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»ستاند در کری مردمتيحاکم« و برنامه  »ستيحزب کمون« کومله   

 
  ١٣٨٧ دهم دیانزششنبه سه                                                                         یيفاتح حنا  - یرخضريملک پ

                                                                       
ازمان التی خود نوشته ای را  به دنبال برگزاری آخرين کنگره تشکي)کومله(دستان حزب کمونيست ايران کر  س

ردهمنتشر  » حزب کمونيست« کومله و . نام نهاده است» کردستانبرنامه حاکميت مردمی در« است و اين نوشته را ک

زبی  خود به عنوان تبلور حموجوديتو » جنبش کارگری « ،»طبقه کارگر« ، »کمونيسم« ه از ساليان زيادی است ک

م، يمی کرده ا و کار ايمحضور داشتهها در درون اين جريان  که سال ما به عنوان کسانی!گويدسخن ميتوده های کارگر

 سال بعد از ٣٠حزب در طول اين که کومله و . مييم عوامفريبانه می دانئ بگوردقيق تهمه اين ادعاها را غيرواقعی و 

 فعالين کارگری که چگونه از اين ،ه کردستان چه نقشی ايفاء کرده استمنطق، در اسالمی سرمايهدولت  بقدرت رسيدن

  به ميزان که چگونه اين ، استفاده کرده است برای تحقق اهداف بخشی از بورژوازی کرد نيروی پيشمرگبه عنوان

مزدی کارگران حکم بر سر راه سازمانيابی ضد کار سدی مهمچون  که در جامعه کردستان داشته استموقعيتی

م در ذهن و روايت بورژوائی سوسياليسسرسخت  ابعادی و چگونه مروج چهگرفته است، اينکه درکردستان قرار

 را مربوط به مبارزه طبقاتی کارگراندر چه سطحی تمامی مسائل  است، اين که چگونه و شدهزندگی توده های کارگر

 را وثيقه انحالل جنبش  ها اين وارونه پردازی و به چه دليل به آنا ن القا کرده است، اين که چرابه گونه ای وارونه 

ًا موضوع  عجالت ديگر بيشمار مسائل است وساختهکارگری در جنبش های ناسيوناليستی و دموکراسی طلبانه خلقی 

 اين است که نقد مشروح فعالين ضد کار مزدی در مقاالت متعدد عليه وجوه تصورمان.  نمی باشندبحث نوشته فعلی

موجوديت رفرميسم چپ کم و بيش به نکات باال پرداخته است و کومله و حزب کمونيست به عنوان بخش مختلف 

.  کنکاش و کالبدشکافی واقع شده اندموردندازه الزم به امعينی از استخوانبندی رفرميسم چپ در همان نوشته ها 

اين کارها .  را شفاف تر توضيح دادآن ها بيشتر بحث کرد و جوانب مختلف بايد را مسائلبسيار طبيعی است که اين 

 جاری توده های مبارزات درون فعالين ضد سرمايه داری در  روزمره از پراتيکضروری است و انجام  آنها بخشی

 مطلبآنچه االن و در اينجا مورد بحث است همان . نمايدمسأله معينی را دنبال می  اما نوشته حاضر ،می باشدکارگر 

 و چه مسائلی گفته استببينيم کومله در اين نوشته معين چه . است» برنامه حاکميت مردمی در کردستان« موسوم به 

  .ه حلی را پيش پای جنبش کارگری گذاشته است کدام افق و را،گران کردستان در ميان نهاده استرا با کار

 آدم زير چند نفراقرار و اعترافی است که . استخشک و خالی عقيدتی  وفاداری اعالم فقط يک! »برنامه« بند اول 

قلم جاری می و بر  آورندزبان می  بر»سوسياليسم«شبحی به نام  به پيرامون اعتقاد خود  و حزب کمونيستنام کومله

باور شريعت و  ! و شرائط مادی زيست اجتماعی پيروان اديان آسمانی مستقل از تعلقات طبقاتیمانندها آن  د،سازن

  و محتوای آن مربوط می شود اصأل مشخصتا جائی که به اين بند و مفاد.  می رساننددينی خود را به اطالع ديگران

چه صيغه ای است و چه يان طبقات اجتماعی،  مبارزه مسوسياليسم درعالم واقعيت های عينی و زمينینيست که اين 
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سوسيالسم مورد   محتوی هيچ اشاره ای نمی کند کهبند به هيچ وجه،اين . احراز می کند  رانقش و خاصيت و مکانی

، در مبارزه جاری توده های کارگر چه مکانی را احراز می کند، ما به کمونيست و کومله چيسترهبران حزب باور 

است، کارگری که مورد وحشيانه تيک آن در جنبش روز توده های کارگر چيست؟ کارگری که بيکار ازاء عينی و پرا

 ماه بهای نيروی کار شبه رايگان خود را دريافت نمی دارد، ۶ ماه ۶قرار دارد، کارگری که   تهاجمات سرمايهترين

کارگری . ور به تن فروشی است شکم فرزند گرسنه اش مجبرمايه برای سير کردنکارگر زنی که در پرتو توحش س

 می شوند های مرگ توليد سود سرمايه به گونه ای وحشيانه استثمارل در سياهچاصبح تا شام که بچه های خردسالش از

، کارگری که شب و روز سرمايه خلق می کند و  روز می رسانندشب را بهنها در کارتون ها در حاشيه خياباو شب 

يا  در کردستان و ايران یاز هستی ساقط می گردد، آری چنين کارگررانه ترين شکلی توسط همان سرمايه به جنايتکا

نيای بی حقوقی ها به زندگی و مبارزه و دکومله، محتوای  که سوسياليسم در نمی يابد اصًال و ابدًا هر کجای ديگر دنيا

 شاهو چه حرفی دارد؟ به کارگران  به راستی اين سوسياليسم با مبارزه کارگراناو چه ربطی دارد؟و اعتراضات روز

کجای مبارزات غرب بافت چيست؟ درعنوان سوسياليسم برای توده کارگررهنمودش به  پرريس چه می گويد؟

ان  کارگر اصًال چه ارتباطی با مبارزه پيامش چيست،  تپه جا دارد، برای الستيک البرزهفتکارگران نيشکر

ی در مورد مکان و موضوعيت و نقش و تأثير اين مبرنامه حاکميت مرد دنيا دارد؟ بند اول کردستان، ايران و

اساسًا به اين جنبش به .  برای گفتن نداردگر و مبارزات کارگران حتی يک کلمهسوسياليسم در رابطه با طبقه کار

 تا م کذائی رفرميسم چپ است که سوسياليسياليسم همانساين سو. چرا؟ پاسخ روشن است.  استطور کامل بی ربط

 هيچ ارتباطی به مبارزه روز و !خشک و خالی ايجاد دنيايی فارغ از ستم نيست وعده ق نشده است چيزی بجزمحق

.  همان سرمايه داری دولتی قطب اردوگاه شوروی استمحقق می شود در تمامی وجودش وقتی کارگران ندارد و

رهبری حزب .  است و روشنه جهان بسيار شفاف آگاياليسم و جريان واقعی پراتيک آن برای کارگرانستاريخ اين سو

 رهنمودهای  دادنريبون کنکره کومله شروع بهخود به اين سوسياليسم از ت  اعالم وفاداری مذهبی کومله پس ازو

 تنها اعالم بند اول. می نمايند» کردستانجنبش انقالبی «و لشکريان همه با هم  !»ی مردمتوده ها«خويش برای 

به بيان ديگر  دارد، زمينیبعدی است که ظاهرًا مخاطبان ، بندهای شان بود  مذهبی به سوسياليسموفاداری شرعی و

کومله تا جائی که سخن از سوسياليسم دارد به کارگران و ساکنان جهنم سرمايه داری هيچ سخنی ندارد، حرف او با 

کومله پس از . ادات دينی جاسازی شده استکارگران از جائی آغاز می شود که سوسياليسم او در آرشيو باورها و اعتق

اين جاسازی است که با چوب و لباس شبانی و علم و کتل حاکميت مردمی شروع به گفتن سخن با مخاطبان زمينی 

 را فراموش ل از اين کار يک نکته مهماما قب.  برويم در اين بخش کومله  حرف های بنا براين به سراغ. خود می کند

ردمی در سراسر تاريخ و است و حاکميت های مله نسخه پيچی برای حاکميت مردمی در کردستان نوشته کوم. نکنيم

اگر کارگران .  بسيار مشخصی دارد در چند قرن حيات و تسلط نظام سرمايه داری در دنيا معنایبه طور مشخص

 صول وارونه پردازی ها و صرفًا محاکميت را به درستی تعمق نکرده اند اين عدم تعمق آنها معنای اين حکردستان

کومله و حزب سپس   شيوه توليد سرمايه داری و در مرحله اول است کهعوامفريبی های ضد کارگری دردناکی

 ١٠٠در تمامی طول  کمونيست و کل احزاب منشعب از اين حزب و اردوگاه شوروی سابق و کل طيف رفرميسم چپ

 اسم رمز بسيار حاکميت مردمی.  تزريق کرده اندارزه طبقاتی فضای زندگی و درک آنان از مب سال اخير تاريخ به
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شکلی از يت رابطه خريد و فروش نيروی کار يا  حاکمبرای حاکميت سرمايه، آشنا و جاافتاده و پيشينه داری برای

 بربرنامه ريزی و نظم ضد کارگری  کار و توليد و نظم سياسی و اجتماعی و تحميل اين  کاپيتاليستیبرنامه ريزی

آن  ديگر بجز اين بوده است و هيچ چيزداریتاريخ سرمايه سراسر معنای حاکميت مردمی در. استتوده های کارگر

 پلی است که کومله ميان بخش ديگر آن. اما اين فقط يک بخش از نکته اساسی مورد تأکيد ماست. نمی تواند باشد

 تشخيص اينکه .دستان برقرار می سازددمی در کرسوسياليسم سراسر بورژوائی خود با همين مقوله حاکميت مر

دشوار است اما يک چيز   برای ماا حدیحزب کمونيست واقعًا می دانند چه می گويند يا اصًال نمی دانند؟ ت رهبران

 اعالم وفاداری مذهبی به سوسياليسم ها حتی همان سوسياليسم بورژوائی را هم پس از حال آنبه هر.  روشن استکامأل

اليسم مطلقًا جريان پراتيک روز آنان نيست و  که اين سوسيبا صراحت اعالم می کنندتاريخ می سپارند و  ايگانیبه ب

در باره روايت . ی کند رفرم است هويت عملی و اجتماعی حزب و تشکيالتشان را تعيين مآنچه در حال حاضر

 توضيح يک نکته برای توده های کارگر ز هم  بااما.  از رفرم همين جا حتمًا صحبت می کنيمرهبران حزب کمونيست

کارگران بايد بدانند چرا کومله سوسياليسم خويش را نه برای . کًال و کارگران کردستان به طور خاص بسيار مهم است

  و روشنپراتيک و جريان مبارزه بلکه برای روز مبادا و به عنوان يک الگوی عقيدتی می خواهد؟ پاسخ بسيار ساده

 به سهم اری به تفصيل توضيح داده اند و مااليسم رهبران حزب همان گونه که فعالين جنبش ضد سرمايه دسوسي. است

 دولتی است و کومله يا حزب   همان سرمايه داریم ه ايخويش سوای جاهای ديگر در همين سطور باال هم تأکيد کرد

 با بخش های ديگر بورژوازی کرد و ايران در  يا همراهًا در شرائطی نيست که بخواهد به تنهايیدر حال حاضر مطلق

نيازمند تغيير رژيم سياسی روز است و تاريخ مصرف اين کار . برنامه ريزی دولتی کار و توليد سرمايه شريک شود

به همين دليل کومله و حزب  ياليسم به آن روزها مربوط می شود،سرمايه داری دولتی حزب کمونيست زير نام سوس

  . ی دارند که کار آنان در حال حاضر رفرم است اعالم مکمونيست

 هر مفهوم و هر فعاليت يا کًال هر  رفرم همچون.حال به دنبال پاسخ سؤال قبلی به سراغ روايت کومله از رفرم برويم

ش آن توسط پديده اجتماعی چيزی مريخی و ماوراء زمينی نيست بلکه دقيقًا طبقاتی است و محتوا و رويکرد و نق

رفرم می تواند جزء جدايی . ردد جنبش ها و سياست ها و انتظارات هر طبقه تعيين می گ،خاصم اجتماعیطبقات مت

 از برنامه پيکار طبقاتی و استراتژی سراسری سوسياليستی طبقه کارگر عليه سرمايه و در راستای اهداف یناپذير

ستی کار و توليد در  برنامه ريزی کاپيتاليپرولتاريای انقالبی ضد کار مزدی باشد و هم بالعکس می تواند بخشی از

در .  پايه های قدرت نظام بردگی مزدی و تحميل اين نظام بر زندگی توده های کارگر باشد بيشترجهت تحکيم هرچه 

نازل ترين سطح مبارزات کارگران و ابتدائی بارها توضيح داده ايم که . اين باره نيز ما قبًال به تفصيل بحث کرده ايم

 ممکن است با محتوا و رويکرد ضد کار مزدی دنبال شود و هم ممکن است مطالبات روز جنبش کارگری هم ين تر

اگر همه کارگران دنيا دست در . از بيخ و بن رفرميستی و در راستای سازش با نظام سرمايه داری پيگيری گردد

 و قانون و قرار به بقای کار مزدوری و بر اساس پای بندی جنبش سنديکاليستیيک  دروندر به طور متحد دست هم 

پيداست که مبارزه و  خواستار انجام اصالحاتی به نفع زندگی خود شوند،رابطه خريد و فروش نيروی کار نظم 

سازمانيابی و مطالبات و همه چيز آنان در گورستان سازش با سرمايه و رفرم متعهد به ماندگاری نظام بردگی مزدی 

ون و نظم و حکومت و اساس ر حالتی است که توده های کارگر به جای اتکاء به قانعکس ماجرا د. مدفون است
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بنياد سازش و همزيستی . به قدرت واقعی طبقاتی ضد کار مزدی خود رجوع می کنند سرمايه داری ماندگاری

دگی، ميزان  و با توجه به درجه آماوی کار را آماج حمله قرار می دهندمسالمت آميز با رابطه خريد و فروش نير

 کننده قدرت طبقاتی، کل اين قدرت را در مقابل سرمايه داران تعيين فتگی، سطح آگاهی و ساير فاکتورهایسازمان يا

يز باشد، يا شايد اصًال شکست  موفقيت مبارزات اين کارگران ناچ کهممکن است. و دولت آنها به صف می کنند

 خروش ضد سرمايه که نيست  بورژوائیرفرم طلبی تنها نه آنان  اما جنبش، سرکوب و تار و مار گردندبخورند، 

اين کارگران حتی در صورت پيروزی ممکن است در بهترين حالت چند ريال به بهای . داری بردگان مزدی است

 ستيز طبقاتی ضد بيانگرخصلت رفرميستی و ازدوره  بو مبارزهنيروی کار خود اضافه نمايند اما همين مطالبه 

 محو کار  نوع ضد سرمايه داری و برایمرز ميان رفرميسم سرمايه ساالر در يک سوی و رفرم. يه داری استسرما

 قادر به درک ايرانی و کردستانی آن هيچگاه مزدوری بسيار شفاف است، هر چند که رفرميسم چپ بين المللی و شعبه

اری خود اتکاء می کنند قدرت طبقاتی ضد سرمايه د که توده های کارگر به در هر جايی.  و نشده استاين تمايز نبوده

ستاوردهای مبارزاتشان دولو   تعرض می کنند موجوديت نظام سرمايه داری سازش و نظم و مماشات و قانون وبه و 

 تجلی رفرم ضد سرمايه داری است و در هر کجا که چنين نمی کنند يعنی جنگ و  اين دستاوردها اما هم باشدککوچ

 و روزمره خود را به دار قانون و مدنيت و حقوق و نظم سرمايه آويزان می سازند جنبش آن ها عين ستيز تاريخی

رفرم طلبی منحط بورژوائی و محصول مبارزاتشان در بهترين حالت اصالحاتی در رابطه خريد و فروش نيروی کار 

  .  بيشتر طوق بردگی مزدی بر گرده خويش استهرچه همراه با تحکيم 

فراموش نکنيم که ما از تعرض به سرمايه و روند کار . ميهمين جا توضيح ده که مطلب ديگری را هم ميدانالزم می 

 از تعرض دقيقًا تعرض هدف. م سرمايه داری سخن می رانيمسرمايه و رابطه توليد اضافه ارزش و در يک کالم نظا

سياسی ممکن است زمين و زمان را از شعارهای اين را از اين لحاظ تأکيد می کنيم که يک جريان . عليه سرمايه است

سرنگونی طلبانه و مبارزه قهرآميز و حمله و تعرض و مانند اين ها پر سازد اما مطلقًا هيچ مبارزه و هيچ نوع 

شمار احزاب و جرياناتی که چنين بوده و چنين هستند در تاريخ همين صد . تعرضی عليه سرمايه داری نداشته باشد

. جال کرده اند هم زير نام کارگر و کمونيسم جار و جن اکثرأاز حد زياد و حتی غيرقابل شمارش است،سال اخير بيش 

 بورژوائی باشد، بقاتی است و می تواند کامأل و پيکار عليه رژيم سياسی خود مقوله ای ط مبارزه،سرنگونی طلبی

در ادبيات فعالين ضد کار مزدی . شد که می تواند سرتاسر کارگری و ضد کار مزدی و سوسياليستی باهمانگونه

  . معموًال و به درستی از حالت نخست به رفرميسم ميليتانت يا رفرميسم بورژوائی مسلح ياد شده است

آنچه کومله زير نام رفرم به کارگران عرضه .  به سراغ برداشت کومله ار رفرم برويم  اين نکاتبا توضيح مختصر

 رفرميسم بورژوائی مايه داری بر پيشانی خود ندارد بلکه کامًال آغشته به ضد سرمی کند نه فقط هيچ نشانی از رفرم

 و هر کارگری بايد با هوشياری تمام  است که بايد برای کارگران به روشنی توضيح داده شوداين نکته ای. است

مه مشارکت مستقيم  برای حاکميت مردمی در کردستان برنا و حزب کمونيست برنامه کومله.محتوای آن را تعمق کند

باالی  زمينه سازی جهت تشکيل يک دولت رسمی و  در يک دولت ضد کارگری و کارگرکش سرمايه داریو مؤثر

.  می گوئيم يک دولت کارگرکش سرمايه داری و اين تعبير بسيار درستی است. استسر توده های کارگر کردستان

 در نظر بياوريد که اين دولت بخواهد نظم توليدی و زيرا هر دولت سرمايه داری اساسًا کارگر کش است و حال
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سياسی و اجتماعی سرمايه داری را در منطقه ای مانند کردستان يا هر کجای ديگر ايران و کًال جوامعی مانند ايران 

اين  . کارگرکشی هيچ راهی نخواهد داشتپيداست که در اين صورت بجز.  کندبر بردگان مزدی سرمايه تحميل

 به صورت بسيار ١٣۶٢مصوب کنگره مؤسس حزب کمونيست ايران در سال برنامه  با ی در مقايسهبرنامه حت

کومله با   رهبری حزب کمونيست و.طی کرده استضد کارگری و ضد کمونيستی ،  نزولی سيرروشن و عريان

ر قدرت سياسی ختا شرکت در ساستان اعالم می کند که هدف اين جريانانتشار اين برنامه خطاب به کارگران کرد

توليدی و سياسی و اجتماعی  مستقيم در برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد اجتماعی و تحميل نظم سرمايه، حضور

 قدرت سياسی و دولت سرمايه داری کومله نام اين. های کارگر است و بشرستيز سرمايه داری بر توده ضد کارگری

 شدن بحث حتی االمکان خودداری  که از طوالنی اين استتالش ما.  استتعيين کردهرا حاکميت مردمی در کردستان 

م اما اهميت موضوع و ضرورت کالبدشکافی الگوی خاص حکومتی ايدآل حزب کمونيست برای استقرار حاکميت يکن

رد درجات آن را  مومردمی ايجاب می کند که بخش هائی از برنامه منتشره کومله و پيوند ميان بندها، مواد و من

  . ميبررسی قرار ده

تالش دارند تا  نيروهای سياسی موجود در کردستان هر کدام د که احزاب ونکومله می گوي رهبران حزب کمونيست و

نيز بايد  همين در کردستان ارائه کنند و در پيش روی توده های مردم قرار دهند، ما  برای تشکيل حکومت الگوئی

ود برای حکومت مردمی و تمايزات آن با برنامه ها و الگوهای ديگر را برای  و برنامه مشخص خکار را انجام دهيم

 با تأکيد بر اين ضرورت به معرفی تکيه گاه طبقاتی و اجتماعی آنان. کارگران و زحمتکشان کردستان توضيح دهيم

 که نيروهای متشکله ت اساين تکيه گاه پديده ای به نام جنبش انقالبی. دنخويش برای استقرار چنين حکومتی می پرداز

اليه های  در مورد  و حزب کمونيست کومله. روستائی تشکيل می دهند شهری وآن را کارگران و زحمتکشان

هيچ  در هيچ دوره ای  فقط امروز بلکهاجتماعی موسوم به زحمتکشان نه در اين برنامه و نه در هيچ کجای ديگر نه

 طبقاتی و اجتماعی و يست که اين زحمتکشان به لحاظ تعلق نص به طور مثال اصأل مشخ. وضيحی نداده است تنوع

استثمارگرند يا   عيشت و شرائط زندگی آنان چيست؟تاريخی در کجای جامعه موجود قرار دارند؟ پايه های مادی م

 ر اساس کدام مشترکات معين و چرا و ب؟چيست» جنبش انقالبی« ؟ رابطه شان با بخش ديگر اين استثمار شونده اند

 آيا دهقانانی هستند که توسط فئودال ها استثمار ! شده اند؟ و همسنگر طبقاتی و اجتماعی با کارگران همصفسياسی،

 تاجران و پيشه ورانی هستند که زير فشار رقابت آيا !هره مالکانه پرداخت می کنند؟می گردند و به اربابان فئودال ب

  و کومله!روی کرده اند» جنبش انقالبی زحمتکشان« شده و به  معترض طبقاتی نيرومند و انحصارگر خود همنوعان

 !وضعيت آنان به رحم افتاده است؟ به عنوان مظهر مقدس رحمت و بخشايش پرولتاريا با مشاهده و حزب کمونيست

ل  و کومله با عزمی استوار برای جاودانه سازی تئوری های بی زوای بر قرار است نظام فئودال در کردستان هنوزآيا

  رهبران حزب کمونيست و؟ کاشمتکشان روستائی و شهری بهره می برد از اسم رمز زح!»رفيق مائوتسه دون« 

روستائی را برای  سال حيات خود يک بار هم که شده است واقعيت اين زحمتکشان شهری و ٣٠کومله در طول 

 همين دليل وظيفه هر فعال واقعی ، اما چنين کاری صورت نگرفته است و بهند داده بودان توضيحمخاطبان خودش

. جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر است که راز اين معما را برای کارگران باز گويد

 در عالم واقع از دو بخش متخاصم و متضاد تشکيل می گردند هری و روستائی کومله و حزب کمونيستزحمتکشان ش
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  استخوانبندی  !اتحاد انقالبی کومله در يک  جمله و از  وارث اردوگاه  چپ  سم رفرمي رهبری  که قرار است در پناه 

 جنب و جوش ضد  گونهسرمايه داری و به شکست کشاندن هررا تشکيل دهند و برای استقرار » جنبش انقالبی « 

  .اين دو نيروی متخاصم اين ها هستند. کار مزدی و سوسياليستی طبقه کارگر پيکار کنند

 تزهایو با رجوع به  و حزب کمونيست  کومله رهبری بر اساس فتوایبردگان مزدی سرمايه ظيميک بخش ع. ١

اين بخش متشکل از معلمان، . گردند می جراحی و جدا خويشاز پيکره واحد طبقه  دوگاه سابق سرمايه داریار

گری، زنان کارگر، بيکاران پرستاران، کارگران فروشگاهها، رانندگان، دانشجويان و دانش آموزان خانواده های کار

کومله و کل طيف رفرميسم چپ پروانه کارگر بودن اين بخش عظيم طبقه کارگر را لغو کرده . و نوع اين ها هستند

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بايد به نفع ماندگارسازی نظام . هدف از اين کار بسيار مشخص است. اند

برای اين کار .  درونی طبقه سرمايه دار دفن گردد در گورستان مجادالتو به طور کاملسرمايه داری سالخی شود 

  هایمعلمان و کل بخش . بکار برده شودی فراوانی عوامفريبی هابايد تئوری های زيادی به هم بافته شود و ترفندها و

ی جنبش انقالبی  صف بندپوشند و بدين ترتيببشان شهری و روستائی لباس زحمتک  بايدموسوم به کارگران غيرمولد

حساب جنبش کارگری هم کف دستش به اين ترتيب .  کامل نمايندرا از همه لحاظ  و حزب کمونيستمورد نياز کومله

ی عظيمی از اندامش به موجودی  بخش هااز دست دادن با گذاشته می شود، جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر

 طبقه اساسی جامعه سرمايه داری نيست، مبارزه طبقاتی  يکی از دو خويشکوچکی تبديل می شود و به حکم کوچک

  تبديل بهاين طبقه. دجاری در درون جامعه هم مبارزه ميان او و طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری نمی باش

که بر اساس تئوری های بل .  که تازه مشکل او فقط کوچک بودن هم نيستشودمی ی ضعيفبسيار کوچک و موجود 

 ترديونيونيستی و بورژوائی کامأل   جنبش او!سرمايه داری هم نيستبق اساسأ ضد اده اردوگاه شوروی ساش آماز پي

 کومله !ی اش را به  کومله تقديم کندومت و کفالت حقوقی و طبقاتم قياست و برای گرفتن حق و حساب خود بايد حتمًا

اف طبقاتی درون جامعه تصفيه می ز صحنه مص ا را يکراست پرولتاريااردوی پيکار ضد کار مزدی به اين ترتيب

 و و در نمايد قائم مقامی آن را احراز  نقشکومله اينکه .  از وجود آن فقط يک اثر باقی می ماند، به گونه ای کهدکن

و فروش  خواستار مشارکت در قدرت سياسی سرمايه، برنامه ريزی دولتی رابطه خريد ،قبال ايفای اين نقش عظيم

  .  گردد کردستان سرمايه داری دولتی بر توده های کارگررحمانه  تحميل  بینيروی کار و

    هنوز کافیکومله تا اين جا يک بخش مهم صف بندی جنبش انقالبی را برای خود ريخته گری کرده است اما اين. ٢

با بخش يا بخش  از بدنه طبقاتی خود يک راست ين توده وسيع برده مزدی قيچی شدهقرار بر اين است که ا. ستني

 صف بندی جنبش انقالبی پديد کهائی از طبقه سرمايه دار همدست شوند تا از شکل گيری اتحاد مقدس آن ها واقعًا ي

می  بورژوازی مستضعف کرد  به سراغ کومله رهبران حزب کمونيست و در تالش برای رفع اين نياز است که!آيد

 از رقابت با حريفان طبقاتی اران و صاحبان کارکاههای ناتواننه دنمايندگان فکری ناراضی بورژوازی، کارخا، دنرو

 از ستيز رقيبانه با همتايان طبقاتی، مالکان فروشگاههای در خطر ، زمينداران صاحب سرمايه اما ناتوانانحصارگر

يش ورشکستگی، بخشی از ديوانساالری نظم سياسی سرمايه که در عين حال از موقعيت و مکان و منافع روز خو

هستند و ی توليد شده توسط توده های کارگراضافه ارزش هاسهم بيشتری درمی کنند و خواستاراحساس رضايت ن

با اين کار صف بندی جنبش انقالبی . مانند اين ها نيز در مجموع و همه با هم لباس زحمتکشان بر اندام ساز می کنند
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  . کامل می گردد

نيروها هستند و کومله اکنون با احضار نيروهای اين طيف رو به طيف زحمتکشان شهری و روستائی اين 

 به طور کامل سران کومله و حزب کمونيست کره طبقاتی خود را بر اساس فتوایکه بخش عظيمی از پي ئیپرولتاريا

همه اين کارها، تمامی اين ترفندها .  فرمان انقالب را صادر می کندميل صف زحمتکشان از دست داده استبه نفع تک

کار و دسيسه پردازی ها ساز می گردد تا پديده ای به نام جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در کردستان مورد ان

 برای حضور در قدرت سياسی سرمايه و مشارکت مستقيم واقع شود و کومله و حزب کمونيست بدون هيح مزاحمتی

يد نظام بردگی مزدی و تحميل نظم توليدی و سياسی کارگرکش سرمايه داری بر توده های در برنامه ريزی کار و تول

، درست است که عقب مانده ترين اليه ند مبتکر اين ترفندها نيست و حزب کمونيستکومله. کارگر کسب مجوز کند

 نه  و حزب کمونيسته بسيار هوشيارند اما تمامی حقايق تاريخی گواهند که کوملیهای بورژوازی هم در کاسبکار

.  تئوری پردازی های سران اردوگاه سابق شوروی و کًال سوسياليسم بورژوائی است اين احکام بلکه ميراث دارطراح

 است بر روی موجوديت خواسته کومله ،به هر حال تا اين جا و با رديف کردن همه توهم بافی ها و خرافه پردازی ها

اری طبقه کارگر در کردستان و در سراسر ايران خط بکشد و جای اين جنبش را پديده ای به نام جنبش ضد سرمايه د

اری پرولتاريا عليه  کارزار طبقاتی ضد سرمايه دجنبشی که مطلقًا ربطی به .به موجودی به نام جنبش انقالبی بسپارد

است و کومله ، بلکه بالعکس بازار مکاره  منحطی برای فروش جنبش کارگری به بورژوازی بورژوازی ندارد

يه را به از قدرت سياسی سرماسهمی  تا در قبال اين کاسبکاری و خريد و فروش ضد کارگری آگاهانه  تالش می کند

کومله .  ساير گرايشات ارتجاعی جائی برای خود در ماشين دولتی سرمايه دست و پا کندچنگ آرد و زانو به زانوی

و اين نوع برنامه ريزی دولتی کار و توليد سرمايه داری و تحميل خواستار استقرار اين شکل قدرت سياسی سرمايه 

رابطه اين رفرم با سوسياليسم کومله هم تا همين جا بايد برای همه . رفرم کومله اين است. آن بر طبقه کارگر است

ی  تا همراهی خويش با ساير بخش های بورژوازی کرد براکومله اين را رفرم می نامد. خوب روشن شده باشد

  برای رسيدن به خويش  را بخشی از خط مشی  آن  استقرار آن و مشارکت مستقيم در ساختار و ترکيب ضد کارگری 

 نوبت سوسياليسم خواهد کومله به کارگران کردستان وعده می دهد که پس از اين مرحله.  جا اندازد»سوسياليسم« 

ا در همين قدرت سياسی و سرمايه داری دولتی آرزوی کومله اين است که با فريب کارگران جای پای خود ر. رسيد

 ی اين هدف دومبرای کومله و حزب کمونيست دسترسی به. يب را تضعيف کندمستحکم سازد و موقعيت شرکای رق

اين بالئی است که همه احزاب رسمی و غيررسمی اردوگاهی و طيف رفرميسم چپ .  سوسياليسم خواهی اوستکل 

  . سر طبقه کارگر کشورها آورده انددر هر کجا که توانسته اند بر

 کومله پيرامون جنبش انقالبی، تکه  رهبری حزب کمونيست و عبارت پردازی ها و ترفندبافی های،تمامی لفاظی ها

 خيال پردازانه ،ی و روستائی و ايجاد صف بندی فريبکارانهتکه کردن جنبش کارگری، قالب ريزی زحمتکشان شهر

انقالبی برای اين است که بر روی واقعيت جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر و بی پايه ای به نام جنبش 

اين کاری است که بخشی از ارتجاع بورژوازی تاريخًا انجام داده .  و کل طبقه کارگر ايران خط کشيده شودستانکرد

 ناسيوناليست ی ازطيف. ش از طبقه سرمايه دار هستند کومله ميراث دار همين بخرهبران حزب کمونيست واست و

  های نماينده يک بخش 
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ليبرال  و مالکان !»بورژوازی ملی «از بورژوازی زمانی از جبهه واحد ضد امپرياليستی و بيگاری پرولتاريا برای 

 پيرامون، دورانی از صف بندی خلق و ضد خلق گفتگو به ميان کشيده اند، روزهائی در اين جبهه سخن گفته اند

. باره جنبش انقالبی سخن به هم بافته اندهم در و قال کرده اند، دوره ای شت خلق ها دادحق تعيين سرنوجنبش 

 برای اينکه راه  است صرفًا و صرفًااشی ها و جبهه آفرينی های فريبکارانه توسل شدهبورژوازی به همه اين صف تر

  و حزب کمونيستکومله.  سد سازد و ابراز حيات و پيکار جوئی واقعی ضد کار مزدی طبقه کارگر راهر گونه رشد

 و امروز نيز با حداکثر توان خود می کوشد تا کارگران متوسل شده اند ها همه اين ترفندبافی ها و سياست هم به

ئی و ضد کارگری از مبارزه عليه نظام سرمايه ا بورژوی گمراه کننده همين راهبردهابی راهه های را در ستانکرد

  . داری باز دارد

  ! سرمايه داری حاکميت شورائیکومله و
حاکميت شورائی کومله بدون هيچ کم و زياد شکلی از حاکميت طبقه سرمايه دار و ظرفی برای تحميل برنامه ريزی 

 فعالين کارگری کردستان بايد هوشيارانه روی يک . اجتماعی بر توده های کارگر استکارگرستيزانه  کار و توليد 

  می تواند شورای امنيت سازمان شورا. شورا به خودی خود تعيين کننده هيچ چيز نيستنام نکته مهم تعمق کنند که 

ملل و ظرف برنامه ريزی کثيف ترين وفاجعه بارترين جنگ های تجاوزکارانه سرمايه جهانی عليه کل بردگان مزدی 

شد، طبقه کارگر بين المللی و سرمايه باشد، می تواند شورای دولت های سرمايه داری اروپا يا هر نهاد مشابه ديگر با

که تاريخًا توسط ها و وارونه پردازی های ضد کارگری بالطبع شمار زيادی از کارگران کردستان با عوامفريبی 

اردوگاه . دن آشنائی دار شورائی صورت گرفته است به خوبیبخشی از سرمايه جهانی در باره شورا و حکومت

مادی زير پرچم دروغين کمونيسم از اين محموله غيرمجاز به اندازه کافی  دهه های مت در طولسرمايه داری دولتی

ه بدر يک کالم عبارت شورا و حاکميت شورائی . برای استثمار و فريب و کشتار کارگران بهره برداری کرده است

و موضوعيت مکان سرجدال و گفتگو برتمام کشمکش و. د هيچ چيز نيست و نبايد باعث فريب هيچ کارگری شوتنهايی

شورا برای توده . و محتوا و نقشی است که قرار است شورا يا حکميت شورائی در عرصه کارزار طبقاتی ايفاء نمايد

 ر جمعی عليه سرمايه و برای نابودی افق يابی و اعمال قدرت مؤث،اهی  آگ، کارگر ظرف مبارزه و سازمانيابی های

در پروسه سازمانيابی خود اساسًا نمی تواند شورائی نباشد، طبقه جنبش ضد سرمايه داری .  سرمايه داری استکليت

 شريان حيات سرمايه داری يعنی به ردگی مزدی به روند کار سرمايه، بهکارگر در عرصه کارزار واقعی عليه ب

 حمله بهبا پيش کشيدن مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری خود خواستار . رابطه توليد اضافه ارزش حمله می کند

  بهبود معيشت و سطح عالی رفاه و امکانات اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزشبه نفع توليد اضافه ارزش روند

 در سازمانيابی شورائی خويش اتکاء به قدرت متحد و سراسری طبقاتی را جنبش ضد سرمايه داری.   می شود ......و

سی و اجتماعی سرمايه و عليه شالوده حيات سرمايه برای تعرض عليه روند کار سرمايه، عليه نظم توليدی و سيا

جنبش ضد سرمايه داری به صورت شورائی متشکل می شود تا هر نوع توسل توده های کارگر . داری دنبال می نمايد

را از ميدان مبارزه طبقاتی توده های کارگر سرمايه داری قانون و قانونيت و نظم و  رفرميستی هایراهکاربه 

ميدان اعمال قدرت متحد و سراسری نبش ضد سرمايه داری سازمانيابی شورائی توده های کارگر را  ج.جاروب کند
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به سنگر عليه استثمار و بی حقوقی سرمايه داری و برای محو نظام سرمايه داری می  سنگر کارگران، ميدان مبارزه 

طبقاتی کارگران می آگاه  شعور آگاهی وتوليد و محصول اجتماعی را در همين جا آگاهی به سرنوشت کار و بيند، 

ر را به دخالتگری هر چه آحاد توده های کارگ.  عليه سرمايه را سازمان می دهد گسترده و نيرومندترنمايد، تعرض

 خالق تر و هشيارتر در پروسه جنگ عليه سرمايه فرا می خواند، مبارزه عليه سرمايه ، آگاه تر، گسترده تر،عظيم تر

جنبش ضد سرمايه داری به اعتبار همه اين . رصه های حيات اجتماعی جامعه موجود توسعه می دهدرا به تمامی ع

 نباشد، اين جنبش مطلقًا نمی تواند خود را در داربست متحجر و  است و نمی تواند که چنين شورائیاساسًامشخصات 

اتی عليه رابطه توليد اضافه ارزش و محدود گرداند، اعمال قدرت متحد طبقمنجمد سنديکاسازی و جنبش اتحاديه ای 

عليه اساس بردگی مزدی بنياد کار جنبش ضد سرمايه داری است و اين امر فقط در اتحاد و تشکل شورائی کارگران 

در يک کالم شورا برای کارگران با سرمايه ستيزی و جنگ عليه سرمايه با هم آميخته است و هر . امکان پذير است

 اينکه محتوای جنب و جوش کارگران متشکل در آن ضد سرمايه داری و در راستای محو نوع تلقی از شورا بدون

کار مزدی باشد صرفًا کاريکاتورپردازی بورژوائی و وارونه سازی نام شورا عليه جنبش کارگری و به سود نظام 

  . سرمايه داری است

های استقرار نوعی قدرت سياسی شورا ، و حزب کمونيست و شاخه های منشعب از آن کومله مد نظرشوراهای

 علم و باقرار است بخش يا بخش هائی از طبقه بورژوازی است که  سرمايه داری و برنامه ريزی کار و توليد توسط 

حاکميت . کنند عرش قدرت عروج  دروغين کارگران و زحمتکشان روستائی و شهری بهکتل جنبش انقالبی و اتحاد

کومله که ميراث اردوگاه شوروی سابق است ده توسط رهبری حزب کمونيست و فرمولبندی شده و طراحی ششورائی

برسانند و  به قدرت  راکومله و ساير گرايشات بورژوازی. از کارگران می خواهد که همچنان برده مزدی باقی بمانند

رمايه داری دست  اضافه ارزش و افزايش سرمايه های دولت س حداکثرخودشان به کارخانه ها بازگردند و برای توليد

 کالمی از نقد رفرميسم راست سنديکاليستی با   خود حيات در تمامی تاريخ حزب کمونيستيا کومله. به فداکاری بزنند

 با در کنگره دهمهمه جا حلق آويزی به سنديکاليسم و رفرميسم را به کارگران توصيه کرد،  در ميان ننهاد،کارگران 

 تعلق خود را به ريح ص، بسيار صادر نمود را در کردستاناديه های کارگریفتوای تشکيل اتح  ایصدور قطعنامه

 تضعيف گرايش  تالش براینقش اين جريان در.  سنگ تمام گذاشتداشت و در اين زمينهجنبش سنديکاليستی اعالم 

رنامه ريزی ب .تاريکی دارد پرونده   است و در اين رابطهضد سرمايه داری درون جنبش کارگری ايران بسيار آشکار

 در تخريب و فروپاشی کميته هماهنگی به نفع گرايش راست رفرميستی و  حزب کمونيست و کوملهرهبران

کارگران کردستان می دانند که رفرميست های ضد . اين نقش است بارزی از زنده و نمونه  در اين تشکلسنديکاليستی

ها اش رضا مقدم و ايرج آذرين و دست نشاندگان آن هر نوع جنب و جوش شورائی و سرمايه ستيز طبقه کارگر از قم

رت  هر تالش ضد سرمايه داری و شورائی درون جنبش کارگری ايران به چه شرادر کميته هماهنگی برای نابودی

 اين  و پيشمرگ شريکهمدوش همه جا نيروی همدست، هائی دست زدند و رهبری حزب کمونيست و کومله

کومله تا  حزب کمونيست و شورا در ادبيات. نديته هماهنگی بود در هم کوبيدن کمرفرميست های سرمايه پرست برای

ان اين جائی که به جنبش کارگری مربوط است صرفًا نوعی سنديکاسازی رفرميستی است که با هدف فريب کارگر

 کم و زياد  شود بدون هيچمی» حاکميت مردمی«  و جعل کرده است و در جائی که پسوند اسم را به عاريه گرفته 
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 بر توده های کارگر کردستان دوری و تحميل اين مناسبات کارگرستيزشکلی از حاکميت و تسلط مناسبات کار مز

کومله خود تصريح می کند که فرق شوراهای حاکميت مردمی او با پارلمانتاريسم منحط موجود سرمايه داری . است

بسيار آگاهانه تالش می کنند توده زب کمونيست وکومله حسران . بار بوروکراتيسم را کاهش می دهداين است که 

 ، يکزند که بوروکراتيسمآنان بر روی اين واقعيت شفاف پرده می اندا. های کارگر کردستان را به بيراهه بکشانند

 از وجود سرمايه و محتوای سرشتی نظم سياسی و مدنی و اجتماعی سرمايه داری است و مادام که سايه پديده ناشی

 ئیبخش جداان  نظام بردگی مزدی بر سر انسان ها سنگين است بوروکراتيسم ضد کارگری سرمايه نيز به عنوشوم

اگر قرار است رابطه خريد و فروش نيروی کار بر سرنوشت کار و .  وجود خواهد داشت اين نظم کارگرستيزناپذير

ان را بفروشند و اگر قرار است برنامه زندگی توده های کارگر حاکم باشد، اگر قرار است کارگران نيروی کارش

ريزی کاپيتاليستی کار و توليد بر کارگران تحميل شود، در آن صورت اينکه اين توحش ها و شرارت ها توسط نظم 

 و حزب  کوملهند شوراهای عوامفريبانهتوليدی و سياسی شکل حاضر صورت گيرد يا نام همه اين ها با پسو

در تاريخ حيات جنبش کارگری دنيا برخی محافل اردوگاهی از نوع . ی نخواهد کرد تکميل شود هيچ تفاوتکمونيست

ه داری دولتی در اردوگاه و بخش جريان راه کارگر و فدائيان اقليت تالش داشتند تا تمامی معضل وجود سرماي

فريبکارانه به آنان بسيار . يمی از دنيا را در بوروکراتيزه بودن دولت و حزب کمونيست کشورها خالصه کنندعظ

 مشکل فقط بوروکراتيزه !ياليسم است و سرمايه داری نيستکارگران می گفتند که آنچه در اردوگاه حاکم است سوس

سرمايه داری در تحليل اين جماعت نظام مبتنی بر خريد و فروش نيروی کار، نظام . شدن دولت اين کشورها است

 با ها است بنابراينيست، بلکه صرفًا شکل انفرادی مالکيت سرمايه مبتنی بر کار مزدی و رابطه توليد اضافه ارزش ن

کومله نيز . دولتی شدن سرمايه ها هر جامعه ای سوسياليستی می شود و در همين راستا جهان سوسياليستی خواهد شد

ارگران که در روايت سوسياليسم خود ميراث دار همان درک و دريافت و جهان بينی طبقاتی است در بحث شورا به ک

چنين القاء می کند که گويا معضل سرمايه داری بوروکراتيزه بودن نهادهای دولتی آن است و اگر نام اين سيستم و 

 شوراهای کومله. مي کنه اين قسمت بحث را خالص!ت کارگران حل خواهد شدم معضال نهادهايش را شورائی بگذاري

امروز ديگر برای هيچ کارگر هشياری در کردستان نبايد ، هيچ ربطی به شوراهای کارگری ضد سرمايه داری ندارند

 سنديکاليسم  سنديکا و نسخه نويسان جملهکومله ازجای هيچ ترديدی باقی مانده باشد که رهبران حزب کمونيست و 

 ريزی کار و توليد سرمايه  نيز نهادهای دولتی برنامهشان برای جنبش کارگری هستند و شوراهای حاکميت مردمی

 در کردستان هيچ اقدامی کومله در هيچ زمانی برای سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری کارگران  . استداری

  .ه است و دست به هيچ نوع تحرکی نزدهنکرد

 هيچ توضيحی چه کومله در برنامه حاکميت مردمی در کردستاناگر اين جا نياز به بازگوئی است نکته ديگری نيز در

 اين جريان از چنان توازن قوايی برخوردار نشود که بتواند ،انقالبی مد نظرشفردای اعتالی نداده است که اگر در 

کمونيست و  از رهبران حزب  اما صالح مازوجی. کردکار خواهد ه  چ،ملی کندعهايش را در کردستان  سياست

ب يکی از نمايندگان که می  در جوا،  پشت تريبون آخرين کنگره کومله که در تلويزيون اين جريان موجود استکومله

 او ، دست بورژوازی کرد بيفتد تکليف ما چه می شود بهپرسد در فردای اعتالی انقالبی در کردستان اگر توازن قوا

صراحتأ پاسخ می دهد که در پارلمان بورژوازی در کردستان شرکت خواهيم کرد و از تريبون پارلمان بورژوازی 
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 اين توصيه را قبأل به  جريانات چپ در  او می گويد که.ان استفاده خواهيم کرد خودمو برنامه برای تبليغ سياست

اين است که صالح مازوجی بسيار آشکار و با صراحت کامل اين جالب . کردستان عراق کرده ايم و حاال هم می کنيم

بأل از زبان ديگر  همين توضيحات را قما.  نمايندگان کنگره می دهدبه خورد تاکتيکسياست کومله را تحت نام 

 با کومله و حزب کمونيست بر سر همين انم و دقيقأ يکی از مسائل مورد اختالفميشنيده بودنيز رهبران اين جريان 

 که  کامل می دهداطمينانی به بورژوازی کرد از همين حاال  از زبان صالح مازوجبه اين اعتبار کومله. مسئله بود

هی اعتصابات و اعتراضات کارگری برای توقف چرخ توليد سرمايه در کار آنان نگران نباشند خبری از سازماند

کار طرح و برنامه ريزی ضد ه ما هم بعنوان شريک و همدوش شما در پارلمان بورژوازی دست ب. نخواهد بود

ر کومله از همين حاال يک قانون کا. کارگری برای استثمار هرچه بيشتر توده های کارگر در کردستان خواهيم شد

سط سرمايه نيز تنظيم کرده است و همراه با برنامه حش تر کارگران توحاضر و آماده برای استثمار هر چه مو

در اين برنامه به بورژوازی قول داده است که مرخصی . حاکميت مردمی خويش تقديم بورژوازی کرد نموده است

رژوازی نئوليبرال اسکانديناوی و اتحاديه صد رحمت به بو. ( هيچ کارگری از يک ماه در سال بيشتر نخواهد بود

کومله در اين قانون کارش )  هفته مرخصی ساالنه کارگران هم ولو به زور کنار آمده اند۶ که حداقل با ااروپا و کاناد

البته به کارگران هم به طور مصلحتی وعده داده است که دستمزد کارگران با حضور نمايندگان آن ها تعيين خواهد شد 

 است که تصميم گيرنده دولت سرمايه مشخص!) ی را مشاهده کنيديای جوشان راديکاليسم سوسياليستی کارگردر( 

داری و سرمايه داران خواهند بود که البد کومله هم در درون قدرت سياسی سرمايه داری دولتی با نام کارگران زانو 

                                     !ی آن ها اظهار نظر خواهد نمودبه زانو

  
  کومله  و حق تعيين سرنوشت

صحبت » کشور ايران درونهای ملت «  » حق جدائی همه ملت ها«  برنامه حاکيمت مردمی کومله در کردستان از 

 بلکه با کمال تأسف ،هيچ ربطی به منافع توده های کارگر در ايران ندارد  نه تنهااين حکم و نظريه بافی کومله. دارد

 کردن جنبش کارگری ايران، تسليم اين شقه شقه ها به دست بورژوازی و به اين هشقه شق اين حکم  کهيمئبايد بگو

. جنبش کارگری و پيکار ضد سرمايه داری توده های طبقه کارگر استقتل عام يکپارچگی و وحدت طبقاتی ترتيب 

 سراسر اين منطقه همچون. گی می کننده زنددر نقطه ای از دنيا به نام ايران ملت ها وجود ندارند و ملت ها نيستند ک

 نظام بردگی  در سيطره حاکميت و تسلط ضد بشریهمه مناطق ديگر دنيای موجود بخشی از جامعه سرمايه داری و

 دو طبقه اجتماعی متضاد و  امروزجهانه حوزه ها و مناطق ديگر در اين نقطه دنيا هم مثل هم. مزدی قرار دارد

ارند و در سوی  وسيع فروشندگان نيروی کار قرارددر يک سوی توده عظيم و. ف کشيده اندمتخاصم در مقابل هم ص

ديگر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری است که توده کارگران را استثمار می کند، سالخی می نمايد، از هستی 

فروش نيروی کار، برای ساقط می سازد و برای تحميل نظم بردگی مزدی و برای بقای موجوديت رابطه خريد و 

تجزيه اين منطقه جهان به . استمرار تسلط سرمايه بر زندگی و هست و نيست کارگران به هر جنايتی دست می زنند

 مبارزه منحرف کردنملت های مختلف فقط يک معنی دارد و اين معنی همان عمل مشخص و سياست يکدست برای 

و تأسف آور کومله به گونه ای بسيار. ظام سرمايه داری استبه نفع ماندگارسازی نطبقاتی توده های کارگر
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زير نام های موهوم کرد و ترک و   که می زندجار توده های کارگر اين نقطه دنيا سرکارگرستيزانه و ضد کمونيستی 

ز طبقه ی ا تکه به نيروی پيشمرگ بخشن ها خود را تکه تکه کنند و هرفارس و عرب و ترکمن و بلوچ و لر و مانند اي

 دعوت می کند تا مبارزه عليه استثمار سرمايه داری و  از کليه کارگران اين مناطقاين جريان! بورژوازی تبديل شوند

برای نابودی سرمايه داری را به خاک بسپارند و به جای آن در کنار بخش هائی از طبقه جنايتکار سرمايه دار در 

اين طرح طبيعتًا خشم هر کارگر آگاهی را در هر نقطه ای .  نمايندرکاب مبارزه برای تعيين حق سرنوشت ملل جهاد

  که تنها در خدمترا  سرمايه پسند  های کردستان اين نوع راه حلتوده های کارگر. از اين ديار بر خواهد افروخت

ايجان، لرستان،  آنان بايد در هر کجا که هستند، در کردستان، آذرب. نبايد بپذيرنداست قدرت سرمايهتحکيم پايه های 

بجنگند و برای ل يا جنوب و مشرق و مغرب، دست در دست هم عليه سرمايه اخوزستان، بلوچستان، تهران، شم

دنيای موجود دنيای متشکل از ملت ها نيست، ملت در عصر ما پديده ای .  پيکار نمايندنابودی نظام سرمايه داری

طبقه ما يک طبقه بين المللی است و جنبش ما در سراسر جهان . دروغ و از بيخ و بن عوامفريبانه و شيادانه است

  .  است و انترناسيوناليستیجنشی طبقاتی و ضد سرمايه داری

  همزنجيران ! کارگران کردستان
 کومله برای انقالب بندی صف. برنامه حاکميت مردمی کومله برای کردستان برنامه بورژوازی ضد کارگر کرد است

د سرمايه داری و تبديل توده های کارگر کرد به نيروی پيشمرگ بورژوازی کردستان صف بندی سالخی جنبش ض

است، رفرم کومله زمينه سازی برای تار و مار نمودن پيکار ضد سرمايه داری کارگران و زمينه سازی استقرار 

 شقه شقه طرح تعيين حق سرنوشت کومله طرح. سرمايه داری دولتی يا هر شکل از حاکميت سرمايه داری است

.  کردن و سالخی و قلع و قمع جنبش ضد سرمايه داری و محو وحدت و يکپارچگی ضد کار مزدی طبقه کارگر است

شوراهای کومله و حزب کمونيست  . سوسياليسم کومله و حزب کمونيست همان سوسياليسم شناخته شده بورژوائی است

طبقه . حاکميت طبقه سرمايه دار عليه توده های کارگر استنهادهای برنامه ريزی کار و توليد سرمايه داری و اعمال 

 و حزب کارگر کردستان هيچ نيازی به برنامه حاکميت مردمی بورژوازی و تنظيم و تبليغ اين برنامه توسط کومله

برای اين کار بايد از همين . اين طبقه بايد جنبش شورائی ضد سرمايه داری خود را سازمان دهد.  نداردکمونيست

روز دست در دست همه توده های طبقه کارگر ايران، همه بردگان مزدی سرمايه و همه همزنجيران خود در ام

توده های . سراسر جهان حول منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه ای به صورت سراسری و شورائی متحد گردد

 گوش داده اند و  و امثال آنانحرف های کومله و حزب کمونيستبه  است که  تمام سی سال بيش ازستانکارگر کرد

 و هر فعال  تکه تکه شده و هر تکه آن به پيشمرگ اين يا آن محفل رفرميستی صفوفشان حاصل آن اينک اين است که

ه طبقاتی ما ضرباتی که اينان بر پيکر مبارز. آن به کاالی پشت ويترين مشتی کاسبکار فرصت طلب تبديل شده است

به وضعيت اسفبار و .  جنبش ما امروز در کردستان از هميشه ضعيف تر است.اک استوارد ساخته اند بسيار دردن

. بسيار رقت آور خود در شاهو، در پرريس، در غرب بافت، در نساجی کردستان و در همه جاهای ديگر نگاه کنيم

رند، نه فقط در کومله و احزاب منشعب از کومله نه فقط در هيچ کجا با هيچ جنب و جوش ما هيچ نوع همراهی ندا

آن ها هم . هيچ کجا هيچ گرهی از معضالت ما نمی گشايند که در انداختن ما به اين روز به سهم خود شريک بوده اند
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اکنون هم دست بردار نيستند و هر روز هر حرکت اعتصابی و هر تحرک طبقاتی ما عليه گرسنگی و فقر و ذلت 

به صورت بسيار شرم آوری بر روی آن کاسبکاری می کنند و در بردگی مزدی را فوری به حساب خود می نويسند، 

. بر اين روند بايد نقطه پايان گذاشت .کار پيشبرد اين کاسبکاری های خويش به جان ما هم هيچ رحم نمی کنند

دست در دست .  بودن بس است و عبدهللا مهتدی حميد تقوای، کورش مدرسی، و حزب کمونيست کومله سرانپيشمرگ

 توده های کارگر ايران و جهان عليه سرمايه داری و برای نابودی سرمايه داری به صورت شورائی متحد ههمهم و 

 . و متشکل گرديم
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