
پیرامون انشعاب قریب الوقوع در کومه له و 
حزب کمونیست ایران! 

در روزھـای اخیر بـا اعـالم بـرگـزاری قـریب الـوقـوع کنگره ی یک جـانـبھ ی کومـھ لـھ از 
سـوی "کمیتھ رھـبری کومـھ لـھ" و بـھ دنـبال سـفر تـعدادی از مسـئولین "کمیتھ ی اجـرایی 
حـزب کمونیست ایران" بـھ اردوگـاه این سـازمـان در کردسـتان عـراق مـواضـع منتشـر 
شـده از سـوی دو طـرف عـمق بحـران تـاسـف بـرانگیز درون این جـریان و شـدت گیری 
بـازگشـت نـاپـذیر اخـتالفـات درونی بین "حـزب کمونیست ایران" و سـازمـان کردسـتان آن 
یعنی "کومــھ لــھ" را بــھ نــمایش گــذارده اســت، تــا جــایی کھ اکنون ھــر دو طــرف بــا 
قـاطعیت از "قطعی شـدن انـشعاب" در صـفوف این جـریان صـحبت می کنند؛ انـشعابی 
کھ بـــھ جـــرات می تـــوان گـــفت بـــا وجـــود گـــذشـــت چـــندین مـــاه از اعـــالم بـــرخی 

"مـرزبـندی" ھـای رسمی اعـالم شـده تـوسـط طـرفین _از جـملھ نـقد بـھ بـرخی مـوضـع گیری ھـای رھـبری کومـھ لـھ بـھ نـفع 
نیروھـای ارتـجاعی و ضـد انـقالبی مـنطقھ و یا نـقد بـھ وجـود تفکرات و ایده ھـای مخـرب "حکمتیستی" در رھـبری حـزب 
کمونیست ایران_ ھــنوز فــاقــد مــبانی روشــن نــظری و یا روشــن کننده ی دالیل اصلی اخــتالفــاتی می بــاشــد کھ حکم بــر 

ضرورت اجتناب ناپذیر یک انشعاب اصولی بدھد. 

مـطالـعھ ی اعـالمیھ ھـا و مـواضـع منتشـره از سـوی دو طـرف بـر یک واقعیت تـاسـف بـار مـھم تـر تـاکید می کند. ھـمان گـونـھ کھ 
چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران در اعـالمیھ مـورخ ٧ مھـر ١٣٩٩ (٢٨ سـپتامـبر ٢٠٢٠) خـود تـاکید کرده بـودنـد بـھ رغـم 
وجـود تـجارب انـشعابـات غیر اصـولی در جـنبش، در انـشعاب اخیر بین کومـھ لـھ و حـزب کمونیست ایران نیز مـا شـاھـدیم 
کھ بـھ دلیل عـدم وجـود ھیچ بـرنـامـھ و پـالتـفرم مـشخص از سـوی دو جـناح کھ روشـنگر مـبانی نـظری و بـرنـامـھ ای آنـان بـوده 
و بـھ طـور شـفاف و آشکار بـرای مـطالـعھ و انـتخاب خـط و بـرنـامـھ سیاسی در اختیار نیروھـای این دو جـریان، تـوده ھـای 
ھـوادار و جـنبش انـقالبی قـرار گـرفـتھ بـاشـد این جـدایی در خـدمـت دفـاع از اصـول و خـط انـقالبی و تسھیل و ھـموار کردن 
راه رشـد جـنبش قـرار نـخواھـد گـرفـت. بـر عکس چنین جـدایی ھـا و انـشعابـاتی بـا بـھ جـا گـذاردن غیر قـابـل انکار تـاثیرات 
منفی در جـنبش حتی بـاعـث یاس و انـفعال نیروھـای خـود آن تشکل می گـردد و در نتیجھ نمی تـوانـد بـاعـث تـقویت جنبشی 
گـردد کھ جـریان سیاسی مـربـوطـھ ادعـای تـعلق بـھ آن را دارد و این انـشعاب ھیچ گـرھی از مشکالت مـردم را حـل نـخواھـد 

کرد. 

مـطالـعھ مـواضـع تـاکنون منتشـر شـده از سـوی "کمیتھ رھـبری کومـھ لـھ" و "کمیتھ اجـرایی حـزب کمونیست ایران" نـشان 
می دھـد کھ دامـنھ ی تـاثیرات منفی این انـشعاب ممکن اسـت بسیار گسـترده تـر شـود. چـرا کھ بـر بسـتر بحـران زیان بـار فعلی 
در صـفوف این جـریان بـھ دلیل عـدم رعـایت اصـول انـقالبی و دمکراتیک نـاظـر بـر یک انـشعاب اصـولی، مـا شـاھـد کاربـرد 
زبـان "تھـدید"، "جـنگ روانی" و حتی اسـتفاده بـالـقوه از زور بـرای حـل تـضادھـای درون خـلقی ھسـتیم. این واقعیت بـاعـث 
نـگرانی ھـر جـریان انـقالبی و واقـعا آزادی خـواھی شـده کھ در این بحـران، نـگران وضعیت سیاسی و امنیتی نیروھـای 
مـبارز و فـداکار ھـر دو جـناح ھسـتند کھ بـا آرزوی مـبارزه بـا رژیم جـنایتکار جـمھوری اسـالمی در صـفوف این جـریان بـھ 

سر می برند. 

چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران بـا تـاکید بـر ضـرورت وفـاداری ھـر دو جـناح حـزب کمونیست ایران و سـازمـان کردسـتان آن 
(کومـھ لـھ) بـھ اصـول حـاکم بـر چـگونگی حـل تـضادھـای درون خـلقی، بـھ طـور مـشخص بـر ایجاد یک فـضای سـالـم بـرای 
دیالـوگ بین طـرفین این انـشعاب بـھ مـنظور ھـدایت و کنترل یک پـروسـھ دمکراتیک، مـسالـمت آمیز و شـفاف و روشـن 
بـرای تـوده ھـای سـازمـانی تـاکید می کنند. این پـروسـھ از جـملھ بـاید در بـر گیرنـده یک تـوافـق بـر سـر چـگونگی تقسیم 
امکانـات مـبارزاتی در مـنطقھ و خـارج از کشور بـا در نـظر گـرفـتن شـمار نیروی این دو جـریان بـرای مـبارزه علیھ 
جـمھوری اسـالمی بـاشـد کھ ھـر دو طـرف ادعـای پیکار بـرای سـرنـگونی آن را دارنـد. این تـنھا راه بـھ حـداقـل رسـانـدن 
ضـررھـای سیاسی و اجـتماعی یک انـشعاب غیر اصـولی در صـفوف پیشمرگـان و نیروھـای مـبارز درون این جـریان و 

ممانعت از سو استفاده ھای دشمن و برخی از نیروھای ناسالم و مرتجع می باشد. 

چریک هاي فدایی خلق ایران 
25 دي 1400 برابر با 15 ژانویه 2022 


