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  خوصنةوةيةك بؤ كصشةكاين نصو حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران
)لة ثةراوصزي كصشةكاين ئةم دةورةيةدا(  

 
م.يونس:ن  

)3-2(  
 

  بة ضةند هةلَةو بؤضونصكوالَمصك
 

لة طةلَ هاورصي " خاليدي حمةممةدزادة"دوا بة دواي بالَوبونةوةي وتووصذي دؤسيت ئازيزم 
لة حةوتونامةي ئةلصكتريكي ساعدي وةتةندوست يان جةعفةري ئةمني زادةو

لصرةو لةويو بة ناوي خوازراوو نة خوازراو ضةند بابةت و نوسراوةيةك بة ناو دميانةدا،
والَم دانةوة بةو هاورص يانةو بة طشيت بة رةويت بة ناوي كؤمةلَةو كار كردن لة ساييت  

انة والَم بة ئةو بة ناو نوسةرانة طوايا ويستوي.دميانةو ضةند سايتصكي تر بالَو بونةوة
بؤضونةكاين ئةو رةوتة بدةنةوةو لة سؤنكةي ئيدئؤلؤذي ماركسيستص وة بروانة كصشةكان 

بةالَم نازامن لة ثةلةثروزةييان يان لة بص ئاطاهي خؤيان ئاماذة بة .وئةو رةوتة هةلَسةنطصنن
ضةند مةسةلةيةك دةكةن ولة سةر ضةند خالَصك تةئكيد دةكةنةوة كة بة دذي خؤيان 
هةلَدةطةرصتةوة. "كاك ساعدوةتةندووست بةو وتانةوة بةرةو كوص دةضصت؟"يةكصك لة 

و من هةولَ دةدةم لةو بابةتةوة بضمة سؤراخي ئةو مةسةالنةي كة نوسةر بابةتانةية
مةبةسيت من تةنيا والَم دانةوة بة نوسةري ئةو .باسيان دةكات وطوايا ئصمةي ثيص دةكوتص

 بةو بؤضونةية كة لة ثشيت ئةو نوسراوةية خوي مةالَس بابةتة نيية،بةلَكو والَم دانةوة
داوةو لة طةلَ نةياراين خؤيي سةرةتاتكصيةيت و خةريكة بة ناو بؤضونةكاين خؤيي بة ئصمة 

 كراوةتةوة تةئكيد لة سةر مةسةلةيةك    هةر ئةو بابةتةدا لة بةشي كؤتايي.قالَب دةكات
ة اليةن كؤميتةي ناوةندي  ثصشصل كردين دميوكراسي ية ليئةويش مةسةلةكة 

دان بةو راسيت يةدا  ئاوا بة ئاشكرا لةو ئاستة بةر بالَوةدا ئةوة يةكةم جارة كة.كؤمةلَةوة
 تصثةر دةبص انة بابةت ئةوديارة لة باري زمانص وة ماوةيةكي زؤر لة بالَوبونةوةي .رصدةن

  خؤيي دةطرص، بلَص ئصستا درةنطةو طةرماو طةرم ولَامدانةوة جصطايورةنطة زؤر كةس
 وئةو مةسةالنةش كة دياصنة ةن دةيانكانة نوسةرئةو بة ناوبةالَم ضونكة ئةو قسانةكة 

وبؤ زؤر كةسي ديكةش تازةن وبة كردةوةش بةشصك لة ئةوان ئاراوة بؤ من وبؤ 
 بة ناو والَم دانةوة ستاي ناو تةشكياليت كؤمةلَةش لة سةر ئةو مةسةالنةيةصكصشةكاين ئ
 دانةوة بةو شتانة راي خؤم ةكةمة بيانو بؤ ئةوةي كة لة ضؤارضصوةي والَم دبةو كةسانة

ديارة وةك ئةركصكي كؤمؤنيستيش بة ثصويستم . بكةمارةت بة ضةند مةسةلةيةك باسسةب
 وكؤمةلَةوة كؤمؤنيزم  بة ناويئةو كةسانةزاين ولَامي ئةو ضةواشة كاريانة  بدةمةوة كة 

                                                                                                                     .دةيانكةن
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 حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران بة رةوايةيت جؤراوجؤر

 
سةبارةت بة مصذوو هةلَسوران وضاالكي حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران لة نصوان اليةنطراين ئةم 

 ئاسيت طةشةو جؤرصك باس لة مصذوويي و هةركامةيان بة جياوازي هةيةوقالبة 
جاري وا هةية بة جؤرصك قسة دةكةن كة قسةكانيان لة طةلَ يةكتر .هةلَسوراين دةكةن

ديارة بؤ باس كردن لة مصذوو اليةنةكاين .دةرةجة لة يةكتر دورن180نايةتةوةو 
و عةمةل دةكات تاك)دةمارطرذي(هةلَسوراين حيزيب كؤمؤنيست زياتر مةسةلةي تةعةسوب

بؤية بة ثيص ئاسيت توندي يان نةرمي تةعةسوبةكة .هؤكاري زانستيانةكؤمةلَصك فاكت و
وئصمة دةبينني لةو حيزبةدا مصذووئاسيت هةلَسوأاين ئةو حيزبة ئالَ وطؤري بة سةر دادص 

 .ضةندين روانطةو بؤضون هةية سةبارةت بة ئاسيت هةلَسوران وثصطةي كؤمةالَيةيت حيزب
بة شاهيدي هةمو ئةو هارييانةي كة لة كؤنطرةي .ا منونةيةك بصنينةوةبا لةم ثةيوةندييةد

ي حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران دا بةشدار بون،هاورصي ئيرباهيمي عةيل زادة لة بةشي 8
كؤتايي راثؤريت سياسي كؤميتة ناوةندي حيزيب كؤمؤنيست بة كؤنطرة،كة ئةو بةشةي بة 
هؤي ئةوةي كة ضةند هاورييةكي فارس بةشداري كؤنطرةكة بون بة فارسي وت،دةلَي:        
"دةمهةوص زؤر سةميمانة لة كؤتايي قسةكامن دا ئاماذة بة مةسةلةيةكي طرينط بكةم 
،ئةويش ئةوةي كة ئةو حيزبةي ئصمة بة داخةوة حيزبصكي كرصكاري نيية،حيزبصكة خاوةين 
 ثصطةي كؤمةالَيةيت نيية و...                                                                                            

ئيرباهيم بؤ  ص هاوري كؤمةالَيةيتحيزبصكي كرصكاري وخاوةن ثصطة دةبصتة  ضؤن ئةوةي كة
يةكصك لة  باسي بكةم ئةوةية كة صبةالَم ئةوةي كة دةمهةو.خؤي دةتوانص باسي بكات

 ثةري بص ئاطايي دا ئيحساسات ولةصمة نوسةرةكاين حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران لة والَم بة ئ
                                                                                                              :دةيطرص ودةلَي

"حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران لة مةيداين خةبايت ضينايةيت وثصشكةوتنخوازانةي خةلَكي 
ئصران بؤ طةيشنت بة ذيانصكي ئاسودةوبة دور لة هةر ضةشنة ضةوسانةوةيةك واقعيةتصكي 
زيندووة...لة ماوةي تةمةين 23سالَةيدا تا بة ئةمرؤ شةفاف،سةميمانةوبةفيداكاري سةدان 
ئينساين كؤمؤنيست وشؤرشطصر لة سةراسةري ئصران،لة عةرسةكاين خةبايت ضينايةيت بؤ 
 سرينةوةي ئاسةواري هةمو ستةمصك لة سةر ئينسان،بة ثصي توانايةكاين خؤي هةنطاوي     

  ناوة."
ةفاهييةو بة نوسراوة نيية،بؤية رةنطة وةك بيانو بة دةست شي ئيرباهيم يقسةكاين هاور

 لة  بؤ بةرثةرضدانةوةي حالَتصكي وا،بؤية منبصت وبلَي وا نيية، كاكي نوسةرةوة
لَة لة حيزيب ي كؤمةلَة سةبارةت بة جصطاو شويين كؤمة10راطةياندين كؤنطرةي 

 أستة 2كؤمؤنيسيت ئصران،كة سةنةدي كؤنطرةيةو مةكتوب لة بةر دةسيت هةموان داية 
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لة ثاراطرايف حةوتةمي ئةو .لصكدانةوة بص بنةما وبص ئةساسة ئةو دصنمةوة لة دذي
                                                                                                          :بةلَطةيةدا هاتووة

"دوايي ثصك هاتين حيزبيش ثةرةسةندين هصرشة دواكةوتوانةكان وزةربة يةك لة دوايي 
يةكةكاين ثؤليس لة سةرتا سةري ئصران وثاشةكشة يةك لة دوايي يةكةكاين بزوتنةوةي 
كوردوستان بونة كؤسثصكي طةورة لة سةر رصطاي بةرةو ثصش بردين طةالَلَةكاين تةشكياليت 
ئصمة لة سةرتاسةري ئصران وكوردوستانيش.هةل ومةرج بؤ كاري سةراسةري حيزب رؤذ بة 
  رؤذ دذوارتر دةبو."                                                                                                       

ي كؤمةلَة 10ةلَطةيةي كؤنطرةي قةزاوةت كردن لة سةر قسةكةي هاوريي ئيرباهيم و ئةو ب
                  . با خوصنةر بؤ خؤي بيكاتئةو بة ناو نوسةرةو ئةو ضةند أستةية لة قسةكاين 

 رِؤذي رِصك لة مصشكي خؤم دا هصنام وبردم وشةيةكي جوانترو مةنتقي ترم لة ووشةي 2 
اورِص ياين حيزبيشم خوصنةران و هبؤية بة داواي لصبوردن لة سةرجةم .درؤزن نةدؤزييةوة

رِاوصذكارةكةي درؤزنصصكي سةيرن و بة كاكي نوسةرو دةبص بلَصم ثةرذينصكي قامي بص 
ئةوةتا هةر رِصك دوايي ئةو ضةند رِستةيةي كة من لة . خصرايي ضركة شتيان بريدةضصتةوة
دةكات كة لةطةلَ ئةوةي سةرةوةتري طةلصك جياوازة قسةكاين هصنامنةوة قسةيةكي تر 

 حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران ،كة بة وتةي ئةوان بة بارستايي هةموو رووناكيايي صرخبة.
                                                 .ئصرانة ،بة جريِةجريِ دةئاخنصتة ئةو كوردوستانة ضكؤلة 

:كاكي نوسةر دةلَي   
لةسالَي1362 ي هةتاوي هةتا ئةمرِؤكة تةمةنصكي 23 سالَةية ،حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران لة 
بة شصكي ئةم  والَتة كة بريتية لة كوردوستان ،بةردةوام لة كاروخةبايت ضينايةتيداية 
نةسرةوتوانة تصكؤشاوةو لةم ثصناوةدا بةسةدان ئةندام و اليةنطري كؤمؤنيسيت ئةم حيزبة 
 طيانيان بةخت كردووة،...                                                                                              

لة ضةند ثرسيارصكيش دا كة دةياصنصتة ئاراوةو  نوسةري ئةو بة ناو بابةتة ديارة
ئارِاستةي ئصمةمانانيان دةكات ثص لة سةر هةمان شت دادةطرص كة حيزيب كؤمؤنيست هةر 

 ساخي كةنةوة ان اليةنطراين قاليب حيزيب كؤمؤنيسيت ئصربا.لة كوردوستان بوين هةية 
 ديارة ئةوةي وردوستان؟ ئةوةلَ دةكات يان لة ككة حيزب لة ئصران قسةي

ثصيان واية ئةطةر كةسصك اليةنطراين حيزب كوردوستانيشيان هةر كؤمةلَة، بةالَم 
 طريفانة كونةكاين حيزيب نةرصذيتة ي كؤمؤنيستكاروضاالكي و تصكؤشاين كؤمةلَة

                                                             .ييان شكاوةكؤمؤنيسيت ئصران رِؤذوي سةراسةر
 كة بة ئاشكرا "ةرةوكوص دةضصت ؟ بةو وتانةوة بت كاك ساعدوةتةندوس"نوسةري بابةيت

وةك باقي هاو برياين بؤ قسة كردن لة طةلَ بالَي نةياريان شةرِلةقسةكاين دةبارص ،
 لة ئةوةي كة بزانص وببيسيت كة بةرامبةرةكةيان دةلَي مصتؤدصكي هةية،ئةويش ئةوة كة بةر

كاكي نوسةر بة ئولطو لة هاوبرياين .ضي وضؤن بري دةكاتةوة حوكمي خؤيان داوة
سةرةوةتري كؤمةلَصك ثصوانةي دوطميان بؤ خؤيان داناوةو هةر كةس لةو ثصوانانا ال بدات 
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يشايت ديكةي ناو وبلًَص وانيية ئةوة دذي هةمو شتصكةو سةر بة بؤضون وطةرا
دةست دةكات بة هةر بؤيةشة نوسةرةكةي كؤمةلَةو حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران .كؤمةلَطاية

باسي  تانةو تةشةرو طوايا دةيهةوص بة كةناية ئةوةي كة لة دلَي دايةو رِوي نيية بة ئاشكرا
ا مةسرةيف ناوخؤيي هةية ،كاك ساعد وةك موخاتيب،بةالَم ضونكة قسةكانيان تةنيبكات ،

لة عاملي واقعي دا سةرجةمي ئةو كةسانةي كة باوةريان بة قاليب حيزيب كؤمؤنيسيت 
 موهتةدي  عةبدوالَي كاك وةكيدةخاتة ثالَ كةساين تر كة من يةكصك لة ئةوامن ئصران نيية

ئةوة كلتورصكي نا كرصكاري وسةرمايةداريية كة لوقمانيش . بابةتةكةيو رِصكخراوة تازة
اوةروك وكلتورو فكروبؤضون سةرمايةدار،لة دذي ئصمة بة كاري وةك كؤمؤنيستصكي بة ن

وهاوضينةكانيةيت وثريؤزيان بصت وهةر لة خؤشيان نوسةرئةو كلتورة تايبةت بة .ديين
                                                       .نمةوةصقسةيةكي مةزارؤش دبؤ ئةو ئيدعايةم .جوانة

:ماركسيسيت سةردةم دةلَصئيستيوان مةزارؤش طةورة   
 نةك كةسي جنايةتكار تر لة ئيستالني لة مصذودا نةبص،بةالَم بورذوازي و بة تايبةت رِؤذ 
ئاوا لة رِصطاي رِاطةيةنةرةكانيانةوة ئيستالني وةك طةورة كؤمؤنيست وجينايةت كارو 
مةوجودصكي دذي مرؤظايةيت دةناسصن و تاكولةو رِصطايةوة كؤمؤنيزم، وةك طةورة ترين 
 دوذمين سةرماية،لة بةرضاوي خةلَك خبةن.                                                                     

 هةية،ئةويش بة ان لةو تانةو تةشةرانة مةبةستصكي كةساين تريشئةو نوسةرةوديارة 
،ئةطينا باش  بة نيسبةت كصشةكاين قؤناغي ئصستاالرصدا بردين راوبؤضوين نصو تةشكيالتة

لةطةلَ ئاماجني بةحسةكاين كاك  ئاماجني كصشةكاين ئةم دةورةيية نصو كؤمةلَة ندةزان
دةزانن لة نصو تةشكياليت كؤمةلَةدا طاردصكي توند هةية لة .عةبدوالَ جياوازي زؤرة

بةرامبةر كؤمةلَةي شؤرشطصأدا  بوية بؤ ئةوةي كة ئاراستةي كصشةكان بطؤرن ولة نصو 
 ئاوا نارةوا ئصمة دةدةنة ،دذكردةوةي توند بةرامبةر ئةو رةوتة هةلَخرصننتةشكيالت دا 

                                                                                             .ثالَ ئةو بؤضون و طةرايشة
ةية بة نصوي  ،لة زانسيت سايكؤلؤذي دا نة خؤشييةك ههابرياينئةو نوسةرةو بؤ ئاطاداري 
كةسي توش بو . كة ئةو نة خؤشية سةرضاوةطرتو لة ئيفرايت طةريية) ثارانوئيد(

بةونةخؤشية لة مالَة خؤيي دادةنيشص و ثصي وا ية هةموو كةس لة ذن و منالَ و خزم و 
 كارةوة بيطرة تاكو دةرودراوسص ، ثيالنيان دارِشتووة بؤ كوشتين و دةياةوص كةس و

 و رِاوصذكارةكةي توشي ئةو نةخؤشية بوون، نوسةرومن نالَصم .دةبةنبيكوذن و لة ناوي 
طرتووة،لةمالَي خؤيان دا ) ثارانوئصدمان(بةلَكوبؤخؤيان بة ئاشكرا دةلَصن ئصمة نةخؤشي 

رِاست نيشتون و ضؤن لة فكرةوة،ثصيان واية هاورِصياين حيزبييان ،حيزبةكةي دراوسصيان ،
طرتووةو كةمينان بؤ حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران وضةثي ئصران وكوردوستان ،يةكيان 

ئةطةر وانيية باشة بؤكةس ناوصرص بلَص دةنطي ،داناوةو دةياةوص دةرخؤنةي لص بنصنةوة
ش واي " عةبةي موهتةدي"طويةندةكاين رِاديؤحيزيب كؤمؤنيست ناخؤشة ،ئصوة دةلَصن 

ةكان ئصوة دةتاةوص بةم شصوةية ئاسيت قسةوباس. تاواي بةسةرهاتدةوت 
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 بةرامبةراكةتان  بةتاكةي ئةو تيئؤرية وةالنانصن كة طوص  ، ببةنبةئارِاستةيةكي ديكةدا
مامؤستايي طةورةمان و رِصبةري مةزمنان .سةررِاوةشصن و بلَصن هيض نيية كة مينةننةدةن و

                                                                                                                :صنطلس دةلَصئ
  شؤرِشي كةمينة دةبص بة شؤرِشي زؤرينة. 

وئةسل هةركةس لةطةلَ ئةوان هاورِانةبص ئةوة لةطةلَ ضيين   بة ثصي كام فاكتن بلَصندةتوان
 كرصكار و بزوتنةوةي كؤمؤنيسيت نيية ؟

 كراون، هاوأص اورص ساعدلة ه دا بابةتةووالَمي ئةو ثرسيارانة بدةمةوةكة لةمهةوص من نا
وة ثةيوةندي بة منةوة ئةوة يان نا ،ساعد بؤ خؤص  دةزانص والَمي ثرسيارةكان دةداتة

دةوروذصنم كة خزمةت بة روون بونةوةي كصشةكان بكاتبالَم منيش ضةند ثرسيارصك .نيية  
ين  سالَي رابردودا تةنيا يةك جةريا28ـ باشة بؤضي حاشا لة ئةوة دةكةن كة لة ماوةي 1

راديكالَ وسوسياليست لة كؤمةلَطاي كوردوستان دا كار وضاالكي كردووة كة ئةويش هةر 
                                                      كؤمةلَة،كة ئيوة ثصي دةلَني حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران؟

ة ئصمة دةلَصن  كؤمةلَة جيا بونةتةوة بة وةتةي لة عةبدوالَي موهتةدي و اليةنطراين ل كاكـ2
حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران،ئصوة بؤضي خةريكن رةمسيةت دةدةن بةو قسةيةو دةلَصن لة 

                            سالَي رابردو دا هةر حيزيب كؤمؤنيست لة كوردوستان  بووة؟23ماوةي 
كاريطةريةكاين بة رووين  سالَ تةمةين حيزيب كؤمؤنيست 23ـ تؤ دةلَصت بة درصذايي 3
يارة لة نصو كؤمةلَطادا،دةكرص منونةيةكم لة كاريطةريةكاين حيزب لة سةر بزوتنةوةي د

                                                                                                        كرصكاري بؤ بصنصوة؟
كة سةبارةت بة )رطرذيدةما( بة هؤي تةعةسوبصكهاوبريايننوسةرو  هةر وةك ومت ديارة

 ولة روانطةي دةمار ةنئةو حيزبة تا حةدي ئةعال دةبانة حيزيب كؤمؤتيسيت ئصران هةي
ئرييك " مامؤستا.ةنوة باس لة حيزب ودةور وكاريطةريةكاين دةكانةطرذانةي خؤي

                                                                      :كةسي موتةعةسب دةلَص بة سةبارةت"فرؤم
ئاوا دةتوانني باسي كةسي دةمارطرذ بكةين،زؤر هؤطري خؤيي وخؤثةرةست،كة هيض "

ئاكام . بة هيض ناكاتثةيوةندييةكي بة جيهاين دةوروبةري خؤيةوة نيية وبة راسيت هةست
كةسيك كة .وةك نةخؤشي خةمؤكي واية)دةمارطرذي(ودةركةوتةي نةخؤشي تةعةسوب

ئةطةر دةيبيين،ئةو خةمة (ية لة غةم وثةذارة ئازار نا بيينتوشي نةخؤشي خةمؤكي 
،بةلَكو لة ئةوة ئازار دةبينص كة ناتوانص هةست بة هيض شتصك )سوكنايي ثصي دةبةخشي

                              .لة زؤر اليةنةوة كةسي دةمارطرذ لة كةسي شصت وعةودالَ دةضص.بكات
 

.خؤيي لة سةر خؤيي قةزاوةت بكات"فرؤو"ةي  بة ثصي ئةو قسانكاكي نوسةردةكرص   
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 تصروانينصك بؤ ضةمكي ئةنترناسيؤناليزم
 

يةكصك لةو بابةتانةي كة اليةنطراين مانةوةي حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران بةدةوام لة قسةو 
باسي دةكةن وزؤر بة " رةويت بة ناوي كؤمةلَةوة كار كردن" باسةكانيان دا لة طةلَ
 و لة زؤر  سةركؤنة دةكةن ومؤركي حمةيل طةرييان لص دةدةنئاسانيش موخالفينيان

جصطاش بة لةحنصكي طالتة ئامصزةوة رومان تصدةكةن وثصمان دةلَصن ليباسي سةراسةريتان 
مةسةلة لة دذي ئصمة بة كاري دصنن و طورزصك و وادياريشة وةكدأاندووة

بة برواي من دةيب ديارة ئةوة بةحسصكي طرينطةو .ئةنترناسيؤناليسيت بري كردنةوةية
كاتصك مرؤظ بة ضاوصكي مشتةري سةيري نوسراوةكاين اليةنطراين . قسةي لة سةر بكرص

مانةوةي قاليب حيزيب كؤمؤنيست دةكات وشةن وكةنيان دةكات،بةو ئاكامة دةطات كة لة 
ئةوةش ئةوة .اليةن ئةوانةوة خراث لصي حالَي بونصك لة ضةمكي ئةنترناسيؤناليزم هةية

 روانطةيةكي روكةشيانةيان سةبارةت مصتؤدة ماركسيستيةكان بةرصزانةكة ئةو دةطةيةين 
                                                                                                                            . هةية

:قسةيةكي بةناوبانط هةيةكةدةلَص  
رِوسةكان لةسةرئةوبرِوايةن كة ضونكة بةزماين ئيدئولؤذي ماركسيسيت قسةدةكةن، "

والَتةكةيان و سيستة مةكةيان سوسياليسيت ية،بص ئاطا لةوةي كةسيستةمةكةيان لةجوم 
     ."                                                                          لةي سةرمايةدارييةكي ثصشكةوتووة

ولة رِصكخراوصكي ن  واية كةضونكة ئةندامي حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران لةو كةسانةش
 ان،هةموو ئةدةبيايت ماركسيستيةنماركسيستيش دا كة بريتية لة كؤمةلَة كاردةك

                                .لةبةرةو،شارةزاي هةموو كةلصن وقوذبنةكاين زانسيت  ماركسيستني
دا هاتوو      "انةوة بةرةوكوص دةضصت؟كاك ساعد وةتةندووست بةو وت"يتبؤ وصنة لة بابة  

:كةواية!واديارةكاك ساعددةياةوص ئةنترناسيؤنالَ بن بةالَم لة كوردوستان خةبات بكةن  
لةكوردوستاندا هةيةو خةبات لةدذي .ـ دةولَةتصك كةهةرئصستابة جياواز لةئصران 1

                                                                                                               دةكةن،كامةية؟
بةرنامة ودامودةزطاي دةولَةتيةكةي بة جياوازلة دةولَةيت ئيسالمي دةستنيشان بكةن 

ئةندامي حيزيب  ئةطةرهاورِص ياين ثصشمةرطةي كؤمةلَةيان لةبةرضاوة ،ئةم هاورِص يانة...و
                                                                                                      ..سيت ئصرانن،كؤمؤني

اليةنطراين رِةنطةئةوضةند رِستةيةي سةرةوة بةس بصت بؤئةوةي كةتصبطةين كةمةبةسيت 
ئةو وانطةي لةرِ.. لةئةنترناسيؤناليزم ضييةمانةوةي قاليب حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران

 ئةنترناسيوناليست بةكةسصك دةلَصن كةباوةرِي بةقاليب حيزيب كؤمؤنيسيت كةسانةوة
                                                .ئصران هةبصت وتةنيا لةضوارضصوةي ئصران دا خةبات بكات

ئصراين  واية هةركةس رِؤذي هةزارجارووشةي سةرتاسةري ان ثصيئةو بةناو كؤمؤنيستانة
                        .بصتةوصردي سةرزاري وئةو كةسصكي ئةنترناسيوناليستة بةسةرزاردا بصت و
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تائةوجصطايةي كةمن لة كؤمةلَةدا فصري بوم،ئةنترناسيوناليست كةسصكة كةهةمودنيا 
ووةك كرصكار خاوةين نيشتمان و ووالَت نيية،كارطاو كارخانة جا لة  بةمالَي خؤي دةزانص

كةسصكي ئةنترناسيوناليست ثصي واية .نيشتماين ئةون  وصيةكي ئةم جيهانةبن مالَ وهةرك
كردووة بةسةر ووالَت ونةتةوةي  كؤمةلَصك سنوري دةستكرد هةن كة جيهانيان دابةش

ونةتةوةو كلتورو  جؤراوجؤردا،بةالَم ئةوبةبص طوصدان بةوسنورانةو بةبص طوصدان بةرةطةز
وبةختةوةري بصتة ئاراوة كة  انصكي لصواولصولة ئاسودةييرةنطي ثصست هةولَ دةدات جيه

ئصمةلة دةرةوةي ..تصيدا بنةمالَةي طةورةي بةشةرييةت تصيدا يةكبطرتةوةوحبةسصنةوة
بريدةكةينةوة،بةالَم بؤ كاروضاالكي  قاليب حيزيب كؤمؤنيستدا ئةنترناسيوناليسيت

  وضينايةيت وكؤمؤنيسيت بةهؤي هةل ومةرج وةك هةمووكؤمؤنيست
ئةنترناسيوناليستةكاين جيهان مةحدودةيةكي جوغرافيايي دياري كراومان بة نصوي 

هةرضةند ثراتيكةن لةضوارضصوةي جوغرافيايةكي دياري   بؤ خؤمان داناوةكوردوستان
                                                              .كراودا كاردةكةين ،بةالَم جيهاين بريدةكةينةوة

ئةطةر كوردوستان والَتصكي سةربةخؤباو دةولَةتصكي بورذوازي حاكم با وئصمة وةك 
 بةئصمة ان ضيئةو كةسانة كؤمؤنيست لةدذي ضاالكيمان كردبا ئةوكات سانصكيكة

ئصمة بؤضاالكي ضينايةيت .حةمتةن ضون نةماندةوت ئصران،ناسيؤناليست بوين.دةوت
 داناوةو كاري تصدادةكةين،بةالَم فكرةن وكؤمؤنيسيت خؤمان حيتةيةكي دياري كراومان

                                                                                                      .ئةنترناسيؤناليستني
ماركسيزم وبزوتنةوةي ضينايةيت نةرِوداوصكي مصذوين كةتةنيا لةئصران رِويان دابص،نةك 

.  بشص وكوردوستانيبةتن كةتةنيا بةهةل ومةرجي ضينايةيت ئصرانمةكتةبصكي فكري تا
 بؤرِزطار ي جيهان بة دةستيةوةيةيت ماركسيزم عيلمي زةمانةي ئصمةية كةضيين كرصكار

كؤمؤنيسيت، بزوتنةوةية كي عةيين وواقعيية  ماركسيزم وبزوتنةوةي.بون لة ضةوسانةوة
 اري جيهانيش وةك ضينصكي ثوياوضيين كرصك.كةبة ثانتايي هةموجيهان لة ئاراداية
هةر ضاالكصكي بواري خةبايت كؤمؤنيسيت لةحيتةي . هةدةفمةند برِبرِةي ثشيت ئةو عيلمةن

كاروذياين خؤيي كة بةهؤي هةل ومةرج بؤخؤيي دياري كردووة،جا كارخانة بصت يان 
ةم  خةبايت بؤ دةكات وئ يان مةحدودةيةكي دياريكراوي جوغرافياييشارصك يان والَتصك

خةباتة بة شصوةي ئوتؤماتيك وزجنريئاسا لة سةرتاسةري جيهان ثصكةوة جؤش 
بؤ  اليةنطراين قاليب حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران  بوية بة ثصي ئةو ثصناسةيةي كة.دراوة

كة مةحةيل انن ،ئةوة ئةوةنضةمكي ئةنترناسيؤناليزم وسةراسةري بري كردنةوة دةيك
انة وة بري هصنانةوةي ئةو مةسةلةية كة رةنطة بؤ جياواز لة ئةو. نةك ئصمة ماناننطةرا

زؤر كةس دوبارة بصت، بةالَم بص طومان بص سوود نيية كة لةو قؤناغة لة ذياين سياسي 
 هةم بة حةقيش تةئكيد كةينةوة كة كؤمةلَة لة رؤذي كؤمةلَةدا هةم دةمةزةردي كةينةوة

نةكردووةو خؤيي لة دروست بونصوة قةت ئاسؤي ناوضةيي وحمةيل بؤ خؤيي ثصناسة 
ضوارضصوةيةكي دياري كراودا قةتيس نةكردووةو ثراتيكةنيش تا ئةو جصطايةي هةل 
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ئةو كاسانةي كة ثصيان واية  بة ثصك .ومةرج رصطاي دابص  سنوري طةلصط ناوضةي بةزاندووة
هاتين حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران كؤمةلَة بؤتة خاوةين ئاوا ئاسؤو روانطةيةك ،ديارة 

تاقيب دةكةن  ئةويش ئةوةية كة دةياةوي بةو تصزة بص بنةمايانة خةلَكصك لة مةبةستصك 
بةسيج بكةن كة كؤمةلَة بص حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران ثشت سةري ئةو تيئؤري بص ئةساسة 

 لة اليةكي تريشةوة ئةطةر هةلَطةرصنةوة بؤ سةر.دةبصتة رصكخراوصكي حمةيل بص هصز 
 ئةوة رصك بة ثصك هاتين حيزبة كة كؤمةلَة دةبصتة نئةساسنامةي حيزيب كؤمؤنيسيت ئصرا

                        : هاتووةي ئةساسنامةدا10مادةي ي 2 بةندي لةرصكخراوصكي حمةيل،ئةوةتا 
2- رصكخراوي كوردوستاين حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران(كؤمةلَة)،رصكخراوي ناوضةيي 
حيزيب كؤمؤنيسيت ئصرانة وخاوةين هةمو ئةركصك،ماف وئيختيارايت رصكخراوي ناوضةيي 
 حيزبة.                                                                                                                          

:كؤتايي ئةو بةشةدا ماوةتةوة بلَصنلة   
جاهيلةكاين ئةم  كاكلَةي ئةندصشةي ماركس نة تةنيا لة اليةن دوذمنان وبة داخةوة( 

سةردةمةوة بةلَكو لة اليةن كةسانصكيش كة خؤيان بة رصبواري رصبازي ماركس دةزانن زؤر 
                                                                                          .)بص ئاطايانة ضةواشة دةكرص

 
؟!ي نوصي كؤمةلَةّومصذو  

 
ئةو بةشة بة هصنانةوة ضةند قسةيةك لة بابةيت "كاك ساعدوةتةندووست بةو وتانةوة 

 بةرةو كوص دةضصت؟دةست ثص دةكةم كة تصيدا هاتووة: 
موبارةزةيةك كة ئةمرِؤش زيندو حازرة ئاسؤو رِةوتصكي نوصي بة خؤيةوةبينيبص كة 
هةربةم سياسةتةوة دلَسؤزي وسةداقةت ورِاستوصذييةك بة درصذي ئةم 23 سالَة كة كؤمةلَة 
 بويةيت وهةر ئصستاش لصي بةهرة مةندة،.                                                                      .

ديارة لةالي نوسةري . بؤ كؤمةلَةي داتاشيوةنوسةري بابةتكة نوصي ية ئةمة ئةم مصذووة 
سؤزي ورِاست  سالَيشة كؤمةلَة خاوةين سةداقةت و دل23َ! سالَة23بابةت مصذوي كؤمةلَة

 نيية بةلَكو ذمارةيةكيش لة ئةو بة ناو نوسةرةديارة ئةمة هةر بة تةنيا قسةي .طؤيي ية 
كؤمةلَةي ".رابةراين حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران ئةوة بؤضونيانة سةبارةت بة مصذوي كؤمةلَة

لةو بوضونةوة سةرضاوة "بةر لة حيزيب كؤمؤنيستم ثص كؤمؤنيست وشورشطصر نيية
 ئةو نوسةرةي كؤمةلَةة ئةوان ثراتيكةن ئةم بؤضونةيان دةبةنة ثصشص،بةالَم ديار.دةطرص

وةك كراس سووري بةر لةشكر  بص ئةوةي بري لة قسةكاين بكاتةوةو بزانص كة لة سةري 
مصشصكي ميوان بص   زؤربة ئاساين بص ئةوةي كة.دةكةوص ئةوةي بة دةمي داهات دةيلَص

ابةرانصكي وةك كاك فوئادي مستةفاسولَتاين سوكايةيت وبص حورمةيت بةرامبةر بة رِ
وكاك حةمةحوسصين كةرميي وكاك خانةي موعيين دةكات كة نةك بؤهاورِص ياين كؤمةلَة 
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خؤمان بة هةزاراين ديكةش  ومن. خؤشةويسنت بة لَكوبؤ زؤربةي خةلَكي كوردوستان
                                             .                             بةدرصذةدةري رِصبازي سورييان دةزانني

 سالَة 23كؤمةلَة  حيزيب كؤمؤنيست،  بووةيئةو نوسةرة يةك شةوة لة دايكبةقسةي 
بةثصي ئةم مصذو ضةواشةكراوة ئةوكةسانةي كةبةرلةو .خاوةين سةداقةت ورِاستوصذي ية 

ن بةخت كردووة بةكاك  سالَة لةرِصزةكاين كؤمةلَةدا كاريان كردووةوتةنانةت طيانيشيا23
وبزوتنةوةي شؤرِشطص  لَكبةنيسبةت خة فوئادوكاك حةمةحوسصن وكاك خانةشةوة
 دةبص بزانص ئةوةي كةئصستا ئةو كاكةمان.رِانةي كوردوستان ناسادق ونادلَسؤزي بون
سوكايةيت بة هةموكةس وطيان بةخت  ثالَيان لةسةرداوةتةوةو ضاويان قوضاندوةو

روهةلَسورِاين شةورِؤذ ي هةزاران ئينسان دةكات حاسلي كردواين كؤمةلَةو بةكا
 ودلَسؤزي وسةداقةت و   شؤرِشطصرِي خوينةشةوشةون ئازارو كاروضاالكي ودةردو

 ذصرثص وكة سيش نيية لصي   جةنايب ئاوابة ئاساين هةموي دةخاتةكةئةمرِؤكة كةسانصك
                                                                                                                    .بثرسصتةوة

 
.هةلَبذاردن،سوكايةتصكي رةها/طوتاري دميوكراسي  

 
،ئاماذة بة راستييةك كراوة كة ئةو بة ناو والَم دانةوةية بة هاورص ساعدلة بةشي كؤتايي 

دان ثصدانان . نابصثةلةثأوزةييان داين بةو راسيت يةدا وصدةضي جةنايب نوسةر لة 
لوقمان باس  بة ئاشكرا ضونكة.بةورِاسيت ية بةزةرةري كؤميتةي ناوةندي كؤمةلَة ية

دةكات كةلةرِصزي  لةثصشصل كردين دميوكراسي وسةربةخؤي وسةربةسيت ئةوئينسانانة
                                                                                                                    .كؤمةلَةدان

 راستيش بص و لة كؤمةلَة دا و لة ذصر سايةي كؤميتة ناوةندي نوسةرئةطةر ئةو قسةيةي 
 و كةس نةوصري قسة بكات وئازادانة دةنطي خؤيي بداو صئصستاي دا دميوكراسي ثصشيل بكر

، بةالَم بة بذاردنةكان دايتة ناوةنديية كة خاوةين هةمو دةنطةكانة لة كايت هةلَمئةوة كؤو
 نةدةبو بانطي كاكي نوسةرقةلَةمي ئةندامان دةنوسرص،ئةوة مةسةلةيةكي تةشكيالتييةو 

ئةطةر لة هةمو نوسراوةكة ئةو ضةند أستةية بة هةندو بة راست و .حمةمةدي بؤ بدات
واقعي وةرطرين وقسةي لة سةر بكةين دةتوانني بةو ئاكامة بطةين كة كؤميتة ناوةندي 
كؤمةلَة(بصضطة لة من،ضونكة من قةت توشي ئاوا هةلَةيةك نةبوم) لةكؤنطرةي12 ي 

                                                                                         .كؤمةلَةدا ليسيت فيكسي داوة
بةلَكو  ةداسةبارةت بةوقسانة كؤميتةناوةندي كؤمةلَة نةك هيض كاردانةوةيةكي نيشان ن

ئةوبابةتة لةساييت رِةمسي كؤمةلَة كة ئةوسايتة بةر ثرسةكةي كؤميتةي ناوةندي 
كؤمةلَةية،دانراو بؤضةند رِؤذيش سةردصرِةكةي لة سةردصرِي باقي بابةتةكان بةفؤنيت 

                                           ؟...بلَةيي ئةومةسةلةية بة هةلَكةوت بص يان.ترنوسرابو طةورة
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 لةطةلَ رِوانطةكاين ماركسي مةزن سةبارةت بة مرؤظ ئةو بةناو نوسةرةي كؤمةلَةئةطةر
شانازص وةو وةك ئةوةي داهصنانصكي ئةنتيكةي كردبص  ئاشنابا،نةتةنيا ئةو مةسةلةيةي بة

ونديش لةبةرامبةر ئةو هةلَوصستةي كؤميتةي ناوةندي ت باس نةدةكرد، بةلَكوبة
                                                                                                                  .رِادةوةستاو

. كؤميتة ناوةنديش بؤضي ئةوكارةي كردووة خؤشة لة زمان خؤيانةوةبيبيستني
ئةو مةشروعييةتةي  ودةكات  قسة12شداربواين كؤنطرةي بؤضي لةجيايت هةمو بة نوسةر

ديارة ئةو مةشروعييةتةي ثص .خةلَكة قسةبكات وةك نوصنةري ئةو كة ثص درالة كوص 
بةالَم لة رِوانطةي ناماركسيستانةي خؤي سةبارةت بةمرؤظ وئازادي  نةدراوة،

                                                                           .قسةدةكات...ودميوكراسي نصوحيزيب و
ديباي ئاوا رِوانطةكاين  ئصستا ماركسي مةزن مابايةو طةربةرِاسيت ئة

                                                                             ضةواشةدةكةن،دةبوهةلَوصسيت ضي با؟
ماركس مرؤظي وةك طيانلةبةرصكي بةرهةم هصنةرو سةربةست وسةربةخؤو ثرِاوثرِلة 

 دةطرص كة لة دونياي رِاسيت دا ةو هةلَوصستة لصرةوة سةرضاوة ئ.دئةوين هةلَدةسةنطان
 بةلَكو باوةرِيان بة سةربةخؤي و سةربةسيت مرؤظةكان نةك لةنصو حيزبصكي دياري كراودا

كةسانصكي وةك  طصذووصذوان كة دةبص طيانلةبةري نييةو وةك كؤمةلَصك لة كؤمةلَطاش دا
يا لةطةلَ بونية يت مرؤظ وةك طيانلةبةرصكي ئةوة نةتةن. تةمسيميان بؤ بطرنئةو نوسةرانة

رِوانطةيةكي بةرهةم هصنةر كةماركس باوةرِي ثصيةيت نايةتةوة بةلَكو دةتوامن بلَصم 
 مةسيحيانةية بةنيسبةت مرؤظةوة،لة رِوانطةي مةسيحةوة مرؤظةكان هةمويان مةرِوبزن و

         : داهاتووة1:23وريبؤ وصنة،لةزةب.ئةوة خوايةكة شوان ولة واقيعدا هيدايةت طةريانة
.خوداوةند شواين منةو من ثصويستم بة هيض نابصت  

لةاليةكي تريشةوة ئةوة لةسيستمي كؤمؤنيزمي ضيين دا ئةوةباوبو كة فةردييةت و 
شكؤفابوين تةواوي تاك لة ناو دةبراو هةولَ دةدرا هةمو مرؤظةكان بة شصوةي كؤمةلَ 

                       .ئاوا ثصك دصت) ئيشتراكي(  هاوبةشرِصك خةن،ضونكة ثصيان وابو كؤمةلَطاي
ي كؤمةلَة لة كايت 12واين  بةربةشكؤفايي تةواوي تاك تاكةكاين ناو كؤنطرةي  تتةن تؤ

هةلَبذاردن دا بطرص،ضونكة فةزاي كؤنطرةش لة كايت هةلَبذاردين كؤميتة ناوةندي بة 
                                                        : دةلَص نوسةر .ثصضةوانةي ئةو قسةي تؤ دةسةملصنص

...با لةم ثةيوةندي ية دا ئةوةش بلَصني(مةبةسيت خؤي و نوسةري بابةتةكةي) لة 
 ي كؤمةلَة بصجطة لةيةك نةفةريان كة بةهؤي حزوري 12كوردوستان كايت كؤنطرةي 

كاك (رِصيان دةنطييان ثص دا،بةردةوام و دلَسؤزي وجيدييةت لة كارةكاين دا نةبص كة هاو
 ئةطةر هةر ئةم هارِصيانة كة ئصستاو لة رِابردووشيدا وةك ئةوان برييان) مينةي حيسامي

نةكردؤتةوة، نارِاستةوخؤ تةوسييةيان نةكردبايةت، هاورِصياين كوردوستان و دةنطي 
                                                  .خؤيان بة حزوري ئصوة لة رةهبةري تةشكيالت دا نةدةدا

.وةك هةميشة ئةوتةوسيةيان بة تؤو كةساين وةك تؤ كردبص رِةنطة  
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كاكي سةير ئةوةية كة لةو نوسراوةية دا هصندصك وشة بة دوايي يةكتر دا ريز كراون كة 
بص ئةوةي خؤي يزاين بة زةرةري خؤيي دةشكصتةوة،بؤية حةق واية لةوةو بة دوا نوسةر

هةية " فرؤم" باوةري بة روانطةكاين نوسةرنازامن .وةيةك ئصمزا نةكاتذصر هةمو نوسرا
                                                                      :فرؤم دةلَص.يان نا،ئةوةيان مةيلي خؤيةيت 

. هيض طيانلةبةرصك نا توانص خؤي بةسةربةخؤ بزانص، ئةطةر بةسةر خؤيدا زالَ نةبص
  .ة بة لوتف ويارمةيت كةسانصكي تردةذي ،خؤي بة كة سصكي ضاو لةدةست دةبينصكةسصك ك

) جةعفةرة سوور(باشة ئةدي ئةو هةمو ضةثلَةيةي كة كاتصك هاورِص جةعفةري ئةمني زادة 
دةنطي هصناوة بؤ كؤميتةي ناوةندي لصدرا تؤي لةو خةوة شريينة رِانةضلَةكاند،زؤر شيت 

                                                                                                                ....تريش بةالَم
 و نابص كة رِقمان لة يةكتر هةستا ني دةبو بزانص كة زؤر شت ناو خؤيكاكي نوسةر

                                                                                       .بةزةرةرن بياندركصنني ضونكة
نوسةري مةنسوري حيكمةتة كة بؤ  بةرصز دةبص بلَصم ئةوةش ئةو فةرهةنطي نا كرصكاريةي

                                  )خةليجةحبران (بةلَطةش كتصيب . هاوبرياين بةيادطار ماوةبابةتةكةو
 
 

 درصذةي هةية
4-4-2007  

 


