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ي ئةم مانطـةدا لـة ثـالَتؤك ثيـشكةشي        9/10 باسةكةي حةمةي ئاسنطةران كة لة شةوي           ناوةِرؤكي  سةر بةرلةوةي بضمة 

بيـةيت كؤمؤنيـستييةوة ثيـادةي    حككا نةك لةِرووي سياسي و حيز سةراين تازةي   ثصم خؤشة ئةوة بلَصم كة بةداخةوة     كرد،  
زةربةي طةورةيان دا لةم بزووتنةوة تؤكمـة حيزبييـةي   بضوكترين سوننةيت حيزبيي كؤمؤنيزمي كرصكاري يان خستة الوةو        

  زيـاتري   ثةردةثؤش كردين ئةم تاوانةو ضةسثاندين      خةريكيشن بؤ  ، بةلَكو  حككايان بة عةمةيل شةق كرد     وضيين كرصكار 
، ثةنا دةبةنـة     قازاجني هةر ئةم سونةتانةي خؤيان     بة" قبوونشة"تةيي و طصِرانةوي ِريوايةيت     سوننةيت ضةثيي و الكةو   

  خـودي حككـاو كؤمةلَطـةي      كةسانيك كةلةمصذووي سياسي   بة    كردن سوكايةيتتةنانةت  بةر بوختان و درؤكردين ئاشكراو      
زم و وةسـتان لـة ثـالَ ضـيين كريكـارو         ئيران وناوضةكة نةخشي بةرضاويان هةبووة لة ديفاعي سةرسةختانة لة كؤمؤني         

   . ي ئازادخيوازي و عةدالةختوازي كؤمةلَطةةبزووتنةو
 ناِرةواو و درؤيانـة بةمـةوة كـة جـةنايب ئاسـنطةران لـة               ليرةدا وةآلم بة هةموو ئةو تؤمةتة     ِراسيت يةكةي من ناتوامن     

 هـةلَِربي بـة دذي ئـةوو بـة قـازاجني            ئـةو كةسـانةي كـة دةسـتيان       سيمينارةكةيدا فِرص ي دان، خؤشـبةختانة هـةموو         
سوننةتةكاين كؤمؤنيزمي كرصكاري قسةيان كرد، من لةم نووسينةدا دةضمة سةر هةندص خـالَ كـة وةك سـةرنج الي خـؤم                     

  .ياداشتم كردوون
و ئـةوي تريـان بـة جـصطةو رصـطةي      " كـؤنطرةي ثـصنج  "سيمينارةكة لة دوو بةش ثصك هاتبوو يةكصكيان تايبةت بوو بـة   

سةبارةت بة كؤنطرةي ثصنجي حككا كـة هـةموومان دةزانـني    . "لة حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاريي عصراق    " ؤين ضةث فراكسي"
، كؤبوونةوةي طشيت بـوو زيـاتر بـؤ         بةس ناوي كؤنطرة بوو ئةطينا هيض خةسلَةتيكي نةك سياسي بةلَكو قانونيشي نةبوو           

 ضونكة كؤميتـة مةركـةزي نـةك هـةر  بِريـاري لةسـةر         نةبوو  هيض شةرعيةتصكي  ،"زندةباد محيد تقوايي  "هات و هاواري    
وةشـيندرايةو لةيـةك   نةدابوو، بةلَكو بةسةر الشةي ئةو و دواي كوشتين ئةو بِرياري لةسةر درا، ئؤرطانة حيزبيـةكان هةلَ          

 بـة دةنطـي بـةرزيش هـاوار دةكـةيت كـة       !!.؟بة خاتري ضي؟ بة خاتري دةركـردين ِراسـت       .ان فةلةج كرد  ووشةدا حيزبت 
  ؟!كص ئةمةت بة متةنصك لص وةردةطر ص!! ئوليةيت انشعاب دةكةوصتة ئةستؤي ئةوانمةس

ثيكهصناين حيزيب سياسي خاوةن بِريارو قودرةت بؤ بةدةست هـصناين دةسـةآليت سياسـي، فةلـسةفةي بـووين حيـزيب               
ي بةردةوامـدا بـوو بـؤ    سياسيية و مةنسور حيكمةت تا دواِرؤذةكاين تةمةين بؤ ئةمة كاري دةكرد و هةميـشة لـة ِرةخنـة                

 لةثالَيدا هةميشة مـةيلي ضةثـصك هـةبووة    ،طؤِراين حككا بةو حيزبة، بةآلم ضةندة ئةم مةيلة لة حككا دا مصذووي هةية       
،  باسة ثايةييةكاين مةنـسور حيكمـةت و كؤمـؤنيزمي كرصـكاريدا بـووة            بؤ دةسةآلت لةدةرةوةي ضوارضصوةو    كة تصِروانيين 

كمةت، ئةم ضةثة بص دةنـط و بـص نةخـشةبوو، بـةآلم دواي مـةرطي لـةناكاوي مةنـسور                    بةبووين كةسايةيت مةنسور حي   
  .حيكمةت، خؤي كؤكردةوة و مةيداين بؤ ثةيدابوو

 لة ثلينـؤمي ضـواردة   مةنسور حيكمةت كردي و ثيش ئةويش ، هينا و كردي  باسصكيهات و   ثيش دوو سالَ     ي مودةرسي كؤرش 
 باسـة  ئـةم وةك ومت ريـشةي  ، مي كرصـكاري زنةيت نزيـك تـرة وةك كؤمـؤني   ِرايطةياند كة ئةم حيزبـة بـة ضـةثي سـون      

كـؤرش هـات و لـة هةسـت كـردن بـة           . ة دةسـت و ثـص طـري بـوو         دةطةِرصتةوة بؤ سةرةتاي ثصكهصناين حككا وهةميـشةش      
 ئيـوة    و لةبةرامبةر بص دةنطي و ِرةويت كيسةلَ ئاساي         و ضارةنووسي حككا   مةسئوليةيت خؤي بةرامبةر كؤمؤنيزمي كرصكاري    

، ثاش ئةو بةحسةش بووة ليدةري حككاو بـة شـةهادةي كـؤنطرةي             !!خؤي دةلَص ئةمة لة هيض باشترة     . ئةم بةحسةي هينا  
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ضوارو محيد تقواييش، كؤرش لة دواي مةنسور حيكمةت ئةو كةسة بوو كة حككاي يب مةنسور حيكمـةيت نـةك وةك خـؤي               
لـة ض مةيدانـصك و كـاتيكي        . ، وة قةدةرداين لصكرا   بايت فراوانتر بوو   مةيدانةكاين خة  طرت، بةلَكو هةلَسوِرانةكاين و   اِر

، وة ، لةطـةلَ حجريـاين و جملـس موئةسةسـان دا بةشـدار بـوو             لَطة برد ة بةرةو ِراسيت كؤم    كؤرش حيزيب  ،ليدةري خؤيدا 
ليفي بةحـسةكة  دةشص موافق يـان موخـا  . ئةم قسانةت زياتر ئاوةذووكردين ِراستيةكانة!! سؤسياليزمي سثارد بة سبةينص   

، هوهاتـان كصـشاو    بةآلم ئيوة ئةمـةتان نـةكرد   ، ببصتة سياسةيت ِرةمسي حيزب يان نةبصت ئةو بةحسة يان دةشصت بيت،
، دةستان كرد بة شةخسيةت شكاندين و نـاوبردين بـة ِراسـت و حجريـاين و           "نةتان بوو "ثصش هةر وةالَمصكي سياسي كة      

وة تاواين طةورةتان ئةجنام داوة و بزووتنةوةي كؤمـؤنيزمي كريكـاري هـةروا             ئي !!تةنانةت تةرةفداري مجهوري ئيسالمي   
 ، ئةوةي ئصوة كردتان بة بؤرذوازي نةكرا، ئصوة طةورةترين و ِرؤشنترين حيزيب ماركسيـسيت        بة ئاساين لصتان خؤش نابصت    

 سـالَ  10لة ماوةي زيـاتر لـة   مةت تان كردة دوو كةرت، ئيوة حيزبةيت كؤمؤنيزمي كرصكاري كة مةنسور حيك م سةردةمة ةئ
وةك  مـانط  2داينا وة بووة هؤي ثصك هصناين دوو حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري كاريطةر لة ناوضةكة، لةماوةي كةمتر لـة   

ش هاتوويت و ِروو قاميانة دةلَصي كة ئيمـة ئيـستا بةهـصزتر             ةدواي ئةو !! ظايرؤس كةوتنة طياين و قاضصكتان شكاندين     
 هيـوادارم وابـص، بـةآلم مـن لـةم      ".!!سةيت ئيمة لة دواي كؤنطرةي ثصنج قابيلي موقايةسة نييـة         سرعةيت سيا " !!بووين

فريانةكـةوتن و وةآلم دانـةوة بـةو مةيدانـة     ئةطةر واية تؤ ئةبواية ئصستا لةبةر كار زؤري و          ..شيعارانةي تؤ بة طومامن   
ة  ِرؤذ لة ثالَتاك كةوتوويت و تاكة مةيدانصك كـ  شةوونانةت ذياين تايبةيت خؤشت، بةآلم  فراوانة نةتثةرذايةتة سةر تة   

  . حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاريي عصراق ِريزةكاين فاشلة بؤ تصك داينبؤيان دياري كردوويت مةئموريةتصكي
  لة حيزيب كؤمؤنيـسيت   فراكسصوين ضةثة " ئةم باسة دةمانباتةوة سةر باسي دووةمي سيمينارةكةت كة ئةويش باسي           هةر  
بة داخةوة ئةم باسةشيانت بة دوور لة ِراستيةكان و زياتر بة ِريوايةيت خؤت دةطةِرصتةوة نـةك خـودي          ". ريي عصراق كر صكا

  !!ئةوةي كة ضي ِروويداوة
حككع بـة خـاتري اخـتالف نـةزةر         " يان  !!" فراكسيؤن ثصش كؤنطرةي حككا، زؤر ثصشتر ِراطةيةنرابوو      " : ئاسنطةران دةلَص 

 جاريك لة ثيشدا با ئـةم دوو خالَـة هةلَسةنطـصنم دواتـر     ".كرد، ئةمة غةيرة سياسي يةئةو ِرةفيقانةي فراكسيؤنيان دةر 
  .دةضم سةر قسةكاين تري ئاسنطةران

ي ئـةيلول ِراطةيانـدين خـؤي نـاربوو بـؤ      14فراكسيؤنصك كة ئصوة بؤ تصك داين حيـزيب ئـصمة ثـصكتان هـصنابوو، ِرؤذي            
 ِرؤذ، 4كة مةكتةيب سياسي وةآلمي داواكةيان بداتـةوة و رِ صـك دواي           مةكتةيب سياسي بؤ موافةقةت لةسةري، ثصش ئةوةي        

س ي حككـع  .مسي لة اليةن مةواتة ثصش ئةوةي بة نوسراوةي رِ    .  و لة كؤنطرةكةي ئصوةدا اعالين خؤي كرد       18/09واتة لة   
 كـاك  ، خةلَك بة مانط و سالَ لـصت وةردةطرصـت  "زؤر ثصشتر" كة ئةلَصيت !.ةوة وةآلم وةربطرصتةوة، ئصوة شةرعيةتتان ثص دا   

   !!ئاسنطةران
بـاش دةزانيـت كـة وا نييـة، خـراث      خـؤت  . دةلَصيت ئصمة بة خاتري جياوازي نةزةر ئةو هاوِرصيانةي فراكسيؤمنان دةركرد        

 لـةم دةورانـةدا    ئةوان بة خاتري جياوازي نةزةر دةرنةكران، هةر      . دةكةيت كة ثةنا دةبةيتة بةر ئةم شصوازة كة ِراست نيية         
 نـاو حيـزب     و بةشداركردنيان لة كصشة دةروونيةكاين     حيزيب ئصمة بؤ ئاطاداربوين تةواوي تةشكيالت و ئةنداماين حيزب        

 فةراهةم كردبوو بؤ ئةوةي هـةموو ئةنـداماين   و بةغدا زؤرترين كةنالَيةنةداو ئوسترالياوة بطرة تا بةسرة   لة ئةوروثا و ك   
 بؤضوون و نةزةري جياوازي خؤيان بـةيان بكـةن، تةنانـةت خـودي ئةنـداماين مةكتـةيب       كة حيزب مايف ئةوةيان هةبصت  

 سيميناري كادرامنان طرت لـة   ،سياسي هةستان بة طرتين ضةندين دانيشنت لةطةلَ تةشكيالتةكاين حيزب لة طشت وآلتان           
 نـةبوون تةنانـةت بايكؤتيـشيان        بةآلم ضوار كةسةكةي فراكسيؤن نةك ئامادةي ئةم باسة طةرم و طوِرانـة            وآليت فينالند، 

 !كرد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


و ثالتفؤرمي خؤيان بدةن بة طوصي هاوِرصكاين خؤياندا، نةك لةبةرئةوةي ئصمة ِرصمان يلَ طـرتن وةك ئـصوة                  ئةوان نةهاتن   
فراكسصون ئةطةر بةرنامـةو ثالتفـؤرمي خـؤي هةبـصت،          ! دةلَصن، نةء، لةبةرئةوةي خؤشيان دةزانن كة ثالتفؤرمصكيان نيية       

بـةالَم  ..سي و تةنانةت ستراتيجي جياوازيش لة خةيت ِرةمسي حيزب هةبصت، ئةوا حيـزيب ثـص بةهـصز دةبـصت    خةيت سيا 
هيض ثةيوةندييةكي نة نزيك نـة دووري بـةو     وئةوان ئةمةيان نيية، فراكسيؤنةكةي ئةوان تةا بؤ ديفاع كردنة لة ئصوة      

بـة ثـرؤذة سياسـيةكاين    لَوصستةكانيـشيان ثةيوةنـدي    تةنانةت قـسةكانيان وة هة     ،نمةسةالنةوة نيية كة من باسم كرد     
 فراكسيؤنصكي ئصوةية و بـة بانطـةوازي ئـصوةش وة بـؤ مةبةسـيت شـةق كـردين حككـع               ، ئةمة حككع ةوة نيية لة عصراقدا    

  . ئةمة ئصوة بة ئاشكرا بانطةوازتان بؤي كردووة و تا ئصستاش هةر بؤي دةكةنان كردووة،تدروست
، نةك بـةيانكردين  بةداخةوة ئةجنامي تصك شكاندين مةوازين و ئوسولَة حيزبيةكاين حككع بوو      دةركردين ئةو هاوِرصيانة    

ثصشـصل كـرد، وةك     ئةوان مةوازيين حيزبيان  ،خياليف سياسي وةك ئةوةي ئصوةو خامن ئازاري ماجيدي بانطةشةي بؤ دةكةن          
ي كؤنطرةتان بؤ تصك داين حككـع، ئيمزايـان        كؤنطرةي ئصوةوةو ئيمزايان دا لة قةتنامةكة     ئةندام و كادراين حيزب هاتنة      

، ثصش ئةوةي لة حيزبدا فراكسيؤنةكةيان شةرعيةت وةرطرصت، ئةوان برديانة دةرةوةي حيـزب             لةدذي ِرابةرايةيت كؤكردةوة  
 كارانة لةناو هةر ِرصكخراوي سياسيدا ئةجنام بدات سـةرئةجنام هـةر بـة          م، هةر كةسصك ئة   و بؤ كؤمةلَطة بالَويان كردةوة    

 لةسةر خيالف نةزةر هوهـا بكصـشني و تةسـفيةي          ئيمة سوونةيت ئصوةمان نيية بضني     ، خؤ ةركردن ضارةنووسي تةواو دةبصت   د
 ئـصوة   ، وشةخسيةت و حةيسيةيت هاوِرصياين بيست و ثصنج سـالَةي تةنيـشت دةسـتمان بشكـصنني               نةزةري موخاليف بكةين  
 سـالَة لـة   12الين كةم زياتر لة ي خؤمان نةكردووة و ناشيكةين، انة ئصمة ئةمانةمان بةم هاوِرصي    هةموو ئةمانةتان كرد،  

كـةوة بـؤ ئــةم   بزووتنـةوةي ضـةث و دواتـريش لــة ِريزةكـاين حككـع دا هــاوِرص و هاوسـةنطةرمان بـوون و دلَمــان بةية       
  .بةآلم ئيتر حيزب حيزبة و مةوازينةكةشي هيض كةس لة قائيدة دةرناكات . بة لصي داوةبزووتنةوةيةو ئةم حيز

 و ثةنا بردن بـؤ شـصوازي نزمـي سياسـي، كؤمةلَـصك اهانـةت و        وةك وومت ئاسنطةران سةرباري ئاوةذووكردين ِراستييةكان     
 تووند لةاليةن ئامـادةبوواين    كة بووة مايةي وةالَم وةرطرتنةوةي    سوكايةيت بة ِرابةرايةيت و كادر و ئةنداماين حككع كرد          

كادراين حككـع لـة كؤمـؤنيزمي    "يان ،" مةوازين و ئوسولَ بؤتان موهيمةتةائصوة سياسةت ناكةن،    ":، ئةو ويت  ذوورةكةوة
  ".كرصكاري تصنةطةيشتوون

 بـو، هـةموو شتـصكة حيـزب     ئيـب غا ئةطةر لة حيزبصكي سياسيدا مةوازين و ئسولَي حيزيب سةبارةت بة مةوازين و ئوسولَ،   
 ولَ و مةوازينـة حيزبيـةكاين كؤمـؤنيزمي كرصـكاري    نيية، ئصوة بؤ جصطريكردين سونةيت ضةثي لة حككادا، ناضاربوون ئوس     

 بـؤ  ..ثاراستين ئوسولَ و مةوازيين حيزيب ياين ئاستـصكي بـةرز لـة سياسـي بـوون نـةك بـة ثصـضةوانةوة              . ثصشصل كةن 
حيكمةتيـست،  _ ، تةا هةلَبذاردين سياسيمان و ثشتطريي كردمنان لة حككـا          شتصطةيشتنيشمان لة كؤمؤنيزمي كرصكاري   

  .  خاة دةرداينيشتين ئصمة لة كؤمؤنيزمي كرصكاري و سونةتةكمايةي تصطة
، ياين ئصمة بـؤ ثـشتطرييكردمنان لـة حيـزيب كؤمؤنيـسيت       "ئصوة ِرةفاقةت و دؤستايةيت اختياري سياسيتانة      "  دةلَص يان

 ئةمـة ض    !!حيكمةتيست، ئةوة دركي سياسيمان نـةبووة بـؤ بِريـاردان بـةلَكو ِرةفاقـةت و دؤسـتايةيت بـووة                  _ كرصكاريي  
 ئـةو ثـةِري    نا، كادران و ئةنداماين حككا بؤ ئةم هةلَبذاردنة سياسية  ...سياسيية ئاسنطةران ثةناي بؤ دةبةيت    مةنتقصكي  

زمي كرصكارييةوة سةرضـاوةي    ديقةتيان كرد، هةلَبذاردين سياسي بؤ ئصمة، لة ثاراسنت و بردنةثصشةوةي حيزبيةيت كؤمؤني           
  .ةزةرايت فريقةيي، نةك لة يةكدةستة كردين نطرتووة

يـان قـسةكاين ئـصمة    ...يان دةلَص موشكيلةي ئصوة ئةوةية كة زؤربةتان فارسي نازانن بةمةش ئاطـاداري بةحـسةكان نـني          
ئةطةر ئصـستا سـاآلين هةشـتاكان بوايـة و سـةردةمي       .... ناطات بة ئصوة و يةك اليةنة دةِروات و ِرابةرايةيت حككع ِرصطرة          
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ة هةقت بوو طلةييةكي لةو جؤرة بكـةيت و بلَـصيت رابةرايـةيت حككـع رصـطرة لـة طةيـشتين         و كاربؤن بواي  " رايز"كاغةزي  
  .....سةرلصشصواوي ئاخريي خصربصت ئاسنطةران..بةحسةكان بة ئةندامان و كادراين خوارةوة

 مة نايـةلَني ، ئةطةر نا، ئـةوا ئـص   ثةشيمان ببنةوة : طرنطترين ثةيام كة ئاسنطةران بةرامبةر بة حككع رايطةياند ئةمة بوو         
  ...ثةرضةمي كؤمؤنيزمي كرصكاريي لة ئةرز بدر ص

ئةم بانطةوازةي ئاسنطةران ضةندة ضةسثاندين ئةو هةولَ و ثيالنانةية كة رابةرايـةيت حككـا  ماوةيةكـة لـة دذي حككـع        
وان ضـاوةِرواين  ، ئـة بةِرصي خستووة، لةاليةكي تريشةوة بةلَطةي نةزؤكي و بص بةرهةمي هةولَةكاين ئةوانة لةم راستايةدا        

ن، بـةآلم  ربـة ي هـصزي حككـع   40% يـان  30% كـةم لـة   كاين ناو حككا اليننةوةئةوة بوون كة لة روداوةكان و جيابو  
 يش نةبوو، راوةستاوي و ضاوكراوةيي رابةرايةيت و كـادر و ئةنـداماين حككـع    1%راستيةكةي ئةوةي لةطةلَ ئةوان رؤشت     
ةشة لصمان و ثصيان واية كة بة لةت و ثةت كردين حككـع  ربؤية كةوتونةتة هةِر هة،ئةم هيوايةي ئةواين برد بة ئامساندا    

  .هةنطاوصك لة سوسياليزم نزيكتر دةبنةوة
ِراستييةكي تالَ و سادة هةية ئةبصت ئاطاداري بيت ئةويش ئةوةية كة تازة ئصمةو ئصوة دوو حيـزيب بـرا و سـةر بةيـةك                 

، دةشـص وةك دوو حيـزيب سياسـي مامةلَـة بكـةين،         ؤنيزمي كرصكاري ناناسـني   سونةيت كؤمةالَيةيت نني، ئصمة ئصوة بة كؤم      
بةالَم ثيالن طرتن و تصكداين ريزةكاين حككع اليةن هةركةسصكةوة بصت، بة دوذمنايةيت دادةنـصني و هةركـةس و اليةنـصك          

  .ةوصتة بةر وةآلمي شايستةي ئصمةوةئةم كارة بكات دةك
  

12.10.2004  
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