کُــردهــا " مــرگ بــر کــمــونــيــســم و مــا            

ارکــان ايــدئــولــوژيــکــش را      "  صــادقــيــم
اي    تشکيل ميدهد به چـنـيـن مـهـلـکـه         

اصال قبل از اينکه ما اين حرف .  برويم
را بزنيم و قبل از اينکـه مسـألـه جـدي         

مـا  .  بشود عـلـيـه مـا شـورش کـردنـد               
ــم        ــشــان دادي ــکــســت ــه        .  ش ــار دوم ک ب

شورششان شروع شد ما تصميم گرفتيم 
ما يک بار خط . که از حزب بيرون برويم

ناسيوناليستي در تشکيالت کردستـان  
عـقـبـش رانـديـم و          .  را شکسـت داديـم    

. تشــکــيــالت را از دســتــش درآورديــم         
وقتي دفعه دوم جالل طـالـبـانـي پـرچـم           

گرائي را در سليمانيه به اهتزاز در    ملي
آورد و معلوم شد که چـه بـهـشـتـي در            
مقابل ناسيونالـيـسـم کُـرد بـاز شـده و               
مارکسيسـم هـم در صـحـنـه جـهـانـي                 
وضعش خراب است، صحنه چرخيده به 
اين که اصال چـرا بـايـد مـارکسـيـسـت            
بود؟ لنين هرچه گفته که گفته، زنده باد 

و با اين افق ...  واقعيت شيرين عيني و
اينجا ديگر نگاه داشـتـن حـزب      .  رفتند

. کمونيست اشتباه و خود گول زدن بـود 
ما تصميم گرفتيم حزب کمونيـسـت را     

 .ترک کنيم
سقوط شرق مـارکسـيـسـم را از چشـم            

شرق مارکسيست نـبـود ولـي      .  انداخت
سقوط شرق مارکسيـسـت را از چشـم          

علت اينکه يـک عـده در       .  همه انداخت
کردستان بـه حـرف کسـانـي از تـهـران               
ظاهرا با يک ال پيـراهـن بـه کـردسـتـان           

اند گوش ميدادند اين بود که فکـر   آمده

ــيــســت هســتــنــد          . مــيــکــردنــد کــمــون
وقـتـي   .  کمونيست هنوز جَـذَبـه داشـت       

کمونيست جَـذَبـه نـداشـت بـه راحـتـي                
ميشد عليه منصـور حـکـمـت کـه تـا             
ديــروز پــايــش را از مــاشــيــن بــيــرون              
نــگــذاشــتــه دورش جــمــع مــيــشــدنــد،          

بـه راحـتـي      .  مزخرف گفت و فحش داد
اگر کـمـونـيـسـم        . ميشد اين کار را کرد

مطرح نيسـت ايـن آدم و کسـانـي کـه                
خــودشــان را بــا کــمــونــيــســم تــداعــي           
ميکنند چـه ارزشـي دارنـد؟ کـودتـاي              

اي، که رهبرانش را االن در ايـن           خزنده
سازمان زحمتکشان ميبينيم، را شروع 

اي که اينها بر سر  کردند، کودتاي خزنده
مسأله جالل طالباني و قضيه سليمانيه 
شروع کردند ما را متقاعد کرد که بايد 

من با خودم فکر کـردم کـه ايـن          .  برويم
روند اول .  روند دوم را ديگر ما ميبازيم

. را برديم چون مقررات بازي معلوم بود
حزب کـمـونـيـسـت ايـران را بـدون مـا                 
نميتوان نگاه داشت پس کودتا کـنـنـده      

ــرود         ــد عــقــب ب ــاي امــا جــمــهــوري      .  ب
خودمختار در سليمانيه را نه تنها بدون 
ما ميتـوان نـگـاه داشـت بـلـکـه بـراي                 
اينکار احتماال بايد از روي نعش ما هم 

 . رد شوند و اين بار احتماال ميشوند
ها بـود     تعرض اول تعرض تشکيالتچي

اما تعرض دوم حمله اينهـا هـا نـبـود،         
تعرض خط يک، يعني ناسيوناليستها، 

هاي عبداهللا مهتـدي   اگر به نوشته.  بود
در آن دوره نگاه کنـيـد گـذار از عـرض           
سالن و رفتن از ايـن کـمـپ بـه کـمـپ                 
مقابل را ميشود ديد و کار امـروزشـان   
چيزي بيشتر از وفـاداري بـه خـطـشـان            

در نتيـجـه در بـحـران دوم، در             .  نيست
شرايطي که چائوشسکو را بردند و يـک    
روزه کشــتــنــد، در شــرايــطــي کــه اگــر            
ميگفتي کمونيـسـت هسـتـم صـاحـب           
خانـه اجـاره را فسـخ مـيـکـرد، در آن                   
شرايط وقتي ناسيونالـيـسـتـهـا بـه مـا            
حمله کردند، با اينـکـه در تشـکـيـالت          
ابدا کمّيت باالئي نداشتند، بـا ايـنـکـه         
تمام اهرمهاي تشکـيـالتـي دسـت مـا          
بود، با اينکه تـمـام هـويـت و مُـهـر و                 
امضاي تشکيالت ما بوديم، هـمـه را       

توضيح ميـدهـم کـه      .  گذاشتيم و رفتيم
چرا در پرتو اتفاقـاتـي کـه امـروز دارد           

الـعـاده درسـتـي          ميافتد، اين کار فـوق   
 . بود
 

 چ ر ا   ح ک ا   ت ج ز ي ه   ش د ؟ 
به هرحال مـيـخـواسـتـم بـگـويـم حـزب              
کمونيست ايران در يـک پـروسـه مـادي         
تاريخي و به دليل اوضاع سياسي و بـه    
دليل اختالفات طبـقـاتـي و جـنـبـشـي            

قرار نبود کـه    .  موجود در آن تجزيه شد
زاده    تا حاال پاي صحبت آقاي ايلخانـي 

حتي اگر شوروي هـم سـقـوط        .  بنشينم
نميکرد و جرج بوش سليمانيه را دسـت  
جالل طالباني نميداد ما نميتوانستـيـم   
که تا حاال پاي صحبت کسي نشـسـتـه    
. بــاشــيــم کــه فــدرالــيــســم مــيــخــواهــد        

دعوايش با ما سر خود بحث فدراليسم 
در بـحـث دمـکـراسـي          .  شروع مـيـشـد     

در بـحـث     . دعوايش با ما شروع ميشد
حق تعيين سرنوشت دعـوايـش بـا مـا           

در بحث زن دعوايـش بـا     .  شروع ميشد
در بـحـث انـقـالب         .  ما شـروع مـيـشـد      

فرهنگي در ايران و در بحث حـجـاريـان    
و اينطـور  .  دعوايش با ما شروع ميشد

اي از      در تک تک اين مراحـل عـده    .  شد
در نتيـجـه، ايـن پـروسـه          .  ما جدا شدند

اين .  بداليل سياسي اجتناب ناپذير بود
آدمهائي که در آن پروسه شرکت کردند، 
حتي کساني که من سر سـوزنـي بـراي        
عقايدشان احترام قائل نيستم، يک سـر    
وگردن از چپـهـاي دور و بـر خـودشـان              

هيچکدام آدمهاي حقير و  .تر بودند بلند
همه کـارهـاي بـزرگـي       .  کوچکي نبودند

کرده بودند و از هم جدا شدنشان هم بـه    
. خاطر اين نـبـود کـه کسـي کـلـک زده              

آدم هاي بزرگي بودنـد در    .  اينطور نبود
پروسه بزرگي شرکت کردند و در مقابل 

ايـن  .  نتايج آن پروسه از هم جـدا شـدنـد     
آدمها سه يا چهار سـازمـان مـخـتـلـف         
درســت کــردنــد و اگــر امــروز ارونــد               
آبراهاميان بخواهـد تـفـاوتـهـايشـان را           
توضيح دهد به دقـت در يـک صـفـحـه            

امـروز اگـر     .  ميتواند اين کار را بـکـنـد   
کسي بخواهد اين پروسه را تحليل کند 
اينکـار را بـه شـيـوه سـيـاسـي انـجـام                    

گرائي  چپ، راست، مرکز، ملي. ميدهد
ايـنـهـا    .  کُرد و غيره را نشـان مـيـدهـد          

خطوطي هستند که معني داشتند، از   
نه بخاطـر کُـرد بـودن و          .  هم جدا شدند

فارس بودنشان، و به اين ترتيب صـادق  
و ناصادق بودنشان، نه بخاطر ايـن کـه       

اي زود رفتند، چپ رَوي کردنـد، بـا      عده
لحن بـدي حـرف زدنـد، کـتـابـي را از                 
اسناد منتشر کـردنـد، خـوش رفـتـاري          

بخاطر ايـنـکـه مـا کـه          .  نکردند و غيره
سهل است حتي اگر حزب بلشويک هـم    
با چنين اتفاق جهاني روبرو شده بود بـه  
. هشتاد و پنج فرقه تقسـيـم مـيـشـدنـد        

چه واکسني ممکن بـود بـه     .  همه شدند
ما زده باشند که در مقابل ظهـور دوي    
خرداد، پايان جنگ ايران و عراق، فـتـح   
کردستان توسـط نـيـروهـاي جـمـهـوري            
اسالمي، سقوط بـلـوک شـرق، جـنـگ            
آمــريــکــا و عــراق، بــقــدرت رســيــدن             
ناسيوناليسم کُرد در کردستان عراق، از 
جايمان تکان نخوريم و کماکـان بـا هـم        
. عکس بينـدازيـم؟ ايـن عـمـلـي نـبـود              

سـنـدش هـم      .  گرايشات مختلفي بودند
اين است که االن چهار حزب از آن بيرون 
آمده که زمين تـا آسـمـان بـا هـم فـرق               

  .ميکنند
  

 ح ک ا   ب ع د   ا ز   ج د ا ي ی   م ا   
تشکيل سازمـان زحـمـتـکـشـان کـاري            
است که اگر ناسيوناليـسـم قـدرتـش را         
داشت ميبايست بيسـت سـال، پـانـزده         

چـرا  .  سال، يا ده سـال پـيـش مـيـکـرد              
ناسوناليسم کُرد موجود در آن سازمـان  
مجبور شد بيست سال صبر کند که بـه  
اين نقطه برسد؟ اين سـؤالـي اسـت کـه           
ميخواهم کمي روي آن مکث کنم که به 
نظر من صحت شيوه برخورد ما به ايـن  
 .جريان را بيشتر از هرچيز نشان ميدهد

هنگام جدائي بعضـي از رفـقـا بـه مـا              
ميگفتند که ما اکثريت قاطع هستـيـم   
چرا حـزب کـمـونـيـسـت ايـران را تـرک                 
ميکنيم؟ چرا اسـم و رسـم و راديـو و                
تسليحات و پول و همه چيز را برايشـان  
ميگذاريم و ميرويم؟ چـرا ايـن کـار را          
ميکنيم؟ بحث مـن ايـن بـود کـه ايـن              
جدالي است که در شرايط فعلي نـبـايـد    

گفتم به نظر من فـعـال   .  به آن وارد شويم
کمونيست کُشان است، ناسيـونـالـيـسـم      
در کردسـتـان عـراق قـدرت را بـدسـت               
گرفته است، پول و اسلحه را در اختيـار  
دارد، دروه آنتي کمونيسم است، آنوقـت  
قرار اسـت مـا بـرويـم از يـک مـوضـع                  

اي جلوي اين موج بايستيم و  اساسنامه
جوابگو باشيم؟ اگر ما آن موقـع دسـت     
به تسويه راست در حـزب کـمـونـيـسـت         
ايران ميزديم همين کاري را ميـکـردنـد    

اي    عـده .  که امروز عبداهللا مهتدي کرد
جمع ميشدند و ميگـفـتـنـد کـه اصـال           
تشکـيـل حـزب از اول اشـتـبـاه بـوده،                  

فارسها خيانت کردند، ما همه چـيـز را     
در طبق اخالص گذاشتيم، اينها دارنـد    
براي قدرت خودشان تالش ميکنـنـد و     
بجاي اينکه با دوازده نفر بيرون بروند با 

يک سازمان .  سيصد نفر بيرون ميرفتند
لـه     درست ميکردند و بخودشان کـومـه    

عين همين کـار  .  زحمتکشان ميگفتند
را ده دوازده سال پيش ميکردند و اگـر      
اين کار را ميکردند باخت بزرگي بـراي  

 . ما بود
اي کـه       ما اينها را گذاشتيم تا با پديـده 

. برايشان بجا گذاشته بـوديـم ور بـرونـد        
اگر ما ايستاده بوديم و تصـفـيـه کـرده           
بوديم خط ناسيوناليستي کُرد، ده سـال    
پيش اين برنامه را پياده مـيـکـرد و آن        
موقعي بود که آدمها را در دنيا به جرم 
  .مارکسيست بودن به سيخ ميکشيدند

انـد، حـزب        امروز که اين کـار را کـرده        
تر  کمونيست کارگري از آن موقع عظيم

امـروز کـه     .  در مقابلشان ايستاده است
اين کار را کـردنـد داسـتـان شـکـسـت                
کــمــونــيــســم تــمــام شــده و الاقــل در               
چــهــارچــوب ايــران داســتــان، داســتــان         

االن که اين کار .  تعرض کمونيسم است
اگـر آن    .  اند ديگر شانسي نـدارد  را کرده

موقع ايـن کـار را کـرده بـودنـد هـمـه                    
هـايشـان      ناسيوناليستهـا را از سـوراخ        

برميگشتند و هـرکـس   .  بيرون مي آورد
را که الي علفها افـتـاده بـود را جـمـع              

 . ميکردند و ميبردند
بنابراين درست اين بود کـه مـا بـرويـم           
نيروي خودمان را جمع کـنـيـم و صـف         
. فشرده و جنبش خـودمـان را بسـازيـم        

اي شده که هـمـه      نيروئي که امروز پديده
چپ ايران روي هم گـوشـه کـوچـکـي از          

از نـظـر اهـمـيـت        .  کادرهاي آن نميشود
از نـظـر      .سياسي و از نظر کمّيـت نـيـرو     

اکتيويسمش و از نظر حرف روشني کـه  
  .دارد به مردم ميزند

چرا امروز جريان ناسيونالـيـسـتـي جـدا        
ميشود؟ به نظر من عبداهللا مهتـدي و    
دوستانش ده سال پيش هم اين خـط را      

عــلــت ايــن کــه آن مــوقــع            .  داشــتــنــد 
نميتوانستند به سـادگـي بـگـويـنـد کـه            
ميرويم اين جريان را تشکيل ميـدهـيـم    

العاده رو به عقب در جـدائـي      شيوه فوق
گفتيم اين سازمان مال شما، همـه  .  بود

چيزش مال شما و اصال حزب خـودتـان   
قـول دادنـد کـه        .  است آنرا اداره کـنـيـد     

. ميروند روي خط ما اداره اش ميکنند
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اگر اسناد آن دوره را نـگـاه کـنـيـد، در            
پلنوم حزب قسم ميخورند و ميگوينـد  
اينها به بنيادهاي افکار خودشان پشت 
کردند و ما ميرويم کمونيسم کـارگـري     

اينها ما را تضعـيـف   .  را پياده ميکنيم
کــردنــد امــا مــا حــزب را بــازســازي               
ميکنيم و حزب پرافتخار کـمـونـيـسـت      

گفتيم زنده باشيد . ايران را پيش ميبريم
اگر اين کار را بکنيد ما مخلص شـمـا     

عبداهللا مهتدي سعي کـرد از      .  هستيم
هـمــان مـوقــع ادبـيــات آلـتــرنــاتـيــو آن              

شـان     در نشـريـه  .  سازمان را درست کند
شروع کرد دربـاره ايـنـکـه کـمـونـيـسـم                
چيست، دمکراسي چـيـسـت، شـوروي         

سعي کـرد يـک       .  چيست و غيره نوشتن
روايتي که بر اساس آن بشود عکس ما 

عکس هيأت . را الک زد را بدست بدهد
رئيسه کنگره موسـس را نشـان داد و           
گفت اين عبداهللا مهتدي اسـت و ايـن         
هم ابراهيم عليزاده و اين وسط نميدانيم 

سـعـي   !!  چرا يک کانگرو ايستـاده اسـت    
کرد عکسهاي ما را الک بزند و بـجـاي     

شـش هـفـت مـاه         .  آن کانگرو بـکـشـنـد    
حـزب  .  سعي کردنـد ديـدنـد نـمـيـشـود           

يـک  .  کمونيست ايران بالماسکه نيـسـت  
هـا واقـعـي         پديده واقـعـي اسـت، ايـده          

هستند، کمونيسم واقعي است، آدمهـا  
واقعي هستند، فکر مـيـکـنـنـد، خـط           
دارند، تاريخي دارنـد، تـاريـخ واقـعـي            
. است و حافظه تاريـخـي مـعـنـي دارد         

شما نمـيـتـوانـد يـک نشـريـه در تـيـراژ                  
هفتصد نسخه در بيارويد و بعـد بـا دو       

هـاي     مطلب راجع به دمکراسـي، تـکـه     
دست اول يا اريـژيـنـالـي کـه مـنـصـور               

اند را کنار  حکمت يا ايکس و واي گفته
بگذاريد و باقيش را از اقتصاد نوشـيـن   

سر هم جمع کـنـي و     "  تاريخ مختصر" و 
براي تحبيب چپ باقي مـانـده بـگـوئـي        
اين حرفهاي مستقل من است و انتظار 
داشته باشي که آن جـنـبـش و آن خـط             

 . منسجم بشود
 

 عروج ناسيوناليسم با تاخير 
تنها مـوضـع واقـعـي بـراي بـازسـازي                

له بعد از مـا مـوضـعـي بـود کـه              کومه
 .امروز عبداهللا مهتـدي گـرفـتـه اسـت         

تنها موضع واقعي، از نظـر تـاريـخـي،       
براي بازسازي يک سازمان در مقابل ما 

له اين بود که عليه کل تجربه  بنام کومه
نميتوانـيـد بـرويـد آن         .  آنرا فرموله کني

تجربه را نگاه داريد و بگوئيـد کـه مـن        
آنرا درست ميکنم و ايـنـهـا کـه آن را               

خـيـلـي جـالـب        .  ساختند هيچ نيستـنـد  
است که وقتي ما رفتيم جريانـات چـپ     

شـان   ديگر کاري نداشت که اينها برنامه
قبـولشـان   .  چيست و جمالتشان چيست

با .  با آغوش باز قبولشان کردند. کردند
اينکـه ايـنـهـا مُـهـر و امضـا و هـمـه                      
امکانـات تشـکـيـالت و مسـئـولـيـت               

از .  پليميکهاي قبلي با چپ را داشتنـد 
نظر فُرمال آنها به راه کارگـر بـد گـفـتـه          
بودند، آنها با دمـکـرات جـنـگ کـرده            

اما دمکرات فهميـد کـه گـويـا         .  بودند
 .جنگش را با ما کرده است

راه کارگر فهميد که گويا اختـالفـش بـا      
ما بوده، اتحاد چـپ کـارگـري و هـمـه              

هــاي خــارج کشــور          اســالمــي  -مــلــي
فهـمـيـدنـد کـه کسـانـي کـه در حـزب                    

هـاي خـوبـي         انـد آدم      کمونيست مـانـده  
هستند و ميشود با آنها کـنـار آمـد و          
همه گفتند که حزب کمونيست ايران که 

ايـن  .  ما چشم نداشتيم ببينيمش، رفـت 
اي که باقي مانده، درست است که  پديده

اسمش حزب کمونيست اسـت، امـا از       
ميشود بـا آنـهـا کـنـار            .  خودمان است

و يا بقول خود ابـراهـيـم عـلـيـزاده         .  آمد
گفتند اينها خلق کُردند، برويم بـه آنـهـا      

اينها دوبـاره خـلـق کُـرد           .  آوانس بدهيم
شدند و براي پيوستن به جبهـه از آنـهـا        

 . دعوت شد
وقتي عبداهللا مهتـدي مـيـگـويـد مـن           

ام و تـفـنـگ اتـحـاديـه مـيـهـنـي                      رفته
لـه     کردستان عراق را روي گـردن کـومـه     

پنجاه در کـمـيـتـه         -ام که پنجاه گذاشته
له ميگـويـد    مرکزي شريک شوم و کومه

نه، کسي نميگويد کـه ايـن کـار مـثـل            
وقتي منشعـبـيـن    .  هواپيما ربائي است

حزب دمکرات جدا شدند مـا گـفـتـيـم          
حزب دمکرات، حزب دمکرات است و 

ما حـاضـر   . منشعبينش هم منشعبين
نيستيم به منشعبين از حزب دمکرات 

حتي اگر آمـده  .  بگوئيم حزب دمکرات
حزب دمکرات آنهائي . با ما صلح کند

انـد و کـنـگـره            هستند که آنجا نشستـه 
ولي چون .  قانونيشان را برگزار ميکنند

از نظر اين چپ اينها خلـق کُـرد تـلـقـي          
ميشوند و قرار نيـسـت کسـي بـگـويـد           
باالي چشمشان ابروست و همه بايـد بـا     
آنها وصـلـت و وحـدت کـنـنـد، کسـي                
نميگويد که آخر چپ معيارهائـي دارد    

و شما يا بايد در کنگره سازمانتان رأي 
کـمـيـتـه     .  بياوريد و يا انشعـاب کـنـيـد      

پنجاه تقسيـم    -مرکزي را با من پنجاه 
کنيد و گرنه اله و بله ميکنم يعني چه؟ 

ــه                ــوم ــودت را ک ــم خ ــور اس ــط ــه    چ ل
ميگذاري؟ طـوري شـده کـه طـرف از               

له بيرون رفـتـه و اسـم خـودش را              کومه
لـه و بـا راديـو فـرانسـه                 گذاشته کومـه 

لـه     مصاحبه ميـکـنـد و وقـتـي کـومـه             
لـه     ميپرسد چرا بنام دبـيـر کـل کـومـه           

! حرف ميزنيد؟ جواب ميدهـد سـاکـت     
لـه   تو اصال کي هستي که در کار کومه

دخالت ميکني؟ اين فضائي اسـت کـه     
در آن مي آيند و با اينها دست ميدهند 

 .ايم چون ما رفته. و نزديکي ميکنند
سـتـيـزي و         تمام آن نفرت، تمام آن چـپ     

هـا و تـمـام آن             تمام آن ترور شخصـيـت  
هياهو براي اين بود که خط مـا در آن        
حزب حاکم بود و خود ما آنجا بوديم، و 
وقتي رفتيم حـزب کـمـونـيـسـت ايـران              

 .رفت
ما مُهر و امضـا را گـذاشـتـيـم چـون                

نميخواستيم به يـک جـنـگ نـابـرابـر و               
زودرس با نيروهائي برويم که در فضاي 
سياسي و اجتماعي آن دوره دسـت بـاال     

کــم بــودنـد و در کــنــگــره           .را داشــتــنــد  
نـفـر را بـا خـودشـان             ١٥ نميتوانستند 

اگر ما به کنگره چهار ميرفـتـيـم    .  ببرند
همين بالئي سر عبداهللا مـهـتـدي مـي       
: آمد که در کنگره خودشان سرش آمـد   

انتخاب نميشد و رأي نمياورد، اگر مـا  
ولـي مـا طـوري        .  اش نميکرديم توصيه

رفتيم که وقتي در پلنوم بيست و يـکـم     
گفتم که ما داريم ميرويم و مـن خـودم       
را براي رهبري آن تشـکـيـالت کـانـديـد         
کــردم، هــمــه آنــهــا، از جــملــه آقــايــان             
مهتدي، عليزاده و بـابـامـيـري بـه مـن           

اين تصمـيـمـات در نشـريـه           .رأي دادند
طـوري  .  کمونـيـسـت چـاپ شـده اسـت            

رفتيم که به کسي که اعـالم کـرده دارد       
ميرود رأي ميدهند کـه تـا وقـتـي کـه            
. هســت در رأس تشــکــيــالت بــاشــد           

عبداهللا مهتدي در آن پلنوم، چهار رأي 
خـود  .  هـا را آوردم        آورد، من همـه رأي   

آقاي مهتدي بـه مـن رأي داده کـه در              
موقع انشعاب مسئوليت سازمانش را 

فضائي که مـا    . همچنان برعهده بگيرم
بوجود آورديم به اينها اجازه کار ديگري 

 . به اينها نميداد
اگر ما اينها را آنتاگونيـزه مـيـکـرديـم،        

هــمــانــطــور کــه بــعــدا ديــديــد، حــقــوق          
اي و اينکه چه کسي صاحـب   اساسنامه

نام حزب است و غيره بي معني ميشد 
و آنوقت همين بحث را مـيـکـردنـد کـه        

له ما هستيم، شما  کومه: حاال ميکنند
ــلّــاخــورش کــرديــد، شــمــا آنــرا بــاال             مُ
کشيديد، شما خيانت کرديد، سـيـصـد      
نفر مـيـشـدنـد و اردوگـاهـهـايشـان را                 

و ما نميتوانستيم برويـم و بـه       .  داشتند
تک تک فعالين آن سـازمـان دسـتـرسـي        
پيدا کنيم و مثل امروز بگوئيم که چـه    

در نتيجه ما اينهـا را از      .  اتفاقي افتاد
 .اين فرصت تاريخي محروم کرديم

له را بـه   سال تالش کردند که کومه ١٠  
اين خطي که هستـنـد تـبـديـل کـنـنـد،             

آن آدمهائي کـه بـا يـک پـيـراهـن             .  نشد
آمده بودند و ظاهرا کسي نبودند، آنقدر 
کسي بودند کـه حـتـي وقـتـي رفـتـنـد                 
نميشد تتمه آنچه کـه بـاقـي مـانـده را              

-هـنـوز جـريـان مـهـتـدي           .  بدست آورد
اينها "ايلخاني برميگردد و ميگوند که 

به خط کمونـيـسـم کـارگـري        )  له کومه( 
عالقمندند و تحلـيـلـهـاي ايـن خـط را             

هنوز ديـدگـاهشـان    " ، "  تحويل ميدهند
ــاه حــزب                 ــدگ ــي دي ــه مــل روي مســأل

اگـر ايـن     ".  کمونيـسـت کـارگـري اسـت         
ــايــد قــبــول کــرد کــه                 درســت اســت ب
ناسيوناليسم کُرد در حزب کمـونـيـسـت     
ايران پديده زبون و ضعيفي بود، همـيـن   
حقش است که االن ميبيـنـيـد و حـزب         
کمونيست روي آن بنياد سـاخـتـه نشـده       

ــرد يــکــي از          .  بــود نــاســيــونــالــيــســم کُ
گرايشات جـعـلـي و کـاذبـي بـود، کـه                
بخاطر اينکه آلترناتيو ديـگـري نـبـود،         

ده .  خودش را در آن حزب چـپـانـده بـود      
سال اينها سعي کردند که سـازمـانشـان    
. را روي اين خط ببرنـد و نـتـوانسـتـنـد          
. معلوم شد که تحليل ما درست اسـت   

امـا  .  داري جوابگـو نـيـسـت       تشکيالت
ده سال رفـتـنـد      .  داري کردند تشکيالت
ما گـفـتـيـم کـه        .  داري کردند تشکيالت

. اگر اين کار را بکنيد بجائي نميرسـيـد  
اگر به انتقاد عبداهللا . و بجائي نرسيدند
له نگاه کنيد، ميگويد  مهتدي به کومه

ما در اين دهسال پاسيو شـديـم، هـيـچ       
فعاليتي نکرديم، انـگـار هـيـچ خـبـري           
. نيست و کاري نـمـيـخـواهـيـم بـکـنـيـم            

دقيقا دارد همان انـتـقـادي را بـه خـط            
مــرکــز مــيــکــنــد کــه مــا آن مــوقــع                

کاري نمـيـخـواهـد بـکـنـد و            :  ميکرديم

گـفـتـيـم جـامـعـه          .  فقط صبر مـيـکـنـد    
دقـيـقـا خـط       .  دگرگون شد کاري بکنيد

مرکز را دارد باهمان تبيين ميکوبد که 
ما ميکوبيديم و ميگفتيم که اين خـط  

وقتي حـزب  . افق فعاليت سياسي ندارد
کمونيست تشکيل شد ديگر نشسته و   

اما عبداهللا مهتدي .  دارد صبر ميکند
و دوستانش ديگـر نـمـيـتـوانـنـد صـبـر              

مملکت دارد شـلـوغ مـيـشـود،          .  کنند
جامعه دارد قطبي ميشود، در باز شده 
و هزار و يک امکان بوجود آمده و روي   

له نميـشـود چـيـزي را          ايدئولوژي کومه
مهتدي ده سـال سـعـي کـرد         .  تکان داد

خط خودش را حاکم کـنـد نـتـوانسـت،          
ايـن  .  نيرويش را برداشت و بيـرون رفـت    

  .اتفاقي است که افتاده است
 

 بحران در ناسيوناليسم کرد 
در نتيجه سازمان زحمتکشان تشکلـي  
است که ايجادش بعد از سالها بـداليـل   
مختلفي مقدور شده و به همين داليـل    
مختلف از نظر سياسي پديده ضعيـفـي   

اي کـه   من اين داليل را در نوشته.  است
حـزب  .  در نشريه هفتگي داشتم شمردم

اگـر حـزب     .  دمکرات در بـحـران اسـت       
دمکرات در بحران نباشد ناسيوناليسـم  
. ميرود عضو حزب دمکرات مـيـشـود   

ممکن است دو نفر هـم عضـو نشـونـد         
ــم                  ــرچ ــي جــامــعــه پ ــل ــطــور ک ــي ب ول
ناسيوناليسمـش بـلـنـد اسـت و بـه آن                 

بحران حزب دمکرات است .  ميپيوندند
اين را بـگـويـد،    "  بروسکه" اجازه ميدهد 

ناصر رزازي آن را بـگـويـد و عـبـداهللا              
اگـر ايـن     .  مهتدي حرف بـزنـد و غـيـره        

بحران نبود هژموني در حزب دمکرات 
اگر االن قاسملوئي بود که تصويـر  .  بود

بزرگ حزب دمکرات را جلوي جـامـعـه    
کُرد ناسيوناليست داخل و خـارج نـگـه      
داشته بود، اين محـافـل فـوقـش گـروه          
. فشار روي حزب دمکـرات مـيـشـدنـد       

ميرفتند شرايطشان را براي وحـدت بـه     
ــد            ــن ــوي ــگ ــکــرات ب ــزب .  حــزب دم ح

دمکرات در بحران است و خوابش بـرده  
يک حزب نهادي در جامعه اسـت  .  است

کســي حــزب    .  امــا کــاري نــمــيــکــنــد       
از .  دمکرات را در زندگيش نـمـيـبـيـنـد      

يک طرف حزب دمکرات در رابـطـه بـا        
ناسيوناليستهاي خارج کاري نميکـنـد،   
از طرف ديگر در داخل دارنـد جـنـبـش       
دو خردادي درست ميکنند، که بـنـظـر      
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من دو خرداد در کردستان يعني حـزب    
دمکرات، اما رهبري حزب دمـکـرات     
از روي بيمايگي اين را نميفهمد و عليه 

حزب دمکـرات  .  آن موضع گرفته است
شروع کـرده نـهـضـت دوم خـردادي در              
کردستان را محکوم کردن در حالي کـه    

در هـر    .  عمال رفقاي خـودش هسـتـنـد      
صــورت حــزب دمــکــرات رهــبــري               

افق است و  کفايت و ناتواني دارد، بي بي
. انـد    در نتيجه ناسيوناليستهـا ول شـده      
شـام  " اگر يکي بيايد و سوت بـزنـد کـه        

هــمــه ايــنــهــا بــه حــزب       "  حــاضــر اســت  
بـايـد چـنـيـن        .  دمکـرات بـرمـيـگـردنـد        

  .رهبري در حزب دمکرات عروج کند
 

فاکتور دوم رشد کـمـونـيـسـم کـارگـري            
اينها خيلي پيش خودشان گفتند . است

که کمونيسم کارگري هـيـچ نـيـسـت و            
مدام اين را در اين ده سال تکرار کردند 

امـا حـتـمـا       .  که اينها هـيـچ نـيـسـتـنـد         
گزارشهاي داخل بدسـتـشـان مـيـرسـد،         
حتما ميدانند داستان چيست، و اين که 
در صحنه داخلي کردستان بايد روبروي 
. حزب کمونيسـت کـارگـري بـايسـتـنـد           

جواب حزب کمونيست کـارگـري را بـا        
بـايـد   .  له نميشـود داد    خط پاسيو کومه

افـق  " رفت روي موضع سيسـتـمـاتـيـک        
ايستـاد، بـايـد شـروع بـه             "سوسياليسم

ترور شخصيت کرد، بايد شروع به دروغ 
گفتن کـرد، و قـومـّيـت آدمـهـا را بـه                  

قومّيتي که اينها . گناهشان تبديل کرد
مـا کُـرد هسـتـيـم و            .  به مردم ميدهند
بايد شـروع بـه تـحـريـک          .  اينها فارسند

کردن و دروغ گفتن راجع به تاريخ کـرد،  
لـه     کـومـه  .  بايد سر اين موضع ايسـتـاد  

  .جوابگوي اين نبود
 

باالخره مسأله دوم خرداد يـک فـاکـتـور       
گـويـا قـرار اسـت         .  تعيين کننـده اسـت    

دوم خرداد آمـده و قـرار       " .مذاکره بشود
اسـت مــذاکـره شــود و مــا را دعــوت               

در نتيجه بايد برويم و کـاري  ".  نميکنند
کنيم که مـا را دعـوت کـنـنـد و پـاي                 

اينها تصويري از اينکـه  .  مذاکره باشيم
ايران تحوالتي انـقـالبـي و سـرنـگـونـي            

. اي را از سر ميگذراند، ندارنـد  خواهانه
بيشتـر تصـور حـجـاريـانـي از پـروسـه                 

کـه گـويـا      .  سياسي آتي در ايران دارنـد   
قرار است يک جناح دوم خردادي بيـايـد   
و شرايط را در ايران متعارف کند و بـا    

کُردها بنشيند و راجع به خودمخـتـاري   
حرف بزند و بهتـر اسـت ايـنـهـا عـقـب              

را که "  له خبرنامه کومه" نشريه . نباشند
" دکتر رئيس دانـا " باز ميکني ميگويد

انـد، خـانـم         اند اين را گفتـه  تشريف برده
اند، آقاي  کديور نماينده مردم آن را گفته

فالني سردبير فالن نشريه مسلمان ايـن  
انـگـار اکـثـريـت دارد          .  را گفته و غيـره 
ــامــه ســازمــان     .  حــرف مــيــزنــد     خــبــرن

زحمتکشان از نظر موضعش در مـورد  
اتفاقات داخل ايران تفاوتي بـا نشـريـه        

وگرنه چه وقـت مـن     .  کار اکثريت ندارد
احمد بني احمد را به عـنـوان نـمـايـنـده         
مجلس از شاه قبول کردم و يا مـجـلـس    
شاه را به عنوان مجلس قبول کردم کـه    
تو جميله کديور را بعنوان نماينده مردم 
قبول ميکني؟ کـي مـا مصـبـاح زاده           
رئيس کيهان را ژورناليست قبول کرديم 
که حاال قرار است آقـاي ايـکـس را در          
تهران ژورناليست تعريف کـنـيـم؟ کـي         
هــوشــنــگ نــهــاونــدي را اقــتــصــاددان         
دانســتــيــم کــه حــاال رئــيــس دانــا را               
اکونوميـسـت و اقـتـصـاددان خـطـاب              
کنيم؟ اين يک انتخاب سيـاسـي اسـت،      
قرار گرفتن کنار اينها و رفتن در کالس 

اين مـوضـع اکـثـريـت اسـت،           .  آنهاست
موضع اکثريت و جريان شفيق، آذريـن،  
رضا مقدم، امـيـر پـيـام، حسـن وارش            

موضع همان کساني است که از   .  است
ايـن  .  ميان ما از پنجره بيرون افـتـادنـد     

ــان اســت          ــظــر     .  مــوضــع حــجــاري از ن
سياستشان روي ايران ديدگاه حجـاريـان   

منتهي مهتدي سـهـم     .  اند را قبول کرده
حـجـاريـان هـر       .  خودش را مـيـخـواهـد      

کاري را که ميخواهد بکند به شـرطـي     
ايـن مـوضـعـي       .  که سهم اينها را بدهد
ايـن فـاکـتـورهـا،        .  است که اينها دارنـد 

يعني ضـعـف حـزب دمـکـرات، رشـد             
لـه     کمونيسم کارگري، پاسيويته کـومـه    

فعلي و ناتوانيش در جوابگوئي به ايـن    
مسائل و باالخـره دوم خـرداد و چشـم            
انــداز مــذاکــره، چــهــارچــوب کــنــونــي          
انشعاب اينها را ميسازد و ديگر بـايـد   

  .بروند روي اين موضع
  

 ناسيوناليسم قومی و فاالنژيسم 
آيا اين جماعت سازمان زحـمـتـکـشـان        
نيروئي هستند؟ بـه نـظـر مـن از نـظـر               
اجتماعي نـه امـا از نـظـر نـظـامـي و                  

به نظر مـن راه انـداخـتـن         .  سياسي آري

باندهاي فاالنژ مسلحي که بر نـفـرت و     
کاريزماي رهبريش و بر تحريک بنا شده 

بـه ارتــش    .  بـاشـد، اصــال کـاري نــدارد         
رهائي بخش کوسوو نـگـاه کـنـيـد، بـه             
عبداهللا اوجاالن نگاه کـنـيـد، کـه تـازه            

 .تر کار مـيـکـنـد       دارد خيلي اجتماعي
عبداهللا اوجاالن پالتفرمي کـه دارد در      

جامعه ترکيه . ترکيه نيروي مادي ندارد
. نميداند باالخره با اين پديده چکار کند

عبداهللا اوجـاالن جـوابـگـوي مسـائـل             
نيست اما ايـن واقـعـيـت مـانـع از آن                 
نميشـود کـه اوجـاالن ده سـال نـيـروي                 
زيادي را پس و پـيـش کـنـد و بـرود و                

ارتش رهائي بـخـش کـوسـوو را            .بيايد
امـا االن    .  اصال سيا درست کرده اسـت 

نميدانند در مقدونيه چـطـور از شـرش          
بـه نـظـر مـن سـازمـان             .  خالص شـونـد  

زحمتکشان ميتواند دو هزار، پنج هزار 
يا شش هزار نفر مسلح را جمع کـنـد و     
موي دماغ هر آدم متمدني در جامـعـه   
کردستان بشود، شورا تخته کنند، فالن 
چيز ماليده بگـويـنـد، زيـر جُـلَـکـي بـا               
همتاي فارسشان در تـهـران گـاوبـنـدي          
کنند و شرايطي را به مـردم کـردسـتـان       
حقنه کنند، تروريسم سياسي و نظامي 

 . سازمان بدهند
اينطور نيست که چون از نظر اجتماعي 
ــري                ــب ــد، چــون ره ــشــون ــي ــم ــزي ن چــي
ناسيـونـالـيـسـم کُـرد را نـمـيـخـواهـنـد                   
بگيرند، چون طبقه کارگر کردستـان بـا     
 آنها نميرود، در نتيجه محفـلـي مـثـل      

. نه، اينطور نـيـسـت   .  هستند"  بروسکه"
بنظر من دستکم گرفتن جريان سازمان 

چون آگاهـانـه   .  زحمتکشان اشتباه است
ميخواهد ناسيوناليسم را به يک سـطـح   
فاالنژ ارتقا بدهد و مـيـخـواهـد حـزب            

حـزب  .  نفرت عليـه چـپ درسـت کـنـد           
دمکرات با ما جنـگ هـم کـرده اسـت           
اما از روبـرو کـه نـگـاهـش مـيـکـنـي                  
ميـبـيـنـي کـه مـمـکـن اسـت در يـک                     
چهارچوب سياسي تابع يـک مـقـرراتـي       
. شود و مقـررات بـازي را قـبـول کـنـد              

فاالنژيسمي که .  اينها اين طور نيستند
در اين تشکيالت هست خيلي برجسته 

ــفــرتــش از چــپ و تــحــريــف             .  اســت ن
عاطفي   -هاي اخالقي تاريخش و بحث
". صداقت" ، " اخالص: " که دارد ميکند

ايـم از اخـالص و          حزب دمکرات نديده
ميگويد مـوضـع      .صداقت و حرف بزند

بـحـث اخـالص، بـحـث          .  من اين اسـت 

صداقت، بحث خيانت کلماتي است که 
در .  بدرد پاکسازي قـومـي مـيـخـورنـد        

هـا،  " آرکـان " نتيجه ما داريم در ايـنـهـا        
هاي آيـنـده آن      " کارادزيچ" ها و " توجمان" 

 .مملکت ميبينيم
 

چقدر رشد ميکند؟ بسـتـگـي دارد بـه           
اينکه بقيه مـا چـطـور بـا آن بـرخـورد                 

به نظر من اگـر ايـنـهـا دارنـد          .  ميکنيم
رشد ميکنند به ايـن دلـيـل اسـت کـه              

له، مطابق همان ايرادي که  جريان کومه
به آن ميگيرند، نا فعال و خـواب آلـوده       

چون سّد اول در مقابل آنها . افتاده است
له اسـت کـه بـايـد            کومه.  له است کومه

هويت اينها را در جـامـعـه نـامشـروع            
آنـهـا هسـتـنـد کـه بـايـد               .  اعالم کنـنـد  

در .  بـگـويـنـد کسـي دور ايـنـهـا نـرود                 
انـد دسـت        صورتي کـه مـيـدان را داده         

ايــنــهــا، و ايــنــهــا را بــه حــال خــود                   
حتي من و شما نميـتـوانـيـم      .اند گذاشته

بفهميم کدام اعالميه دفتر نمـايـنـدگـي     
له مال کي است؟ اخبار کدام يـک     کومه

را ميخواند؟ سـخـنـرانـي کـدام يـک از             
اينها بايـد بـرود؟ فـالن جشـن را کـي                

له سرش را کرده زيـر     گرفته؟ چون کومه
، " هـيـچ نـيـسـت       " برف و فکر مـيـکـنـد       

ميگذرد و قضـيـه شـفـا           "  هيچ نيست" 
پيدا ميکند و طرف مضمحل ميشود، 
ــه عــوام                   و طــرف هــم شــروع کــرده ب

ترين اَشکال از اينها نيرو کندن و  فريبانه
واقـعـا بـا عـوام         .  بازسازي کـردن خـود    

از تـعـريـف کـردن          .تـريـن شـيـوه       فريبانه
، کسانـي  " له طيف کومه" اي به اسم  عده

که خودشان در جلسات مختلف دربـاره  
عقب مـانـدگـي سـيـاسـي آنـهـا حـرف                

انـد     شروع کرده.  اند، تا شهيد خوري زده
شهيد شهيد کردن و همـه را بـحـسـاب         

ميخواهد تاريخـچـه   .  خودش ميگذارد
آن ســازمــان را بــخــورَد، افــرادش را               
  .بخورَد، محبت به آن را بخورَد و غيره

 
 د ال ي ل   س ر ق ت   ن ا م   ک و م ل ه   چ ي س ت 
انــد    ايــنــهــا نــام خــودشــان را گــذاشــتــه         

هاي بـزرگ     اين يکي از سرقت.  له کومه
له اسم  کومه. سياسي محسوب ميشود

تشکلي بود به اسم سـازمـان انـقـالبـي          
ايــن .  زحــمــتــکــشــان کــردســتــان ايــران      

کـنـگـره    .  تشکيالت سه کنگـره گـرفـت     
اولش را نه نفر تشکيل دادند و کسانـي  
که در جلسه انـجـمـن مـارکـس دربـاره             

لـه بـودنـد يـادشـان           تاريخ شفاهي کومه
اسنادش را .  اي بود هست که چه کنگره

ما داريم اگر بخواهند ميتوانـيـم چـاپ      
کنگره دومش به اتحاد مـبـارزان   .  کنيم

کمونيست درود ميفرستد و مـيـگـويـد     
من چپ هستم و پـوپـولـيـسـم را نـقـد                

کنگره سومش بـرنـامـه حـزب       .  ميکند
کمونيست ايران را تصويب ميـکـنـد و      
تصميم مـيـگـيـرد حـزب را تشـکـيـل                 

هـا وجـود        کدام يک از اين کنگره.  بدهد
اين سازمان را توجيه ميکـنـد؟ ايـنـهـا        
طرفدار کـدام کـنـگـره سـازمـانـيـشـان                
هستند؟ از اينهـا بـايـد پـرسـيـد شـمـا               

هاي سازمـان   طرفدار کدام يک از کنگره
زحمتکشان هستيد؟ هيچکدام؟ به چـه    

اي ايــن اســم را روي خــودتــان                 اجــازه
ايد؟ ميتوانم منِ جگرکي باالي  گذاشته
بنويسم و بـگـويـم ايـن            M ام يک مغازه

بـاالخـره حسـاب و        !  مک دونالد اسـت؟ 
سـازمـان   .  کتاب و قانونـي وجـود دارد      

انقالبي زحمتکشان کردسـتـان تـوسـط       
هايش و نمايندگانش و رهـبـران        کنگره

. منتخب قانونيش به يک حزب پيوست
تازه در اين مورد رفراندم هم کرد و شما 

همه، از جمله خود شما، .  رأي نياورديد
مثل اين است .  در آن حزب عضو شدند

رفيقي که ما قبال ميشـنـاخـتـيـم بـرَوَد         
سرخود اتحاد مبارزان کـمـونـيـسـت را        

ايـن سـازمـان مـعـلـوم           .  تشکيل بدهـد 
. از اينجا بـه آنـجـا رفـت          .  است چه شد

نميتواني اسم خودت را داروين بگذاري 
يا آرم کـس  .   و باقي تئوريش را بگوئي

. ديگري را برداري، دسـت تـو نـيـسـت           
سازمان انقالبي زحمتکشـان بـه حـزب        
کمونيست ايران پيوست، قانونا، با پاي 
خودشان و با رأي خودشـان و مـطـابـق         

ايـن بـاال     .  هاي قانوني خـودشـان     پروسه
قبول داشتـم  .  کشيدن يک سازمان است

هـاي آن       اگر مـيـگـفـتـي کـه مـن ايـده              
هايش را  اما ايده.  سازمان را قبول دارم

از " آن ســازمــان  .  هــم کــه قــبــول نــداري      
، نوشته شعيـب  " کنگره يک تا کنگره دو

اش اسـت و         زکريائـي، سـنـد هـويـتـي          
پوپوليسم رانقد کرده، گفته بايـد حـزب     
تشکيل شود، به من ايراد گـرفـتـه چـرا       
اکونوميستي مخالف تشـکـيـل حـزب       

بنابراين معلوم است که فقـط  ...  هستم
 .اسمش را ميخواهند

چرا اسمش را ميـخـواهـنـد؟ چـون اگـر           
فردا روزنامه کيهان بنويسد که سه تـن    
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به اسامي باباميري، ايـلـخـانـي زاده و           
مهتدي سازمان ديگري تشکيل دادند، 
همه ميگويند خوب کـه چـي؟ چـکـار           
کنيم؟ مگـر طـاهـر خـالـدي تشـکـيـل               

لـه     نداده؟ مگر صد نفر ديگر از کـومـه    
انـد؟     چيزهاي ديگري را تشکيـل نـداده    

طرف اسمش را ميخواهد و رسـمـا در       
 .روز روشن سرقت مسلحانـه مـيـکـنـد       

اسم را ميخواهـد چـون خـودش کسـي           
وگرنه چه سنتي را ميخـواهـيـد    .  نيست

لـه     بيدار کنيد؟ به کدام سنت اين کومـه 
داريــد دســت مــيــبــريــد و از آن دفــاع             
ميکنيد؟ دارد ميگويد معروف کيالنه 
حــق داشــت، دارد مــيــگــويــد جــالل              
طالباني حـق داشـت، دارد مـيـگـويـد             
ماموستا شيخ عزالـديـن حـق داشـت،         

دارد بـه    .  له بعد بخودش ميگويد کومه
له فحش ميدهد اما ميگويد من  کومه
له نگفت جالل طالباني  کومه. ام له کومه

لـه نـگـفـت مـعـروف              کومه.  حق داشت
له وقـتـي زنـده       کيالنه حق داشت، کومه

بود و آدمهايش کشته نشده بودند، کـه    
االن نتوانند شهادت بدهند، ايـنـهـا را        

يک عده زيادي از چيزي که شما .  نگفت
داريد خودتان را به آن ميچسبانيد رفته 
به اسم سوسياليسم کشته شده و گـفـتـه    

ايـن   !است زنده با حزب کمونيست ايران
لـه     و جالب است که کـومـه  .  دزدي است

نشسته اسـت و مـيـگـويـد اسـم مـهـم                 
 !نيست محتوايشان را بايد نقد کرد

اسم مهم نيست چيست؟ دارد بزرگترين 
هديه تولدش را به او ميدهد و ميگويد 
بفرما اسم را هم ميخواهي بِـبَـر و هـر          
. چقدر ميخواهي با آن عوامفريبي کـن 

هر چقدر کسي معتقد بـاشـد کـه اسـم           
له اسم معتبر و مهمي اسـت، بـه        کومه

همان درجه بـايـد از کـاري کـه ايـنـهـا                
اند منزجر باشد، چه برسد به اينکه  کرده

ايـن  .  لـه بـاشـد        هنوز اسم خودش کومه
دادن حربه به يک عده آدم ناسيوناليست 
است که فردا به اسم سازماني که نقطـه  
درخشاني در تاريخ چپ جامـعـه بـوده،      
پاکسازي قومي سازمان بدهد، ملـيـت   

هايـمـان بـنـويسـد،         ما را در شناسنامه
نــفــرت از چــپ را دامــن بــزنــد، و در                

تاريخي .  مدارس مزخرفات درس بدهد
کـه از آن حــرف مـيـزنـد را کـه داريــم                    

ميخواهد اين را بنويسد و در . ميبينيم
داريم .  درس تاريخ مدارس تدريس کند

به چيزي نگاه ميکنـيـم کـه فـردا قـرار            

و .  است ارتش آزاديبخش کوسوو باشـد 
لـه     ميخواهد اين کار را به اسـم کـومـه       

مثل ايـن اسـت کـه ارتـش           .  انجام دهد
آزاديــبــخــش کــوســوو اســم خــودش را          

 . بگذارد حزب بلشويک
به نظر من اين پروسه که ما در مقـابـل   

ايم نه اهالي مـحـل،      اين جريان ايستاده
که دقيقا خواب آلودگيـشـان آن چـيـزي         
بوده که ما بخاطر آن تـرکشـان کـرديـم،       

تفاوتيشان به  دقيقا بي .آور است خجالت
سياست، به طبقات، به ايدئولـوژي، بـه     
تئوري و بـه آرمـانـهـاي اجـتـمـاعـي و                 
سياسي چيزي بود که ما گفتيـم ديـگـر      
نميتوانيم تحمل کنيـم و آنـهـا را تـرک             

اين همان پديده است که دارد به .  کرديم
يک عده يک مائده آسماني ميـدهـد کـه      
در حالي که در غياب اين اسم يازده نفر 
را هم نميتـوانـنـد دور خـودشـان جـمـع              
کنند، بروند کاسه بچـرخـانـنـد و نـيـرو           

دروغ بگويند و نيـرو جـمـع      .  جمع کنند
و ما ميدانيم ايـنـهـا چـرا نـيـرو             .  کنند

ناسيـونـالـيـسـم کُـرد را           .  جمع ميکنند
دارند در يک سازمان فاالنژ مـتـشـکـل       

جاي تأسف است که کسـانـي   .  ميکنند
که ديروز رفيق ما بودند و چـپ بـودنـد        

اما ايـن قـبـال      .  اند رهبر اين ماجرا شده
هم پيش آمده اسـت و چـيـز عـجـيـبـي              

بعضي براي اينکه رهبر شـونـد     .  نيست
نـتـوانسـت    .  حاضرند هر جـائـي بـرونـد        

لـه بشـود، رهـبـر سـازمـان              رهبر کومه
به هر حال بايد ايـن را در      .  خودش شده

نظر بگيريم که اينها يک جريـان فـاالنـژ      
له  هستند و حقانيتي در مورد نام کومه

  .ندارند
   
 خودمختاری و نژاد پرستی   

بحث خـودمـخـتـاري مـوضـع خـيـلـي                
ما راجع به خودمختـاري   .گويائي است
ايم که خود مختاري را  گفته.  نظر داديم

قبول نداريم و خـودمـخـتـاري بـخـودي           
مـا حـق     .  خود جزو حقوق ملل نـيـسـت   

تعيين سرنوشت داريم و حـق تـعـيـيـن            
و حـق    .  سرنوشت يـعـنـي حـق جـدائـي            

در .  جدائي يک حـق يـک جـانـبـه اسـت            
مواردي که معتقديم جائي مسأله ملي 
هست، معتقديم که ملتي کـه مسـألـه        

اش آنقدر برجسته شده کـه مـزاحـم       ملي
اش اســت و مــزاحــم           رشــد و تــوســعــه     

خوشبختي آدمهايش شده، بايد بتوانـد  
رأي بدهد و اگـر خـواسـت بـطـور يـک                 

اما بطور يکجانبه جدا . جانبه جدا شود
شدن بديـن مـعـنـي نـيـسـت کـه شـمـا                   
ميتوانيد بطور يک جانبه شـرايـطـي را        

 . براي باقي ماندن بحث کنيد
اگر حق جدائي را با حق طالق مقايسـه  
بکنيد، حق خودمختاري چيزي شـبـيـه      

يعني اينکه .  حق تعدد زوجات ميشود
من ميخواهم در ايـران بـمـانـم بـا ايـن             

اگر ميخواهيد بمانيد کـه بـايـد      .  حقوق
اگر مـيـخـواهـي     .  بقيه هم راضي باشند

. بروي، خودت ميتواني تصميم بگيري
اما ميخواهي بماني با شرايط خودت؟ 

در ايـن صـورت     .  اين ديگر فرق ميکند
يک عده ديگري بايد بنشينند و ببيننـد  
که اين شرايط را از شما قبول ميکننـد  
يا نه؟ و دقيقا براي همين مسأله اسـت    
که کسي که خودمختاري ميخواهد دو 
دقيقـه بـعـدش فـورا مـيـگـويـد اصـال                  

 . فدرالي
به او ميگوئي چرا ميخواهي قـومـّيـت    
را وارد رابطه شهروندان کني؟ چرا بايـد  
در پاسپورت و شناسـنـامـه بـنـويسـيـم          
اهل کجا؟ چرا مدرک درست مـيـکـنـي     
که از روي ليستش فردا خودت نه، يـک    
نفر ديگر، کمپ درست کند، کُردهـا را    
يکجا بسوزاند، لُرها را جاي ديگر آتش 

هـاي تُـرک را جـاي ديـگـري                 بزند، بچه
اعدام کنـد؟ چـرا مـيـخـواهـي هـوّيـت               
قومي آدمها را به چشمشـان بـيـاوري؟      
چرا خودمختاري ميخواهي؟ ميگويـد  

هرکـس  .  اصال همه را فدراليستي کنيد
... برود کشور خودش را تشکيل بدهـد 

تهران مال کدام قوم اسـت؟ مـال کـدام          
 ملت است؟ 

شما کافي است بحث فدراليـسـم را در       
. ايران مطرح کنيد تا تهران بيروت شود

اگر پالتفرم فدراليسم را در ايران قـبـول     
کنند، کشور خـودمـخـتـار آذربـايـجـان          
تشکيل ميـشـود و بـعـد کشـور خـود               
ــان               ــت ــوچس ــل ــان، ب ــت ــردس ــار ک ــت ــخ م
ام  خودمختار و من که در تهران نشسته

و آذري هستم ميگويم نصف اين شـهـر   
 . مال من است

عبداهللا مهتدي لطف کرده و مسأله را   
گويا فـردا کسـي     .  اي گفته است منطقه

که تفنگ روي دوشش انـداخـتـه اسـت         
آقاي باباميري مـنـظـورش    !  ميگويد نه

شما قـومـّيـت را        .  اي بوده است منطقه
ايـد،     ايد، وارد هوّيت مردم کـرده  باد زده

اي،  آنرا به وجه تمايز خودت تبديل کرده

و ميگوئي هر قوم بايد کشـور خـودش     
را داشته باشد و ايران اصال تقسيم شود 
به مملـکـتـي کـه هـر کـس بـر اسـاس                   
قـومـّيـتـش خـاکــي دارد، بـعـد لـطــف                 
ميکنيد به مردم تهران تذکر ميـدهـيـد    
که شلوغ نکنيـد کـه مـا مـنـظـورمـان              

 اي بود؟  منطقه
ــان                   ــت ــردس ــط در ک ــق ــردم ف ــا م ــوي گ
خودمختاريشان را دارند وقتي به تهران 

انـگـار بـه      .  انـد    آمدند، به تـهـران آمـده       
مجّردي که ايشان بفرمايند مردم دست 

شان برمـيـدارنـد و تـهـران           از قوميگري
تهران يـک نـمـونـه       .  امن و امان ميشود

هـاي جـمـهـوري          آيا بـايـد اسـتـان       .است
اسالمي را بشماريـم و بـه هـر اسـتـان              
خودمختاري بدهيم؟ هيچ دعوائي بين 

ها و کُردها بر سر نَـقَـده نـخـواهـد           آذري
شد؟ نشده است؟ در اهواز بين عـرب و    
غير عرب دعوا نخواهـد شـد؟ بـر سـر           
کُهکيلويه و بويراحمدي بين عـربـهـا و        

 لُرها و فارسها دعوا نخواهد شد؟ 
اي    اگر شما داريد حکومت را مـنـطـقـه    

 .ميکنيد بر سـر مـنـطـقـه دعـوا اسـت             
طرف به سادگـي، فـقـط بـراي ايـنـکـه              
ميخواهد خودش قومّيتش را مـبـنـاي    
قدرت سياسي براي خودش قرار بدهد و 
نميخواهد برود اهداف اجتمـاعـيـش را      
طرح کند، تصميم گرفته که مـا بـقـيـه         
شــصــت مــيــلــيــون نــفــري يــک يــوزي            
بگردنمان بيندازيم و تا بيست سـال در      
آن مملکت بر سر وجب به وجب تُـرکـي     
کردن و لُـري کـردن و پَشـتـو کـردن و                    
گيلکي کـردن و عـرب کـردن و بـلـوچ                
. کردن خاک آن مملکـت جـنـگ کـنـيـم          

. هاي همديگر را بکُشيم همديگر و بچه
به نظر مـن مـوضـع خـودمـخـتـاري و                

در .  فدراليسم به همين سر راستي است
کشوري که هيچ وقـت فـدرالـي نـبـوده            
اســت، قــومــّيــت آدمــهــا را يــادشــان            
مياورند و به سـاخـتـار اداري جـامـعـه           

 . منتقل ميکنند
يک جـريـان     .  اين يک جريان راست است

ميگويد من خودمختاري .  فاالنژ است
چـون  .  ميخواهم شما هم فدرالي کـنـيـد   

گـري را       نميخـواهـد بـار گـنـاه قـومـي             
ميفهمد عـيـان   .  خودش بر عهده بگيرد

ميگويد من کُرد ميشوم تو هـم    .  است
براي اينکـه مـن بـتـوانـم کُـرد             .  لُر بشو

براي اينکه من .  بشوم تو هم عرب بشو
بتوانم روي دوش تمايالت ملي ايـنـجـا    

حکومت کنم شما دو نفر در مشهد بـا    
افغانها سرزمـيـنـشـان     .  هم جنگ کنيد

در ايران کجاست؟ اينها آدمهـاي غـيـر      
مسئولي هسـتـنـد کـه فـقـط چـکـيـده                
تعصّب قـومـي و مـلـي و حـکـومـت                  

نه مسئوليـت  .  همين.  خودشان هستند
اش فـکـر        اجتماعي دارد، نه بـه آيـنـده       

کرده، نه به مردم عشـق مـيـورزد و نـه           
 . هيچ چيز ديگر

فقط کشور خودش را ميخواهد و قبول 
مـيـگـوئـيـم رفـرانـدم          .  نميکند که بـرود 

مــيــگــذاريــم اگــر مــردم گــفــتــنــد جــدا          
! مـيـگـويـد نـه       .  ميشـويـم جـدا شـويـد         

ميخواهم بمانـم و ايـن دُرِّ گـرانـبـهـاي               
. گري را با همه شما شريـک شـوم     قومي

موضع ما روي خودمختاري اين اسـت  
که خودمختاري چيزي نيست که شـمـا     
ــيــد               ــدم کــن ــران ــيــد روي آن رف ــوان ــت . ب

خودمختاري را بايد شوراي مرکزي در   
تهران، که نمـايـنـده هـمـه مـردم در آن               
هستند، تصويب کند و تصميم بگـيـرد   
ساختار اداري جـامـعـه چـيـسـت؟ اگـر            
مبنا خودمختاري باشد بايد طرفي کـه  
قرار شد در يک رابطه تعدد زوجـات بـا       
تو بماند و از بـعـضـي از حـقـوقـش در             
کردستان صرف نـظـر کـنـد، را راضـي            

اگر خودمختاري بعنوان کُـرد بـه     .  کني
شما در يک منطـقـه حـقـوق بـيـشـتـري             
ميدهد غير از اين است که بـه اهـالـي        
سمنان در آنجا قدرت کمتري ميـدهـد؟   
ميشود عرب بود و در آنـجـا کـانـديـد            
رياست مدرسه، رئيس راديو تلويـزيـون   
يا رئيس شهرباني سنندج شد؟ ميشود 
اي  يک سمناني يا مشهدي در آنجا کاره

بشود؟ اصال مـاشـيـن نـمـره رشـت را               
ميشود در سنندج پـارک کـرد؟ طـرف          
دارد حــکــومــت جــائــي را بــه کُــردهــا           

گري را مـبـنـاي زنـدگـي         قومي .ميدهد
ما ايـن    .  مشترک ما با هم قرار ميدهد

 . را نميخواهيم
بنظر من يک عده آدمهاي هيچي نفهـم  
در چپ ايران کـه حـتـي يـوگسـالوي و              

انـد     بالکان را در مقابل چشـمـش ديـده       
انـد، فـکـر         براي فدرالـيـسـم دَم گـرفـتـه          

ميکنند هر چقدر قدرت را بـيـشـتـر بـه        
ــد             دســت خــان    ــن ــده ــي ب هــاي مــحــل
اين مـمـلـکـت     .  تر شده است دمکراتيک

ايــن  .تــر بــود        کــه از فــدرالــي فــدرالــي       
آدمهـاي مـخـتـلـف        .  مملکت تيول بود

اي ممـلـکـت را بـيـن خـودشـان               عشيره
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ايــنــهــمــه     .تــقــســيــم کــرده بــودنــد            
داري زور زده آدمها را به شـهـر    سرمايه

هـايشـان را دارد          آورده است و قـيـافـه     
شبيه همديگر ميکند تا بتوانند با هم 
حرف بزنـنـد و زبـان مشـتـرک ايـجـاد                
ميکند که شما آنها را متفرق کـنـيـد؟    

راه حلي که .  اين جريان ارتجاعي است
براي کردسـتـان پـيـشـنـهـاد مـيـکـنـد                
ارتـــجـــاعـــي اســـت و وقـــتـــي کـــه               
خودمختاري تبليغ ميکند دارد تبليغ 

ــد        ــنـ ــکـ ــيـ ــاع مـ ــجـ ــه     .  ارتـ ــي کـ کسـ
خودمختاري تبليغ ميکند مثل کسي 
است که تعدد زوجات و يا نژادپرسـتـي   

اگر اينجا يک کشـور    .  را تبليغ ميکند
اگر ميخواهيد .  است، يک کشور است

در آن بمانيد يـا نـمـانـيـد تصـمـيـم بـا                  
خودتان است، اما اگر ميخواهـيـد در     
آن بمانيد بايد صبر کنيد ببنيـد مـردم     

و اگـر  .  ميخواهند چگونه زندگي کنند
مــقــرراتــي کــه شــمــا بــراي آن کشــور            
ميخواهيد با سکوالريسم و با بـرابـري   
انسانها مستقل از قومـيـت و نـژاد و          
جنسيت تـنـاقـض دارد بـه نـظـر مـن                  

  .مرتجع هستيد
  

 سازمان زحمتکشان و پ کا کا
له مـيـگـويـنـد         در برخوردشان به کومه

يکي از داليلي که مـا از ايـنـهـا جـدا            
اي بـوده کـه          شديم انفعال و پاسيـويـتـه   

دامن آنرا گرفتـه اسـت، بـه نـظـر مـن               
. انـد    دست روي نکته درستي گـذاشـتـه   

اند که با اين نيرو و بـا ايـن          اينها ديده
دارنـد از    .  له به هيچ جا نميرسند کومه

ميدان حذف ميشوند، بايد بـرونـد در       
قطب سياسي خودشان و از يک موضع 

و بـه نـظـر      .  تعرضي شروع به کار کنند
من اين يک نقطـه قـوت بـزرگشـان در           

اي است که باقي مـانـده    له مقابل کومه
هـا انـرژي      سازمان زحمتکشاني.  است
بــاالخــره آدم جــائــي تصــمــيــم           .دارنــد

ميگيرد که من دست راستي هسـتـم،     
ميروم اين را به مردم ميگويم و نـيـرو     

اقـال کـاري را شـروع          .  جمع مـيـکـنـم      
لـه را       امروز خبرنـامـه کـومـه      .  ميکنم

اش را بــا        مـيـدهـد و فـردا اعـالمـيـه             
. شـروع مـيـکـنـد       "  ميهنان مـبـارز   هم" 

فکر ميکند اين نوستالژي سياسـي را    
همه مردم دارند و منتظرند يکي اسـم    

اش را بگذارد خـبـرنـامـه تـا در             نشريه
نميفهمـد کـه     .  مقابلش به خاک بيفتند

همانوقت کـه مـيـگـفـتـنـد خـبـرنـامـه                
لــه هــمــان آدمــهــا آنــرا کــافــي             کــومــه

. ندانستند و رفتند کار ديگري کـردنـد    
ميخواهد عقربه ساعت را برگرداند بـه  
موقعي کـه آن آدمـهـا هـنـوز بـه يـک                  

 . نتايج ديگري نرسيده بودند
از آن تاريخ تا حاال احتماال جـمـعـيـت       
کــردســتــان دو بــرابــر و نــيــم شــده و                 
هيچکدامشان نميدانند که خـبـرنـامـه     

البد فردا ميخـواهـد    .له يعني چه کومه
" ميهنان مـبـارز   هم " اش را با  اعالميه
انگار کار خوبي مـيـکـرده      .  شروع کند

مردم را بـا عـنـوان           ٥٧ که در انقالب 
ميهنان مورد خطاب قرار مـيـداده    هم 
اين نوستالژي و گذشته پـرسـتـي     .است
اي اسـت     دريغ و افسوس گذشته.  است

که فکر ميکـنـد بـه تـنـهـائـي مـوفـق                
آن گذشته روز خودش شکست .  ميشد
شما چطور ميتوانيد از نو آن را .  خورد

 ايجاد کنيد؟ 
در نتيجه به نظر من جـريـان سـازمـان         
زحمتکشان بـه عـنـوان يـک سـازمـان               

اگـر روي    .  اجتـمـاعـي شـانسـي نـدارد          
ناسـيـونـالـيـسـم بـرود نـيـرو از دسـت                   

بر سر منطقه نفوذش بايـد بـا     .  ميدهد
بـايـد بـرود      .  حزب دمکرات چانه بـزنـد  

پــرچــم نــاســيــونــالــيــســم را از حــزب             
حزب دمـکـرات اگـر      .  دمکرات بگيرد

اي کـه       پاسيو و نافعال و پَپِه باشد عده
کُرد هستند، ناسيوناليست هستـنـد و     
عِرق ملي دارند و ميـخـواهـنـد کـاري        
بکنـنـد، دنـبـال سـازمـان آلـتـرنـاتـيـو                  

هايشان مـيـرونـد بـا          بعضي.  ميگردند
شيخ جالل و بعضي هم ميروند با عمر 

 .اين اتفاق خواهد افـتـاد  .  زاده ايلخاني
اما اگر حزب دمکرات فعال و اکـتـيـو      
شود، اينها مـحـيـط را بـه خـودشـان               
تنگ ميبينند و مـجـبـور مـيـشـونـد              
تعريف جديدتري از خودشان نسبت بـه  
ناسيوناليسمشان بدهند و به نظـر مـن     

در .  ميچـرخـنـد بـه فـاالنـژيسـم مـلـي               
قياس با حزب دمکرات کـه يـک نـوع          

جريان اصلي و ناسيونـالـيـسـم نـهـادي         
شده در جامعه کردستـان اسـت و يـک          
درجه ناسـيـونـالـيـسـت سـکـوالريسـت            

گـريشـان را      است، اينها احتماال قومي
غليظ ميکنند و در آينـده از مـوضـع        
ناسيوناليستي روي حـزب دمـکـرات           

روي فرهنگ مـلـي،     .  فشار ميگذارند
ــارس، روي                  ــرد و ف روي شــکــاف کُ
سازشکاري حزب دمکرات بـا مـرکـز،      

هدفي که اينها دارنـد    .  تمرکز ميکنند
کـا   . کـا  . و الهامي کـه مـيـگـيـرنـد، پ          

اند که در ايران ممکن است  ديده.  است
کـا   . کـا  . بعضي جوانـهـا نسـبـت بـه پ           

ســمــپــاتــي داشــتــه بــاشــنــد و عــکــس         
عبداهللا اوجاالن را باال مـيـبـرنـد و يـا          

" آپـو " روي در و ديواري مـيـنـويسـنـد،        
فکر ميکنند ميروند اين را از دسـت        

 . اوجاالن در مي آورند
فکر ميکنـنـد اگـر عـبـداهللا اوجـاالن             
ميتواند در ايران نفوذ پيدا کـنـد، چـرا      
ما عبداهللا اوجاالن خودمان را درسـت  
ــا                ــه ب ــکــنــيــم؟ عــبــداهللا اوجــاالن ن ن
کمونـيـسـم روبـرو اسـت و نـه بـا يـک                     

اي کـه       ناسيوناليسـم کُـرد جـا افـتـاده           
. قدمت و توانائيش از تو بيشتر اسـت   

عبداهللا اوجاالن دارد در يـک بـرهـوت        
سياسي فعالـيـت مـيـکـنـد و در يـک                

در يک شرايط .  شرايط اجتماعي ديگر
اي کـه در     به درجه.  خيلي اختناق آميز

ايران گشايش بوجود بيايد و جـنـبـش        
ــوده ــروژه                  ت ــن پ ــرد، اي ــگــي ــاال ب اي ب

مــحــدودتــر و الجــرم مــهــجــورتــر و              
اگـر کسـانـي      .  تر ميشود ماليخوليائي

در اين سازمان عقل داشته بـاشـنـد و        
اگر بخواهند اين مسير نـامـيـمـون تـا        
پاکسازي قومي را طي نکنند، بايد به 

وجدانا بـايـد     .  حزب دمکرات بپيوندند
مـگـر   .  به حـزب دمـکـرات بـپـيـونـدد             

پالتفرم شما با حزب دمـکـرات فـرقـي       
 دارد؟ 

اين که آنها رئيس خودشان را دارنـد و    
ما ميخواهـيـم رئـيـس شـويـم کـافـي               

يک آدم سياسـي مـيـگـويـد آن          .  نيست
هاي من را بيان ميکند  حزب دارد ايده

من فکر ميکنم اگر .  و به آن ميپيوندم
ده سال پيش عبداهللا مـهـتـدي، عـمـر          

ايلخاني زاده، و کساني از ايـن دسـت،     
ميرفتند و ميگفتند کـه بـعـد از ايـن           
انشعاب در حـزب کـمـونـيـسـت بـايـد               
عــقــايــدم را بــازبــيــنــي کــنــم مــيــروم            

و بـعـد مـيـگـفـت         .  فکرهايم را ميکنم
خودم را کمونيست ميدانم، اما امـروز  
عصر فالن و بهمان اسـت و حـرفـهـاي         

ام بـه       فعليش را ميزد و ميگفت آمـده   
حزب دمکرات بپيوندم، دو سـال سـه         
سال پشت در کميته مرکزي نـگـاهـش      
ميداشتند امـا حـاال عضـو کـمـيـتـه                

االن هم پاي مذاکره بود و .  مرکزي بود
هم بحث خودمختـاريـش را داشـت و          
هم بيخود اعصاب رفقاي سـابـقـش را      

ــرد نــمــيــکــرد    ايــنــهــا ايــن کــار را         .  خُ
به نظر من بايد بـه ايـنـهـا بـه          .  نکردند

عنوان جرياني که مـيـخـواهـد بـرود و          
يک فاالنژيسم ملي را سـازمـان بـدهـد       

اينها را   .  نگاه کرد، و بايد مانعش شد
و بـه    .  بايد به همين عنوان افشـا کـرد      

نظر من الاقل ما در حزب کمونيـسـت   
کارگري بـايـد دقـت کـنـيـم کـه مـردم                 
ماهيت اينها را بشناسنـد و حـقـارت        

به نـظـر مـن        . شان را بشناسند سياسي
اي نيسـتـنـد، يـک نـيـروي            نيروي عمده

مزاحم هسـتـنـد، مـوي دمـاغ حـزب               
دمـــکـــرات و مـــوي دمـــاغ حـــزب              
کمونيـسـت کـارگـري هسـتـنـد و يـک                 
نيروي اصـلـي در جـامـعـه کـردسـتـان               
نخواهند بود به دليل اين که دو طـرف    
قطب سياسي در جامعه تعـريـف شـده      

  .است
  
 له موجود درباره کومه 

در اينجا ميخواهم چند کلمه در مورد 
له حرف بزنم، جريانـي کـه      جريان کومه

صـاف  .  ابراهيم عليزاده رئيس آن است
و ساده چيزي که االن ميبنيم متالشي 

اي که االن هسـت     له اين کومه. ميشود
موقعيتي کـه در آن        . امکان بقا ندارد

ايــن .  قــرار گــرفــتــه مــتــنــاقــض اســت        
جرياني است که با آن نـاسـيـونـالـيـسـم          

ميخواهد در مقايسه .  نميخواهد برود
انـد چـپ        با کساني که از آن جـدا شـده      

ولي فکر ميکند بايد هـوّيـتـش      .  باشد
از نظر مـادي  .  را عليه چپ ترسيم کند

در جامعه طرفدارانشان خودشان را بـه  
ما نزديک ميدانند، کسي که در شـهـر     
مهاباد و سنندج و غيره بـگـويـد مـن         

اي هستم ميگويد خودم را بـه       له کومه
هاي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              بچه

امـا بـااليـش      .  نزديک احساس ميکنـم 
تتمه فرهنگ نفرتي را دارد که جـريـان   

و خـود    .  انشعابي مبتکرش بوده است
اکثريت کمـيـتـه    .  اينها هم کم نداشتند

مرکزيشان کساني هسـتـنـد کـه چشـم          
نــدارنــد حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        

هنوز هم االن، جنـگـش را بـا        .  ببينند
هيچکس ديگـري نـکـرده، مـالـش را            

انــد و زيــرآب ســازمــانــش را               خــورده
اش    اند، اصرار دارد برود در راديـو      زده

. له در راديو کومه.  عليه ما تبليغ کند
مرزبنديش با ما، به نـظـر مـن، سـنـد          

مـرزبـنـدي ايـنـهـا و           .  نابوديشان است
اي کـه عـلـيـه مـا               موضع غيرسياسي

دارند، و به اين دليـل نـاتـوانـيـشـان از           
چرخش بـه چـپ، بـاعـث نـابـوديشـان                

 . ميشود
له فعلي يا بايد برود به چـپ، يـا        کومه

. نيرويش را به عبداهللا مهتـدي بـدهـد     
براي ايـنـکـه چـپ       .  از اين گريزي ندارد

باشد موظف است چپ جامعه، که ما 
و موظف .  باشيم، را برسميت بشناسد

اسـت بـا ايــن چــپ نــزديــکـي کـنــد و                 
. موظف است اين را علني انجام دهـد 

ايــنــکــه غــروب يــک روزي يــکــي از              
هـاي مـا        هايشان با يکي از بـچـه       بچه

. سالم و علـيـک کـنـد جـواب نـيـسـت              
رهبري سازماني که مـيـخـواهـد روي         
يک موضع چپ برود، چشـمـش را بـاز        
ميکند ببينيد چه کسان ديگـري چـپ     

ميگـويـد   .  هستند و همين را ميگويد
که ما به اين نزديـک هسـتـيـم و از آن             

ايــنــهــا  .يــکــي دور هســتــيــم و غــيــره         
ميخواهند از ما دوري کنند، حتي بـا    
ما بعضا دشمني کنـنـد و عـلـيـه مـا             
تبليغات کنند و موضعشان را در ايـن  

اين غير مـمـکـن    .  موقعيت نگاه دارند
له فعلي روي  بنظر من اگر کومه.  است

موضع بينابيني فعلي بايستد از بـيـن   
بعالوه پائين و بااليش روبروي .  ميرود

اين چيزي است کـه    .  هم قرار ميگيرند
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اگـر  .  خود ما تضمـيـن خـواهـيـم کـرد          
ايـنـهــا روي يــک مــوضـع ضــد حــزب              
کمونيست کارگري بايستند، بـه نـظـر        
مــن، تشــکــيــالتشــان در شــهــرهــا،            
ابــعــادش هــر چــقــدر بــاشــد، بــزودي             
رهبريش را زيـر اخـيـه مـيـکِـشـد کـه                 

ميکـنـيـد؟ مـن خـودم را            داريد  چکار
کمونيـسـت مـيـدانـم و ايـنـهـم رفـيـق                   
کمونيست من در حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري اسـت داريـم شـب و روز سـر               
آکسيون با هـم فـکـر مـيـکـنـيـم، مـا                  

. خودمان را به اينها نزديک ميبـيـنـيـم    
کسي کـه مـيـخـواسـت حـزب نـفـرت                 
درست کند و فحاشي مـيـکـرد رفـت،         
اين فرهنگ آنها بود، چرا شمـا هـنـوز      
داريد تز آنها را دنبال ميکنيد؟ به نظر 
من اگر بنا باشد اينها از مـا فـاصـلـه         
بگيرند و يا حتي فاصـلـه نـگـاه دارنـد          

شان عـلـيـه بـااليشـان قـد عـلـم                  پائين
 . ميکند

اگر ابراهيم علـيـزاده و رهـبـري حـزب            
لـه     کمونيست ايـران و رهـبـري کـومـه           

ها رفـتـنـد،     راست:  نيايد و علنا نگويد
هــا بــودنــد کــه تــاريــخ را             ايــن راســت  

ها بودند کـه     تحريف کردند، اين راست
بين ما و نزديکترين جرياني که به مـا    
وجود داشت فاصـلـه انـداخـتـنـد، ايـن            

ها بودنـد کـه تـرور شـخـصـيـت               راست
کــردنــد، ايــن فــرهــنــگ را مــا قــبــول            
نداريم، و ما حزب کمونيست کارگـري  
را يک حزب نزديک و قـابـل هـمـکـاري        
ميدانيم و فکر ميکنيم با آنها در يـک    
کمپ قرار ميـگـيـريـم، اگـر ايـنـهـا را               

مـن  .  نگويند پائينش مي آيـد بـا مـا         
بـه  .  اين را بخاطر خير آنها نـمـيـگـويـم     

عنـوان يـک واقـعـيـت ابـژکـتـيـو دارم                  
ميگويم اگر اينها بطرف مـا     .ميگويم

هـر  .  شان را مـا مـيـبـريـم        نيايند پائين
کـمـيـتـه     .  کاري که ميخواهند بکـنـنـد   

مرکزيش برود در راديو مرزبنديـش را    
هيچ جا مرزبـنـدي نـمـيـکـنـنـد           .  بکند

 . مگر اينکه نوبت ما باشد
تـنـاقـض    .  اين پديده قابل ادامه نيست

طرف مقـابـل   .  را در اسمشان ميبينيم
به ايـنـهـا مـيـگـويـد چـرا اسـم حـزب                   

ايـد؟ ايـن اسـم           کمونيست را بـرداشـتـه   
ايـد؟ ايـن      پوچ است چرا نگاهش داشته
ــايــد کــنــار گــذاشــت            ــنــهــا  .  اســم ب اي

مـا از ايـن اسـم دفـاع             !  ميگوينـد نـه    
اين چـاهـي اسـت کـه در آن             .  ميکنيم

تو نميتوانـي از اسـم حـزب          .  اند افتاده
کمونيست ايران دفاع کني بدون اينکه 
از تاريخ حزب کمونيسـت ايـران دفـاع        

و نـمـيـتـوانـي از تـاريـخ حـزب                 .  کنـي 
کمونيست ايران دفاع کني مگر اينکه 

هـمـه   .  با سرِ بلند از ماها دفـاع کـنـي       
دنيا آن حزب را مـال مـا مـيـدانـنـد،               
تاريخ واقعي آن حزب را به حساب مـا  
نوشته است، هنوز اسناد و ادبياتي که 
مــيــخــواهــي از آن دفــاع کــنــي مــال             

تو نميتواني بيائي از کـنـگـره      .  ماست
شش دفـاع کـنـي و بـعـد يـک جـملـه                     
بنويسي که نوشتن اين اسـنـاد الـبـتـه          
مهم نيـسـت و هـرکـس مـمـکـن بـود                 

شـمـا اگـر      .  ايـنـطـور نـيـسـت        .  بنويسد
کنگره شش را نـگـه داريـد، مـنـصـور           
ــخــوان                   ــت ــز اس ــغ ــمــت را در م ــک ح

نـمـيـتـوانـي      .  سازمانتان نگه ميـداريـد  
تشکيل حزب کمونيست را نگـه داري    

هــائــي کــه بــا هــمــيــن              و تــالش آدم     
ها در افتادند و کنارشان  ناسيوناليست

زدند و به مدت هشت سال آن حزب را   
جلو بردنـد را تـخـطـئـه کـنـي، نـديـده                  

مردم خواهند .  بگيري و يا درز بگيري
پرسيد کمي از اين تاريخي را که از آن   

مـا  .  دفاع مـيـکـنـي را تـوضـيـح بـده              
تضمين ميکنيم نتوانـيـد ايـن کـار را           

دفاع از اسم حزب کمونـيـسـت    .  بکنيد
ايران دفاع از تاريخ حزب کـمـونـيـسـت      
ايـران اسـت و دفــاع از تـاريــخ حــزب                

. کمونيـسـت ايـران، دفـاع از مـاسـت              
کسي که نميخواهد از ما دفـاع کـنـد،      
دروغ ميگويد که ميخواهـد از حـزب       

 . کمونيست ايران دفاع کند
همانطـور کـه     .  نميتوان اين کار را کرد

کسي نميتواند از بلشويسم دفاع کـنـد   
و به دارودسته لنين در سالهاي قبل از 

نميـشـود ايـن کـار         .  انقالب حمله کند
بــه ريشــت مــيــخــنــدنــد، قــبــول        .  کــرد

ممکن اسـت آدم سـرش را           .  نميکنند
زير برف کنـد، امـا بـقـيـه دارنـد قـدم                

در .  ميزنند و مـنـظـره را مـيـبـيـنـنـد               
نتيجه اين نگاه داشتن اسـم بـدون ايـن        
کــه بــطــور واقــعــي بــه ســمــت حــزب              
کمونيست کارگـري بـچـرخـنـد بـاعـث            

اگر اينها بيايند .  نابودي اينها ميشود
و بگويند ما حزب کـمـونـيـسـت ايـران         
هستيم، ما که از حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگـري ايـران جـدا نشـديـم، مـا کـه                  

ايم، مـا تـا        نميگوئيم تجديد نظر کرده

اي که آنها ما را ول کردند  آخرين لحظه
با آنها بوديم و وقتي ميرفتند به آنـهـا     

ما انتقادي مطرح نکرديـم،   .راي داديم
آنها فاصله گذاشتند، مـا روي هـمـان        
خط هستيم و به اين اعتبار تا اينجاي 

مان مشترک اسـت، اگـر ايـن را             سنت
ايـن افـق يـک        .  بگويند، شانـس دارنـد    

عده است ميتوانند بنـشـيـنـنـد بـحـث          
ولـي نـمــيـشـود تـاريــخ حــزب            .  کـنـنــد  

کمونيست ايران را به روايـت عـبـداهللا        
. مهتدي نوشت و بعد از آن دفـاع کـرد    

در نتيـجـه حـذف      .  بايد به آن حمله کرد
ايـم،     ما، حذف مائي که اينجا نشسته

حذف من، حذف شما، حـذف رهـبـري      
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران، کـه            
بخش اعظم رهبري آن سازمان بودنـد،  
از آن تاريخ به معني اعـالم شـکـسـت         

 . است
وقتي که جماعت مهـتـدي حـملـه بـه           

تاريخ را شـروع مـيـکـنـنـد ايـنـطـرف                
هاي سربسته چاپ ميکند کـه از       نامه

ــاريــخ                   ــه ايــن ت هــمــه کســانــي کــه ب
عالقمندند انتظار داريم بيايند از ايـن    

بـا مـا هسـتـيـد؟          .  تاريخ دفاع کـنـنـد     
عــبــداهللا مــهــتــدي را از مــا             !  چشــم

يعنـي بـرو جـوابـت را از             .  ميترسانند
. حزب کمونيست کارگري ايران بـگـيـر   

حـتـي االن     .  حتي االن ايـنـطـور اسـت        
تنها جريـانـي کـه از آن تـاريـخ دفـاع                 

تنها جـريـانـي کـه       .  ميکند ما هستيم
براي آن تاريخ ارزش قـائـل اسـت مـا             

و اين موضع آنـهـا شـکـنـنـده         .  هستيم
 .است و قابل دوام نيست

يک امکان ديگر را شايد دارند بررسـي  
. تر است ميکنند و اين از همه فکاهي

اينکه برگردي و ببـيـنـي در مسـيـر و            
هـا چـه کسـي افـتـاده و يـا                  توي علف

دنبال حزب کمونيست کارگري بروي و 
هر کس از پنجره بيرون افتاد صدايـش  
کــنــي و بــگــوئــي بــيــا بــاهــم بــخــش              

اين عجيب .  سراسريش را درست کنيم
گـري ايـنـهـا          است اما از غير سياسـي 

بعيد نيست که اين فکرها را هم کـرده    
باشد که ما مشکلمان کمـبـود فـارس      

اگــر مــا فــارس بــيــاوريــم،                .  اســت
بخصوص که قبال از همين ارابه بيرون 
افتاده باشد، مـيـتـوانـيـم بـرويـم و بـا                 
کمکـش حـزب کـمـونـيـسـت ايـران را                 

حـزب  .  اين عملي نيسـت .  درست کنيم
حـزب  .  کمونيست ايـران مـا هسـتـيـم           

ايـن را راه      .  کمونيست ايران ما بوديـم 
کــارگــر مــيــگــويــد، جــالل طــالــبــانــي        
ميگويـد، شـيـخ عـزالـديـن حسـيـنـي                
ميگويد، عبداهللا مهتدي مـيـگـويـد،       
جمهوري اسالمي ميگويد، ادبياتـتـان   

هـمـه   .  ميگويد، مصوباتتان ميگـويـد  
اينها ميگويند که حزب کـمـونـيـسـت        

هـمـانـقـدر ايـن کـار           .  ايران ما هستيـم 
ملّاخور کردن يک جنبش واقعي اسـت    
که کار آن يـکـي کـه مـيـخـواهـد اسـم               

 . له را روي خودش بگذارد کومه
ما بداليل سياسـي و ايـدئـولـوژيـکـي           
معيني وقتي جدا ميشديم اسم حـزب    

اينها ده سـال اسـت         .  را داديم به ملت
دارند بيخود با اين اسم ور ميروند و با 

آن اسـم مـال       .  خودشان بازي ميکننـد 
. آنرا بحساب شما نمينويسنـد . ما بود

اگر ميخواهيد بنويسند بايد بيائيـد و    
عـلـنـا    .  از آن تجربه و از ما دفاع کنيد

و با سرِ بلند از آن دفاع کنـيـد و فـکـر         
نــکــنــيــد اگــر ايــن حــرف را بــزنــيــد                
نگهبانتان ديگر چاي را مثل سابق دَم   

بـايـد شـهـامـتـش را داشـتـه               . نميکند
باشيد و از آن تاريخ و از آن افراد دفـاع  

به نظر من شـانـس ايـن کـار را           .  کنيد
اگر کسي پيدا شـود، اگـر چـپ        .  دارند

اين تشکيالت وجـود عـيـنـي داشـتـه             
در مـورد    .  باشد و اين کـار را بـکـنـد          

بااليش ترديد دارم چـپ خـيـلـي قـوي            
باشد، فکر ميکنم باالخره چنـد نـفـري      
چـپ دارنـد ولـي مـن فـکـر مـيـکـنــم                    

اش چـپ اسـت چـون کسـي کـه                 پائين
راست باشد و ناسيوناليست باشد و از   
آن حزب اينقدر بدش بيايد چه لـزومـي   

لـه بـمـانـد          دارد در تشکـيـالت کـومـه      
براي اولين بار در   ...  ميرود با مهتدي

اي هسـت کـه نـفـرت از                جامعه بـاجـه  
حزب کمونيست ايـران و نـفـرت از آن            
تاريخ را مـيـشـود بـرد و تـبـديـل بـه                     

در .  سرمايه سياسي کرد و کـادر شـد        
نتيجه اگـر تـو بـا چـپ تشـکـيـالتـت                   

اي آنـوقـت نـمـيـتـوانـي بـا ايـن                     مانده
. بند خودت را نگاه داري   هاي نيم شيوه

حزب کمونيست ايران يا بـايـد بـيـايـد          
علنا به تاريخش افـتـخـار کـنـد و در              
نتيجه رو به ما برگردد و بـخـواهـد کـه       
با ما در جامعه در يـک سـنـگـر قـرار            
بگيرد که در ايـن حـالـت بـنـظـر مـن                  
ميماند و حتي مـمـکـن اسـت در يـک            
تالقي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي مـهـم                   

ديگري در مـقـطـع ديـگـري از تـاريـخ              
. حتي وحدتي در ايـن خـط رخ بـدهـد          

اما اگر اين کار را بـکـنـنـد اکـثـريـت              
 .رهبريشان ميروند

اين را هم بايد بگويم، چه اينها بياند و 
چه نيايند، در هر بزنگاهي، در هر تند 
پيچي و در هر فشاري دو نفر از اينـهـا   

و بـعـد از مـدتـي           .  شـان    ميروند خـانـه  
معلوم ميـشـود کـه بـا جـنـاح ديـگـر                 

به نظـر  .  اند مرتبط شده و به آن پيوسته
من کساني که در حـزب کـمـونـيـسـت           

لـه عـلـيـه مـا هسـتـنـد                  ايران و کومـه 
جايشان در صف جريان مهتـدي اسـت     

فکر ميکنم فـرهـاد     .  و به آنجا ميروند
اي نوشته بـود و       شعباني بود که مقاله

گفته بود که خيليها به حـرف عـبـداهللا      
مهـتـدي سـمـپـاتـي داشـتـنـد امـا از                   
خودش خوششان نمي آمـد و بـخـاطـر         
کارهاي ضد تشکيالتي که کرده بـود،    

. دارد حقيقت را ميگويـد . با او نرفتند
حتي اگر فرد با فحش و فضيحـت هـم     
از کسي جدا شده باشد بعد از دو سـال    

بد آمدن فالن کـس از      .  او را ميبخشد
عبداهللا مهتدي چـقـدر عـمـيـق بـوده؟           
شش مـاه؟ هـفـت مـاه؟ هشـت مـاه؟               
باالخره طرف از اين سد عبور ميکـنـد   

ايـن پـديـده بـه         .  و به او ملحق ميشود
. نظر من ماندگار نيست و فـّرار اسـت    

لـه هسـت      اي که امروز بنام کومه پديده
در حـال تـالـشـي اسـت و بـه حـوزه و                    
ترمينالي تبديل ميشود که آدمها بـه    
ــرونــد، بــعــضــا بــه ســازمــان               آنــجــا ب
زحمتکشان بپيـونـدد، بـعـضـا بـه مـا              
ملحق شوند و بعضا هـم سـيـاسـت را         

اين يک ترميـنـال اسـت      .  کنار بگذارند
چون هيچ هـويـت مسـتـقـلـي نـدارد و              
حاضر نيست که تنها هويت واقعي که 
چپ مـيـتـوانـد در کـردسـتـان داشـتـه                

ــرد        ــپــذي ــاشــد، را ب ــگــويــد حــزب     .  ب ب
کمونيست کارگري رفقاي من بـودنـد،     
با آنها اختالف داريم ولي ميرويم ايـن    

 اختالف را حل ميکنيم
  

 مطلويبت کومله کمونيست 
. اين کار شهامت سياسي مـيـخـواهـد      

ــان                      ــظــر مــن، مــا و جــري ــه ن امــا ب
زحمتکـشـان ايـن شـهـامـت را نشـان                

فقط اين وسط است که در آن     .  ايم داده
مهتدي بـاالخـره   .  شهامت کيميا است

تصميم گرفـتـه بـه گـوشـه مـهـمـي از                 
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زندگي خودش که مدتها بخاطر آن بـه    
اند پشت کـنـد و بـد           او احترام گذاشته

بخاطر اينکه دبيـر کـل حـزب        .  بگويد
کمونيسـت ايـران بـوده و يـا بـخـاطـر                  
ســاخــتــن آن حــزب تــالش کــرده،                   
پوپوليسم را شکست داده و به عـنـوان   
شخصيت کمونيستي کـه کـمـک کـرده         

له بـه حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                  کومه
تصميم گرفتـه  .  بپيوندد، احترام داشته

. که از خير اين سابقه و احترام بـگـذرد  
شهامتي بخـرج داده و يـک انـتـخـاب              

ــه         .  مــهــم کــرده اســت        و رو راســت ب
انتخابش نگاه کرده و به آن عمل کـرده    

با خود را به کـوچـه عـلـي چـپ            .  است
زدن و به روي خود نيـاوردن نـمـيـشـود        

سـازمـان   .  سازمـان سـيـاسـي سـاخـت          
. سياسي حاصل موضع شـفـاف اسـت     

موضع .  اند اين را ديگر همه ياد گرفته
بگيريد طرفدارانتان در جامـعـه     شفاف

در نـتـيـجـه، بـه        .  دورتان جمع ميشوند
نظر مـن، جـريـان ابـراهـيـم عـلـيـزاده،                

له موقعيـت نـابسـامـانـي         جريان کومه
اينکه ميگويند ناسيوناليستـهـا   .  دارد

در مــحــيــط کــارگــري نــفــوذ نــدارنــد،         
محيط کردستان فاالنژيستي و قومـي  
نيست، مردم در کردستان بـيـشـتـر از         
اينکه بخواهند جدا شوند ميخـواهـنـد    
در ايران انتگره شوند و تبـعـض نـژادي      
ضد اقوام ديگر ندارنـد، دلـيـل کـافـي          
نيست که نتيجه بـگـيـرنـد کـه جـريـان            

بـاالخـره   .  زحمتکشان بجائي نمـيـرسـد   
در يک جامعه چند ميليونـي دو هـزار       
نفر آدم نُخالـه پـيـدا کـنـيـد، سـازمـان               

تا همين حااليش هم اين کار را .  داريد
جمع شده، فرهنگ قـومـي   .  کرده است

اي را      و ملي را در بـوق کـرده و عـده             
اي فـريــاد       جـمـع کــرده کـه در جـلـسـه              

طـرف   .کـا سـر بـدهـنـد         . کـا  . باد پ زنده
فقط .  دارد روي اين خط بسيج ميکند

آدمهاي حسابي جامعه را نـمـيـتـوانـد        
اي آدم      ولـي هـر جـامـعـه         .  بسيج کنـد 

ناحسابي هـم دارد و بـعـضـي اوقـات              
تاريخ را آدمهاي ناحسابي رقم ميزنند 
و چـنـد دهـه زنـدگـي مـردم را پـر از                    

در نـتـيـجـه ايـن          .  مشقـت مـيـکـنـنـد        
له اگر نـخـواهـد بـه ايـن           سازمان کومه

 . سؤاالت جواب دهد، ميبازد
تــوصــيــه مــن، بــه کســي کــه در ايــن             
سازمان چپ است، اين اسـت کـه اسـم        

نـام حـزب     .  را از روي خودتان بـرداريـد  

کمونيست ايران را برداريد، به خودتـان  
لـه کـمـونـيـسـت، کـه               بگوئـيـد کـومـه      

لـه   مشخص شود شما خودتان را کومه
لـه     کمونيست ميدانيد و آنها را کـومـه  

اجازه بدهيـد هـر کـس        .  ناسيوناليست
بـزرگـداشـت    .  که ميخواهد برود، بـرود 

تجربه تاريخ حزب کمونيست ايـران را      
اعالم کنيد و بگوئيد تجربه پـرارزشـي   
ــطــور واقــعــي آن حــزب                 بــوده، مــا ب
نيستيم، حزب کمونيست ايران کسـان    
مختلفي را در بـر مـيـگـرفـت کـه بـه                

اند، ما آن تجربـه   جاهاي مختلفي رفته
نيستيم، ما آن پراتيک نـيـسـتـيـم، مـا         

له کمونيست هسـتـيـم، کـه اگـر             کومه
اعـالم  .  بخواهند باشند، واقعا هستند

کنيد نيرويـمـان را نـگـاه مـيـداريـم و                
اينکه آينده در مـورد وحـدت چـپ در          
کــردســتــان چــه مــيــگــويــد را اجــازه             

البـد بـا     .  ميدهيم آينده تـعـيـيـن کـنـد        
حزب کمونيست کارگري، و هـر کـس         
ديگري، بايد اختالفات زيادي را رفـع      

البد هـزار و يـک انـتـقـاد            .  کرد و غيره
بـه هـر     .  دارد که نظرش را بايـد بـدهـد     

صورت بـايـد بـه خـودشـان بـگـويـنـد                  
له کمونيست و بحث را ببَرنـد بـر      کومه

سر مـحـتـواي سـيـاسـي و طـبـقـاتـي                   
اختالفشان با جريان مهتـدي و سـعـي        

اگر ده نـفـر هـم در          .  کنند نيرو بگيرند
بــاال بــه ايــن نــتــيــجــه رســيــدنــد کــه               
اختالفشان با عبداهللا مهتدي بـه ايـن       

چـون بـه     .  عمق نيست، بگذاريد بـرونـد  
. هر حال آنها نيروي آن طرف هسـتـنـد     

لـه از مـن          در نتيجه اگر چپ در کومـه 
بپرسد ما بـايـد چـکـار کـنـيـم؟ بـه او                 
خواهم گفت که اعالم کن که ايـن اسـم     
در اين شکل قابـل دفـاع نـيـسـت، بـه             

له کمونيسـت و     خودمان بگوئيم کومه
عــلــنــا اعــالم کــنــيــم کــه بــه حــزب                
کمونيست کارگري نزديـک هسـتـيـم و         

و از   .  دوست داريم به آنها نزديک شويم
واقعيات گذشتـه مشـتـرکـمـان بـحـث            
کنيم و اگر اخـتـالفـي بـا آنـهـا داريـم                

اگر ايـن کـار را       .  اختالفمان را بگوئيم
له به ما ميپـيـونـدد     نکنند پائين کومه

ايـن اتـفـاقـي       .  و بااليشان به مـهـتـدي     
دير .  است که صد در صد خواهد افتاد

ممـکـن اسـت از        .  يا زود خواهد افتاد
بااليشان يـکـي دو نـفـر بـا مـهـتـدي                   
نروند، ممکن است يـک عـده پـاسـيـو            
شوند و با هيچکس نروند، ممکن هـم    

اي برگردند و خودشان به  هست که عده
. حزب کمونيست کارگـري بـپـيـونـدنـد        

ولي بنظر من تجـربـه مـيـتـوانـد چـيـز             
 .ديگري باشد

چرا ما نبايد بخواهيم که اصـال هـمـه        
له با ما بپيوندد؟ چرا وجـود يـک      کومه
له کمونيست خـوب اسـت؟ مـن           کومه

لـه     معتقدم که االن وجـود يـک کـومـه          
لـه     کمونيست خوب است، چون کـومـه    

اي اسـت کـه بـايـد در                هنـوز مـقـوـلـه       
. جامعه کردستان تعيين تکليف شـود   

من هيچ ابـهـامـي از نـظـر تـاريـخـي                 
لـه مـا      کومه.  نسبت به اين پديده ندارم

ثـبـت احـوال در مـورد ايـن              .  هستـيـم  
مسأله هرچه بگويد بخـودش مـربـوط      

له ما هستيـم، مـا بـوديـم          کومه. است
حزب کمـونـيـسـت ايـران را تشـکـيـل               

ما حـزب  .  داديم و به آن حزب پيوستيم
هـمـان وقـت،      .  کمونيست ايران بـوديـم  

هنگام جدائي ما از حزب کمونـيـسـت    
ايران، من گفتم کـه ايـن يـک تصـفـيـه             

بجـاي تصـفـيـه مـنـفـي،            .  مثبت است
گـفـتـيـم     .  داريم تصفيه مثبت ميکنيم

اسم و روبنا مال شما، سنت و نـيـروهـا    
گفتند قبول و رفـتـنـد دنـبـال             .مال ما
امـا هـيـچ کـس بـاور نـکـرد                .  کارشان
خـيـلـيـهـا شـايـد          .  له آنها هستند کومه

لـه     قبول کردند که کنـگـره اول، کـومـه        
لـه مـا        آن کـومـه    .  زحمتکشان هستند

نبوديم و من هـم ادعـا نـمـيـکـنـم مـا               
هـم مـا        ٥٧ لـه قـبـل از           کومه.  بوديم

نبوديم و من هـم ادعـا نـمـيـکـنـم مـا               
اما سازمـان کـردسـتـان حـزب          .  بوديم

هـاي     کمونيست ايران و حـتـي کـنـگـره       
قــبــلــش کــه روي ايــن خــط بــود مــا               

هــايـش ايــنـجــا        هسـتـيــم، شــخـصـيــت      
هستند، سُنّتش اينجـاسـت، دفـاع پـر         
افتخار از آن ايـنـجـاسـت، حسـاسـيـت          
ــنــجــاســت و                 ــه اســمــش اي نســبــت ب
حســاســيــت نســبــت بــه ســرنــوشــتــش         

من دوست ندارم کـه کسـي     .  اينجاست
ــه ســمــت                  کــه اقــوام مــخــتــلــف را ب
اردوگاههايشان به صف ميکنـد جـلـو      

لـه   کومه.  له اش نوشته باشد کومه سينه
بـخـصـوص کـه       .  تاريخ زندگي مـاسـت  

. جريان عليزاده به اينها نيرو مـيـدهـد     
به جـريـانـي کـه مـيـخـواهـد بـازوبـنـد                  

لـه را بـبـنـدد و دسـتـور بـدهـد                      کومه
مـا  .  نيرو ميـدهـد  !"  کردي حرف بزنيد" 

لـه     اجازه نميدهيم کسي بـه نـام کـومـه        

لـه     و وجود يک کومـه .  اين کار را بکند
کمونيست کمک ميکند که اجـازه ايـن     

خود حزب کـمـونـيـسـت        .  کار را ندهيم
کارگري ايران مستقل از ايـن مُـهـر و          

 ٨ امضاها هوّيتش را بدسـت آورده و        
ماه يک سـال ديـگـر اگـر ايـن پـروسـه                  
ادامه پيدا کند، دو قطب مشخص در   
کردستان ايران بوجود مي آيد که يکي 

هـمـيـن االن ايـن         .  از آنها ما هسـتـيـم   
اسـتـانـدار    .  قطب بـوجـود آمـده اسـت          

کــردســتــان طــال کــف دســت جــالل               
طــالــبــانــي نــگــذاشــت بــراي ايــنــکــه           
نيروهاي ابراهيم علـيـزاده بـه مـريـوان          

ميخواست مـا سـراغ مـريـوان           .  نروند
تا حاال هم بـه رفـتـن تـيـمـهـاي            .  نرويم

مـا بـراي     .  اينها اعتراضي نکرده است
بورژوازي در کردستان مسأله هستيـم،  
مــا مســألــه جــمــهــوري اســالمــي در           
کردستان هستيم و ما مسـألـه راسـت        

و البته خـودمـان   .  در کردستان هستيم
اگـر  .  گليم خودمان را از آب ميکشيـم 

له اين جنگ را نـکـنـد مـا ايـن               کومه
اگر اينها با اين .  جنگ را خواهيم کرد

. فاالنژيسم در نيفتند، ما در ميافتيـم 
اما وجـود  .  اين سرنوشت و کار ماست

له کمونيستي که اجازه ندهد ايـن   کومه
اسم، به همين صورت، ملّاخور شـود،    
وجود جرياني که اين بحث را باز نـگـاه   
دارد و بگذارد جامعه کـردسـتـان يـک         

لـه     قضاوت حقيقي نسـبـت بـه کـومـه           
لـه     نـهـايـتـا کـومـه        .  بکند، مهم اسـت   

اي کـه حـزب          کمونيست به هر تـجـربـه   
کمونيست کارگري در کردستان بکـنـد   

هـاي     اينکه چند نفـر از آدم      .ميپيوندد
. له در آن هستند نمـيـدانـم    امروز کومه

ممکن است هيچکس از رهبريـش در    
اما اگر شما بخواهيـد، در    .  آن نباشند

لـه     مقابل سازمان زحمتکشان، کـومـه  
سازمان بدهيد و اگر بخواهيد بگوئيـد  
از اسم حزب کمـونـيـسـت ايـران دفـاع           
ميکنم، و اگر بخواهيد بـگـوئـيـد مـا          
کمونيـسـت هسـتـيـم، مشـغـول رشـد               

داريـد  .  هاي جنبـش مـا هسـتـيـد          پايه
. براي حزب ما نيرو درست مـيـکـنـيـد     
 .بايد اين را بدانيد و به آن افتخار کنيد

اينکه ما يکبار با اينهـا رفـتـيـم بـعـد           
زجر کشيديم دليل کافي براي اجتنـاب  

چـه اشـکـالـي       .  از اين پـروسـه نـيـسـت       
دارد؟ دفعه پيش با چشم بسته و بـدون  
تحليل از اوضاع سياسـي اجـتـمـاعـي        

ايــنــکــار را کــرديــد، خــوب، ايــنــبــار           
چشمتان را باز کـنـيـد و ايـن خـط را                

مگر دفعه پيش چـکـار      .انتخاب کنيد
کرديم؟ خـطـي را گـذاشـتـيـم و شـمـا                   

اين بار هم اين کـار را    .  انتخاب کرديد
بکنيد چه اشکالـي دارد؟ بـعـضـي از           

مـن  .  اينها ميتوانند اين کار را بکنند
. با اين سازمان مسـألـه کـالـيـبـر دارم          

آدمي که کالـيـبـرش را داشـتـه بـاشـد              
ميتواند برود و اين سازمان را از ايـن      
وضــعــيــت در بــيــارود و بــه ســازمــان           
پويائي که نقش مثبتي در حيات چـپ  

. در کردستان بازي کند تبديلـش کـنـد     
اگر چنين کسي نباشد، به نظر من، از   

من فـکـر مـيـکـنـم ايـن              .  بين ميروند
جريان با اين روشـي کـه االن دارد از             

به هلمت احمديان بگوئيـد  .  بين ميرود
شمـا  .  برو نشريه در بياور جواب نيست

و اگـر از      .  بايد پرچمتان را بلند کـنـيـد   
پرچمتان ابا داريد و يا اگـر پـرچـمـتـان          
طوري است که ميخـواهـيـد بـگـوئـيـد          
دارم اما بلند نميکنم چـون اگـر بـلـنـد          
کنم مردم ميبينند که اين پرچم را در     
ارتباط با با آن جنبش عظيم بيـرون از    
خودم بدست آوردم، و نگرانيد که فـالن  
کس متوجه ما ميشود، شما به هـيـچ     

 .جا نميرسيد
در جنبـش سـيـاسـي، بـخـصـوص در               

هاي تالطم، پرچم بايد بلنـد کـرد،      دوره
بدون ابهام، چون نميخواهيد کسي کـه    

بدتريـن  .  با شما نيست همراهتان بيايد
کار براي يک سياستمدار اين است کـه    
کاري کند که کساني که با او نيستـنـد   

بايد کاري کـنـيـد کـه       .  همراهش شوند
کساني که با شما هستند هـمـراهـتـان       

و اگر اينها نخواهند بـگـويـنـد     .  بيايند
کي هستند که شخص بفهمد آيا بـايـد     
به آنها بپيـونـدد يـا نـه، بـه هـيـچ جـا                   

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         .  نميرسند
العاده فـعـال بـه ايـن مسـألـه              بايد فوق

 .برخورد کند
به نظر من جريان سازمان زحمتکشـان  

  .يک جـريـان نـاسـالـم سـيـاسـي اسـت                 
 

  ١٦٦٢ تا  ١٦٤٣ صفحات  –منتخب آثار 
متن پياده شده اين سـخـنـرانـي اولـيـن         

، انتشارات حزب " منتخب آثار" بار در 
حـکـمـتـيـسـت،         –کمونيست کارگري   

منتشر شـده    )  ٢٠٠٥ (   ١٣٨٤ خرداد 
 .است
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 شيرزاد از ايران 
 به حساب لنينيست بودنم 

با درود به شما رفـقـاي کـمـونـيـسـت،             " 
مصطـفـي صـابـر عـزيـز چـرا ارتـبـاط                  
. گرفتن با شمـا ايـنـقـدر سـخـت اسـت             

پيش از اين با کيان آذر تـمـاس داشـتـم       
ولي به تازگي از طريق يـکـي از رفـقـا           
. آدرس شـــمـــا را بـــه دســـت آوردم                 

مصممانه خـواهـان ارتـبـاط بـا حـزب               
اينـرا بـه حسـاب لـنـيـنـيـسـت                .  هستم

مطمئـنـم بـا فـعـالـيـت            .  بودنم بگذاريد
حزبي فقط ميتوانم بـه نـتـيـجـه مـورد             

شيرزاد هستـم از يـکـي از          .  نظر رسيد
منتظـر جـوابـتـان       .  شهرههاي کردستان

. هستم، زنده باد کـمـونـيـسـم کـارگـري           
زنده باد مارکس و لـنـيـن و مـنـصـور               

 ."حکمت
 
شيرزاد جان جـداگـانـه هـم بـراي            :  ک. ج

ارتباط گـرفـتـن بـا       .   شما ئي ميل دارم
ئي مـيـل مـن روي          .  من سخت نيست

سايت حزب و جوانان هست و با هميـن  
ئي ميل جي کي سردبير هم ميتوانـيـد   

مـا در خـدمـت        .  با من تماس بگيـريـد  
خـوشـحـالـم کـه مـيـخـواهـي              .  هستـيـم  

ارتباط فعال با حزب و سازمان جوانـان  
اگر مـمـکـن اسـت نـام و            . داشته باشي

نام فاميل مستعاري براي نـوشـتـن در        
از محيـط دور و      .  نشريه انتخاب کنيد

. بــر زنــدگــي تــان بــرايــمــان بــنــويســيــد         
تلويزيون را مرتب هـمـراه بـا دوسـتـان            
نگاه کنيد و سعـي کـنـيـد جـمـع هـاي              
هوادار حزب را در محالت و مـدارس      

مطالـعـه   .  و دانشگاهها بوجود بياوريد
ادبيات حزب خيلي مهم است و حـتـمـا    
يک دنياي بهتر را بدقت مطالعه کـنـيـد    
و اگر سـوال و نـظـري داريـد بـرايـمـان                  

 .مصطفي. بفرستيد
 

 حبيب مھرآبادی، هلند 
 باالخره اقامت گرفتم 

امـيـدوارم در     .  مصطفي جان چـطـوري  " 
. تمام لحظات خوب و سـرحـال بـاشـي          

خواستم اطالع بدم که بـعـد از گـذشـت         
حدود يک سال از دولـت هـلـنـد جـواب            

قربانت و بـه امـيـد        ...  اقامتم را گرفتم

 ."ديدار
 
حبيب جان خوشحالم که بـاالخـره   :  ک. ج

. تونستي در هـلـنـد اقـامـت بـگـيـري                
امــيــدوارم حــاال بــتــونــي بــا فــراغ بــال           
بيشتري بـا سـازمـان جـوانـان و حـزب               

خوانندگانـي کـه نشـريـه         .  فعاليت کني
ما را دنبال کرده انـد کـارهـاي جـالـب            
شما بعنوان خبرنگار سـازمـان جـوانـان       

ــخــاطــر دارنــد       گــزارش شــمــا از       .  را ب
اجــتــمــاع کــارگــران شــرکــت واحــد در           
اســتــوديــوم در زمــان اعــتــصــابشــان           
گزارش منحصر بفردي از آن اجـتـمـاع        
مهم بود که منبع خبر تمام خبـرگـزاري   

حبيب جان به جلسات هفتگـي  .  ها شد
سازمان جوانان بيا و دوره اي ديـگـر از     

سـالم گـرم     .  کار مثمر ثمر را شروع کـن 
. ما را بـه هـمـسـر و دخـتـرت بـرسـان                  
. خـيــلــي مشــتــاق ديـدن شــمـا هســتــم           

 . مخلص مصطفي
 

 بھار کوير، ايران 
 يک حکم غيرقانونی  

در ئي ميلي کـه بـه يـک لـيـسـت و از                 
 :جمله ما فرستاده اند

عابد توانچه تنها دو روز زمـان دارد          " 
 ! تا خود را به زندان معرفي کند

يک حکم غير قانوني و دور از انصـاف      
 ! ديگر در شرف اجراست

امروز طي يک تماس تلفني بـا وثـيـقـه         
گذار عابد تـوانـچـه ، اعـالم شـده کـه                 
عابد توانچه بايد روز شنبه خـود را بـه       

عابد تـوانـچـه    !  زندان اراک معرفي کند 
روز بيست و نهم تير خـود را بـه زنـدان          

تـا دوره ي       ! اراک معرفي خـواهـد کـرد     
هشت ماهه ي حبس خود را در زنـدان      

طـبـق حـکـم       .  شهرستان اراک بگذراند   
صادره ي شعبه ي دو دادگـاه انـقـالب          

و درخــواســت قــاضــي       اســالمــي اراک  
ــده از دادســتــان کــل عــمــومــي               پــرون
وانقالب براي رسيدگي بـه چـهـار بـنـد            
ديگر از اتـهـامـات عـابـد تـوانـچـه بـه                
زودي دادگاه ديگري تشـکـيـل خـواهـد        

عابد توانچه تنها بـه دلـيـل دگـر           .  شد 
انديشي به اتهام اقدام عـلـيـه امـنـيـت           

کمـپـيـن آزادي      .  ملي به زندان مي رود 

براي عابد تـوانـچـه دسـت از تـالش و              
اقدامات قانوني خود بـراي شـکـسـتـن        
حکم عـابـد بـر نـخـواهـد داشـت و از                    
طريق راهکارهاي پيش روي خود و بـا      
همکاري سازمان هـاي بـيـن الـمـلـلـي              
حقوق بشر و عفو بين الملل در جـهـت       
آزادي عـابـد تـوانـچـه گـام بـر خـواهـد                  

 . "داشت
 
دوست عزيز ما قاطـعـانـه حـکـم        :  ک. ج

زندان عابد توانچه و همه احکامـي کـه     
بيدادگاههاي جمهوري اسالمي عـلـيـه      
دانشجويان و ساير فعالين صادر کـرده    
است را محکوم ميکنيم و بـراي آزادي    
بي قيد و شرط همه زندانيـان سـيـاسـي       

 .مبارزه ميکنيم
 

 جمال صابری از ژاپن 
 دفاع از فرزاد کمانگر 

متني را به ژاپني به يـک لـيـسـت و از           
مـا الـبـتـه       .  جمله مـا فـرسـتـاده اسـت           

ژاپني بلد نـيـسـتـيـم بـخـوانـيـم امـا از                 
عـکــس فــرزاد کــمـانــگــر حــدس زديــم           
مطلـبـي بـه زبـان ژاپـنـي در دفـاع از                    

 .ايشان باشد
 
جــمــال صــابــري عــزيــز، خســتــه         :  ک. ج

نباشي ولي لـطـف کـن چـنـد خـط بـه                  
فارسي توضيح بدهيد که مـوضـوع از       

 .چه قرار بوده است
 

 زهره از هلند 
 مارکس و کارگر قديميه 

واقـعـا   .  اميدوارم حالتون خوب بـاشـد    " 
خسته نـبـاشـيـد از ايـنـهـمـه تـالش و                    
فعاليت  من يک سوال دارم و از شـمـا           
خواهش ميکنم اگه امکان داره به ايـن    

مصطفي جان، چـنـد   .  سوال جواب بديد
روز پيش داشتم با کسي در رابـطـه بـا          
اوضاع امروز و چپ صحبت ميـکـردم،   

اين شخص بـهـم     .  و کارگرها و مارکس
گفت مارکس ديگه قديمي شده و مـال    
يــک دوره مشــخــص بــود و مــارکــس             
. جوابگو االن و مشکالت االن نـيـسـت   

و مارکس فقط به يک طبقه خاصي کـه  
و .  کارگران هسـتـن مـربـوط مـيـشـود             

االن .  جوابگو گروههاي ديـگـه نـيـسـت       
ديــگــه دوره کــارگــر ديــگــه داره تــمــام            
ميشه و دروه تحصيلکردهـا و نـيـروي        

و هـمـيـنـطـور دوره          .  متخصـص اسـت    

و دوره کـارگـرهـا تـمـام        .  روبوت هاست
و ديــگــه دوره تــکــنــولــوژي و            .  اســت

کامپيوتر و روبوت هسـت و مـارکـس          
براي هـمـيـن جـوابـگـوي ايـن شـرايـط                  

حاال من ميخوام در اين رابـطـه   .  نيست
. اگه ميشه شما يک تـوضـيـحـي بـديـد          

 ."زهره. مرسي
 
زهره جان نمي دانـم ايـن دوسـت          :  ک. ج

. شما دقيقا چه ديـدگـاه سـيـاسـي دارد         
اما خيلي ها که از حرفهاي شبـيـه ايـن      
ميزنند، الاقل نوع ايـرانـي اش، مـثـال         

سال پـيـش      ۱۴۰۰ خاتمي را که افکار 
و حداکـثـر يـک لـيـبـرالـيـسـم الـکـن و                    
اســالمــي شــده اي را بــا تــرس و لــرز               

و "  دگـر انـديـش     " مطرح ميکند بعنوان 
مربوط به دنياي امروز به حسـاب مـي     
آورند، اما مارکس را که نقـد راديـکـال      
و انساني ليبراليسم و تمام دنياي کـهـن   

جــلــوه "  کــهــنــه" و   "  قــديــمــي" اســت را     
جالب اسـت کـه قـهـرمـانـان             .  ميدهند

فــکــري ايــنــدســتــه آدمــهــا مــعــمــوال           
متفکـران قـرن هـژدهـمـي و دوره اوج                
شکوفـايـي فـکـري بـورژوازي اسـت و               
آنوقت مارکس کـه بـر شـانـه بـهـتـريـن               

) مـثـال هـگـل      ( متفـکـران دوره قـبـل           
ايستاده و  محصول قرن نوزده و عـروج    
طبقه کارگر و سوسيالـيـسـم اش اسـت         

 !  را قديمي محسوب ميکنند
مارکس مربوط تـريـن مـتـفـکـر تـمـام             
ــيــاي امــروز مــاســت             . اعصــار بــه دن

ميدانيد چرا؟ چون اولين فرد در تـاريـخ   
بشر است که  مـنـاسـبـاتـي را بـنـحـو                 
علمي و انقالبـي نـقـد کـرد کـه امـروز               

امروز سـرمـايـه    .  جهان را برداشته است
داري بــر تــمـام جــهــان حـاکــم اســت و               
مارکس بدقت و بـدون تـخـفـيـف و بـا               
موشکافي علمي شگفت انگيـزي ايـن     
مناسبات را نقد کرد و اتفاقا بـهـتـر از      
هرکسي دنـيـاي حـاالي مـا را پـيـش                 

بــراي مــثــال   .  بــيــنــي و تــعــريــف کــرد       
مارکس با بررسي خـود نشـان داد کـه          
ــيــل                 ــه دل ــه داري ب ــه ســرمــاي چــگــون
تناقضات ذاتي اش و براي حفـظ سـود     
خود دائما تـکـنـولـوژي و مـاشـيـن را              
گسترش ميدهد و اما هرچه بيشتـر در    
. چنبره تناقضات خود گرفتار مـي آيـد    

و  روبوت ها چيزي جـز مـاشـيـن هـاي          
 .  فوق العاده پيش رفته نيستند

وقتي مارکس کاپيتال را مـيـنـوشـت،         

حتي در انگستان که پـيـشـرفـتـه تـريـن          
ســرمــايــه داري زمــان او بــود، هــنــوز            
طبقات عمده جامـعـه سـرمـايـه دار و            

بـقـيـه    .  کارگر و اشراف زميندار بـودنـد    
اروپا را که ميشود گفت هنـوز اسـاسـا      
دهفاني بود و سرمايـه داري تـازه روي         

ولـي اکـنـون      .   پاي خـود مـي ايسـتـاد        
جهان، الاقل بـخـش اعـظـم آن، بـه دو              
طبقه اصلي يعني کارگر و سرمايه دار   

خــيــلــي از ايــن      .  تــقــســيــم شــده اســت     
هـا  "  تـحـصـيـلـکـرده      " و   "  متخصصيـن " 

. چيزي جز کـارگـران فـکـري نـيـسـتـنـد             
امروز اگر ميخواهي آب بـخـوري يـک          

مــربــوط "   بــازار جــهــانــي   " جــوري بــه      
ميشود که مارکس بروشنـي گسـتـرش      
 . و استيالي جهاني آنرا پيش بيني کرد

اين دوست شما شايد از کارگـر هـمـان       
تصوير قرن نـوزدهـمـي بـا دسـت هـاي             
زمخت و صورت هـاي اسـتـخـوانـي و            

بلـه دوره    .  قيافه هاي نيمه گرسنـه دارد   
اين کارگر تمام شده، همچنـانـکـه دوره      
کارخانه هاي فوالدسازي قـرن نـوزده و       
بــيــســت بــا آن هــيــکــل هــاي عــظــيــم            
دودکش هاي سر به فلک رسـيـده تـمـام         

از اين بـگـذريـم کـه بـخـش           .   شده است
خدمات رشد روز افزوني دارد و مـثـال       
معلم و پرستار و پـرسـنـل جـزء انـواع              
خدمـات کـارگـر اسـت، امـروز حـتـي                
کارگر صنعتي به معناي اخص کـلـمـه      

بـعـالوه   .  ديگر مثل قرن نوزدهم نيسـت 
ايشان فراموش ميفـرمـايـنـد در تـمـام           
قرن نوزده و بـيـسـت و هـمـيـن امـروز                  
کارگران در تالش بـوده و هسـتـنـد تـا              
زندگي خود و دنيا را عـوض کـنـنـد و           

اگـر مـبـارزه کـارگـر تـحـت              .  کرده انـد   
رهبري کساني چون مارکس نبـود، چـه     
بسي دوست شـمـا و هـمـه مـا هـنـوز                  

و    ۱۲ مجبور بوديم مـثـل قـرن نـوزده           
يـعـنـي    .  و حتي بيشتر کـار کـنـيـم       ۱۴ 

حتي اينکه قرن نوزده کهنه شده به يـک    
معني اساسا ثمره مبارزه کـارگـر بـوده      

ظاهرا االن دنياي روبوت هـا و      !    است
اما اين فـقـط حـالـت       .  تکنولوژي است

معکـوس قـدرت کـار بشـري، يـعـنـي                
روبـوت هـا و       .  قدرت کار کارگر اسـت   

پيشرفـت تـکـنـولـوژي، مـثـل خـيـلـي                 
چيزهاي ديگري که بشريت دارد، ثـمـره   
کارگر کارگران ديروز و امروز است کـه    
بصورت سرمايه و بصورت مـالـکـيـت       
يک طبقه اندک و انـگـل در بـرابـر مـا                
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. ظاهر ميشود و بر ما حاکـم مـيـشـود      
کار مرده بـر کـار زنـده        " بقول مارکس ( 

طبعا اين طبقه حـاکـم     "!).   حاکم است
که اگر چيز کهنه و قـديـمـي بـاشـد هـم           
اوســت،  بــراي حــفــظ خــود ارتــش و               
پــاســبــان و آخــونــد و فــيــيــســوف و                 

و بمب اتم و ترور و پـاپ  "  تحصيلکرده" 
و اسقف و کساني که موعظه ميکننـد  
کارگر تمام شد و مارکس قديمي اسـت  

اما همه اينها که مي بـيـنـيـم     .  هم دارد
صرفا حالت وارونه قـدرت کـار بشـري          

 .است
و باالخره اينکه گفته اند مارکس گـويـا   
فقط در مـورد کـارگـر هـا حـرف زده                  

جـالـب   .  اينهم صـحـيـح نـيـسـت          .  است
اســت کــه مــارکــس خــودش در ســيــر            
مــطــالــعــه و تــعــمــق در بــاره دنــيــاي              
پيرامونـش اهـمـيـت تـاريـخـي طـبـقـه                 

از فلسفه و حقـوق  .  کارگر را کشف کرد
کـه ايـن     .   شروع کرد به کـارگـر رسـيـد        

خود داستان جالبي دارد و بايـد وقـتـي      
امـا اهـمـيـت طـبـقـه            .  به آن بـپـردازيـم       

کارگر براي مـارکـس در چـه بـود؟ آن               
نيروي اجتماعي بود کـه بـراي نـجـات           

چـه  .  خود بايـد هـمـه را نـجـات بـدهـد               
مارکس باشد و چه نباشد، ايـن طـبـقـه       
بايد اين کار را بـکـنـد و طـبـعـا هـزار                
بارهم که طبقات مدافع وضع مـوجـود     
سر مارکس را بـبـرنـد مـارکـس هـاي               

اهـمـيـت کـارگـر        !  ديگر توليد ميـکـنـد   
براي مارکس در نـجـات کـل بشـريـت              

اهـمـيـت اش در ايـن اسـت کـه                 .  است
همين دنـيـاي وارونـه را بـا کـل دم و                    
دستگاهش، از دولت گرفته تا ارتش و   
ــکــيــت خصــوصــي و               پــلــيــس و مــال
اخالقيات رياکارانه اش تا گرسنگـي و    
بيکاري و جـنـگ و فـحـشـاء را و از                    
جــملــه بــا کــارگــر و ســرمــايــه دار و                 

هـايـش بـايـد بـه گـور             "  تحصيـلـکـرده   " 
بــا پــيــروزي انــقــالب      .  تــاريــخ بســپــرد   

اجــتــمــاعــي طــبــقــه کــارگــر، انــقــالب         
مارکس، تازه بشر به مـعـنـاي واقـعـي          

آنوقت نـه سـرمـايـه         .  کلمه بشر ميشود
دار هست و نه کارگر،  نه متخصص و   
نه غير متخصص،  نه تحصيـلـکـرده و      
بيسواد و کم سواد و نـه هـيـچ هـويـت              
. کاذب ديگر ساخته جهـان وارونـه مـا       

آنجا همه انسان انـد و هـمـانـطـور کـه               
به همراه يـک دوسـت       "  قديمي" مارکس 

کـه  ( ديـگـر يـعـنـي انـگـلـس               "  قديمي" 

مستقل از مارکس به نتايج مشـابـهـي    
به روشني در مـانـيـفـسـت      )   رسيده بود

يـعـنـي دقـيـقـا         (   ۱۸۴۸ کمونيست در 
بـجـاي   : " نـوشـتـنـد    )  سال پـيـش     ۱۶۰ 

جامعه کهن بورژوازي، با طبقـات  
و تناقضات طبقاتيش، اجتماعـي  
از افراد پديد مـي آيـد کـه در آن،            
تــکــامــل آزادانــه هــر فــرد شــرط           

 ."تکامل آزادانه همگان است
زهره جان دوست دارم نظـر دوسـتـت را        
بدانم، اما خواهش ميکنم اين بحث را   

مـخـلـص    .  مبادا شخصي قلمداد کنند
 .هردو، مصطفي

 
 فرزاد سلطانی، آمريکا 
 !اين خام انديشی است 

دوست عزيزمان فرزاد سلطـانـي در اي       
ميلي که به گروه جوانان کمونيسـت در    

 : ياهو فرستاده نوشته است
دوســتــان عــزيــز يــک نــکــتــه را مــي              " 

حـزب  .  خواسـتـم ايـنـجـا مـطـرح کـنـم               
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران دائــم در          
انتشاراتش بيـان مـي کـنـد کـه مـردم               
خواسته هايي دارند و حزب ما رهـبـري   

بـه دلـيـل      .  اين خواسته ها رو مي کـنـد  
اين خواسته ها را بيان مي کـنـد      اينکه

بارها در برنـامـه   !  و در برنامه اش آورده
ها، مخصوصا برنامه هـاي زنـده مـي        
بينيم که دوستاني مثل اصغر کـريـمـي    
اين نکته را به بيننده بارها مي گويـنـد   

و اصـال    !  که حزب ما حزب رهبر اسـت 
مـن  .  گويا رهبر جنبش اعتراضي سـت 

يک نکته را مـي خـواهـم بـگـويـم کـه                  
بسياري از احزاب ديگر مخـالـف رژيـم      
هم همين حرف ها را مي زنندپس آنهـا  
هم مي تـوانـنـد ادعـا کـنـنـد جـنـبـش                 

آخر اگر جـنـبـش      .  سرنگوني با آنهاست
اعتراضي با حزب کمونيست کـارگـري     
بود که اين حزب راحـت مـي تـوانسـت         

اتـفـاقـا انـگـشـت         .  کار کـنـد در ايـران         
شماري را نسبت مي دهـنـد بـه حـزب           
کمونيست کارگري ايران و نـفـوذي کـه        

امـا  .  روي برخي گروه هاي داخـل دارد     
اين کجا تا حـزب رهـبـر سـازمـانـده و             
حزبي که بـتـوانـد تـوده هـاي مـردم را               
رهبري کند و خط بدهد؟ اين مـغـلـطـه       
است و خام انديشي و خـود گـول زنـي            
ست که فکر کنيـم حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري ايران حـزب رهـبـر سـازمـانـده           

 ."با احترام. شده
 
فـرزاد جـان، در ايـن شـمــاره دو               .  ک. ج

مطـلـب دربـاره تـي وي و نـقـش آن و                     
سياست هاي حزب در قبال تبليغات و   
سازمان دهي آمده، يکي مصاحـبـه بـا      
کيوان جاويد و ديگري مطـلـب مـن بـا         
عنوان سـيـاسـت سـازمـانـدهـي مـا و                 
کانال جديد شـمـا مـي تـوانـيـد جـواب              

ولـي  .  سوالتان را به تفـصـيـل بـگـيـريـد         
من اينجا به چند نـکـتـه ديـگـر اشـاره             

 . مي کنم
اول ايـنــکـه کـدام بســيـاري از احــزاب               
ديگر مخالف رژيم اين حرف هـايـي را     
که ما از کانال جديد مي زنـيـم را مـي        

طـيـف   "  مـخـالـف رژيـم      " زنند؟ احـزاب    
گسترده اي هستند از سلـطـنـت طـلـب        

ولي فقط ما هستيـم کـه     .   گرفته تا ما
ــم                  ــي ــا را مــي زن ــن حــرف ه ــر .  اي اگ

منظورت احزابي که برنامه يک دنـيـاي     
بهتر را دارند است چرا نـام نـمـي بـري؟         
يکي از مشـخـصـاتـي کـه يـک حـزب                  
رهبر بايد داشته باشد اعتماد به نـفـس     
اســت، اول بــايــد خــودش را در قــد و               
ــاي                  ــبــش ه ــن ــر ج ــب ــاي ره ــدازه ه ان
اعتراضي ببيند و از گفتنش خـجـالـت      

يعني اينکه اول بايد مشـخـص   .  نکشد
اسم مي بردي کـدام حـزب مـنـظـورت            

کـه گـفـتـه اي         "  بسياري احـزاب " است، 
ولـي  .  نادرست يا حداقل نادقـيـق اسـت     

حزبي که هر چه قـدر هـم حـرف خـوب           
بزند و حرف دل مردم را بزند بـه خـودي     
خود نمي تواند نماينده و رهـبـر مـردم          

مـردم بـايـد بـبـيـنـنـدش، بـايـد                 .  بشود
بدانند قدرت دارد و در عرصه عـمـل و     
سياست و قدرت سياسي چه در سـطـح     
داخلي چه در سطح بـيـن الـمـلـلـي هـم              
حضور دارد و تـاثـيـر گـذار اسـت، در              
دسترس مردم است و مردم مي تواننـد  

جامعه بايد بتـوانـد بـه      .  انتخابش کنند
رهبري انتخابش کند و در ناصـيـه اش     

مـردم بـدانـنـد       .  قدرت رهبري را ببيـنـد  
حزبي ست که سر و ته دارد، هر هـفـتـه      
يک سياست عوض نمي کند، آدم دارد     
و آدم هايش را بشـنـاسـنـد، بـدانـنـد و              
ببينند سياست هايش با ثبات و رو بـه    
جلو هستند ، ببيننـد راه کـار عـمـلـي            
جلوي پاي جنبش ها مي گـذارد و در        
هر مرحله گام بعدي را نشان مـي دهـد     
وهمين امروز  در زندگي روزمـره شـان       

اثر گذار است، با يک غوره سردي و بـا      
و الـبـتـه      .  يک مويز گرميش نمي کـنـد    

اين مستلـزم کـار     .   خيلي خواص ديگر
عملي ست کـه مـا داريـم مـي کـنـيـم                
يعني عملي که ما را قـابـل انـتـخـاب            

مردم بايد حزب را بـبـيـنـنـد          .  مي کند
کــه در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف دارد            
نمايندگيشان مـي کـنـد و بـه آن مـي                

اين جـوري مـردم       .  توانند اعتماد کنند
حزبي را به رهبري انتخاب مـي کـنـنـد       

 !نه صرفا با گفتن حرف هاي خوب
هم که در نامـه ات    "  جنبش اعتراضي" 

آورده اي متوجه نشدم دقيقا منـظـورت   
ــبــش          .  چــيــســت  ــظــورت جــن اگــر مــن

سرنگوني ست که بايد بـگـويـم مـاجـرا        
يـعـنـي    .  اينقدر سياه و سـفـيـد نـيـسـت          

چنين نيست کـه يـا جـنـبـشـي بـا مـا                   
اگر به آن معنا کـه تـو     .  هست يا نيست

منظورت است بود، کـه انـقـالب مـي           
ما داريم تالش مـي کـنـيـم کـه          !  کرديم

رهبري حزب و جنبش خـودمـان را بـر           
جنـبـش سـرنـگـونـي و مـبـارزه مـردم                   

تمام تالشمان اين سـت و      .  تامين کنيم
اقرار مي کنم سبک کـارمـان بـا بـقـيـه             

 . فرق مي کند
تــعــريــفــي هــم کــه بــراي حــزب رهــبــر            
سازمانده آورده اي بـه نـظـر مـن ديـد                  
محدودنگر و سنتي اي از حـزب رهـبـر      

مـي  .  سازمانده را نمايندگـي مـيـکـنـد       
گويي گروه هاي کمي هسـتـنـد کـه بـه            
حزب کمونـيـسـت کـارگـري مـنـسـوب             
باشند پس حـکـکـا رهـبـر سـازمـانـده               

اوال بايد بـدانـي بـا ايـن تـوازن            !  نيست
قوي نمي شود گروه فعال و عـلـنـي اي        
ــيــســت کــارگــري               را بــه حــزب کــمــون
منسوب کرد و دو ايـنـکـه مـنـسـوب               
کردن هـيـچ گـروهـي بـه حـزب هـنـوز                   
الزاما به معني رهـبـر شـدن آن حـزب             

هراندازه که اينهـا بـجـاي خـود         .  نيست
اهميت داشته بـاشـنـد، امـا انـتـخـاب              
کــردن حــزب در وحلــه اول يــک امــر                 
سياسي است و تازه در اين حالت اسـت  
که  شبکه هاي وسيعي از فـعـالـيـن و           
مردم به حزب پيوسته و آن را انـتـخـاب    
ميکنند  که ما بـا گـام هـاي بـلـنـدي               
داريم به آن سمت مي رويم و اتفـاقـا بـا      
سياستي که مورد انتقاد توسـت داريـم     

يعني در دسترس تـوده هـاي     !  مي رويم
وسيع مردم باشيـم و  خـط بـدهـيـم و                

فــرزاد جــان بــيــشــتــر      .  رهــبــري کــنــيــم   

 قربانت نويد. بنويس
 

 پارتيا پرتو، تھران 
 کوتاه بنويسيد بتونيم بخونيم 

اين مطالب نشريه  رو کوتاه بنويسـيـد   " 
کي مـي تـونـه        .  که بتونيم بخونيمشون

ساعت بشيـنـه يـه مـقـالـه بـخـونـه؟                 ٣ 
بــعــضــي از مــطــالــب جــوانــان خــيــلــي         

 ."طوالني هستند
 
پارتيا جان من هم فکر مي کـنـم   .  ک. ج

همه مطلب کوتاه رو تـرجـيـح مـي دن           
ولي بعضي وقت ها الزمه حق مـطـلـب    

بعضي وقت ها نمـي  .  رو کامل ادا کرد
تـازه  .  شه از خير خيلي چيز ها گـذشـت    

خيلي وقتها، مثال وقـتـي مـي خـواي           
رمان بخوني شرط خوندن کـوتـاه بـودن      

بـه نـظـر مـن اتـفـاقـا بـعـضـي                   .  نيست
مطالب رو آدم دوست نداره تمـوم بشـن     

حاال ايـن    .  و از خوندنشون لذت مي بره
ديگه هنـر نـويسـنـده سـت کـه بـتـونـه                  
خواننده رو دنـبـال خـونـدن مـطـلـبـش                 

مطلب هر چقدر هم کـوتـاه   .  بکشه يا نه
باشه ولي اگه بد نوشته شده باشه کسـل  

خالصه من اينجا حـرف    .  کننده ميشه
تو و جواب خودم رو اوردم تـا کسـانـي        
که مي نويسن شايد اگـه شـد رعـايـت           

 نويد. کنند
 

 فرهاد از کردستان
 کنفرانس برلين چه بود؟

سالم کيان جان،خوبي؟ اگـر مـيـشـود         " 
کمي در مورد کنفرانـس بـرلـيـن بـرايـم           
توضيح بده و اينکه اگه فيلمـشـو داري     

در .  مـرسـي  .  برايم بفـرسـت تـا بـبـيـنـم           
ضــمــن مــيــخــوام مــطــلــبــي در مــورد          

تـا کـي     .  ناسيونالـيـسـم کـرد بـنـويسـم           
 "ميتونم بفرستم؟

  
فرهاد جان کنفـرانـس بـرلـيـن در          :  ک. ج

، در   )  ٢٠٠٠ سال   (   ١٣٧٩ اوايل سال
پروژه اي بـراي ارائـه چـهـره             .  آلمان بود

دمکرات شده ازجمـهـوري اسـالمـي و         
که توسـط حـزب سـبـزهـاي          . دوم خرداد

آلمان از طريق انستيتو هانـريـش بـل و        
شخصيتهاي دوم خـردادي کـه بـخـشـا            

 –امروز در تـي وي صـداي امـريـکـا              
نظير گنجي، افشاري و مهرانگيز کـار   

 -و بخشا در حال حـاضـر در ايـران            -
اهللا سـحـابـي، شـهـال الهـيـجـي،              عزت
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تـبـار،      شهال شرکت، اشـکـوري،عـلـوي      
دانا، مـحـمـود     پور، فريبرز رئيس جاليي
هسـتـنـد      -آبادي و جميله کـديـور     دولت

برگذار شد که بـا آکسـيـون اعـتـراضـي           
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و ديـگـر                  
سازمانها روبرو شـد و حـزب مـا يـک               
طرف اصلي اين ماجرا بـود کـه اجـازه          
آبرو خريدن براي جمهوري اسـالمـي را       
نداد و اين کنفرانس سه روزه را تـبـديـل    
به اعتراض به جمهوري اسالمي کرد و   
فرياد مرگ بر جمهوري اسالمي سراسر 
اين کنفرانس را فرا گرفـتـه بـود و ايـن           

در آن دوره که .  پروژه را بشکست نشاند
هــمــه صــحــبــت از اصــالح جــمــهــوري         
اسالمي ميکردند ايـن حـرکـت حـزب           
مانند بمبي صدا کرد و يکي از سـنـگ   
بناهاي بشکست کشـيـده شـدن پـروژه           

در مـورد    .  اصالخات رژيم را گـذاشـت    
کي اگر فيـلـم مـورد نـظـر را            .فيلم هم ا

اما قـبـل از     .  پيدا کردم برات ميفرستم
آن خواندن مـطـلـبـي بـه نـام درسـهـاي                 
بديهي برليـن را تـوصـيـه مـيـنـکـم از                 
منصور حکمت که بـخـوانـي و بـرايـت          

مطلب براي نشريه را هـم تـا     . ميفرستم
آخر يکشنبه شب بوقت ايـران فـرصـت        

  کيان. داري که بفرستي
 

 سعيد بھمنی از تھران 
 خواستم اطالع داده باشم 

. کيان با سالم، اميدوارم خوب بـاشـي  "  
من مدتي نبودم و االن هم مشکل دارم 

. اما با بچه ها اينجا در تـمـاسـم     .... و 
 "مرسي و باي.خواستم اطالع داده باشم

  
از  .سعيد جان مرسي از اطالعت:  ک. ج

  کيان. باي. خودت مرتب خبر بده
 

 هومن از قزوين 
 رهنمود مشخص به کارگران 

خوبي؟ جـواب سـوالت و         .  سالم کيان" 
نکاتمو ديـدم تـو شـمـاره هـاي قـبـلـي                 

مـيـخـواسـتـم      .  مرسي از جـواب .  نشريه
بگم که حزب بايـد راهـکـار عـمـلـي و             
روشن بده در مورد تاکتيکهاي مـبـارزه   
. در ايران بر عليه جـمـهـوري اسـالمـي         

بايد به کارگرا عالوه بر دادن استـراتـژي   
حزب در   .  حزب تاکتيک مبارزه هم داد

اين زمينه ضعيف عمل ميکنه و يـک      
مـثـال آيـا      .  نوع بي عملي ديده مـيـشـه   

بايد کارگرا کم کاري کنن؟ يا توليد رو   

بيارن پايين؟ يا کارشکني کنن؟ چکـار  
بايد کنن در مبارزه روزمره؟ بجز اينکه 
اين استراتژي رو داشته باشن که مجمع 
. عمومي و يا شوراهاشونو درست کنن

بايد حزب بيشتر اين تاکتيکها رو باز و 
مثـال کـارگـراي کـارخـونـه           .  روشن کنه

هاي مختلف  بايد مـثـال بـجـز اعـالم            
ــه                  ــپ ــارگــراي هــفــت ت ــايــت از ک حــم
چکارکنن؟ من کتاب از ديکتاتوري تـا  

بخـونـش   .  دموکراسي رو برات فرستادم
  مرسي و باي. و نظرتو بگو

 
هومن جان قرار بود نـکـاتـت رو        :  ک. ج

مشخص براي ما بفرستي که بـتـوانـيـم     
روي آن بحث باز کنيم و بـه يـک جـمـع             

مـا مـنـتـظـر        .  بندي مشخـص بـرسـيـم      
نکاتت هستيم و اين نکات و سـواالت      
فعلي را براي دوستان در نشريه کـارگـر     

بعنوان يـک  .  کمونيست خواهيم فرستاد
اصل رهنمودهاي مشخص و بقول شما 
تاکتيکي کار ظريف و دقيقـي اسـت و       
. بيشتر بر عهده رهبران مـحـلـي اسـت        

ولي در اين زمينه هم تا آنجا که جنـبـه   
عــمــومــي دارد از تــي وي صــحــبــت             

بــراي مــثــال مــا هــمــيــشــه         .  مــيــشــود
ميگوييم براي حمايت از کارگران هفت 
تپه بيانيه جـمـعـي بـدهـنـد، نـمـايـنـده                 
بفرسـتـنـد، کـمـک مـالـي بـراي ادامـه                  

در .  اعتراضشان جمـع کـنـنـد و غـيـره            
ضمن در مورد آن کتـاب هـم نـگـاهـي          

ما قرار نيست از يـک شـکـل          .  انداختم
نظام سرمايه به شکل ديـگـري از ايـن          
نظام برويم ما ميخواهيم کل اين بساط 

 .کيان.را وربيندازيم 
  

 هومن جمالی از ايران 
 حکومت مذهبی نمی خواهيم 

ميخواستم بگم اين برنامه هاي .  سالم" 
زنده کانال جديـد در مـورد حـکـومـت            

بـايـد   .  مذهبي نمي خواهيم خيلي خوبه
از اين برنامه ها بسازيد و مـذهـب رو         

بايد مستقيما به مردم گفت کـه    .  بزنيد
مــذهــب چــي هســت و چــه تــاثــيــري              

 "باي. برزندگي آدمها داره
  
هومن جان با تشـکـر از اظـهـار           :  ک. ج

ما در برنـامـه هـاي مـخـتـلـف            .  نظرت
کانال جديد در مورد مذهـب صـحـبـت       

امـا مـوضـوع      .  کرده و خـواهـيـم کـرد          
برنامه هاي اليو اين بوده که حـکـومـت    
مذهبي نمي خواهيم که مـورد تـوافـق        

هم کساني که اعتقادات مذهبي دارنـد  
و هم کساني کـه اصـال اعـتـقـادي بـه               
مذهب ندارند در اين برنامه ها بـوجـود   
آمده و آن هم اينست که جـامـعـه بـايـد        
سکوالر باشد و دست مذهب از جامعه 
قطع بايد گردد و افراد بتوانـنـد آزادانـه      
اعتقادات بي مـذهـب و يـا مـذهـبـي               

در اين زميـنـه   .  خودشانرا داشته باشند
 -بهتر است مـطـلـب اصـغـر کـريـمـي               

حکومت مذهبي نميخواهيم، صحبتي 
،مجري اين سري از برنـامـه   !  با ناباوران

ها را بخواني که من آدرس آنرا در زيـر    
 کيان. برايت مي آورم
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 کامران مزين از رشت 
 برنامه صدا نداشت 

من برنامه تلويزيونـي  .  کيان جان سالم" 
اصـال  .  سجک رو ديدم از کـانـال جـديـد      

صـدا  .  برنامه خـوب بـود      .  صدا نداشت
ادامـه  .  رو اشـکـالشـو بـرطـرف کـنـيـد            

 " .بديد
 
کامران جـان اشـکـاالت تـي وي           :  ک. ج

سازمان جوانان را مرتفع خواهيم کرد و 
در اين راه نقش شما عزيزان هـم حـائـز        
اهميت است و شما با تهيه گزارشـهـاي   
تصويري و تهيه متريـال بـراي بـرنـامـه          
جوانان و خالصي فرهنگي مـيـتـوانـيـد      

در .  در ارتقا آن بسيار برجستـه بـاشـيـد      
ضمن صدا ضعـيـف بـود امـا ايـنـکـه              
اصال صدا نداشته به اشکال از طرف يو 

  کيان. باي.هم برميگرده
 

 بھار از تھران 
 با اين تماس بگير 

خـــوبـــي؟ بـــا ايـــن        . کـــيـــان ســـالم        " 
تــمـاس بــگـيـر و بــراش          .......  دوسـتـم  

بـيـشـتـر     .  عـالقـمـنـده    .  مطلب بـفـرسـت   
. مقاالت رو بـفـرسـت و کـمـتـر اخـبـار              

باي تا .  مرسي.  باهاش در ارتباط باش
 "بعد

  
منـتـظـر     .بهار جان تماس گرفتيم:  ک. ج

. ارتباطات جديد از طرف شمـا هسـتـم     
  کيان.خسته نباشي

 
 مانيا از ايران 

 دفاع از فرزاد کمانگر 
سالم خوبي؟ من يه شعـر نـوشـتـم در         "  

ــون                   ــرات ــر ب ــگ ــان ــم ــرزاد ک ــاع از ف دف
دوست دارم حکمش لـغـو   .  ميفرستمش

راستي بـرنـامـه کـانـال        .  بشه و آزاد بشه
نشريه رو هـم  . خوب بود. جديد رو ديدم 

 "مرسي. گرفتم
  
مانيا جان افـراد زيـادي مـانـنـد            :  ک. ج

شما خواستار لغو حکم اعدام هستند و 
براي نمونه در چند روز گذشته مردم در   
سنندج در دفاع از فرزاد کمانگر و لغـو  
حکم اعدام او دست به تجمع اعتراضي 

بــايــد ايــنــگــونــه اقــدامــات را           .  زدنــد
وسيعتر، معترضانه تـر و بـيـشـتـر در              

از شـمـا هـم دعـوت           .  دستور گـذاشـت  
ميکنيم براي نشريه مطلب بنويسيد و   
در جلسات هفتگـي سـازمـان جـوانـان          

. مرسي و بـاي   . کمونيست شرکت کنيد
 کيان

  
 فرهاد از کردستان 
 مغازه ها بسته بود 

اينجا تو کردسـتـان اعـتـصـاب        .  سالم" 
. مردم همه ناراضين.  عمومي شده بود

در اعتراضات مردم عـلـيـه جـمـهـوري         
مـردم هـمـه      .  اسالمي شـعـار مـيـدادن        

مغازه هـا رو تـعـطـيـل کـرده بـودن و                    
مامورا براي ترسوندن مردم مغازه هاي 
تعطيل رو با رنگ عالمت ميزدن امـا    

يـه فـيـلـم       .  خيلي ها تعطيل کرده بـودن 
. کوتاه هم گرفتم اگه تونستم ميفرسـتـم  
. اين گروه هاي مذهبي يه نفر و کشـتـن  

دقيقا اسمشو نميدونم و دو نفر هـم کـه     
 ."ميگن تو بوکان دستگير کردن

 
فرهاد جان يک کار هميشگي و      : ک. ج 

مهم فعالين سجک در داخل تهيه خـبـر   
بــايــد .  و ارســال ســريــع آن مــيــبــاشــد           

اعتراضات را عالوه بر جـهـت دهـي و          
پيش بردن ، پوشش خبري خوب هم داد 
و نبايد اين کـار را فـرامـوش کـرد يـا                

ــداخــت     ــتــاخــيــر ان مــنــتــظــر ارســال     .  ب
ــم از                ــل ــي ــر،گــزارش، عــکــس و ف خــب

 کيان.اعتراضت پيرامونتان هستيم
 

 بازگشت از اصفھان 
 از دعوت خوشحالم 

راسـتـش بـچـه هـاي          .   سالم کيان جان" 
از اواخـر      -دانشگاه اصفهـان  -دانشگاه

تحت فشـارن و چـنـد نـفـر بـه                  ٨٦ سال
اطالعات احضار شدند و فـعـال داريـم        

. مطالعه ميکنيم و پـيـگـيـري اخـبـار            
بــعــضــي هــم پــيــدا شــدن و صــحــبــت            
دمــکــراســي و نــيــاز کــمــونــيــســم بــه             

از . ..   دمکراسي رو مـيـکـنـن ايـنـجـا         
اينکه مـنـو دعـوت بـه حـزب کـرديـد                

خوشحال ميشم با . حتما ميام. ممنونم
دوست دارم مرتـب بـاهـاتـو       .  شما باشم

راستي من ميتونم . ارتباط داشته باشم
تو نشريه جوانان کـمـونـيـسـت بـا اسـم              

 "مستعار مطلب بنويسم؟
   
با کمال ميل بازگشت جـان، ايـن     :  ک. ج

حزب شماست و نشريه جـوانـان هـم را          
نشريه همه کسانيست که دغدغه شـان    

يـو  .  آزادي، برابري و رفاه انسـانـهـاسـت      
ميتوني با انتخاب يک اسم و فـامـيـل        

مـنـتـظـر      .مستعار براي نشريه بنويسي
در . ارسال مطلب از طرف شما هسـتـيـم   

ضمن بايد اين دوستان را دعـوت کـرد       
که مطلب منصور حکمـت بـا عـنـوان         
دمــکــراســي تــعــابــيــر و واقــعــيــات را          

  .کيان. بخوانند
 

 پوريا از ايران 
 جواب احمدی نژاد 

سالم چطوري؟ راستي فهميدي عاقبـت  
گـفـت   .  رو داد ١ + ٥ احمدي نژاد جواب 

ميشه شش و به همين خاطر از طـرف      
خامنه اي به عنوان بهترين سياستمدار 

 باي.قرن شناخته شد
 

 دی جی دی جی از ؟ 
 اتل متل توتوله ممنوع شد 

اتـل  ' وزارت ارشاد به داليل زيـر شـعـر        " 
 را غير مـجـاز اعـالم کـرد        '  متل توتوله

استفاده از کلمات رکـيـک مـثـل           -الف
 شير و پستان

 تـــــرويـــــج بـــــي حـــــجـــــابـــــي             -ب
ــان                -پ ــت ــدوس ــن ــه ه ــر ب ــي  صــدور ش

شعر اصالح شده زيـر مـورد تـايـيـد             *
 است

 
 اتل متل صلوات
 گاو علي شده الت

 هم دست داره هم آستين
 شيرشو بردن فلسطين

 بگير زن مسلمان
 از حزب اهللا لبنان

 اسمشو بذار حکيمه
 "که چادرش ضخيمه
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