فایلی

ڕۆژهەاڵتی
کوردستان

کۆمەڵە و دیموکرات ناتوانن ڕێبەرایەتیی بکەن،
بۆیە دژی پژاکن

عەلی کەریمی
سیاسەتمەدارى ڕۆژهەاڵتى کوردستان

ئامادەکردنی :ئامانج سدیق

عەلــی کەریمــی سیاســەتمەدار ،لــەم دیــدارەدا بۆچوونــی خــۆی
لــە ســەر دانوســتانی چــوار حیزبــی خۆرهەاڵتــی کوردســتان بــە
نێوەندگیریــی ڕێکخراوێکــی نەرویجــی لەگــەڵ ئێــران دەخاتە ڕوو.
ئــەو پێــی وایــە ئــەم هێزانــە بــە تەنهــا ناتوانــن نوێنەرایەتیــی
هەمــوو حیزبــەکان و هەمــوو خەڵکــی خۆرهەاڵتــی کوردســتان
بکــەن ،ئۆمێدیشــی نییــە کــە ئــەم دانوســتانانە هیــچ ئەنجامێکــی
هەبێــت.

(،)2019

وەکــوو چریکــی فیدایــی ،موجاهیدینــی

*هەندێک دەڵێن هێزە سیاسییەکانی

*مانگــی

حوزەیرانــی

دانوستانێک لە ئۆسلۆ بە ئامادەبوونی

خەڵــق ،ڕێکخــراوی پەیــکار ،چریکــی

خۆرهــەاڵت دەیانەوێــت ئەزموونــی

ڕێکخــراوی ناوەنــدی نەرویجــی بــۆ

ئەشــرەف و فیداییــەکان دروســت بوو.

یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان

چارەسەری ملمالنێکان بەڕێوە چوو ،تا

دوا جــار ئــەم ڕێکخراوانــە وردەوردە

لــە ســاڵی  1984دووبــارە بکەنەوە،

ئێستا  5دانوســتان لە ئۆسلۆ بەڕێوە

کاڵ بوونــەوە و بناغــەی شۆڕشــەکە

یــان دەڵێــن هیــچ هیوایەکیــان بە

چوە ،وا بڕیارە شەشەمین دانیشتنیش

کەوتەوە ،سەر دوو هێزی سەرەکی بە

پشــتیوانیی ئەمەریــکا و ســعوودیە

لە نێوانیاندا بە ڕێوە بچێت ،سەرنجی

نــاوی کۆمەڵــە و دیموکــرات .کاتێک کە

نەمــاوە ،هەندێکیــش دەڵێــن لــە

ئێوە لە ســەر هۆکاری دانیشــتنەکان

پێشــمەرگە چوە ناو شــارەکان و خەڵک

دەرئەنجامــی فشــار و ملمالنێکانــی

چییــە؟ چ شــتێک وایکــرد هێزەکانی

چەکــدار کرانــەوە ،وەفدێکی دانوســتان

واشنتۆن و گەمارۆکانی بۆ سەر ئێران،

خۆرهەاڵتی کوردســتان لەگەڵ ئێران

لــە مەهاباد بە بەشــداریی چوار حیزبی

ئێران دەتوانێت مافی کورد دەستەبەر

کۆ ببنەوە و دانوستانیان هەبێت؟

ســەرەکی (حیزبی دیموکــرات ،کۆمەڵە،

بکات ،پێت وایە کام بۆچوون ڕاستە؟

عەلــی کەریمــی :بــە بــاوەڕی مــن هیچ

چریکــی فیدایــی و ســازمانی خەبــات)،

عەلــی کەریمــی :بــە ڕای مــن وا نییە،

کەســێک لە دونیــای سیاســەتدا گفتوگۆ

بــە ســەرۆکایەتیی شــێخ عیزەدیــن

ئــەوە دەســەاڵتی کــوردی نەبــوە کــە

ڕەت ناکاتــەوە ،یەکێــک لــە کایەکانــی

دانوســتانێکی  8مانگــە لــە شــارەکان بە

ئێرانی هێناوەتە ناو دانوســتان .ســەرەتا

سیاســەت گفتوگۆیە 40 ،ســاڵ بە سەر

ڕێوە چوو ،بەاڵم ئێران هیچ کات لەگەڵ

دەبێــت ئــەوە بزانیــن ،ئــەم دانوســتانە

شۆڕشــی گەالنــی ئێــران تــێ دەپەڕێــت،

کــوردەکان ڕووڕاســت نەبــوە ،تەنانــەت

تــا چ ئاســتێک لــە ڕووی سیاســییەوە

هەر لە سەرەتاوە شۆڕشێکی چەکداری

لــەو کاتەیشــدا کــە کــورد پێگەیەکــی

قەبووڵ کراوە لە ئێران ،ئایا پەرلەمانی

بــە بەشــداریی دوو هێــزی ســەرەکی

بەهێزتــری هەبــوو ،هیــچ کات نــەی

ئێــران تێیــدا بەشــدارە؟ ئایــا حکوومەت

(کۆمەڵــە و دیموکرات) لــە خۆرهەاڵتی

ویســتوە کە کێشــە کورد بە شێوەیەکی

یــان نوێنــەری ئیمــام تێیــدا بەشــدارە؟

کوردستان و چەند حیزبی تر لە ئێران

عەقاڵنی چارەسەر بکات.

بــەاڵم هیــچ کام لەمانــە نابینرێت ،گوایە
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ئەم هێزانە لە
ڕووی سیاسییەوە
ناتوانن نوێنەرایەتیی
کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران بکەن

“
ئــەم ڕێکخــراوە نەرویجییــە (نۆرێــف)
دەیەوێــت پێگەیەکــی جیهانــی بــۆ خۆی
دروســت بــکات ،ڕێکخراوێکی گەورە و
بەناوبانــگ نییــە ،کەواتــە ئەمــە نابێتە
هــۆی ئــەوەی بڵێیــن ،ئــەوان دەســەاڵتی
تــەواوی ئێرانیان وەرگرتوە و میانگیری
دەکــەن .دەبێت ســەرنجی ئــەوە بدەین،
ئــەم چــوار هێــزە کە دەچن بــۆ گفتوگۆ،
ئایا دەبوایە ئەم دانوســتانەیان بە نهێنی
بەڕێوە بردایە؟ یان بە کۆمەاڵنی خەڵک
بڵێــن ،الیەنــی ئێرانــی کێیــە؟ ئەگــەر

الیەنــی ئێرانــی فەرمانبەرێکــی پلە ســێ

دەکــرد ،بەاڵم نــە کۆمەڵەیان بە حیزبی

و چــوار وەزارەتــی دەرەوەی پێشــووی

خۆیــان دەزانــی و نــە دیموکــرات .لــە

ئێرانە ،کەواتە هیچ بایەخێکی نییە.

ئەنجامــدا بــوون بــە گەریــای پەکەکە

*کەواتە ئــەم هێزانە بۆچی چوونەتە

دواتر گوتیان ئەم هەموو خۆرهەاڵتییە

دانوستانێکی لەم شێوەیە؟

کــە کــۆ بوونەتــەوە بۆچــی حیزبێــک بۆ

عەلــی کەریمی :ئــەم هێزانە لــەڕووی

خۆتان دروست ناکەن (پژاک).

سیاســییەوە

ناتوانــن

نوێنەرایەتیــی

*دەتەوێــت بەم قســەیە شــەرعیەت

کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بکەن.

بدەیــت بە پژاک کــە بزووتنەوەیەکی

*بــەاڵم ئەو چــوار هێــزە قەبووڵکراو

خۆرهەاڵتییــە ،لــە کاتێکــدا هێــزە

و جێمتمانــەی زۆرینــەی خەڵکــی

ســەرەکییەکان وەکــوو کۆمەڵــە و

خۆرهەاڵتی کوردستانن؟

دیموکرات بە هەمــوو باڵەکانیانەوە،

عەلــی کەریمــی :ناتوانیــن لەوەیــش

قەبووڵــی ناکەن کــە پەکەکە وەکوو

دڵنیــا بیــن ،مــاوەی  40ســاڵە تەنانــەت

ئــەوەی لە خۆرئاوا پەیەدەی دروســت

بــۆ شــوورایەکی گوندێــک هەڵبــژاردن

کردوە و ئەوەی کە پەیەدە لە خۆرئاوا

نەکــراوە ،ئێســتایش ڕەنگــە زۆربــەی

دەتوانێت بە دەســتی بهێنێت ،مانای

کەسانێک لە حیزبی دیموکرات ،خەونی

ئەوە نییە بــۆ پژاکیش لە خۆرهەاڵت

ســەردەمی دکتــور قاســملوو ببینــن ،کــە

ڕاست بێ؟

باوەڕی وا بوو  95%خەڵکی کوردســتان

عەلــی کەریمــی :ئەگــەر هــەر کام

لەگــەڵ حیزبــی دیموکراتــە ،بــەاڵم وا

لــە کۆمەڵــەکان یــان دیموکراتــەکان

نییە.

ئەگــەر لــە ئێســتادا  10یــان 15هــەزار

*بــۆ قەبووڵی ناکەیــت ،ئەوانەی کە

چەکداریــان هەبوایــە ،وەکــوو ئــەو

پژاکیــان دروســت کــرد بریتیــن لە

بەهێزییــەی کــە لــە دەیــەی 1980

عوسمان جەعفەری ،زریان ڕۆژهەاڵتی،

بوویــان ،هیــچ گرینگییەکیــان بــە پــژاک

حاجــی ئەحمەدی ،مامە ڕۆژە ،شــێرزاد

نــەدەدا و قەبووڵیشــیان دەکــرد .ئــەو

کەمانگــر و هتــد؟ ئــەم کەســانە

هێزانــە (کۆمەڵــە و دیموکــرات) ئێســتا

ئەندامی پەکەکە بوون لە خۆرهەاڵتی

لــەو ئاســتەدا نین ،بتوانــن ڕێبەرایەتیی

کوردستان؟

جەماوەریــی خۆیــان و خەڵــک بکــەن،

عەلی کەریمی :ئەم کەســانە کە باســی

هــەر بەم هۆیە نایانەوێت کەســێک یان

دەکەیــت ،ئــەو نــەوە نوێیەن کــە دوای

حیزبێک لەوان باشتر بێت کە پژاکە.

دیموکرات هەستی شۆڕشگێڕییان پەیدا

*لــە ســەر ئــەم بۆچوونانەیــە کــە

کردبــوو ،بەربەرێکانێیان لەگەڵ ئێران

پێوەندیــت لەگــەڵ ئەو چــوار الیەنە

44
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سیاســییەی کە لــە دانوســتانەکاندا

خۆرهەاڵتی کوردستان هەبێت؟

تــەواو نابێــت ،چونکــە بەشــێکی زۆری

هەن خراپ بوە؟

عەلی کەریمی :هیوادارم بتوانن ئەو کارە

پێشــمەرگە واتــا پارتــی و بارزانــی لــە

عەلــی کەریمی :بەڵــێ وایــە ،زۆربەی

بکــەن ،بەاڵم ئــەو دابەشــکردنەی کورد

دەرەوەی

کەواتــە

پێوەندییــەکان لــە ســەر پــارە و شــتی

لە ئۆسلۆ هەمان ئەزموونی ساڵی 1984

کێشەکە چارەسەر نابێت .دەبێت کورد

تــرن ،منیــش لەگــەڵ ئەوان لــەم ڕوەوە

و دانوســتانەکانی یەکێتیــی نیشــتمانی

بە یەگرتوویی لەگەڵ ئێران دانوســتان

هیچ پێوەندییەکم نییە.

لەگــەڵ ســەدامە .یەکێــک لــە بۆچوونە

بکات.

*وا بڕیارە دانوســتانێکی تر لە ئۆسلۆ

گرینگەکانــی وەفــدی دانوســتانکار ئەوە

*بۆچی بەشــدارییان نەکــردوە ،هیچ

بــە ڕێوە بچێت ،پێت وایە بە ئاکامێک

بوو ،کە ئەگەر سازانیش لەگەڵ سەدام

ڕێگرییــەک لە حیزبی کۆمۆنیســت و

بــگات و دەســتکەوتێکی بــۆ خەڵکی

بکەین ،شــۆڕش لە باشووری کوردستان

پژاک نەکراوە؟

دانوســتانەکانن،

کۆمەڵێک لە ژنە گریالکانی پژاک لەکاتی پەروەردەکردنی سەربازیدا
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عەلــی کەریمــی :پــژاک بانگهێشــت

خۆرهــەاڵت گرینگییەکی تایبەتی پەیدا

کانتۆن بە ڕێوە دەبەن.

نەکراوە.

کردوە و لە ڕۆژەڤدایە .کاتێک کە ئێران

*لە نزیکبوونەوەی پــژاک و کۆمەڵە-

*لــە چەند ڕۆژی ڕابــردوودا کۆنگرەی

دەبێــت بــە بابەتــی گەرمــی سیاســەتی

ڕێکخــراوی

حیزبــی

ســااڵنەی کەنەکــە تایبــەت بــە

جیهانــی ،بــە شــێوەیەکی ئۆتۆماتیکــی

کۆمۆنیســتی ئێــران بۆچــی کێشــە

خۆرهەاڵتــی کوردســتان بــە ڕێــوە

پرســی خۆرهەاڵتیــش دێتــە ئــاراوە و

دروست دەبێت؟

چــوو ،هەندێک لە هێزەکان بەشــدار

گرینگییەکــی تایبــەت پەیــدا دەکات.

عەلــی کەریمــی :کۆمەڵە-ڕێکخــراوی

نەبوون ،هۆکارەکــی ئەوەیە کە جگە

ســەرکردایەتیی کەنەکــە گرینگــی بــە

کوردســتانی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێران

لــە کۆمەڵە-ڕێکخــراوی کوردســتانی

خۆرهەاڵتی کوردستان دەدەن .لە ئۆسلۆ

کــە کۆمەڵــەی دایکــە ،کۆمەڵــە ناوێکــی

حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران ،هیــچ

کۆنگرەکــە بــە ڕێــوە چــوو ،هەندێک لە

خۆشەویســتە،

فوئــادی

کام لــە حیزبەکان پــژاک بە هێزێکی

هێزەکانــی خۆرهەاڵت بەشــدارییان تێدا

مستەفا سوڵتانی ،کۆمەڵەیەک کە ژنانی

فەرمــی ناناســن ،پێتــان وایــە پژاک

کردبوو.

هێنایە ناو شــۆڕش ،ئێســتا بە ســەدان و

کوردســتانی

کۆمەڵــەی

داتاشــراوی پەکەکەیــە ،ئامانجەکانی

*بەشــداریی

کۆمەڵە-ڕێکخــراوی

هەزاران بنەماڵەی شەهید لە شارەکانی

ئەم کۆنگرەیە بۆ خۆرهەاڵت چییە؟

کوردســتانی حیزبــی کۆمۆنیســتی

خۆرهەاڵتی کوردســتان هەن ،کۆمەڵەن

عەلــی کەریمــی 20 :ســاڵ بــەر

ئێــران لــە کۆنگــرەی کەنەکــە و

و لە داهاتوویشــدا کاریگەرییان دەبێت.

ئۆجــەالن،

دانوســتانەکانی ماوەی ڕابردووی ئەم

ئــەم کۆمەڵــە وەکــوو کۆمەڵەیەکــی

کۆنگرەیــەک لــە هۆڵەنــدا گیــرا بە ناوی

حیزبە لەگــەڵ پژاک ،کێشــەی لە ناو

شۆڕشــگێڕ ،کۆمەڵەیــەک کــە لەســەر

کۆنگــرەی نەتەوەییــی کــورد ،هەمــوو

حیزبی کۆمۆنیســتی ئێران دروســت

خەتــی خۆی مــاوە ،دوو کۆمەڵەکەی تر

حیزبــەکان جگــە لــە پارتــی ئەندامــی

کردوە ،کە بە ناوەندگیریی ئێوە بوە،

لــە ســەر خەتــی خۆیــان نەمــاون ،ئــەم

کەنەکە بوون ،دواتر چوە بروکسێڵ و

بۆچی دەتەوێت کێشە دروست بکەی؟

کۆمەاڵنــە لــە لیبڕالیزمیــش دەرچــوون،

هەمــوو کەســایەتییەکانی چوارپارچەی

عەلی کەریمــی :یەکێک لــە خراپترین

چەنــد کەســێک لــە نــاو ڕێکخــراوی

کوردســتان تێیــدا کــۆ بوونــەوە ،بــەاڵم

ئەزموونەکانــی کــورد لــە مــاوەی 100

کوردســتانی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێڕان

کێشــەی زۆریــان پێکــەوە هەبــوو،

ســاڵی ڕابــردوو ،ئەزموونــی باشــووری

ناڕازیــن لــە دانیشــتنەکانی کۆمەڵــە

یەکێــک لــەو حیزبانەیــش پارتــی بــوو

کوردســتانە و باشــترین ئەزمــوون،

و پــژاک ،کــە لــە حیزبــی کۆمۆنیســتی

کــە ئامــادە نەبــوو بەشــداریی کۆنگــرە

ئەزموونی خۆرئاوای کوردستانە.

کرێــکاری نزیکــن ،ئەمــەش ئاســاییە کە

بــکات .کەنەکــە ئێســتایش بەردەوامــە،

*ئەمە بۆچوونــی تۆیە ،ئیبراهیم برۆ

بیــر و باوەڕێکــی زۆر ڕادیــکاڵ و زۆر

 2ســاڵ پێش ئێســتا کۆبوونەوەیەکی لە

پێــی وایە ،ئــەوەی کە حافز ئەســەد

چەپیان هەیە.

چەمچەمــاڵ بــۆ باشــوور بــە ڕێــوە برد.

و بەشــار ئەســەد بەرانبەر بــە ئێمە

*وا بڕیار بوو لــە کۆنگرەی ئەمەریکا

هەر ســاڵێک بــۆ پارچەیــەک کۆبوونەوە

نەیان کرد ،پەیەدە ،یەپەگە و یەپەژە

بۆ هەمــوو هێــزە ئۆپۆزســیۆنەکان

دەکات ،بــەاڵم ئێســتا ســاڵی جارێــك

کردیان؟

بگیررێت ،بەاڵم دەڵێن زۆرتر سازمانی

کۆبوونەوەیکــی تایبــەت دەکات بــۆ

عەلی کەریمی :کارێکی باشــیان کردوە،

موجاهدینــی خەڵق بە ســەریدا زاڵە،

خۆرهەاڵتــی کوردســتان ،چونکە پرســی

ئەوان بە شــێوەیەکی دیموکراتیک ســێ

ڤیزەی ئەمەریکا بە هەموو سکرتێری

لــە

دەستبەســەرکردنی
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حیزبــەکان و ئەندامانــی دەفتــەر

بکــەن ،ئەمســاڵیش دەیویســت ئەم چوار

سیاسییش دراوە ،بەاڵم دواتر پاشگەز

الیەنــە و زۆربــەی ئەندامەکانــی ببــات

بوونەتەوە؟

بــۆ ئــەوێ بــۆ هەمــان مەبەســت ،ئــەو

عەلــی کەریمــی :ئــەوە وەکــوو داوێک

بانگهێشــتە بــۆ ئــەوە نەبــوو کۆنگرێــس

وا بــوو ،ئــەو ڕاســتییە دەردەخــات

گــوێ لــە قســەکانی هێــزە کوردییــەکان

کــە ئــەم چــوار هێــزە ،تــا چ ئاســتێک لــە

بگرێــت ،بەڵکــوو دەیانویســت وەکــوو

خەڵــک و جەمــاوەری خۆیــان دوور

جەماوەرێــک بــە کاریــان بهێنــن بــۆ

کەوتوونەتــەوە ،کــە چــۆن وەکــوو

پشــتیوانی لــە مریەمــی ڕەجــەوی ،بەاڵم

ئەنەکەســەیان لــێ هاتــوە ،موجاهدینــی

دوو ڕۆژ پێش ڕۆشتنیان لە ژێر گوشار

خەڵــق هەمــوو ســاڵێک بــە یارمەتیــی

و ئــاگاداری خەڵکــی بــە ئــاگا لــە ســەر

چەندیــن دیپلۆماتــکار کۆبوونەوەیەکــی

سۆســیال میدیا ،کۆبوونەوەیەکیان کرد

گــەورە ڕێــک دەخــات ،بــۆ نموونــە لــە

و پاشگەز بوونەوە .ئەمەیش دەرخەری

هەموو شارەکانی ئەورووپا خەڵکانێکی

ئــەو ڕاســتییەیە ،کــە ئــەم حیزبانــە لە

زۆر دەبــات بــۆ ئــەو کۆبوونەوانــە بــۆ

جەمــاوەر و خەڵکــی خۆیــان دوور

ئــەوەی پشــتیوانی لــە مریەمی ڕەجەوی

کەوتوونەتەوە.

پرۆفایل
عەلی کەریمی
لە ساڵى  1958لە مهاباد لە دایک بوە. ماتماتیکى لە تەورێز تەواو کردوە. لە ساڵى  1978پەیوەندى بە کۆمەڵەى مارکسى_لینینەوە کردوە. لە ساڵى  1979پەیوەندى بە کۆمەڵەى شۆڕشگێڕى زەحمەتکێشانەوە کردوە. بە دۆستى هێزە سیاسییە نیشتمانیە شۆڕگێڕەکان ناسراوە.47
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مەنسووری حیکمەت تیۆریزە و نوێنەرایەتیی مارکسیزمی
شۆڕشگێر یان کۆمۆنیزمی کرێکاری دەکرد

ئازەر مودەڕسی
سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حیزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران (حیکمەتیست-
خەتی ڕەسمی)

ئامادەکردنی :ئاکۆ محەمەد

لــە بەشــى دوەمــى دیــدارى دەزگاى ئایدیــا بــۆ فکــر و لێکۆڵینەوە
لەگــەڵ (ئــازەى مودەڕســى) ســکرتێری کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی
کۆمۆنیســتی کرێکاریــی ئێــران ( حیکمەتیســت-خەتی ڕەســمی)،
تێڕوانینــی (حیکمەتیســت-خەتی ڕەســمی) لــە ســەر دروســتبوونی
ئــەم حیزبــە ،گۆڕانکارییــە ناوخۆییەکانــی و کاریگــەرى لەســەر
بزوتنــەوەى چــەپ و کۆمۆنیســتى لــە ئێــران و کوردســتان،
هۆکارەکانــى جیابوونەوەیــان لــە کۆمەڵــە و حیزبــى کۆمۆنیســتى
ئێــران لــە دواى پلنیۆمــى ( )20لــە ســاڵى ( )1990دەخاتــە ڕوو.

* لــە دەورانــى تــازەدا پێکهێنانــى

بــە چەمکى کۆمۆنیزمى کارگەرى یان

ئێــران بوویــن .لــە مــاوەی ئــەم چەنــد

حیزبى کۆمۆنیســتى ئێران لە ســاڵى

پێوەندییــان هەبــوو بــە ملمالنێــى

ســاڵەدا چەندیــن شــەڕی جیــاواز لــە

 1983لــە گونــدى (بێژووێــى ئاالنى

باڵــى کۆمۆنیزمەکــەى مەنســوورى

شوێنگەلێکی جیاواز لە نێوان ئەم دوو

سەردەشــت) دەورانێکى تــازە بوو لە

حیکمــەت؟

تەڕەفداریتــان

بەرەیــە لــە ئــارادا بــوو ،لــە زانکــۆکان،

بزووتنــەوەى چــەپ و کۆمۆنیســتى،

دەکــرد،

لەگــەڵ

بزووتنــەوەی بەرگــری لــە مافــی ژنــان،

یەکگرتنــى ســەهەند و کۆمەڵــە،

باڵــى ناسیۆنالیســت کــە وا ناوتــان

بزووتنەوەی ڕەهایی ژنان لە کوردستان

حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێرانــى لــێ

دەبــرد ،گوایە عەبدولــاى موهتەدى

و کارگــەکان و بــە گشــتی کۆمەڵــگا

دروســت بوو ،ئــەو پێکهاتنــە چەندە

نوێنەرایەتیى دەکرد؟

شــاهیدی

ڕۆڵى هەبوو لە گەشــەى بزووتنەوەى

ئــازەر مودەڕســی :پێــش ئــەوەی بــاس

و ملمالنێیانــە بــوو .لــە کۆتاییــدا و

چــەپ و کۆمۆنیســتى و کرێــکارى لە

لــە کاریگەریــی دروســتبوونی حیزبــی

دوو ســاڵ پێــش دروســتبوونی حیــزب،

خۆرهەاڵتى کوردســتان و ئێران؟ ئەم

کۆمۆنیستی ئێران لە سەر بزووتنەوەی

ســەرکوتێکی بەرفراوان لە کوردستان،

ڕەوتــە و یەکگرتنە بۆچــى نەیتوانى

چــەپ و کۆمۆنیســتی لــە ئێــران و

زانکۆکان و کارگەکان دەســتی پێ کرد.

درێژە بکێشــێت؟ هەروەهــا لە دواى

کوردســتان

دەگەڕێمــەوە

بە هێزی نیزامییەوە هێرش کرایە سەر

پلینیۆمــى  20حیزبــى کۆمۆنیســتى

ســەر چۆنێتیــی دروســتبوونی حیزبــی

کوردستان ،لە الیەکی تریشەوە زۆربەی

ئێــران لە ســاڵى  1990کێشــەکانى

کۆمۆنیســتی ئێــران و دوو ســاڵ پێــش

کرێــکاران لــە کارگــەکان ،هەروەهــا

نێــوان حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران

دروســتبوونی ئــەم حیزبــە .ســاڵەکانی

کۆمۆنیستەکان و ڕێکخراوە چەپەکان،

و گروپــى کۆمۆنیزمــى کارگــەرى

 1981و  ،1982ســااڵنێک بــوو کــە

تەنانــەت لە زانکۆکانیش خەڵکێکی زۆر

(مەنســوورى حیکمــەت) ئاکامەکــەى

لــە ئێــران شــاهیدی شۆڕشــێکی دژی

دەستبەســەر کــران .لەســێدارەدانێکی

بــوو بــە ئینشــیقاق و ئیختیالفــات،

بۆرژوایــی لــە نێــوان چینــی کرێــکار،

بەرفــراوان لــە باکــوور ،باشــوور،

ملمالنێکان تەنها پێوەندییان هەبوو

کۆمۆنیســتەکان و ئازادیخوازان لەگەڵ

خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوای ئێــران ،لە ناو

ئێــوە

حیکمەتیســت

بکەیــن،

ئــەم

ڕووبەڕووبوونــەوە
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بزووتنــەوەی کرێــکاران ،خوێنــدکاران

دەکــرد کــە بە کەســێکی دژی ئەمەریکا

چینــی کرێــکار و کۆمۆنیســت ،هــۆکاری

و حیزبــە سیاســییە چەپــەکان ڕووی

دەناســرا ،ماوەیەک دژی خومەینی بوون،

ئــەوە بــوو کــە لــە نــاو ئــەم ڕێخــراوە

دا .ئــەم پڕۆســەیە لــە کاتێکــدا بــوو

بــە هــۆکاری ئــەوەی خومەینــی دژی

چەپانە ،شــاهیدی چەندین فڕاکســیۆنی

کــە چینــی کرێــکار و کۆمۆنیــزم لــە

شــۆڕش ،دژی کرێکار و خەڵک بوو .واتا

مارکســیزمی شۆڕشــگێڕی بیــن ،کــە

پێشــڕەویدا بــوون و خــۆی وەکــوو

بــە پیــێ ڕووداوەکانــی ئــەو ســەردەمە

لــە بەرانبــەر یەکێتیــی خەباتکارانــی

کۆمۆنیســت پێناســە دەکرد و دەیویست

هەڵوێســتی جیاوازیــان هەبــوو .ئــەم

کۆمۆنیســت (نوێنــەری مارکســیزمی

حیزبی خۆی دروســت بکات ،لە الیەکی

ڕەوتــە لــە چــەپ ،کــە بــە خەتــی ســێ

شۆڕشــگێڕ) بوو .فڕاکســیۆنی مارکسیی

تریشــەوە ،الیەنێکــی دژی شۆڕشــی

دەناســرا ،بەرانبــەر بــە بزووتنــەوەی

شۆڕشگێڕ قەبووڵیان کردبوو ،کە خەت

بۆرژوایــی هەبــوو کە ســەرکووتکردنی

کرێــکاری کــە لــە پێشــڕەویدا بــوو و

و سیاســەتی یەکێتیــی شۆرشــگێڕان،

شۆڕشــی 1978ی ئێرانــی بــە ئەرکــی

تەنیا ئامانجی ســەرکەوتن لە بەرانبەر

ڕەوتێکی کۆمۆنیســتییە و نوێنەرایەتیی

خــۆی دەزانــی ،ئــەم پڕۆســەیە ســێ بــۆ

ئێــران بــوو ،بــێ وەاڵم و بێدەنگ بوون.

چینــی کرێــکار دەکات .بەرنامەیــەک

چوار ساڵ درێژەی کێشا .ئێمە لە نێوان

هەمووی ئەم پێشهاتانە بۆ مەبەستێکی

کــە یەکێتیــی خەباتــکاران دای ڕشــتوە

ســااڵنی  1981بــۆ  ،1982شــاهیدی ئەو

سیاســی بە ســەر ئەم چەپەدا ســەپاند.

وەکــوو بەرنامــەی خۆیــان قەبووڵیــان

ســەرکووتکردنە بەرفراوانــە بوویــن.

ئەگەر کەســێک بگەڕیتەوە بۆ مێژووی

کــرد .چەندیــن فڕاکســیۆنی جیــاواز لە

بەم شــێوەیە ئێــران مەوجودیەتی خۆی

ئــەو ســەردەمە و چارەنــووس و ژیانــی

ناو ڕێکخراوەکانی تردا دروســت بوون،

ســەلماند .ئــەم ڕووداوانــە پێوەندییــان

ڕێکخــراوە چەپەکانــی ئــەو ســەردەمە

بــۆ نموونــە فڕاکســیۆنی مارکســیزمی

بــە ڕووبەڕووبوونــەوەی کۆمەاڵیەتــی

لێک بداتەوە ،هەســت بە جیاوازیی ئەم

شۆڕشــگێڕ لــە ڕێکخــراوی پەیــکار ،کــە

و چینایەتــی لــە کۆمەڵــگادا بــوو.

دوو ڕەوتــە دەکات .لــە وەهــا دۆخێکــدا

یەکێــک لــە گەورەتریــن ڕێکخراوەکانی

بــەاڵم لــە الیەکــی تــرەوە ئەگــەر چینی

یەکێتیــی خەباتکارانــی کۆمۆنیســت لــە

خەتــی ســێ بــوو لــەو ســەردەمەدا،

کرێــکار و کۆمۆنیــزم لــە پێشــڕەوی و

ڕووی سیاســی و تیۆرییــەوە گەشــەی

هەموویــان ڕایــان گەیانــد جگــە لەوەی

ڕێکخســتنی خۆیــان بــوون ،چەپێک کە

کردبــوو ،کــە دەیتوانــی وەاڵمــدەرەوەی

ڕێکخراوەکانیــان ڕووبەڕووی ڕووخان

پێناســەیەکی ناکرێــکاری هەبــوو و لەو

بارودۆخــی ئــەو کاتە بێت کــە خەباتی

و ئینشــیقاق بــوون ،زۆربەیــان بــەرەو

ســەردەمەدا بە چەپێکی گشتی دەناسرا

چینایەتــی لــە ئێرانــدا بــوو .هەروەهــا

ڕاســت

ڕاســت

و حیزبــی کۆمۆنیســتی کرێکاریی ئێران

توانیی لە ڕووی سیاســییەوە ســەرنج و

ڕۆیشتن .بەاڵم فڕاکسیۆنی مارکسیزمی

بــەردەوام ڕای دەگەیاند ،ئەم چەپە هیچ

ســەمپاتی بەشــێکی زۆر لــە کرێکارانــی

شۆڕشــگێڕ لــە نــاو ئــەم ڕێکخراوانــەدا

پێوەندییەکــی بــە کۆمۆنیزمــەوە نییــە،

کۆمۆنیســت بــۆ خــۆی ڕابکێشــێت .لــە

وابەســتەیی و پابەندبوونــی خــۆی

بەڵکــوو چەپێکــی وردە بۆرژواییــە،

الیەکــی تــرەوە شــاهیدی بەشــێک لــە

بــە کۆمۆنیــزم ،چینــی کرێــکار و بــە

کــە لــەو دۆخــەدا چەندین بەربەســتی

ڕێکخراوە چەپەکانین کە بە خەتی سێ

بەرنامــەی

یەکێتیــی

خەباتــکاران،

سیاســیی بــۆ دروســت بــوو .ئــەم ڕەوتە

ناسراون و بە شێوەیەک لە بنبەست و

ڕاگەیانــد.

کۆمەڵــە

(ڕێکخــراوی

کــە لــە ئێــران بــە خەتی ســێ دەناســرا،

لــە ناوچوون نزیک دەبنەوە .بێ وەاڵمی

کوردســتانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران)،

ماوەیــەک پشــتیوانییان لــە خومەینــی

ئــەم ڕەوتــە لــە چــەپ و هاتنەمەیدانی

یەکێــک لــەم ڕێکخراوانــە بــوو کــە
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و

بیروبۆچوونــی

تووشــی ئینشــیقاق نەبوو ،بەاڵم وەکوو

ڕێکخراوەکانــی تریــش لــەم کۆنگرەیــەدا

کرێکار بۆ هەر پێشهاتێک لە داهاتوودا.

ڕێکخراوێک قەبووڵی کرد کە بەرنامەی

بــوون ،و پێکــەوە حیزبــی کۆمۆنیســتی

دوای دروســتبوونی حیزبی کۆمۆنیســتی

یەکێتیــی خەباتکارانــی کۆمۆنیســت،

ئێرانیــان دروســت کــرد .لــە دۆخێکــی

ئێــران ،شــاهیدی ئــەوە بوویــن کــە

و

تــەواو نیزامــی کــە هێرشــەکان بــۆ

سیاســەتە

ئــەم

ڕەزامەندیــی خۆی ڕاگەیانــد کە بە پێی

ســەر کوردســتان دەســتی پــێ کردبــوو،

حیزبــە ،بــە چ شــێوەیەک دەتوانێــت

ئــەم بەرنامە دەتوانێت لەگەڵ یەکێتیی

دروستبوونی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران

لــە کوردســتاندا بەرگرییەکــی تودەیــی

خەباتــکاران و هەمــوو فڕاکســیۆنەکان

ڕاگەیاندنــی کۆمۆنیزمێــک بــوو ،جیــاواز

بــکات ،کە هێشــتا بەرنامەیەکی ڕوونی

لــە ڕێکخراوەکانــی تریــش ،حیزبــی

لەو چەپە کە تا ئەو کاتە خۆی وەکوو

نەبــوو ،بــۆ نموونــە ئــەم بزووتنەوەیــە

کۆمۆنیستی ئێران پێک بهێنێت.

کۆمۆنیــزم دەناســاند .ئــەم کۆمۆنیزمــە

بــە چ شــێوەیەک دەتوانێــت بەرنامــە

لــە ســەردەمێکدا کــە چینــی کرێــکار

لــەو ســەردەمە ،جگە لــەوەی دڵگەرمی

و سیاســەتێکی جیــاواز ،ڕادیــکاڵ،

بەرگــری لــە دەســتکەوتەکانی دەکــرد،

و دڵنیایییــەک بــوو بــۆ چینــی کرێــکار و

هەروەهــا چــەپ و عەداڵەتخــواز

کــە یەکــەم دەســتکەوت ،بزووتنــەوەی

کۆمۆنیســتەکان ،هەروەهــا بــۆ هەزاران

بێــت ،واتــا بەرابــەری نێــوان ژن و

کرێــکاری و ناوەنــدە کرێکارییــەکان

کۆمۆنیستیش کە لە زیندانەکاندا بوون

پیــاو ،حاکمیەتــی شــورایی لــەو ناوچــە

بــوون ،دوەم :کوردســتان .لــەم دۆخــەدا

و بــەردەوام پێیــان ڕادەگەیەنرا کە ئێوە

ئازادکراوانــە کــە لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی

ئێمە شــاهیدی ڕووبەڕووبوونەوەیەکی

ســەرکوت کــراون و لە نــاو چوون یان

خۆیدا بوو ،یان دەرفەتنەدان بە حیزبە

کۆمەاڵیەتــی بوویــن ،کــە لــە ڕووی

ڕێبەرەکانتــان دەستبەســەر کــراون.

ناسیۆنالیســتییەکان .ئەمــە هەندێک لە

سیاسییەوە کاریگەریی لە سەر حیزبە

ڕێبەرانــی بەشــێک لــەم ڕێکخراوانــە

کاریگەرییەکانــی حیزبــی کۆمۆنیســتی

چەپــەکان ،هێــز و ڕێکخراوە چەپەکان

ناچــار بــوون لە ژێر ئەشــکەنجەدا دژی

ئێــران لــە کوردســتان بوو .لــە دەرەوەی

دادەنــا و لە کۆتاییدا بە بونبەســتی ئەو

بیــر و بــاوەڕ و سیاســەتی خۆیان قســە

کوردســتانیش لــە نــاو چینــی کرێــکار و

چەپــە ســوننەتییە کۆتایــی هــات .لــە

بکەن .ڕاگەیاندنی دروستبوونی حیزبی

هەمــوو بەشــەکانی کۆمەڵــگا ،شــاهیدی

ئەنجامــدا کۆمۆنیزمێک بــە پەیڕەوی لە

کۆمۆنیســت لــەو بارودۆخــە ڕەشــەدا،

ڕێکخســتنی خۆیــان و هەوڵــدان بــۆ

بەرنامــەی یەکێتیــی خەباتــکاران پێــک

دڵگەرمــی و باوەڕبەخۆبوونێکــی بــە

جێبەجێکردنــی سیاســەتە ڕادیکاڵەکانی

هات .دروســتبوونی حیزبی کۆمۆنیستی

هەمــوو کرێــکاران و کۆمۆنیســتەکان

ئــەم

بەرەوپێشــبردنی

ئێــران بــە هۆی ئــەم بارودۆخــەوە بوو،

بەخشــی .چ ئەو کۆمۆنیســتانەی کە لە

خەباتــی کرێــکاران بوویــن .هەندێــک

کاتێــک کۆنگــرەی دامەزرێنــەران گیــرا،

زیندان بوون و چ ئەوانەی لە دەرەوەی

باســی سیاســیی کۆمۆنیســتی کە حیزبی

جگــە لــە نوێنــەری دوو ڕێکخــراوی

زینــدان بــوون .دروســتبوونی حیزبــی

کۆمۆنیســتی ئێــران لــە بەرانبــەر چینی

ســەرەکی ،یەکەم :یەکێتیی خەباتکاران

کۆمۆنیســتی ئێران بە واتای ڕاگەیاندنی

کرێــکار و ڕێبەرانــی سوسیالیســتی ئەم

بــە بەرنامــەی خۆیــەوە و دوەم:

حیزبێــک ،ڕێکخســتنی حیزبێــک و

چینــە هاتــە ئــاراوە .ئەمەیــش ڕێــگای

کۆمەڵــە بــە قەبووڵکردنــی بەرنامــەی

کۆکردنەوەی هەموو کۆمۆنیستێک بوو،

کــردەوە بــۆ ئــەو کۆمۆنیســتانەی کە بە

حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران تێــی دا

کــە بــە هەمــوو باوەڕێکیــان خەباتیــان

چ شــێوەیەک بتوانــن لــەو بارودۆخــە پڕ

بەشــدار بــوو ،نوێنــەری فڕاکســیۆنی

دەکــرد لەپێنــاو ئامادەکردنــی چینــی

مەترســییە خۆڕاگر بــن و خۆیان ئامادە

بەرنامەیەکــی

کۆمۆنیســتییە

کۆمۆنیســتییەکانی

حیزبــە

و
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بکــەن .چەند بابەتێکــی گرێنگ هەبوو
کە حیزبی کۆمۆنیســت بۆ سەرکەوتنی
خەباتــی دەکــرد .هــەر بــەم بۆنەیــەوە
توانیی کە بەشــێکی زۆر لــە کرێکارانی
سوسیالیست لە هەموو شوێنێکی ئێران
بە الی خۆیدا ڕابکێشێت.
دروستبوونی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
بــە واتــای پێشــڕەویی چینــی کرێــکار و
کۆمۆنیــزم بــوو کــە لــە ملمالنێیەکــی
خوێنــاوی

لەگــەڵ

بۆرژوازییــەک

بــوون کــە بــە دەســەاڵت گەیشــتبوو.
کاریگەریی سیاسەتی ڕوون و ئاشکرای
حیزبی کۆمۆنیســتی ئێران بەرانبەر بە
ڕووداوە گرینگــەکان ،لــە ســااڵنی دواتر
لــە ســەر چــەپ ،کۆمۆنیــزم و ملمالنێی
چینایەتی لە هەموو ئێران و بەتایبەت
کوردســتان دەبینــرا .پێشــتر ئامــاژەم پێ
کــردوە کــە حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران
لــە چ بارودۆخێکدا دروســت بوو ،بەاڵم
هــاوکات لەگــەڵ دروســتبوونی ئــەم
حیزبــە ،ناکۆکــی و دژایەتییەکــی زۆر
لــە ناوخــۆی ئــەم حیزبــەدا ڕووی دا.
بــۆ نموونــە لــە نــاو کۆمەڵــە بەرەیــەک
یــان کەســانێک بــوون کە نــاڕازی بوون
و بۆچوونیــان بــە شــێوەیەک بــوو ،کــە
دروســتبوونی

حیزبــی

کۆمۆنیســتی

ئێــران هەڵەیــە .هەندێک لەو کەســانە
بــە هــۆکاری ئــەوەی کۆمەڵــە ،لەگــەڵ
دروســتبوونی

حیزبــی

کۆمۆنیســتی

ئێرانە و دەچێتە ئەو خەتە ،لە حیزبی
کۆمۆنیســتی ئێــران جیابوونــەوە و

ئازەری مودەڕسی لەکاتی پێشکەشکردنی وتار لە کۆنگرەی هەشتەمدا
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پەیوەســت بوون بە حیزبــی دیموکراتی

یــەک بــەرە و یەک نەریت و فەرهەنگی

فۆرمولە و تیۆریزە دەکرد .لە ئەنجامدا

کوردســتان .بــە پێی ئــەوەی کە هەموو

سیاســی نەدەکــرد ،حیزبێــک بــوو کــە

هــەر کەســێک ســەیری سیاســەتی

سیاســەت و بەرنامەکانــی حیزبــی

چەندیــن بــەرە تێــدا چاالکییــان دەکرد.

فەرمــی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێران لەو

کۆمۆنیســتی ئێــران کۆمۆنیســتی بــوو،

هەندێــک جــار ناکۆکــی و ناڕەزایەتییــش

ســەردەمە بــکات ،واتــا تــا ئــەو کاتــەی

بــەاڵم وەکــوو حیزبــە سیاســییەکانی

دەبینــرا ،هەندێــک کــەس جیــا بوونــەوە

کــە کۆمۆنیزمــی کرێــکاری لــە حیزبــی

تــر نەبــوو ،کــە ڕای بگەیەنێــت مــن

لــەم حیزبــە و هەندێکیــش لــە حیزبــی

کۆمۆنیســتی ئێــران جیــا نەبــوەوە،

کۆمۆنیســتم ،کۆنزێرڤاتیڤــم ،لیبڕاڵــم

کۆمۆنیســتی ئێــران مانــەوە و درێژەیان

حیزبێکــە کــە هەمــوو سیاســەت،

یــان هــەر بیــر و باوەڕێکــی تــرم هەیــە،

بــەو ڕێبــازە دا .گرینگتریــن بــەرە یــان

بەرنامــە و تاکتیکەکانــی کۆمۆنیســتی

بەڵکــوو حیزبێکی یەکپارچەیە ،حیزبی

ڕەوت کە لەو سەردەمەدا لە ناو حیزبی

بوە ،و تەنانەت تا ئێستایش من بەرگری

کۆمۆنیســتی ئێــران وەکــوو هەمــوو

کۆمۆنیستی ئێران دەبینرا ،کۆمۆنیزمێک

لــە سیاســەتەکانی دەکــەم .ڕەوتێکی تر

حیزبێکــی تــر خاوەنــی چەندیــن ڕەوت

بوو کە سەرەتا خۆی وەکوو مارکسیزمی

کــە لە نــاو حیزبی کۆمۆنیســتی ئێراندا

و نەریتــی سیاســیی جیــاواز بــوو ،بەاڵم

شۆڕشــگێری پێناســە دەکرد و دواتر بە

بــوو ،بــەرەی ناســیۆنالیزمی کــورد بــوو،

ئــەو تایبەتمەندییانــەی کــە حیزبــی

کۆمۆنیزمــی کرێــکاری دەناســرایەوە،

کــە لــە ســەرەتاوە دژایەتیــی لەگــەڵ

کۆمۆنیســتی ئێــران پێــوەی دەناســرێت،

مەنســووری حیکمــەت تیۆریــزە و

دروســتبوونی ئەم حیزبــە دەکرد ،بەاڵم

سیاســەت ،پڕاکتیــک و بەرنامــەی

نوێنەرایەتیــی دەکــرد .ئــەم ڕەوتــە کــە

دواتــر لەگــەڵ حیزبــی کۆمۆنیســتی

کۆمۆنیســتییە ،کــە بــە چەندیــن شــێوە

لــە نــاو بەرنامــەی حیزبــی کۆمۆنیســتی

ئێــران بــوون بــە حیزبێكــی یەکگرتوو.

لــە کوردســتان ،دەرەوەی کوردســتان و

ئێــران ،واتــا ســتراتێجی کۆمەڵــە لــە

بــەرەی ناســیۆنالیزمی کــورد لــە بــواری

بزووتنــەوە کرێکارییــەکان دەبینــرا.

کوردستان کە بریتی بوو لە ،سیاسەتی

سیاســییەوە هیــچ بۆچوونێکــی جیاوازی

حیزبی کۆمۆنیســتی ئێران بەو شێوەیە

ڕەسمیی حیزب ،سیاسەتی ڕێکخراوەیی

نەبــوو ،یــان هیــچ قســەیەکی جیــاوازی

نەبوو کە هەموویان ڕای بگەیەنێن ئێمە

ئێمــە لــە نــاو چینــی کرێــکار ،بابەتــی

نەدەکــرد ،واتــا هیــچ سیاســەتێکی

کۆمۆنیســتین ،یان هەموویان یەکدەنگ

بەرابەریــی ژن و پیــاو ،دروســتبوونی

دیاریکــراوی نەبــوو ،دەتوانــم بڵێــم لــە

بن و یەک سیاســەتیان هەبێت ،بەڵکوو

شۆرای خەڵک لە ناوچە ئازادکراوەکانی

مەیدانــی سیاســەتدا بێدەنــگ بــوون،

بــە پێچەوانــەوە وەکوو هــەر حیزبێکی

ژێر دەســەاڵتی کۆمەڵە ،بابەتی دژایەتی

بــەاڵم لــە ڕووی نەریــت ،فەرهەنــگ

سیاسیی تر ڕەوتی جیاوازیشی تێدا بوو،

لەگــەڵ ئاییــن ،سیاســەتگەلی ڕادیکاڵــی

سیاســی و ڕێکخراوەییــدا چــاالک بــوون

واتــا هــەم ڕاســت ،هەم چــەپ ،کە هەر

حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران و کۆمەڵــە

و ڕیشــەیان هەبــوو .لــە نیزامیگــەری

کام لەمانە تایبەتمەندی خۆیان هەبوو.

(ڕێکخــراوی

حیزبــی

لــە ناو کۆمەڵە ،ســازانی لەگەڵ حیزبی

پێشــتریش ئامــاژەم پــێ کــرد ،حیزبــی

کۆمۆنیســتی ئێــران) دژی ئێــران و دژی

دیموکــرات ،گرینگیــدان بــە ئاییــن و

کۆمۆنیســتی ئێران لە ڕووی بەرنامە و

هەموو ڕەوتــە بۆرژواییەکان ،چ وەکوو

بــێ بــاوەڕی بــە یەکســانیی ژن و پیــاو

تاکتیکــەوە نوێنەرایەتیــی چینی کرێکار

دەســەاڵتدار و چ وەکــوو ئۆپۆزیســیۆن،

ڕیشەی هەبوو ،ئەمە بەرەیەک بوو کە

و کۆمۆنیزمــی دەکرد ،بەاڵم وەکوو هەر

دژی چینــی کرێــکار ،ئازادیخــوازی و

تەنیــا لە مەیدانی فەرهەنگی ،سیاســی،

حیزبێکــی سیاســیی تــر پەیڕەویــی لــە

دژی مافــی خەڵــک وەســتابوون ،خــۆی

شۆڕشگێڕی و پڕاکتیک بەرگری دەکرد.

کوردســتانی-
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ملمالنێی ڕەوتی کۆمۆنیستی لەگەڵ ئەم

ناســیۆنالیزمی کــوردی و کۆمۆنیزمــی

ئاشــکرا دەبینیــن کــە حیزبــی کۆنپارێــز

ڕەوتە (ناســیۆنالیزمی کورد) ،لە ئاســتی

کرێــکاری قەتیــس کرابــوو ،واتــا لــەم

و لیبــڕاڵ هــەم الیەنــی چەپــی هەیــە و

سیاســەتدا نەبوو ،چونکــە هیچ خاڵێکی

گێــژاوەدا مابــوەوە ،بــەاڵم لــە ڕووی

هەم الیەنی ڕاست .حیزبی کۆمۆنیستی

هاوبەشــیان نەبــوو ،بــەاڵم لــە دژایەتــی

نەریــت و فەرهەنگــی سیاســییەوە هیچ

ئێرانیش هەر بەم شێوەیە بوو ،واتا هەم

لەگــەڵ نیزامیگــەری ،بەڕەوپێشــبردنی

پێوەندییەکــی نەبــوو بــە کۆمۆنیــزم،

الیەنــی چــەپ ،هەم ڕاســت و الیەنێکی

بەرابەریــی نێــوان ژن و پیــاو لــە نــاو

کرێــکار یــان مارکســیزمی شۆڕشــگێڕ

تریش کە بە سەنتەر دەناسرێت هەبوو،

کوردســتانی-

کــە لــە نــاو کۆمەڵــەدا بوو .ئــەم ڕەوتە

واتــا لــە نێــوان چەپ و ڕاســتدا بوو .بۆ

حیزبی کۆمۆنیستی ئێران).

بــە پێــی ئــەوەی کە خۆی وەکــوو چەپ

نموونــە بــە پێــی بەرژەوەندیــی خــۆی

هەروەهــا لــە ڕوانگــەی ئــەم دوو

دەناســاند ،بەاڵم خاوەنی هیچ قســەیەکی

لەگــەڵ کۆمەڵــە و حیزبی کۆمۆنیســتی

ڕەوتــە بەرانبــەر بــە ئیســام ،بۆچوون

تیۆریــک ،یان هیچ باســێکی مارکسیســتی

ئێراندا مامەڵــەی دەکرد .دوای کۆنگرەی

و ڕوانگەیەکــی جیاوازیــان هەبــوو،

کە لە ناو کۆمەڵە لە ئارادا بوو ،نەبوو.

ســێهەم ئێمــە شــاهیدی دژایەتییەکــی

بــۆ نموونــە بیرۆکەیەکــی ماوئیســتیی

تەنانەت خاوەنی سیاسەتێک نەبوو ،کە

سیاســیی تــر و ڕوونتــر لــە نێــوان

دەڵێت :هەر کەسێك خاوەنی هەر بیر و

دژی ناســیۆنالیزمی کــورد لە کوردســتان

کۆمۆنیزمــی کرێــکاری و ڕەوتەکانــی تــر

باوەڕێــک بوو ،دەبێت ڕێزی لێ بگیرێت.

لــە ئــارادا بــوو .تەنیــا ئامانجــی ڕاگرتــن

بە تایبەت چەپی ســەنتەر بووین ،نەک

ســەنتەرەکان

و پاراســتنی کۆمەڵــە بــوو ،تەنانــەت

ناسیۆنالیزمی کورد.

(ناوەنــد) لــە نــاو کۆمەڵە لە پشــت ئەم

ئەگــەر بــە مەرجــی ئیمتیــاز دان بــە

کۆمۆنیزمــی کرێــکاری دوای کۆنگــرە

بیرۆکەیــەوە بــوون ،ملمالنێکانی نێوان

ناســیۆنالیزمی کوردیــش بێــت .ئــەم ســێ

دەســتی بــە دژایەتــی لەگــەڵ چەپــی

ئــەم دوو ڕەوتــە واتا ڕەوتی کۆمۆنیزمی

ڕەوتــە ،ڕەوتگەلێکــی ســەرەکی بــوون

ســەنتەر کــرد ،لــە باســەکانی کۆنگــرەی

و ناسیۆنالیســتی لــەم بوارانەدا بەرچاو

کــە لــە دەرەوەی واڵت ،ئــەم چەپەی بە

ســێهەم ئــەم دژایەتییە زۆر ئاشــکرایە،

بــوو .ڕەوتێکــی بــان چــەپ (چەپتر) لە

شــێوەیەکی تــر دەناســاند ،لیبڕالیزمێــک

لــە بارودۆخێکدا کە نزیــک دەبووینەوە

ناو حیزبی کۆمۆنیستی ئێران هەبوو کە

کە لەم بەشە لە حیزبدا بوو ،هەروەها

بــە

شــەرق

درێــژەی ئەو چەپە ســوننەتییە بوو کە

نەریتێکــی ناکۆمۆنیســتی ،لــە هەمــان

(خۆرهــەاڵت) ،بیرمــان لــەوە دەکــردەوە

پێــش دروســتبوونی حیزبی کۆمۆنیســت

کاتــدا بــێ دەنگــی و بــێ قســەییەک کــە

کــە کۆمۆنیزمــی ئێمــە دەبێــت چ

ئێــران شکســتی خواردبــوو ،بــەاڵم دوا

لــە بەشــێک لەم ڕەوتــەدا بــوو ،دەبینرا.

کۆمۆنیزمێک بێت ،پێوەندیی کۆمۆنیزمی

جــار بــە هــۆی ئــەوەی دەیویســت درێــژە

بــەاڵم ئــەم ســێ ڕەوتــە لــە نــاو حیزبــی

ئێمــە لەگــەڵ چینــی کرێــکار بــە چ

بــە خەباتی بدات ،لەم حیزبەدا مایەوە.

کۆمۆنیســت ئێرانــدا بوونــی هەبــوو،

شــێوەیەکە؟ ئەگــەر کەســێک دەیەوێت

ئەم ڕەوتەیش لە ڕووی سیاسییەوە هیچ

کــە بــە ڕای مــن لــە حیزبێکی سیاســیدا

ســەبارەت بــە کۆمۆنیزمــی کرێــکاری

قســەیەک و بیــر و باوەڕێکــی جیــاوازی

کــە تەنیــا وەکــوو کۆمەڵێکــی ئایینــی

زانیاریــی هەبێــت ،مــن پێشــنیار دەکــەم

نەبــوو ،لــە ڕووی نەریتیشــەوە هیــچ

و ئایدیۆلۆژیــک نەبێــت ،ئــەم ڕەوتانــە

باس و بابەتەکانی مەنسووری حیکمەت

پێوەندییەکی بە کۆمۆنیزم و کرێکارەوە

دەبینرێــت .ئەگــەر ســەیری حیزبــە

ســەبارەت بــە بنەماکانــی کۆمۆنیزمــی

نەبــوو ،زیاتــر لە نێوان کێشمەکێشــمی

ســوننەتییەکانی ئەورووپــا بکەیــن ،بــە

کرێــکاری بخوێنێتــەوە .ملمالنێــکان

کۆمەڵــە

(ڕێکخــراوی

ناسیۆنالیســتەکان

و
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لەناوچوونــی

بلۆکــی

هێشــتا لــە ســەر ئاســتی باســی سیاســی

هەیــە ،لــەم شــەڕە بــێ الیەن بیــن .ئەم

مابوونــەوە ،تەنانــەت تــا ئــەو جێگایەی

ملمالنێیــە بــە گەشەســەندنی بــەرەی

کــە پێوەندیــی بــە ڕەوتــی کۆمۆنیزمــی

ناســیۆنالیزمی کــورد لــە نــاو حیزبــی

دروستبوونی حیزبی

کرێکارییــەوە هەبــوو ،بە ڕوونی باســی

کۆمۆنیســتی ئێــران ،گــۆڕرا بە ملمالنێی

کۆمۆنیستی ئێران بە

دەکــرد ،ڕووداوێکــی گرینگــی ئــەو

کۆمۆنیزمــی کرێــکاری و ناســیۆنالیزمی

واتای پێشڕەویی چینی

ســەردەمە ،هێرشــی ئەمەریکا بۆ ســەر

کــورد .پێشــتریش ئامــاژەم پــێ دا ،لــەم

کرێکار و کۆمۆنیزم

عێــراق و بەهێزبوونــی ناســیۆنالیزمی

ملمالنێیــەدا مەنســووری حیکمــەت بــە

بوو کە لە ملمالنێیەکی

کورد لە باشــووری کوردســتان بوو .ئەم

ئاگادارییەکــەی تــەواوەوە ڕای گەیانــد،

خوێناوی لەگەڵ

بەهێزبوونــە ،بــوە هۆی گەشەســەندنی

مــن دەمەوێــت لەگــەڵ ئــەم ســەنتەرە

بۆرژوازییەک بوون کە بە

ڕەوتــی ناسیۆنالیســتی لــە نــاو کۆمەڵــە

بــێ دەنگە ،کە هیچ قســەیەکی بۆ گوتن

دەسەاڵت گەیشتبوو

و حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران .واتا ئەم

نییــە ،واتــا سیاســەتەکەی قەبووڵــە،

ڕەوتــە بێدەنگیــی شــکاند و ڕایگەیانــد

بــەاڵم لە ڕووی پڕاکتیکــەوە کارێکی تر

کــە ئێمــە لەگــەڵ بەشــێک لــەم حیزبە

دەکات و هەڵوێســتێکی تری هەیە ،خۆم

ناســیۆنالیزمە کوردییانە وەکوو دۆستی

یەکالیــی بکەمــەوە .ئەمەیــش بــوو بــە

خۆمــان مامەڵــە دەکەیــن ،بــەاڵم لــە

شەڕ و ناکۆکییەک لە نێوان کۆمۆنیزمی

بەرانبەر ئەمەدا ڕای ڕەوتی کۆمۆنیزمی

کرێــکاری و ناســیۆنالیزمی کــورد ،تــا

کرێکاری و مەنســووری حیکمەت ئەوە

کاتێــک کە شــەڕ و ناکۆکیی کۆمۆنیزمی

بــوو ،ئەمانــە حیزبێکــی ناسیۆنالیســتی

کرێــکاری لەگــەڵ ئــەو ســەنتەرە

بۆرژواییــن و نوێنــەری ئامانجەکانــی

چەپەدا بــوو ،عەبدولاڵی موهتەدی هیچ

ناســیۆنالیزمی کــورد لــە باشــووری

کێشەیەکی نەبوو و لەگەڵ کۆمۆنیزمی

کوردســتانن .هەروەهــا ئــەو ملمالنێیــە

کرێکاریدا بوو ،بەاڵم کاتێک کە شەڕ و

وا لــە باشــووری کوردســتان لــە ســەر

ناکۆکییەکان لەگەڵ ناسیۆنالیزمی کورد

شــۆرای خەڵکــی لەگــەڵ مــام جــەالل و

دەســتیان پێکــرد ،عەبدولــای موهتــەدی

یەکێتیی نیشــتمانی کوردســتان لە ئارادا

پێگــەی واقیعیــی خــۆی پەیدا کرد و بوو

بــوو ،کــە ئــەو کاتــە بەهێزتریــن ڕەوت

بــە نوێنــەری ئــەم ڕەوتە و دەســتی کرد

(الیــەن) بــوو لــە ســلێمانی ،لــەم شــەڕە

بە دژایەتیکردن لەگەڵ ئەم بۆچوونە.

ئەرکــی سەرشــانى ئێمــە بــوو ،کــە لــە

پلینیۆمــی بیســتەم جێگایــەک بــوو کــە

بەرانبــەر یەکێتیی نیشــتمانی و حیزبە

مەنســووری حیکمــەت و زۆربــەی

ناسیۆنالیستە کوردەکان ،پاڵپشتی چینی

ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی ڕایــان

کرێــکار و خەڵک بین .ئێمە ناتوانین بە

گەیانــد ،چیتــر ناتوانــن ئــەم ملمالنێیــە،

هۆی ئەوەی بارەگامان لە خاکی باشوور

بەتایبەت لەو بارۆدۆخەی ئەو کات کە

“
ئێمــە لە کوردســتاندا بوومان ،دۆخێکی
نیزامــی و ،باســێک کــە کۆمۆنیزمــی
کرێــکاری بــوو ،ئــەوە بــوو کــە لەمــە
زیاتــر مانــەوە لــە باشــووری کوردســتان
و لــە ژێــر هەژموونــی ناسیۆنالیســتی
کــورد یــان بــە گشــتی لــە عێــراق و
هەژموونی حکوومەتی ســەدام ،زیانمان
پــێ دەگەیەنێــت ،واتا لــە مانەوەی ئێمە
ئیمتیــاز وەردەگرن .ڕای ئێمە وابوو کە
قوربانیــی زۆرمــان داوە و لــە داهاتــوودا
هێــرش دەکرێتــە ســەر بارەگاکانمــان.
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لــە ڕووی سیاســییەوە ئێمــە ناچاریــن

تیۆریــک لە ســەری کرا .لەو ســەردەمە

کۆمۆنیســتی ئێرانی ئەو ســەردەمە جیا

لــە درێژمــاوەدا دوو ڕێــگا هەڵبژێریــن:

مەنســووری حیکمــەت و دەفتــەری

بوونەوە ،دەریدەخات کە ئێمە باشترین

یەکەم :ئەوەی کە ناچار بین بە تەواوی

سیاســی ،هەروەهــا زۆربــەی کادیرانــی

هەڵبژاردەمــان بوە و هەڵســەنگاندنێکی

لە عێراق و خاکی باشــووری کوردستان

حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران و کۆمەڵــە

دروســتمان بۆ ئــەو بارودۆخە بوە .ڕای

بچینە دەرەوە ،دوەم :هەر سیاســەتێکی

ڕایانگەیاند ،کە ناتوانن لەگەڵ ئەم بەرە

ئێمە وا بوو ،مانەوە لە خاکی باشووری

ڕاســت کــە حیزبــە کوردییــەکان یــان

ناسیۆنالیســتییە لە حیزبێکدا بمێننەوە

کوردســتان

بێدەنگبوونمــان

حکوومەتــی ســەدام هەیەتــی ،قەبووڵی

و مانەوەیان پێکەوە جێگای مەترسییە،

دەبــات و لــە هەموو بوارێکــدا زۆرترین

بکەین ،یان بێدەنگ بین و هیچ نەڵێین.

واتــا دەرفەتــی چاالکــی لــە هــەر دوو ال

بەربەســتمان بــۆ دروســت دەکات ،لــە

کــە هیچ کام لەم ڕێگایانە لە پڕەنســیپی

دەســێنێتەوە ،لــە ئەنجامــدا بــۆ ئــەوەی

ڕووی سیاســییەوە دەبێت بێدەنگ بێت،

ڕەوتی کۆمۆنیستیدا نییە.

ئێمــە بتوانیــن چاالکیــی کۆمۆنیســتی

بارودۆخێکمان بۆ دەڕەخســا کە لەگەڵ

ســاڵی  1990و پلینیۆمــی بیســتەم ،لــە

خۆمان بکەین و بە پێی ئەوەی زۆرینە

سیاســەت ،ســتراتیجی و بەرنامــەی

الیەن کۆمۆنیزمی کرێکارییەوە یەکالیی

بووین ،چ لە ئاستی کۆمیتەی ناوەندی و

حیزب نەدەگونجا ،لە هەمان کاتدا دەری

بــوەوە کە ئەم چەند ڕەوت یان بەرەیە

چ لە ئاســتی کادیر و ئەندامەکان ،هەر

دەخات کە بوونی بەرەی ناسیۆنالیســتی

زیاتــر لەمــە ناتوانــن لــە چوارچێــوەی

بۆیــە ڕامان گەیانــد کۆمەڵە و ناوەکەی

کــورد کە بۆچوونێکی فاشیســتی هەیە،

حیزبێکــدا بمێننــەوە و ناتوانــن وەکــوو

جــێ دەهێڵیــن و شــەڕی نــاو ،ڕێکخراو،

چەنــدە واقیعییــە .ئــەو مەترســییە کە

حیــزب لــە پــاڵ یەکتــر بمێننــەوە.

چــەک و پــارە ناکەیــن و جیــا دەبینەوە.

مەنســووری حیکمــەت و کۆمۆنیزمــی

ڕەوتگەلێــک کــە بە ئاشــکرا ڕای گەیاند

ناســیۆنالیزمی کــورد لــە بارودۆخی ئەو

کرێــکاری شــاهیدی بــوون ،ئــەم بــەرە تا

کە دەبێت لەگەڵ حیزبە ناسیۆنالیستە

ســەردەمەدا گەشــەی ســەند و شەڕێک

ئــەو ڕادەیــە واقیعییــە کــە دەتوانێت لە

کــوردەکان لــە باشــووری کوردســتان

لــە نــاو حیــزب کۆمۆنیســتی ئێــران و

نــاوت بەرێــت .تــا ئەو ڕادەیــە واقیعییە

یەکگرتــوو بیــن ،کــە ڕووبــەڕووی

کۆمەڵــە لە نێــوان کۆمۆنیزمی کرێکاری

تەنانــەت کەســێک کــە تــا دوێنــێ خــۆی

خەڵــک و چینــی کرێــکار دەبێتــەوە،

و چەپــی ســەنتەر دەســتی پــێ کــرد ،بۆ

بــە کۆمۆنیســت دەزانــی ،ئەمــڕۆ بوە بە

هەروەهــا لــە بەرانبەر گەشەســەندنی

ئــەوەی کۆمۆنیزمــی کرێــکاری لــە نــاو

ناسیۆنالیســتێکی تــۆخ ،دژی فــارس و

ناســیۆنالیزمێکی کــوردی کــە پەیــڕەوی

حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران بتوانێــت

کۆنەپەرســت .ئــەو شــەڕە ،شــەڕێکی

لــە سیاســەتەکانی (بــووش) دەکات ،ئەم

بەهێزتــر کار بــکات ،کە ئەمەیش گۆڕرا

ئیدئۆلۆژیــک نەبــوو ،بەڵکــوو شــەڕێکی

دوو بــەرە چیــی تــر نەیــان دەتوانــی لــە

بــە شــەڕی نێــوان ناســیۆنالیزمی کــورد

سیاســیی نێــوان چەندیــن بــەرە بــوو.

بمێننــەوە.

و کۆمۆنیزمــی کرێــکاری .کەواتــە لــەو

ئەمڕۆ هەر کام لە ئێمە پێگەی واقیعیی

شــەڕی شەخسی و ئایدیۆلۆژیک نەبوو،

ســەردەمە باشــترین ڕێگا ئەوە بوو ،کە

ئێمــە دەردەخــات .ئەمــە گرینگتریــن

بەڵکــوو تا ئــەو جێگایەی کــە پێوەندیی

جیابوونەوە هەڵببژێرین.

تاقیکردنەوەیــە بــۆ ئــەوەی دەربکەوێت

بــە کۆمۆنیزمــی کرێکارییــەوە هەبــوو،

ئەمــڕۆ ئێمــە وەکــوو نوێنــەری ئــەو

بنەمای ســەرەکیی ئەو جیاوازییانە چی

شــەڕێک بــوو کــە بە تــەواوی نووســرا،

کۆمۆنیزمــە کرێکارییــە و ئەمــڕۆی

بوو ،واتا بە قســەی دژە کۆمۆنیستەکان

ڕەخنــەی لــێ گیــرا و ملمالنێیەکــی

حیزبــی

ئایــا جیاوازیی شەخســی و ئایدیۆلۆژیک

چوارچێــوەی

حیزبێکــدا

ڕێکخراوگەلێــک

وا

لــە
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بــەرەو

بوو؟ بەڕای من تەنیا جیاوازیی سیاسی،

دەخــات ،کــە حەقی ئێمە و بەرەی ئێمە

کۆمەاڵیەتی و ڕێکخســتن بوو لە نێوان

بوو کە ئەم جیابوونەوەیە بێتە ئاراوە.

دوو بــەرە کــە لــەو حیزبــەدا بــوون.
ئەمــڕۆی ئــەو چەندیــن بــەرە دەری

پرۆفایل
حیزبی حیکمەتیست (خەتی ڕەسمی)
 حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاریی ئێران – حیکمەتیســت (خەتی ڕەســمی) حیزبێکی کۆمۆنیستی کرێکارییە و باوەڕی بەئەنتەرناسیۆنالیزمی کرێکاری هەیە ،لە مانگی ئابی  ،2004لە الیەن زۆرینەی ئەندامانی کۆمیتە ناوەندی (حککا) ،کە لە
حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران جیا ببوونەوە ،دامەزرا.
 حیزبی حیکمەتیست-خەتی ڕەسمی ،لە 3ی خەرمانانی 1383ی هەتاوی بەرانبەر بە 24ی ئابی  ،2004بە شێوەی فەرمیدامەزراوە .ڕێکخراو و ئەندامانی حیزبی حیکمەتیســت (خەتی ڕەســمی) لە ئێران بە شێوەی نهێنی چاالکی دەکەن ،بەاڵم
لە دەرەوەی ئێران نووسینگەی.
 ئێستا ئازەری مودەڕسی سکرتێری کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی حیکمەتیست (خەتی ڕەسمی)یە. ئەم حیزبە ،درێژەپێدەری نەریتی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی و خەتی مەنسووری حیکمەتە. حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران-حیکمەتیست پابەندە بە ڕێکخستنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتیی چینی کرێکار لە پێناوڕووخاندنی نیزامی سەرمایەداری و دروستکردنی کۆمەڵگایەکی نوێ.
 حیزبی حیکمەتیست حیزبێکی ئەنتەرناسیۆنالیستە و لەپێناو یەکگرتوویی نێونەتەوەیی چینی کرێکار تێ دەکۆشێت. لە ئێران ،حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاری-حیکمەتیســت ،لە پێناو گۆڕینی چینی کرێکار بە هێزێکی گەورە و کاریگەریکۆمەاڵیەتی و سیاســی ،هەروەها بۆ ســەقامگیریی حکوومەتی کرێکاری بە شێوەی کۆماری سوسیالیستی و سەرکەوتنی
بەرنامەی «دونیایەکی باشتر» خەبات دەکات.
 لە ســاڵی  2014دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو ســاڵ بە ســەر ڕاگەیاندنی مەوجودیەتی حیزبێکی تر بە ناوی حیزبیحیکمەتیســت ،لە کۆنگرەی حەوتەمەوە ناوی حیزب گۆڕرا بە حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاریی ئێران-حیکمەتیست (خەتی
ڕەسمی).
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پرۆفایل
ئازەرى مودەرسی

 لەدایکبووی ساڵی 1959ی زاینییە. خوێندنی ســەرەتایی و ئامادەیی لە چەند شــاری ئێران بەتایبەت تاران تەواو کردوە و  .لە ســاڵی 1978ەوە و پێشڕاپەڕینی گەالنی ئێران بۆ درێژەدان بە خوێندن چوەتە واڵتی ئەمەریکا و لەگەڵ دەستپێکی ڕاپەڕین گەڕاوەتەوە..
 پێش ڕاپەڕین لە کۆبوونەوەی گروپە چەپ و حەڵقە ڕۆشنبیرییەکان لە تاران بەشداریی کردوە. دوای ڕاپەڕیــن چاالکیــی لەگــەڵ هێــزە چەپەکان لە نێــوان ژنان و کرێکاران دەســت پێ کردوە و لە ســاڵی 1979بەمەبەســتی چاالکیی سیاســی چوەتە شــاری سنە و لە شەڕی 24ڕۆژەی ســنە و مانگرتنی جەماوەری خەڵکی سنە لە ساڵی
 1980بەشداریی کردوە و پاشانیش بە نهێنی درێژەی بە چاالکییەکانی داوە.
 لە ساڵی  1983هاوکات لەگەڵ شەپۆلی بەرباڵوی ڕەشبگیری و لەسێدارەدانەکان چوەتە ناوچە ئازادکراوەکانی کوردستانو هاوکات لەگەڵ دامەزراندنی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لەو ساڵەدا ،چاالکی و خەباتی خۆی لە بواری سیاسی و نیزامی
دەست پێ کردوە و لە ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستى ئێران (کۆمەڵە).
 لە ســاڵی  1991لەگەڵ جیابوونەوەی گروپی کۆمۆنیزمی کرێکاری بە ڕێبەرایەتیی مەنســووری حیکمت ،چوەتە واڵتیئەڵمانیا و لە حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری لە بواری ژنان ،گەنجان ،بەڕێوەبەری تەلەڤزیۆن و....درێژەی بە چاالکییەکانی
خۆی داوە.
 لە ساڵی 2004لەگەڵ زۆربەی ئەندامانی ڕێبەری حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران (حکمەتیستیان) پێک هێنا .وەکڕێبەری کۆمیتەی دەرەوە ،بەڕێوەبەری تەلەڤزیۆن ،سەرنووســەری چاپەمەنییە جۆراوجۆرەکان و ئەندامێیەتی لە ڕێبەری
حیزب بەشداریی کردوە.
 لە ســاڵی  2016حیزبی کۆمۆنیســتی کرێکاریی ئێران (خەتی-ڕەســمی)یان دروســت کرد .ئێستا ســکرتێری کۆمیتەیناوەندی حیزبی حیکمەتیست (خەتی ڕەسمی)یە.
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