
 حرکت و تعقل سیاسی بر مبناء جغرافیا
 

�ک  که از جانب "دمحم خا�" مدی��ت شدە است،  ،”تار�ــــخ شفا� چپ در کردستان“در مجموعه ای تحت عنوان 
د: آ�ا ا�شعاب کمون�سم ک” کومه له“سوال در برابر همه کسایف که سابقه ای در فعال�ت با  ارگری داشته اند، قرار م�گ�ی

ر ” زود رس“از کومه له، اشتباە و در خوش بینانه ت��ن حالت،  ” جنبش کردستان“در ” چپ“، و ”کومه له“و به �ف
 بدهم.   و مبتئف بر زمینه های عیئف آن جدایئ  من س� م�کنم به این سوال، پاس�ف از نظر خود، درست و اصو�  نبود؟

ایئ که قبل از رو�دادهای جنگ خلیج و صف بندیهایئ که تحت عنوان در این رابطه، مقدمتا الزم م�دانم به مصافه. ۱
در کل �شک�الت حزب کمون�ست ایران و سازمان کردستان آن حزب، کومه له، در ج��ان بود، اشارە  ” چپ و راست“

، داغ و ”منفعت کومه له“هایئ که بر � س�است، �شک�الت داری و ”تفاوت“کنم. مصافهای آن دورە و شکاف و 
ی و قطئب و پرحرارت در ج��ان بود، مطلقا بر � این نبود که آ�ا حزب کمون�ست و کومه له میبا�ست حال و جد

و �نوشت خود را به ُمّقدرات ناسیونال�سم کرد، گرە بزنند �ا نه. ا�نون که تار�ــــخ آن ا�ام ج��انات ناسیونال�سم    آیندە
جلدی و سلسله خاطرات شخصیتهای کل�دی مکتوب و مستند  کردستان عراق در قالب کتابهای قطور و چند    کرد در

ف در آستانه �ک ر�زش و فرو�ا�ث را در همه سط�ح مشاهدە م�کن�م.  شدە اند، بروشئف آثار �اس، نا ام�دی، و قرار گرفنت
ومه له، در آن افق و تخته پارە ای نبود که گ��ا عنا�ی در �شک�الت ک” ناسیونال�سم کرد“از این نظر در دن�ای واق�، 

زنند. مباحث و جدل ها و گروە بندیها، چه در �شک�الت کومه له و چه در ب، به آن چنگ ”کمون�سم کارگری“برابر خطر 
�ا� حزب کمون�ست ایران بر � این بود که آ�ا حزب موجود با سازمان کردستان خود، پاسخگوی مسائل و 

ف معضالت و مصافهای �نوشت ساز که در برابر جنبش ک خط “مون�سئت قرار گرفته بود، هست �ا نه؟ تقابل ها بنی
و رگه و خط کمون�سم کارگری بود که به فاصله کوتا� �س از �شک�ل حزب کمون�ست ایران و بطور شاخص در  ” سان�ت 

 کنگرە دوم همان حزب مط�ح شدە بود. 
کرد را، ب��ژە در عراق، به صحنه ، ناسیونال�سم  ”نظم ن��ن“در دورە ای که هنوز جنگ خلیج آغاز �شدە و س�است 

د�گر قرار داشت. پا�ان جنگ ” �ک آش بتال“پرتاب نکردە بود، ناسیونال�سم کرد، بازهم ب��ژە در عراق، در آستانه 
ف کامل ج��انات ناسیونال�ست کرد در عراق، اتحاد�ه میهئف و  ایران و عراق، و بمباران حلبجه نقطه ام�دهایئ برای پیوسنت

فکت های این روند را  از جمهوری اسال� و دنبالچه آن رژ�م، فراهم ساخته بود.   یف به سوی طرفداری کاملپاریت بارزا
هم حاال د�گر میتوان، در همان کتاب خاطرات مورد اشارە، بروشئف د�د. اما با همه اینها، ختم جنگ ایران و عراق، 

�ن عرصه ”پ�شمرگا�ه یت “حضور و ادامه فعال�ت   فعال ناسیونال�سم کرد را کور ساخته بود. ، این مهم�ت
گ

” سان�ت “زند�
، در آن دورە برای  ف وهای پ�شمرگ ”حزب داری“مورد اشارە در حزب کمون�ست ایران و کومه له ن�ی ، از قدرت تحرک ن�ی

به درجه ز�ادی محروم شد. بحث تع��ف کومه له به عنوان �شک�الت شهرها و سازمان کارگران در  ” کومه له“
ف و مستمری بگ�ی ناسیونال�سم کرد، همان وقتها و بطور مشخص کردست ان، و نه اردوگاِە در منگنه دولتها و اجارە �شنی

قطعنامه های    کنگرە ششم کومه له �س�ار جدی و با اقبال تق��با کل �شک�الت کومه له مواجه شد. مباحث و در
ی کومه له بود. اینکه بعدها، امثال عبداله کنگرە شش کومه له، تق��با به اتفاق آراء مورد توافق همه کا درهای ره�ب

برای   خود با کمون�سم کارگری و مباحثات کنگرە شش کومه له مساله داشته است، ب�ش�ت ” دل“مهتدی گفتند که او در 
�ئف و ق در مح�ف   خود ش�ی

�
است. ا�ر نه، من میتوانم شهادت بدهم که او از پذیرفته �شدن در ” جنبش کرد“تمل

سیون س�ا� و رو� قرار داشت و شب ها دچار کابوس م�شد. ”انون کمون�سم کارگریک“  ، در آستانه �ک دی�پ
 

ا�ط مشخص، با �ک رادیو چند ک�لو وایت در لب مرز و با آن محدود شدن م�دان تحرک مبارزە مسلحانه، و  در چنان �ث
وهای دولتهای ایران و عراق و متحدان آنها در م�ان ج��انات  در منطقه به مراتب محدود شدە و در محا�ە ن�ی

غم هشدار ها و این واقع�ت تلخ که برای حفظ  ، عل�ی ، آچمز شدە بود. با اینحال، سان�ت ناسیونال�سم کرد عراق، سان�ت
موجود�ت اردوگا� سازمان کردستان حزب کمون�ست ایران، ا�ار داشت که برای �شک�الت داری آخ��ن علقه های 

ی“اش را بگسلد و حا�ف شود که استقالل س�ا�  و ارگانهای �شک�الیت و اردوگاە ها را به مناطق عم�ت و تحت ” ره�ب
حزب کمون�ست   ”۱۶پلنوم “سلطه کامل حکومت عراق منتقل کند، نقطه واق� �ک گسست را کل�د زد. مباحث 

�ن چالنج ها و نقطه آغاز تحرک ناسیونال�سم کرد در صفوف ک ومه له بود. بخش اقل�ت کمیته ایران، �� از مهم�ت
ف تع��ف کردە بودند، با مباحثات  ی وقت کومه له، که د�گر نه س�است که جغراف�ا را مبدا حرکت برای کمون�سم ن�ی ره�ب

کرد“ترها، جواد مش� ”عاقل”. “کک شان هم نگ��د“و راە حلهای گرا�ش کمون�سم کارگری، بقول معروف  را جلو ” غ�ی
ف راە اندازی کند. او در اردوگاە های انتقال �افته به نزد�� سل�مان�ه و ران�ه،  انداختند که عل�ه کمو  ن�سم کارگری کمپنی

گذاشته ” کالس ا�ابر“، ”خط مقدم“گفته بود منصور حکمت و کمون�سم کارگری فکر کردە اند برای �ک عدە حا�ف در 
�ک کودتای �شک�الیت به اتکاء اردوگاە داری در برای انجام  اند. پلنوم شانزدە حزب کمون�ست ایران، آن دندان طمع 
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ی  منطقه تحت منگنه را از ر�شه در آورد و بان�ان آن س�است خنجر از �شت زدن ها را از مسئول�ت و عض��ت در ره�ب
، اما، در حزب کمون�ست ایران هنوز ” کومه له“ داشت و آن پاَت� را بخود نگرفت  ” دست باال“برکنار کرد. خط سان�ت

ها را � داد و برخیها ��عت حساب خود را از راست در پوشش مرز�ندی ” ناسیونال�ست” تصف�ه“مقابل ندای  و در 
انقالب “، جدا کردند. اما، همان منصور حکمت، به راس سان�ت هشدار داد که تقل�د ناش�انه از ”ناسیونال�سم کرد“با 

 مائویئ 
گ

ات و جدلها از دورە مارکس�سم انقالیب و ط�ح مباحث مبایف  و تصف�ه ساز�ــها، در حزیب با سابقه مباحث” فرهن�
 به کمون�سم کارگری و مباحثا�ش، رو�ا و خ�االت است. ” آو�زان شدن“کمون�سم کارگری، شدیف ن�ست و آن ن�ع 

 
ازە مدیف جامعه عراق را، برای �از�ر شدن به شهرها در مق ام هنوز ناسیونال�سم کرد، بوی باروت و ز�ر و رو کردن ش�ی

 اردوگا� �شت گرم نبود. جنگ ”اقل�م“حکومت 
گ

، �شن�دە بود و ناسیونال�سم درون کومه له و جا خوش کردە در زند�
ف کمون�سم کارگری و خط سان�ت را قاچ کرد. فعاالن ا�تیو خط سان�ت در کردستان، از ا�ار برای  خلیج، آن مصافهای بنی

ف به فرا�سیون کمون�سم کارگری و پذیرفته شدن به عنوان عضو کانون کمون�سم کارگری، دست کش�دند. عبداله  پیوسنت
، که در  ”غ�ی کومه له“مهتدی، که از پذیرفته �شدن در کانون �شدت اف�دە بود به نو� با عنا�  ای خط سان�ت

وهای پاریت و  کمون�سم کارگری به حاش�ه رفتند، احساس همدردی داشت. اما جنگ خلیج و به قدرت رس�دن ن�ی
، عرصه را بر سان�ت تنگ و تنگ تر کرد. مو�ب از پروسه تجد�د ح�ات ناسیونال�سم کرد و ک�ش پ�شمرگا �ه ات حاد�ه میهئف

، طلبکار در آمد و سوا� که رو به آنها بود، را به منصور حکمت برگرداندند: ”کومه له جنبش کردستان“یت آغاز شد. 
 نرفتند! ” کومه له“که با ، اشتباە کردند  ”منصور حکمت و کمون�سم کارگری“
 

ر به کمون�سم �ا به . ۲  ؟”جنبش کردستان“جدایئ کمون�سم کارگری از کومه له �ا برعکس؟ �ف
 

جنبش موسوم به ” دور اول“در آستانه �شک�ل کنگرە موسس حزب کمون�ست ایران، تعدادی معدود از پ�شمرگه های 
تند که آنان پ�شمرگ سادە حزب دمکرات را به فارس ها و غ�ی  ، در ناح�ه مهاباد، داد و هوار راە انداخ”جنبش مقاومت“

کردها، ترجیح م�دهند و با حزب کمون�ست در حال �شک�ل نخواهند آمد. دق�قا �ادم هست که عبدهللا مهتدی، 
ادە و محسن رح�� فورا حکم اخراج آن عدە را از  ف ند. صادر و به کمیته ناح�ه مهاباد ابالغ کرد” کومه له“ابراه�م عل�ی

ف به حزب کمون�ست ایران رای مثبت دادند و از ناراض�ان رسما  �ت �شک�الت کومه له در �ک همه پر� به پیوسنت ا���
ناسیونال�ست هیچ کاری بر ن�امد. این مساله، اما، وقئت با جنگ خلیج بار د�گر و در سط� د�گر در برابر تعدادی از 

ی وقت کومه له قرار   گرفت، با پاسخ متفاوت مواجه شد. �ک شخص�ت با دو س�مای عنا� شاخص و کل�دی ره�ب
س�ا� متفاوت در برابر �کد�گر قرار گرفتند. عبدهللا مهتدی دورە تدارک �شک�ل حزب کمون�ست ایران، این بار خود او 

عق�دە، ، از صفوف کمون�سم اخراج کرد. تغی�ی مکان س�ا�، و تغی�ی ”آ�سوی مرز“را به خاطر هواداری از پ�شمرکان 
ف خ��ش، شخصیئت جز عن�ی یب ثبات و مذبذب و غ�ی  امری عادی است. اما ابراز ندامت از نقش و جا�گاە خ��شنت
های پروژە  �ن کمپی�ف ف نزذ�ک�ت قابل اعتماد برای سور و سات دوسئت های حال و آیندە با�ت ن� گذارد. فاصله گرفنت

 کذایئ از مهتدی، خ�� گ��است. ” بازسازی“
 

؟سوال ر . ۳  و به کمون�سم کارگری و منصور حکمت و �ا خطاب به ناسیونال�سم کرد و هوداران جالل طالبایف
 

ان  ف ” چپ و راست“، چه در ج��ان مباحث ”کومه له“چرا بر�ف از ره�ب �ن دوستان حال و “و چه آنگاە که �افنت ب�ش�ت
، خواب راحت را از ب” آیندە کومه له را بر ” مصلحت کرد“ر�ف ر�ودە بود، در صفوف اتحاد�ه میهئف جالل طالبایف

، شیخ  جنبش و مصالح کمون�سم ترجیح دادند؟ چرا امثال مهتدی در کنگرە سوم کومه له، در حضور جالل طالبایف
غم تما� هشدار ها و اخطارها و  عزالدین، مال بخت�ار و ف��دون عبدالقادر و خالد از آالی رزگاری کردستان ترک�ه، و عل�ی

ف ها که مبادا ” و دستمان به دامنتان امان صد آمان“ روشنفکر فارس ” عدە ای“کومه له توسط ” صداقت کردی“گفنت
ک با اتحاد مبارزان کمون�ست حما�ت  ” سوء استفادە“ق��ایف و �ا مورد  د، اما با قاطع�ت از تص��ب برنامه مش�ت قرار گ�ی

در ” مارکس�سم انقالیب “خت�ار، برای دفاع از خط کردند؟ مگر نت�جه آن قاطع�ت و پافشاری را ند�د�م که همان مال ب
ی و زندایف کردن او شد؟ خ�ب نداشت�م که در صفوف  درون اتحاد�ه میهئف فرا�سیون �شک�ل داد که منجر به دستگ�ی

، حرکات مشاب� انجام دادە بودند که بخشهایئ از آن مقطع و ”کومه له رە نجدران“ ، هواداران مارکس�سم انقالیب
آن، از جمله شکنجه و رک�ک ت��ن اهانت و دشنام توسط موجود مسبووق به سابقه و بد نام و مصافهای 

وان مصط�ف “و ” مام جالل“و مامور اجراء اوامر و دستورات ” بازجو“به عنوان ” جبار فرمان”،”پدوف�ل“ ا�نون ” نوش�ی
ن فعاالن صفوف جالل طالبایف بودند  مکتوب شدە اند؟ آ�ا بعینه ند�د�م که ای” �شکو نجم الدین“در کتاب خاطرات 



ف  نزد کومه له مدافع مارکس�سم انقالیب و از ستون های مهم �شک�ل حزب  ” دوستان و حال و آیندە“که در صدد �افنت
 کمون�ست ایران بر آمدند؟

، از کمون�سم کارگری ا�شعا ادە، عبدهللا مهتدی و شع�ب زک��ایئ ف ب نم�کردند، به نظر من، ا�ر فقط سه نفر: ابراه�م عل�ی
و کمون�سم در کردستان، �س�ار قوی تر م�شد و تالش برای ا�شعاب از موضع هواداری از پ�شمرگ  ” چپ در کردستان“

ساند. آنوقت به احتمال ” فرماندە“کرد و موجودایت چون  جبار فرمان در صفوف جالل طالبایف را به حداقل ممکن م�ی
ف منصور حکمت هم همان وقتها، د ، حزب کمون�ست کارگری را �شک�ل م�داد و ق��ب به �قنی ر ادامه تقابل ها با سان�ت

ف برداشته بودند تا در دل آن اوضاع کومه له را دو دسئت در مح�ف  آب �دی بر � و روی ناسیونال�ستهای کرد که خ�ی
ند و ق��ایف کنند، � ر�خت؛ و بر داستان و ��ال و شیون و او�الی هم ّ ُ منصور “ه قشقرق باز�ــها: انور کردا�ه یت � ب�ب

 نقطه پا�ایف گذاشته م�شد. …” به جنبش کردستان خ�انت کردند و  حکمت و کمون�سم کارگری 
 

 این را بگذار�د از ز�ان خود منصور حکمت �شن��م و بخوان�م: 
 
آن �� از لحظات دردنا� ح�ات این حزب، جدایئ ما از حزب کمون�ست ایران است. ا�ر حزب کمون�ست ایران در “

موقع حزیب بود که میتوا�ست دن�اى به�ت را تص��ب کند، به جنگ ناسیونال�سم برود، براى دمکرا� غریب ارز�ث قائل 
 م�گوئ�م با�د تن 

گ
�شود و به ناسیونال�سم آوا�س ندهد، ا�ر این حزب میتوا�ست همینطور که من و شما به ساد�

جنایئ شود و تن فروش با�د تحت پوشش جامعه د، حرف بزند، ما اآلن خ�� ق���ت بود�م.  فرو�ث غ�ی و دولت قرار بگ�ی
ا بگ��د براى اینکه بخ�ث از آن طرفدار جالل طالبایف بودند و اآلن دار�م میبین�م که  و� آن حزب نمیتوا�ست ای�ف

رد بودند، و� چون مارکس
�
�سم طرفداران جالل طالبایف هستند. �ک بخ�ث از آن حزب دنبال �ک دولت خودمختار ک

سد را نم�کند، ص�ب م�کند  د آخرش را همان موقع که به فکرش م�ی دست باال داشت با ما آمدە بود، باالخرە هر ک� ن�ب
فت م�د�د نه ُمجاب �شدە است.  و�ش را جمع م�کند. این بخش گا� فکر م�کرد واقعا دارد ُمجاب م�شود بعد م�ی و ن�ی

ای  ایف و مسعود بارزایف در کردستان حکومت برقرار کنند، ف�ل �ک عدەآم��کا به عراق حمله کرد، قرار شد جالل طالب
د. با�د خرجت را از کسان�که مسأله شان  �اد هندوستان کرد. متوجه شد�م تیغ مارکس�سم د�گر در این حزب نمی�ب

رد در سنندج بود جدا کئف و ما اینکار را کرد�م. و� نگاە گن�د چه اتفا�ت 
�
رد و دولت ک

�
 افتاد. ببین�د چقدر خودمختارى ک

این پروسه عمیق بود که سازمایف که مرکز این حزب کمون�ست کارگرى است، آن سازمایف که در کردستان به اسم  
ون داد. ببین�د این پروسه، که  کومه �ن مارکس�ستهاى این حزب کمون�ست کارگرى را آن سازمان ب�ی له �شک�ل شد، ب�ش�ت

ا�ط انقالیب ب �ن کادرهاى این حزب کسایف هستند که قبال در به نظر من بخاطر �ث ود، چقدر عمیق پ�ش رفته بود. ب�ش�ت
له کار م�کردند. سازمایف که تا مدیت هژمویف عمیق ناسیونال�سئت در آن بود، هژمویف مائوئ�سئت در آن بود،  سازمان کومه

ن�ست آلمایف وقئت پ�ش آنها م�آ�د گرایئ درآن بود و امروز میبین�د که صدها کادر درجه �ک کمون�ست که کمو  خلق
ون دادە است.   ”م�گ��د اینها خ�� از ما راد�کال�ت هستند، صدها نفر از این کمون�ستها را ب�ی

ایف در کنفرا�س �شک�الت آلمان حزب کمون�ست کارگری ایران نوام�ب   )۱۹۹۹(منصور حکمت، سخ�ف
 

ی برخوردار ” �شت جبهه“و   جتما� و حما�تدر آن صورت، ج��ان کمون�سم کارگری در عراق از �شتوانه ا محکم�ت
ک یورش به منظور پا�سازی  با هم�اری و پ�شقراو� ج��انات ” کمون�ستها“م�شد. حئت چنانچه در توطئه ای مش�ت

” ق�ام“ناسیونال�ست کرد در عراق سازمان دادە م�شد، با �ک مصاف اجتما� از جانب مرد� که عل�ه رژ�م صدام 
ها را ب��ا بودند، رو�رو م�شد. روی آن سوال را با�د به طرف بر�ف از �ان کل�دی کومه له برگرداند که چه کردە و شورا

ف دوستان حال و آیندە در م�ان ” تضع�ف“را ” کومه له“عوام� موجب شدند که آنها  کردە و از آن بخاطر �افنت
 ، ، �درگم از ؟ کومه له ای که آنان از کنگر ”دست بکشند“صفوف اتحاد�ه میهئف ە دوم از مجموعه ای محافل درگو�ث

، متوهم به ناسیونال�سم کرد و هوادار ����ر و هنوز و کما�ان  نظر بینش س�ا�، در آستانه اضمحالل و فرو�ا�ث
، را با اهرم ۴۷و  ۱۳۴۶بدهکار حرکت مسلحانه حزب دمکرات در سالهای  ، غرق در موهومات سوس�ال�سم دهقایف

وهای شهری و کارگران و زحمتکشان سوس�ال�ست، به �ک سازمان معت�ب و س�ا� و �تا�ی فشار و به �شتوا نه ن�ی
 متحول کردە بودند؟

 
تکه دوم این َتردسئت در ط�ح وارونه �ک سوال واق� نه در جغراف�ا که در س�است، بر اذهان �س�اری که با چشم و نه 

ارد. من نم�دانم در صوریت که امثال عبدهللا مهتدی، به روا� که با مغز فکر م�کنند، اثرات تخدیری داشت و کما�ان د
؛ با ”پ�شمرگان“در اوان کنگرە دوم کومه له و در برخورد به مخالفان �شک�ل حزب کمون�ست ایران از جانب بر�ف از 

ر“را هم پاسخ م�داد، چه ” چپ و راست“همان رو�کرد و روش س�ا�، رو�دادهای جنگ خلیج و مباحث  ای ه”�ف
رد و 

�
ان ناپذیری به ناسیونال�سم ک ، ”منطقه“وارد م�کرد؟ اما مطمئنم که موقع�ت کمون�سم در ” جنبش کردستان“ج�ب



، �س�ار محکم تر میبود. امثال مهتدی به آن ترت�ب حئت حیث�ت و حرمت ”کردستان های چهار پارچه“شامل همه 
 اش مره� م�گذاشت. معادله همراە با آ�تورهای دی��ن س�ا�” تذبذب“س�ا� خود را حفظ م�کردند و به درد 

ف و ب�مه  ّصد تضمنی خود باشد، به احتمال ز�اد معکوس م�شد: ” حال و آیندە“م�دان دیپلوما�، و اینکه کدام طرف ُم�ت
جالل طالبایف ناچار م�شد که در برابر مدافعان خط و س�است کمون�سم کارگری که در شهرهای کردستان عراق در راس 

را تضع�ف کرد، �ک واقع�ت ” چپ“ام عل�ه رژ�م صدام و ب��ا کنندگان شوراها بودند، تملق بگ��د. اینکه آن جدایئ ق�
�ه به چپ“است، اما بان�ان آن  کسایف بودند که حاال د�گر به �احت م�گ��ند، حزب کمون�ست ایران نه توسط ” �ف

که توسط خط سه ها ” الیب زحمتکشان کردستان ایرانسازمان انق“خط مارکس�سم انقالیب و مدافعان اش در صفوف 
جنبش  “و ” کرد“�شک�ل شد، که کومه له از گهوارە در دامن جنبش کردستان پرورش �افت و ” کنفرا�س وحدت“و 

، حرف و ”کرد  ”صد من �ک غاز بحث“، واق� است و کمون�سم و جنبش کمون�سئت
 

ف “و ” جغراف�ا“اما برای طّراح سوال و تما� دوایری که   “و ه��ت های موهوم و وارونه م� و دیئف و ” �زمنی
گ

” فرهن�
در هر جا  ” جنبش کردستان“شان است، فرض و بدی� است که مدع�ان خود خواندە ”س�است“مبدا و نقطه حرکت 

رد“که از 
�
رد“، ”ک

�
ف کردها“، ”پ�شمرگ ک  سخئف درم�ان است، حق آب و ِگل دارند. اینجا د�گر با�د” خا� و �زمنی

را از محتوای س�ا� آن و س�ی تکامل تار��ف اش ت� کرد و منح�ا در جغراف�ا و با جغراف�ا توضیح، معر�ف ” کومه له“
اما در هر حال چپ و �ا ” چپ“، و البته ”کرد“کرد. تا به عنوان �ک سازمان ” بازسازی“و ” باز تع��ف“و 
ق کردستان“در ” سوس�ال�ست کردی“ د که در مح” �ث ف بر این ” بزرگان“�ف �اد بگ�ی چهار زانو بنشیند. انگشت گذاشنت

ف  برای �شک�ل حزب   ۱۳۶۰ها در ا�ام سخت �ک��ــهای خرداد ”همسنگری“است که �ادآوری خاطرە ” ادب“قواننی
ف جنگ �ا�ی حزب دمکرات عل�ه کومه له کمون�ست، با �شان  کمون�ست ایران و دوران پر افتخار در هم شکسنت

د. ” کومه له صادق“رمز که روی دادن کارت زرد و ق  خطا شدە است، پاسخ م�گ�ی
 

 ها هم حال و هوایئ دادە است. ” کمون�ست ساب�ت “تع��ف س�است با نقطه حرکت از جغراف�ا، به ا��� 
کارگر پناهایف که آنوقتها با عض��ت در کانون کمون�سم کارگری فخر م�فروختند، با چاپلو� های کنویف در برابر 

ف به ” نه آم��کایئ “و ” کارگری“کرد و اینکه از موضع ناسیونال�سم    گذشته خود را ن�ی
گ

ن�خ “با کردها هستند، داستان زند�
ف  "دوخرداد“و منطبق با استعفا از کمون�سم کارگری و اسباب ک�ث س�ا� به اردوی ” روز و با تقد�س حرکت از �زمنی

فع�، به  ” اجتما�“و ” خل�ت “م انزوا، با تملق در برابر کومه له و جفراف�ا بازن��� و باز تع��ف کردە اند. دوایر کمون�س
دهه از دست “کل تار�ــــخ مارکس�سم انقالیب و کمون�سم کارگری و ادب�ات و س�استها و تئوری های آن ها، به عنوان 

 کردە اند. ” عاق“�شت کردە و آنها را ”. رفته
 

و قدرت افسون کنندە حرکت و تفکر و تعقل س�ا� بر  ،”کردها“این همه قدرت ارعاب ناسیونال�سم کرد و جنبش 
ت آور است. ”جغراف�ا“مبناء   ، واقعا ح�ی

 
  ۲۰۱۸ژوئ�ه  ۲۰

 

 ۱ضمیمه 
 حزب کمونیست ایران ۱۵بخشی از بحث منصور حکمت در پلنوم  :۲ضمیمه 

 

http://www.iraj-farzad.com/5mh.pdf
http://www.iraj-farzad.com/mh-pl5cpi.pdf

	حرکت و تعقل سیاسی بر مبناء جغرافیا

