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مقدمه  

ماه مارس  ٢٤تا  ٢٢کنفرانس دوازدھم تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران در روزھای  

و در این زمینه محور کنفرانس با نگاھی کلی به اوضاع جھان کار خود را آغاز کرد  برگزار شد. ٢٠١٩

آن قرار ولوژیک و اکولوژیک ایدئسیاسی، اجتماعی،  تبعات خود را بر بحران اقتصادی جاری و ھایبحث

به عنوان یکی از بحرانی ترین و حساس ترین مناطق ھم  را . سپس مھمترین مسائل خاورمیانهداد

ورد بحث جھان و ھم به دلیل حضور ما در این منطقه و تاثیر مستقیم تحوالت آن بر فعالیت حزبی ما، م

قرار  بررسید بحث و رور حزب مورانس دوازدھم تشکیالت خارج از کشکه در کنفموضوع دیگر قرار داد. 

  قرار دارد. محور اصلی فعالیت ھای حزبدر که وضاع سیاسی کنونی در ایران بود ا گرفت

 به ارزیابی از نقش و جایگاه تشکیالت خارج از کشور حزبخود  اتمباحثاز  یدیگرکنفرانس در بخش 

بر اساس را  وظایف و اولویتھای عمومی و دورەای تشکیالت خارج از کشور کمونیست پرداخت و نھایتا 

اتخاذ نمود.خطوط مندرج در استراتژی حزب کمونیست ایران    

 که مھم ترین بخشھای مباحث فوق را کنفرانس استاین آنچه مالحظه می کنید متن بیانیه پایانی 

در بر می گیرد.  

اوضاع جھانی  

دولتھای سرمایەداری برای از سرگذراندن و عبور از بحران اقتصادی که از سال علیرغم تالشھای 

نشانەھای آن از آمریکا نمایان شد و به تدریح جھان را فرا گرفت، علیرغم فراز و نشیب ھائی   ٢٠٠٨

که روند جھانی شدن این بحران پیموده و علیرغم تحت فشار قرار دادن طبقه کارگر و سایر اقشار 

جامعه در مقیاسی جھانی، نظام سرمایەداری نتوانسته است به دوره رونق قبل از بحران  فرودست

خود باز گردد. ادامه این بحران ھیچ کسب و کار و عرصەای از اشتغال را در امان نگذاشته است. این 

یت بحران، جامعه سرمایەداری را با بحرانھای اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک روبرو ساخته و مشروع

این نظام را در نزد تودەھای وسیعتری از مردم محروم جھان زیر سوال برده است.   

ھای سرمایەداری برای از سر گذراندن این بحران تاکنون به راە حلھای بدون نتیجەای پناە بردەاند. دولت

انیھا و آنھا در نخستین قدم با سرازیر کردن چندین ھزار میلیارد دالر از بودجه عمومی به گلوی کمپ

سطح خدمات  ،بانکھای در شرف ورشگستگی تا حدودی از شدت این بحران کاستند، اما در مقابل

عمومی جامعه را به شدت پائین آوردند. از محیط زیست انسانھا مایه گذاشتند و آنرا با شدت 

ریاضت بیشتری تخریب نمودند. از لحاظ نظری اقتصاددانان و متفکران بورژوازی در میان نظریەھای 

اقتصادی نئولیبرالیستی، در ھم آمیختن نوعی از سیاست اقتصادی مبتنی بر کینزیسم با 
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نئولیبرالیسم، و حتی تالش برای بازگشت به سوسیال دموکراسی و اقتصاد کینزی، در نوسان بودند. 

ه برون عالوه بر این، تئوریسین ھای نھادھای مدافع این نظام ھر از گاھی نظریەای را جھت یافتن را

راه به جایی نبرذەاند. از تئوری "تمرکز ثروت و  آنھا ھم رفت از این بحران عنوان می کنند که تاکنون

توزیع درآمد" توماس پکتی گرفته تا تئوری "قانونمندی بازار" جان تیرول ھمگی تالشھای نافرجامی 

لوحانه نظام اقتصادی ەسادردازی که با غروری ی رسید که فوکویاما، نظریەپبودەاند. کار به جای

سرمایەداری را ابدی میخواند، از برج عاج پایین آمد و به اشتباه خود اعتراف نمود و با تصوری که خود 

 "از سوسیالیسم دارد، اعالم می کند که سوسیالیسم راه نجات است. بدین ترتیب بحران جاری و کال

با فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی سر داده یاگونه را، که وتکامل مناسبات این نظام، ھمه وعدەھای ر

می شد، به سراب تبدیل کرد. نه تنھا تاریخ به پایان نرسید و نه تنھا جھان آرامش و رونق را به خود 

ندید، بلکه فجایع عراق، افغانستان، لیبی، سوریه و یمن آفریده شدند و زمینه ظھور پدیدەھایی 

یان در گوشه و کنار جھان به قدرت ارگردید، افراط گ ھمچون داعش و خشونتھای نئوفاشیستی فراھم

رسیدند و یا به کسب قدرت نزدیک شدند، محیط زیست بیشتر از ھر زمان دیگر به ویرانی کشیده شد 

و مصائب بیشمار دیگری بر بشریت تحمیل گردید.   

در عین حال و  از دست دادن مشروعیت و باور به راه حلھای دولتھا، نھادھا و متفکرین سرمایەداری،

مھم تر از ھمه، پراکندگی اعتراضات کارگری و تودەای و غیبت یک رھبری سوسیالیستی، زمینه را  

برای تحرک گروھھا و احزاب راست افراطی نژادپرست و پناھنده ستیز، زن ستیز، مذھبی و ارتجاعی 

افرادی ھمچون در ھمه کشورھای جھان فراھم آورده است. به دست گرفتن قدرت سیاسی از طرف 

در واقع یکی از شاخص ھای اوربان، رجب طیب اردوغان و ...  دونالد ترامپ، رودریگو دوترته، ویکتور

بحران سیاسی و ایدئولوژیک نظام سرمایەداری است.  

رانی جاری بطور ناگزیری مقاومت و مبارزه کارگران و سایر اقشار فرودست جامعه را اگر چه شرایط بح 

اگر چه خیزشھای فراوانی در بسیاری از کشورھای جھان ھر روز سرمایەداران ، تشدت بخشیده اس

و دولت ھایشان را به چالش می کشد، اگرچه جناح چپ اتحادیەھای کارگری و گرایش رادیکال درون 

جنبشھای اجتماعی موقعیت بھتری را برای ابراز وجود پیدا کردەاند و در بسیاری موارد به جلو صحنه 

اما ھنوز گرایش رادیکال سوسیالیستی نتوانسته رھبری و ھژمونی خود بر اعتراضات  آمدەاند،

عمومی و کارگری را تامین کند. در مواردی احزاب و جریانات چپ نما، با تغذیه از مبارزات کارگری و 

تودەای و فشارھای ناشی از سیاست ریاضت اقتصادی دولت ھا و حضور پررنگ تر احزاب نژاد پرست، 

نستەاند موقعیت بھتری را به دست آورند و حتی قدرت سیاسی را نیز در دست بگیرند. اما چنین توا

ژوازی جھت آرام کردن اوضاع بحرانی تبدیل رروندی نھایتا به ابزاری برای تفاھم جناح چپ و راست بو

گران در اسپانیا، به دست گرفتن رھبری حزب کار "پودموس"در یونان و  "سیرزا"شده است. جنبش 
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در آمریکا نمونەھایی از چنین روندی به  زانگلیس از طرف جرمی کوربین و مطرح شدن برنی ساندر

شمار می آیند. از این رو جناح چپ بورژوازی نیز دچار بحران مشروعیت است و اعتماد مردم عاصی از 

دگان با خیزشھا تعمیق شکاف طبقاتی را به خود جلب نمی کند. در نتیجه، کارگران و دیگر استثمار ش

و قیامھای مداوم خود ھر روز دولت ھا و سرمایەداران را به چالش می کشند و محیط ھای کار و 

میادین شھرھا را به عرصە مبارزەای بی وقفه تبدیل کردەاند. تازه ترین نمونه آن جنبش پر قدرت 

 که این دوره، دورهموسوم به "جلیقه زردھا" در فرانسه است. این وضعیت به وضوح نشان می دھد 

و زایش سوسیالیسم است. این روند اگر چه در حال خود آمادەسازی جھت گذار از نظم سرمایەداری 

حاضر به شکلی پراکنده و بدون ساختار روشنی پیش می رود اما مبتنی بر یک منطق مبارزه طبقاتی 

در به تدریج کارگر  باشد. در چنین پروسەای است که طبقهبرای شکل دادن به یک نظم نوین می

مسیر کسب آگاھی و متشکل شدن در احزاب طبقاتی خود گام بر میدارد تا سرانجام در رسیدن بە 

نقطه اوج مبارزه طبقاتی سیستم حاکم را زیرو رو کند، روابط مالکانه را دگرگون سازد و نظام اجتماعی 

ی پیشبرد پروسە این دوره گذار سوسیالیستی را جایگزین آن نماید. از آنجایی که شرایط عینی برا

می فراھم است، گر سو یتاریخی یعنی رشد نیروھای مولده از یک سو و رشد مبارزه طبقاتی از د

دادن به یک نظام سوسیالیستی  توان از دوره گذار از سرمایەداری و خود آمادەسازی برای شکل

ز سرمایەداری آماده است و آنچه به میان آورد. به بیان دیگر اکنون شرایط عینی برای گذار ا سخن

غایب است بلوغ عنصر ذھنی به عنوان عنصر تکمیل کننده پروسه گذار است. منظور از عنصر ذھنی 

رھبری  یھمان آمادگی طبقه کارگر از لحاظ آگاھی، سازمان و حزب سیاسی طبقاتی و کسب توانای

کردن سایر جنبش ھا و حرکت ھای رادیکال اجتماعی است.  

امروز بر ھمگان آشکار است که نظام سرمایەداری نمی تواند مشکالت اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، زیست محیطی و سایر مصائب تحمیل شده به جوامع بشری را حل کند. از ھمین روست 

که تالش می شود تبعات زیانبار بقای این نظام مدیریت شود و افکار عمومی با این ادعا متقاعد گردد 

ر چه این نظام ظرفیت حل ھمه مشکالت را ندارد اما کماکان تنھا نظامی است که می تواند که، اگ

کردن این واقعیت برای دولت  پنھانباالترین درجه از پیشرفت، رفاه، آزادی و امنیت را تامین کند. اما 

ت که تحت حاکمیت این نظام اس که ،ھا، تئوریسین ھا و استراتژھای این نظام کار سادەای نیست

بیش از نیمی از بشریت در چنگال گرسنگی به سر می برد، جنگھای خانمان سوز صدھا ھزار قربانی 

می گیرد، حقوق سیاسی میلیونھا انسان پایمال می شود، بحران فاجعه بار پناھندگی رخ می دھد، 

 ھستی و طبیعت انسان، یعنی محیط زیست بطور جدی در معرض تخریب قرار می گیرد و بسیاری

سایه شوم خود را بر باالی سر بشریت گستراندە است.که مصائب دیگر   
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واقعیت این است که نظام سرمایەداری برای ھیچکدام از این مشکالت راه حل ندارد. ھمه تالشھای 

این نظام برای فائق آمدن و مدیریت این بحرانھا به اتخاذ وسیع برنامەھای ریاضت اقتصادی، حمله به 

ه کارگر، کاستن از حقوق سیاسی شھروندان، دامن زدن به جنگھای خانمان سوز و دستاوردھای طبق

رقابت تسلیحاتی منتھی می شود. بنابر این ھیچ دورنمایی برای عبور از این بحران ھا وجود ندارد مگر 

کوتاه سخن، بحران . جایگزین آن شودستی و یک نظام سوسیالیآنکه این نظام بطور کلی دگرگون 

راه حل سرمایەدارانه ندارد!ی کنون  

رھایی که برای  ماند ی نمیبا توجه به این واقعیت عینی و روند تکامل تاریخ است که تردیدی باق

که انجامعه بشری از چنگال نظام سرمایەداری بدیل دیگری جز سوسیالیسم وجود ندارد. اما، ھمچن

ای گذار از سرمایەداری به سوسیالیسم قبال به آن اشاره شد، به رغم بوجود آمدن شرایط عینی بر

ھنوز آمادگی ذھنی به دست نیامده است. جنبش طبقه کارگر و کمونیست ھا برای مطرح شدن به 

عنوان یک آلترناتیو در دسترس، الزم و ضروری است به یک جنبش اجتماعی، سیاسی و تحزب یافته 

ست می آید؟ واقعیت این است چنین چنین موقعیتی چگونه به د است، تبدیل شوند. حال سئوال این

موقعیتی تنھا در جریان نبرد روزانه کارگران و پاسخگویی به معضالتی که پیشاروی مبارزه این طبقه 

قرار دارد کسب می شود. در شرایط کنونی اعتصابات کارگری و اعتراضات عمومی و تودەای علیه 

که این نظام به بشریت تحمیل کرده سیاست ھای ریاضت اقتصادی و مبارزه علیه سایر مصائبی 

است بستر مناسبی برای دستیابی به این موقعیت است.   

أوضاع خاورمیانه  

خاورمیانه یکی از مھم ترین مناطقی است که در آن قدرتھای جھانی بر سر کسب موقعیت بھتر 

تاکنون عبارت از  اقتصادی و سیاسی با ھم در رقابت ھستند. در این میان  استراتژی آمریکا از دیرزمان

کنترل خود بر مناطق و منابع انرژی خیز در خاورمیانه را از دست ندھد و ھمزمان  ،این بوده است که

دامنه نفوذ قدرت ھای دیگر، از جمله روسیه و چین را محدود کند. اما با وجود این تالشھا و حضور 

نکرده است. حضور فعاالنه روسیه در پررنگ آمریکا در این منطقه، موقعیت بالمنازع را برای وی کسب 

حوزه نظامی و چین در حوزه اقتصادی و ھمچنین جستجوی راھھای دیگر از طرف قدرت ھای محلی 

جھت تثبیت موقعیت منطقەای خود، این استراتژی آمریکا را به طور جدی به چالش کشیدە است. 

ەھای مختلف از حمایت دولت آمریکا تجربه سرنگونی چند دیکتاتور در این منطقە که ھمه آنھا در دور

برخوردار بودند، سایر دولت ھای  این منطقه را بە این باور رساندە است که نمی توانند برای ھمیشه 

روی حمایت و موقعیت برتر آمریکا حساب باز کنند. از این رو دولتھای منطقه بیشتر از گذشته به دنبال 

تر وابسته به آمریکا ھستند. در این راستا برخی از "به اصطالح" کسب ھویت مستقل و موقعیت کم
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این قدرت ھای منطقەای تالش می کنند اقدامات امنیتی خود را در عرصەھای اقتصادی، سیاسی و 

نظامی توسعە دھند و به اعتبار امکانات و توانایی ھای خود راسا" سھمی در بازی قدرت در این 

عیف موقعیت آمریکا توانستە است جایگاه خود را در این منقطه به دست آورند. روسیه با علم به تض

منطقه تقویت کند. نقش روسیه در سوریه و موفقیتش در حفظ قدرت رژیم بشار اسد یکی از مھم 

ترین نشانەھای شکست موقعیت ھژمونیک آمریکا و نقش فعال روسیه در منطقه است.  

و منطقەای نیست. این منطقه در عین حال و  البته خاورمیانه تنھا صحنە رقابت میان قدرتھای جھانی

به عنوان بخشی از نظام سرمایەداری جھانی، محل فعالیت و مبارزه جنبش ھای اجتماعی، تضاد 

طبقاتی و تالش مردم تحت ستم برای رھایی از وضع موجود است. در واقع دینامیک اصلی تحرکات 

به عبارت دیگر به موازات رقابت قدرتھای  می دھند.این منطقە را ھمین مبارزات اجتماعی تشکیل 

جھانی و منطقەای، کارگران، زنان و جوانان تحت ستم در اشکال مختلف مبارزه می کنند و بر روند 

تغییر و تحوالت این منطقه، اگر نه آنطور که خود می خواھند اما در اشکال مختلف، تاثیر می گذارند. 

د، اگر چه نھایتا به دیکتاتور این منطقه را به زیر کشی جنبش عظیم موسوم به "بھار عربی" که چند

نتوانست اھداف خود را متحقق کند، اما در عین حال نشان داد که در ماورای رقابت  دالیل معینی

قدرتھای امپریالیستی و  مرتجعین محلی نیروی سومی در کار است که بالقوه توان آنرا دارد پروژه 

و خواب مرتجعین محلی را آشفته سازد. ھای امپریالیستی را مختل کند  

عالوه بر این وضعیت عمومی، دو مسئله اصلی بر روند رویدادھای خاورمیانه تاثیر ویژەای دارند. 

مسئله فلسطین و مسئله کرد. این دو مسئله در واقع دو معضل سیاسی و اجتماعی این منطقە 

ھستند که تا کنون الینحل و بی پاسخ ماندەاند. مردم فلسطین نه تنھا از حق تعیین سرنوشت خود 

محروم شدەاند و میلیونھا نفر از آنھا از سرزمین خود بیرون رانده شدەاند، بلکه حتی آنھایی ھم که در 

از ابتدائی ترین امکانات انسانی از  دولت اسرائیل قرار دارند،این سرزمین باقی ماندەاند در محاصره 

نه آنھا با وحشیانه نوع آب، خوراک، مسکن، کار، بھداشت و مدرسه محروم شدەاند و مقاومت عادال

ترین روشھا سرکوب می شود.  واقعیت این است که این وضعیت نتیجه سیاست ھای امپریالیستی 

دولت آمریکا و دولت ھای اروپایی در دفاع از دولت نژادپرست و جنایتکار اسرائیل جھت حفظ "ثبات" 

ابا به سرکوب وحشیانه حاھی از موقعیت خود در منطقه بی ماین منطقه است. دولت اسرائیل با آگ

مردم فلسطین می پردازد و خود را در مقابل ھیچ نھاد بین المللی و اعتراضات جھانی پاسخگو نمی -

داند. به ھمین دلیل است فلسطین را عمال" به یک زندان بزرگ تبدیل کرده است و سیاست ھای 

نژاد پرستانه خود علیه مردم بی دفاع فلسطین را پیش می برد.  
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مسئله کرد یکی دیگر از مسائل حل نشده و تاثیرگذار در رویدادھای خاورمیانه است. مردم کرد در 

بخشھای مختلف کردستان ھمچنان از وجود ستم ملی رنج می برند و مبارزه تاکنونی آنھا برای 

عکس  برپا شده است جنبشی که جھت رفع ستم ملیرھائی به نتیجه نرسیده است. از این رو 

حق طلبانه در برابر تبعیض، نابرابری و بی حقوقی است که امروز بر این مردم تحمیل می  العملی

ویز "حفظ تمامیت با دستام و نیسم و شوبه ایدئولوژی ناسیونالیس شود. دولت ھای مرکزی با اتکا

ارضی" و تقابل با "تجزیه طلبی" به وحشیانەترین شیوه خواست برحق مردم کردستان برای رفع ستم 

لی را سرکوب می کنند. ناسیونالیسم کرد نیز از ھمین شرایط، یعنی وجود ستم ملی و وجود یک م

جنبش تودەای برای رفع آن، تغذیه میکند و بر مبنای آن احزاب سیاسی و نھادھای مختلفی را شکل 

ن داده است. اما برای این احزاب رفع ستم ملی نه یک ھدف و آرمان بلکه ابزاری برای بدست آورد

سھمی در قدرت سیاسی محلی و یا سراسری است. چنانچه این ھدف آنھا به شکلی از اشکال 

تامین شود، حتی به آرمان ظاھری رفع ستم ملی ھم پشت خواھند کرد. از اینرو  وظیفه حل 

ریشەای مسئله ملی کرد، مانند بسیاری از معضالت دیگر این جامعه، که بورژوازی مسبب و عامل 

، بر عھده کمونیستھا و طبقه کارگر است که وجود این ستم و تبعات ناشی از آن قبل از بقای آنھاست

ھمه بر دوش آنھا سنگینی می کند. با توجه به اھمیت این مسئله برای حزب ما، الزم است قدری 

دیگر بر روی این مسئله تاکید کنیم.  

ید به ناسیونالیسم به عنوان یک آنچە که اساسا الزم است مورد توجه قرار بگیرد این است که نبا

نگاه کرد. در کردستان، مثل ھر جامعه دیگر، ناسیونالیسم  در جامعه کردستان پدیده انتزاعی و مجرد

یک ایدئولوژی است که وجود ستم ملی به آن ابعاد اجتماعی داده است. این ایدئولوژی، اندیشه، 

را تحت تاثیر قرار داده و عادات و سنتھای فرھنگ، ادبیات و ھنر مردم این جامعه و طبقات مختلف 

اجتماعی جان سختی را بوجود آورده است. از اینرو  خنثی کردن عوارض این پدیده جز با نیروی 

اجتماعی نیرومندتر از آن میسر نیست. نیرویی که اساسا از آگاھی، رھبری و تشکل طبقه کارگر و 

ت می گیرد. گسترش فرھنگ و نفوذ این طبقه در سطح جامعه نشا  

در عین اینکه ناسیونالیسم در کردستان با پیدایش نظام سرمایەداری در کشورھایی که مردم کرد در 

آنھا زندگی می کنند ھمزاد است و اکنون نیز از مناسبات موجود نیرو می گیرد، اما در عین حال 

در آن قرار گرفته، به موقعیتی که سرمایەداری عصر ما  و به حکم شرایط عینی ،اش موقعیت اجتماعی

چالش کشیده شده است. در عصر گلوبالیزاسیون و جھانی شدن سرمایە ھیچ نیرویی نمی تواند بر 

اساس محدودنگری منطقەای، ملی و ایجاد تقدسات داخلی و منحصر کردن اندیشه خود در ھمه 

حیات عرصەھای اقتصادی، فرھنگی، سیاسی، فلسفی و ھنری در چھارچوب مرزھای معین به 

اجتماعی خود ادامه دھد. از این رو فرھنگ، زبان، ھنر، ادبیات، سیاست، فلسفه و نگرش 
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ناسیونالیستی قدرت خود برای امر بسیج تودەای را جھت تحقق سیاست ھایش نسبت به گذشته تا 

حدود زیادی از دست داده است. می توان گفت آنچه از این تفکر باقی مانده جنبەھای احساسی و 

لیستی آن است که خود را در شکل آژیتاسیون و تحریک احساسات مردم تحت ستمدیده نمایان پوپو

می کند. به بیان دیگر نمی توان ناسیونالیسم را به عنوان بخشی از زیربنای جامعه قلمداد کرد که 

وال دارای برنامەھای اقتصادی منحصر به فرد و یا سیاست کارا برای اداره جامعه باشد. می توان سئ

کرد پس ناسیونالیسم در کردستان بر چه اھرمھایی کماکان استوار است. واقعیت این است که بقای 

ناسیونالیسم در این جامعه به بقای ستم ملی گره خورده است. این تفکر از وجود ستم ملی بر مردم 

الیسم کرد کردستان تغذیه می کند و تا زمانی که این ستم بر مردم کردستان تحمیل شود، ناسیون

در مقابله با گرایش ناسیونالیستی در جامعه  ابراز وجود خواھد کرد. از این رونیز در سطح اجتماعی 

کردستان الزم است ھمان سرچشمه را در در نظر داشت که این گرایش فکری از آن تغذیه و بر 

فع ستم ملی بر اساس آن پایگاه اجتماعی خود را حفظ می کند. برای ما کمونیست ھا تالش برای ر

مردم کردستان و دفاع از حق آنھا برای تعیین سرنوشت خویش، شرکت فعال و مسئوالنه در مبارزات 

آنھا، تغییر مثبت در زندگی روزمرە و از این طریق جلب اعتماد آنھا مؤثرترین روش برای مقابله با 

مادی مردم کارگر و زحمتکش ناسیونالیسم است. کمونیست ھا در جریان مبارزه برای تغییر در زندگی 

و وفادار ماندن به آرزوی آنھا برای رھایی از ظلم و استثمار است که می توانند اعتماد آنھا را به دست 

بیاورند و ھمسو با تالش برای برچیدن ستم ملی سرچشمه تغذیه ناسیونالیسم را بخشکانند.   

در ضرورت رفع ستم ملی، بعنوان مانعی بر با توجه به اینکه کمونیستھا به دلیل پیگیری و جدیتی که 

سر راه حرکت جامعه به سوی آزادی و رفاه و برابری و وحدت طبقه کارگر دارند، میتوانند نقطه امید 

مردم کرد برای رھایی از ستم ملی باشند. کومەله در کردستان ایران دارای چنین موقعیتی است و با 

د می تواند رھبری جنبش رفع ستم ملی در کردستان ادامه سیاست ھای مسئوالنه و رادیکال خو

ایران را در دست بگیرد.  

اوضاع ایران  

رویدادھای دوره گذشته، بخصوص یک سال اخیر، ھیچ شکی را باقی نگذاشته است که اساسی 

 بینانه رویدادھای اینترین روند مبارزارتی در جامعه ایران مبارزه طبقاتی است. از این رو برای درک واقع

جامعه ھیچ متد و تحلیلی بجز متد و تحلیل طبقاتی نمی تواند کارایی داشتە باشد. رشد مناسبات 

سرمایەداری در چھار دھه اخیر، تغییر در کمیت و کیفیت طبقه کارگر و مبارزه آن، تداوم روند صنعتی 

شدن جامعه و گسترش شھرنشینی موقعیت مھمتری را به طبقه کارگر بخشیده است. نتیجه 
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داران و حاکمیت اعتراضات کارگران بر علیه سرمایەطبیعی چنین شرایطی گسترش مبارزات و 

سیاسی را به دنبال داشته است.   

در شرایط کنونی تداوم اعتراضات کارگری و سایر اقشار فرودست جامعه در واقع واکنشی است به 

جامعه را از دستیابی به  پیامدھای فالکتبار مناسبات طبقاتی و بحرانھایی که اکثر مردم این

نیازمندیھای اولیه زندگی محروم کرده است. می بینیم که چگونه جنبش مطالباتی کارگران، زنان، 

معلمان، دانشجویان و بازنشستگان و سایر اقشار فردودست جامعه روند رو به گسترش خود را طی 

ھای سیاسی تر و گذارد و جنبەمی کند، ھر روز بر پایە خواستەھای مادی پا به مرحلەای جدید می 

به خود می گیرد. بە موازات گسترش این جنبشھا، باور عمومی جامعه به تمایل،  سراسری تری

توانایی و ظرفیت رژیم اسالمی برای رفع مشکالت کنونی از دست رفتە و تودەھای مردم ھیچ چشم 

بینند. به ھمین دلیل است که  اندازی را تحت حاکمیت این رژیم برای برون رفت از وضعیت کنونی نمی

ھر مبارزه و اعتراض طبقه کارگر و  ھر حرکت حق طلبانه اجتماعی به سرعت سیاسی می شود و 

کل ساختار حکومتی را به چالش می کشد. به عنوان مثال دیدیم که چگونه اعتراضات کارگران ھفت 

زی در کل جامعه و علیه استثمار تپه و فوالد اھواز در مدتی کوتاه به اعتراض علیه روند خصوصی سا

سرمایەداران و دولت تبدیل شد و مطالباتشان از محدوده کارگران این مجموعه فراتر رفت و  از جانب 

غ و تکامل سایر اقشار معترض جامعه مورد پشتیبانی قرار گرفت. چنین روندی نشانە بارزی از بلو

گر و سایر اقشار فرودست جامعه است. در باالتری از آگاھی طبقه کار شرایط عینی جامعه و سطح

اینجا جا دارد به نقش مھم و برجسته رھبران و پیشروان کارگری و رھبران سایر جنبش ھای رادیکال 

اجتماعی اشاره کرد که تاثیر بسزائی در گسترش کمی و کیفی این اعتراضات داشتەاند. ھمچنین جا 

رزه اشاره کنیم. این حضور ضمن اینکه شکست دارد به حضور برجسته زنان در ھمه عرصەھای مبا

سیاست ھای زن ستیز رژیم اسالمی را به نمایش می گذارد، نیرو و انرژی بیشتری را نیز به کل 

جنبش ھای اعتراضی می بخشد و به پویایی آنھا کمک می کند.  

پیشرویھای  اما با وجود روند تکاملی جنبش کارگری و سایر جنبش ھای رادیکال اجتماعی و با وجود

چشمگیر این جنبشھا و فداکاری ھای بیدریغ فعالین آنھا ھنوز نمی توان گفت که جامعه ایران وارد 

دوره اعتالی انقالبی شده است. در واقع دوره اعتالی انقالبی نتیجه ادامه مبارزات کنونی و پویایی 

داران و رژیم اسالمی می روند تکامل و پیشروی بیشتر جنبش کارگری در اعتراض به حاکمیت سرمایە

باشد. اما در عین حال می توان گفت که  پایەھای مادی و شرایط عینی برای گذار به چنین دورەای 

فراھم آمده است. اگر چه تاکنون سرکوب بزرگترین مانع بر سر راه شکل گیری اعتراضات و اعتصابات 

کنونی این ابزار نیز کارایی گذشته کارگری و سایر اقشار فرودست جامعه بوده است، اما در شرایط 

خود را برای رژیم از دست داده و در مقایسه با گذشته قدرت مرعوب کردن مردم را ندارد. اما این روند 
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در عین حال با مخاطراتی روبرو است که، بایستی آنھا را شناخت و جامعه را برای مقابله آگاھانه با 

آنھا آماده ساخت.  

که ھنوز آمادگی گردد  جنبش به بیراھه برده شود و  بطور زودرس وارد مراحلی اولین خطر اینکه، این

کافی برای وارد شدن در آن کسب نشده باشد و در نتیجه اعتماد جامعه به استراتژی و تاکتیکھای 

نیروی پیشرو از دست برود. جنبش سرکوب شود و یا آلترناتیوھای طرفدار مناسبات تولیدی موجود بر 

نند.آن غلبه ک  

دوم، مانورھا و حرکتھای کودتاگونه سپاه پاسداران، آلترناتیوی از درون ھمین رژیم را به مردم معترض 

تحمیل کند. با توجه به اینکه ظرفیت اصالح طلبان حکومتی سوخته است، این احتمال وجود دارد کە 

یه و غیره، با تغییراتی سازمان و قدرت مالی و نظامی سپاه پاسداران با روبیدن راس قدرت، والیت فق

در سیاستھای عمومی رژیم، جو انقالبی جامعه را فرو بنشاند و جامعه را وارد دورەای از انتظار بنماید.  

سوم، مداخالت آمریکا و  سایر قدرتھای غربی، به جریانات لیبرال پرو غرب پرو بال بدھند. در شرایط 

کارگر، زمینه به قدرت رسیدن آنھا فراھم شود. آنھا  گیری از ناآمادگی سازمانی طبقه ویژەای، با بھره

با گرایشھای پوپولیستی و با وعدەھای رفرمیستی خود، پتانسیل منحرف کردن جنبش ھای 

اجتماعی را با خود حمل می کنند. از ھم اکنون با درک شرایط حساس کنونی تالشھای قابل 

اند.ود را آغاز کردهمشاھدەای در زمینه شکل دادن به آلترناتیو مورد نظر خ  

وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی  طبقه کارگر و دیگر اقشار فرودست جامعە نیز خطری است چھارم، 

که بر سر راه رشد و تکامل جنبش انقالبی طبقه کارگر قرار گرفته است. فقر شدید ھیچگاه شرایط 

ثباتی بیشتر امنیت ثبات شدن بیشتر شرایط کار، بی مناسبی برای انقالب کارگری نیست. بی

شغلی را بدنبال خواھد داشت. در چنین شرایطی نیروی کار بیشتر قراردادی خواھد شد، روند رو به 

افزایش بیکاری و تورم سرعت بیشتری به خود خواھد گرفت و رژیم در شرایط فقر شدید با مانورھای 

خود نگھدارد. کاری که از ھم فریبکارانه خواھد کوشید تودەھای محروم  را بیش از پیش محتاج دست 

اکنون آنرا آغاز کرده است. اھمیت جنبش مطالباتی و ضرورت به پیروزی رساندن آنھا و بھبودی که در 

نتیجه مبارزات روز مره کارگران و مردم حق طلب حاصل شده باشد، از جمله در خدمت خنثی کردن 

این تاکتیک دشمن است.  

خودآمادەسازی در دوره گذار  

امروز بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران خود را برای دوره دگرگونی اساسی آماده میکند. اگر 

نتیجه بحران مزمن اقتصادی تحت حاکمیت رژیم اسالمی  آمدن آ چه شرایطی که در این گزارش ذکر

که به بعد این بحران چنان مھیب و گسترده شده است  ١٣٩٠است، اما واقعیت این است که از سال 
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شکاف طبقاتی را به اوج خود رسانده است. یک روی این شکاف فربه شدن بخشی از طبقه 

سرمایەدار وابسته به رژیم است و روی دیگر آن سقوط اکثر مردم کارگر و زحمتکش به زیر خط فقر 

است. مطلق  

سقوط  سال گذشته، ھمراه با تحریم ھای پی در پی، اقتصاد ایران را به سطح ١٠رکود و تورم در 

کشانده و بافت طبقاتی و اجتماعی را دستخوش دگرگونی بنیادین کرده است. امروز نه تنھا طبقە 

کارگر بلکه اكثر اعضای این جامعه به شکلی از اشکال طعم تلخ وضعیت دشوار اقتصادی ھمراه با بار 

عه چقدر درصدی را چشیدەاند. حال سئوال این است که سطح تحمل کل جام٣٠سنگین تورم باالی 

است؟ می گوییم سطح تحمل کل جامعه، زیرا دیگر فقط طبقه کارگر نیست که در معرض فاجعە 

اقتصادی و معیشتی قرار گرفته است. معلمان، کشاورزان، جوانان تحصیل کردە و بیکار، دانشجویان، 

ن زنان، بازنشستگان و مردم حاشیەنشین شھرھا ھمه و ھمه کاسه صبر تحمل وضعیت اقتصادیشا

لبریز شده است. ھمزمان این شرایط بخش زیادی از طبقه متوسط را نیز از موقعیت رفاه قبلی اش 

تر پرت کرده است. طبقەای که تاکنون توانستە بود ھزینه یک زندگی مرفه را با کنده و به سطح پائین

و خود را با شرایط خرده سرمایەھای خود تامین کند، اکنون ناگزیر است سطح رفاه خود را پایین بیاورد 

جدید وفق دھد. اگر وضعیت بدین شکل  ادامه پیدا کند قطعا تعداد زیادی از افراد متعلق به این طبقه 

موقعیت طبقاتی شان را از دست می دھند و ناگزیر به  اقشار فرو دست جامعه می پیوندند.  

صف فرودستان جامعه اگر معضل امروز طبقه متوسط از دست دادن رفاه و احتمال پرت شدن به  

است، معضل طبقه کارگر نه رفاه بلکه نیازمندی ھای اولیه زندگی از نوع مسکن، نان و پوشاک است. 

آمارھای خود رژیم اسالمی دال بر این واقعیت تلخ است که بخش زیادی از آحاد جامعه زیر خط فقر 

زیر سپری کردن شب ھا شدید زندگی می کنند. خط فقر شدید به معنای گرسنگی و سوء تغذیه، 

، تحمل بیماریھای قابل عالج و غیر قابل عالج بدون امکان داشتن معالجه، از ھم سقف آسمان

پاشیدن زندگی خانوادگی و سپردن فرزندان به کار خیابانی و  تن دادن دختران و زنان خانواده به تن 

فروشی.   

نیز تبعات ویرانگر چنین وضعیتی را  می توان از زاویە چند ضریب پر اھمیت در زندگی مادی مردم

استانھای کشور، یعنی تھران را، در ” ثروتمندترین“مشاھده نمود. جدول زیر برآورد خط فقر در یکی از 

نشان می دھد. مقایسە این اعداد با حداقل دستمزد نشان می دھد که  ١٣٩٧و  ١٣٩٥سالھای 

میلیون نفر را در بر می گیرد، ھر  ٤٠نزدیک به  میلیونی کارگری ایران که با خانوادەھایشان ١٧جامعە 

روز طعم تلخ فقر مطلق را می چشند. بماند مردمانی که حتی دارای شغل نیستند و از ھمین حداقل 

دستمزد ھم محروم اند.  
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 خانوار ١٣٩٥باال ترین خط فقر در سال  ١٣٩٧باال ترین خط فقر در سال 

 خانواده یک نفره ٧٧٠٠٠٠ ١١٨٠٠٠٠

 خانواده دو نفره ١٣٠٩٠٠٠ ٢٠١٠٠٠٠

 نفره ٣خانواده  ١٦٩٤٠٠٠ ٢٦٠٠٠٠٠

 نفره ٤خانواده  ٢٠٧٦٠٠٠ ٣٠١٩٠٠٠٠

 نفره ٥خانواده  ٢٤٦٤٠٠٠ ٣٧٨٠٠٠٠
:مرکز پژوھش ھای مجلس رژیم اسالمیمنبع  

جنبە تاثیر نوسان شدید ارز و افزایش قیمت دالر بر قدرت خرید کارگران و سایر اقشار فرودست جامعه 

دیگر سقوط اقتصادی ایران است. سوای دور جدید تحریمھا کماکان بخش زیادی از مواد اولیه تولید 

د. افزایش قیمت دالر در بازار ایران نه تنھا منجر به افزایش قیمت وداخلی از خارج وارد کشور می ش

شده داخلی را نیز به کاالھای تولید قیمت کاالھای وارداتی مورد نیاز مردم شده است، بلکه افزایش 

تغییر کردە  ١٣٩٧تا  ١٣٥٧دنبال داشته است. نمودار زیر نشان می دھد که چگونه قیمت دالر از سال 

است. ھمچنان که در نمودار مشاھده می شود قیمت دالر (بخوان ھزینه نیازمندی ھای مردم)  به 

شکل بی سابقەای افزایش یافته است.   

 

 

 

 

 

 

 

 

می توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت دالر در کنار سایر عوامل دیگر، در بھترین حالت منجر به باال 

این نمودار شده خط ھای رفتن قیمت کاالھای مورد نیاز مردم و پائین آمدن قدرت خرید آنھا موازی با 

است.  

١٣٩٧ لاس ات ١٣٥٧ لاس زا رالد تمیق 	

ناریا یزکرم کناب :عبنم 	
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افزایش ھزینه نیازمندی ھای زندگی مردم کارگر و زحمتکش و قدرت خرید آنھا ھمزمان رابطەای 

تاثیرات مستقیم با سطح تورم دارد؛ نیازمندیھایی که بطور واقعی فراتر از نرخ رسمی تورم ھم است. 

اند از:دید که عبارت زندگی مردم برای گروە ھزینەای پر اھمیت سه بر  ویرانگر تورم را می توان  

ـ خوراکیھا و آشامیدنی ھا،   

ـ مسکن، آب، برق، گاز و سایر مایحتاج سوختی  

ـ حمل و نقل   

کارگران و سایر مردم فرودست  زندگیاین سه گروه ھزینەھا در واقع از باالترین درجه اھمیت در 

برخوردار است. نمودار زیر به روشنی نشان می دھد که چگونه در دوره اخیر تورم افزایش یافته و 

کاستە شده است.قدرت خرید مردم از حداقل به ھمان درجه   

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی مردم، یعنی شاخص بیکاری، درخواھیم یافت  برایبا مراجعه به یک شاخص پر اھمیت دیگر 

بجا  ویرانگریر مردم کارگر و تھیدست جامعه تاثزندگی اقتصاد ایران بر  بحرانیکه چگونه وضعیت 

گذاشته است.   

 در کشور وجود داردمیلیون نفر بیکار مطلق  ٢/٣طبق آخرین آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران، 

الزم به ذکر است که مرکز آمار ایران کسی که در ھفته  .است میلیون نفر دارای اشتغال ناقص ٤/٢و 

سطح بیکاری به مراتب  ،غل محسوب می کند! با توجه به اینحتی یک ساعت ھم کار بکند را شا

ناریا یزکرم کناب :عبنم 	
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نرخ  تر از آمارھای رسمی می باشد. نمودار زیر نرخ بیکاری در سطح کلی، نرخ بیکاری زنان وباال

سال را نشان می دھد. ھمچنانکه مشاھده می شود این آمار مربوط به  ٢٩تا  ١٥بیکاری جوانان 

سطح بیکاری باالتر از  ٩٧می باشد. پیداست با بازگشت تحریمھا در سال  ١٣٩٦تا  ١٣٨٤سالھای 

باشد.این ھم می  

 

 

 

 

 

 

 

از  اقتصاد ایران را بیش بحرانی تحریم ھا ھم، این ساختار شکنندهواقعیت این است که دور جدید 

است و قبل از دستگاه حاکمیت سایه شوم خود را بر زندگی مردم کارگر و  کردە بحرانی پیش

زحمتکش گستراندە است. تحریم ھای این دوره، در کنار وضعیت از قبل بحرانی اقتصاد ایران، تاثیرات 

کاال برجای نگذاشته است، بلکه مسکن، دارو، و واردات صادرات  صه تجارت،ویرانگر خود را تنھا بر عر

لوازم یدکی کارخانه ھا، ماشین آالت و ھمچنین تکنولوژی کشاورزی را نیز نشانه گرفته  قطعات و

است. صدھا ھزار نفر در نتیجه افزایش قیمت مسکن، که از نیازمندیھای اولیه و ضروری زندگی است، 

به حاشیه شھرھا و حلبی آبادھا راندە شدەاند. ھمزمان محل کارشان تعطیل شده است، داروھای 

محصوالت تولید شدە کشاورزی شان بدون خریدار در  و محو شدهداروخانەھا  قفسهد نیازشان از مور

انبارھا مانده است و  ....   

با مشاھده این فاکتھا و تامل بر تاثیرات ویرانگر واقعیات پشت این آمارھا، این سوال مطرح می شود 

آورد؟ آیا می توان انتظار داشت ضعیت را میکه جامعه ایران و در راس آن طبقه کارگر تا کی تاب این و

این ساختار شکننده اقتصادی در این شرایط بحرانی دوام بیاورد و نیازھای مردم به جان آمدە را برآورد 

کند؟ عدم تردید در پاسخ منفی به این سئوال است که ذھن ھمه نیروھای موجود در صحنه سیاسی 

آگاھی  یر اجتماعی مشغول کردە است. به بیان دیگر باره متغیک دوایران را به خودآماده سازی برای 

از این واقعیت است که نیروھای اجتماعی خود را برای یک دوره دگرگون ساز اجتماعی آماده می 

ناریا رامآ زکرم :عبنم 	
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کنند، زیرا به این واقعیت پی بردەاند که در جامعەای با مشخصات جامعە ایران و تضادھای موجود در 

یم خیزش ئدارد اما سوخت و ساز ندارد. به عنوان مثال وقتی که می گو آن خیزش اجتماعی دیر و زود

یم اعتراضات مداوم کارگران یک حرکت ابتدا ئدی ماه رعد و برقی در آسمان بی ابر نبود و وقتی می گو

به ساکن نیست، منظور این است که پیش زمینەھای این مبارزات ساختار شکن با مطالبات طبقاتی 

ای ه ھتەاند، اما در این دوره وارد فاز جدیدی شدەاند. عدم پاسخ گویی به خواستمداوما وجود داش

گون ھمزمان با انباشت آگاھی طبقاتی و تجربیات مبارزاتی، جامعە را بە گرایش دگر محرومان جامعە،

یک انقالب اجتماعی را محتمل کردە است. این به این معناست ساز رادیکال سوق داده است و لذا 

رویدادھای دگرگون ساز بنیادین است که در آن طبقات اجتماعی  سویبکه دوره کنونی یک دوره گذار 

ای خود به شکل بارزتری در مقابل ھم صف آرایی میکنند. از این نظر ھ جھت رسیدن به خواسته

نافع آنھا در این دوره گذار خود را برای ایفای نقش در دوره بعدی، طبقات اجتماعی و نیروھای حافظ م

یعنی در دوره انقالبی و فروپاشی رژیم اسالمی آماده می کنند. حزب ما نیز، به عنوان بخشی از 

جنبش سوسیالیستی و کارگری ایران، الزم است این دوره گذار را با بھترین شکل ممکن پشت سر 

استفاده کند. سئوال  مطرح در این زمینه این است که،  بطور  دآمادەسازیگذارد و از آن برای خوب

برای حزب ما چه معنای پراکتیکی دارد؟ به بیان دیگر ” خودآمادەسازی در دوره گذار“مشخص 

چە اولویت ھایی را پیشاروی ما می گذارد؟ ”  خودآمادەسازی در دوره گذار“  

، بشاشیت دادن به فعالیت متشکل و بوجود آوردن ھم طبیعتا اولویت درجه اول حفظ انسجام حزبی

نظری در مورد مسائل مھم این دوره است. ما در شرایطی می توانیم به عنوان یک حزب سیاسی 

نقش موثر خود را ایفا کنیم که ابزار حزب را در دست داشتە باشیم و این ابزار در شرایطی می تواند 

تشکیالتی و وحدت عمل باشد. در عین حال  ،ام سیاسیوجود خارجی داشته باشد که دارای انسج

چنین ابزاری برای سایر اقدامات مھم تعیین کننده است. به عنوان مثال شکل دادن، تقویت و منسجم 

یکی دیگر از مھمترین اولویت ھای این دوره است، بدون وجود حزب  ،که کردن آلترناتیو سوسیالیستی

عتبار اجتماعی ممکن نیست. پیشرو، منسجم و دارای پایگاە و ا  

در مورد شکل دادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی به عنوان یکی از اساسی ترین اولویت ھای این 

دوره حزب الزم است تاکید شود که شکل گیری چنین آلترناتیوی، که دارای ظرفیت پراکتیک اجتماعی 

یک گرایش اجتماعی است و باشد، فراتر از اتحاد عمل احزاب سیاسی است. اگر سوسیالیسم 

ای آن در درون جامعه، در میان طبقه کارگر و سایر اقشار فرودست و آزادیخواه اعتبار دارد، ھ خواسته

ھم باید از ھمین نیروی اجتماعی تشکیل شود. امروز  نیروی اصلی آلترناتیو سوسیالیستیالجرم 

ران فعال کارگری، ھزاران زن انقالبی و ھزاران نفر از کمونیست ھای با تجربه، خوشنام و مبارز، ھزا

مارکسیست، ھزاران جوان مجھز به دانش مارکسیستی و نوین ترین ابزارھای مبارزه طبقاتی و 
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بدون  رار گرفتەاندھزاران زحمتکش معتقد به آرمان سوسیالیزم در جبھه مبارزه با مناسبات موجود ق

حاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت این نیروی اینکه در ھیچ حزب و سازمانی متشکل باشند. چه از ل

پراکنده اکثریت قاطع گرایش سوسیالیستی جامعە را تشکیل می دھد. از این رو، بە موازات تالش 

برای نزدیک کردن احزاب چپ و کمونیست و منسجم کردن آنھا زیر یک چتر، ضروری و حیاتی است که 

تا پروژه شکل دادن به آلترناتیو  کردمتمرکز  یزن تالشھای خود را بر جذب این نیروی عظیم اجتماعی

سوسیالیستی با رویکرد و پراکتیک اجتماعی به ثمر برسد. جذب این نیروی غیر متشکل اجتماعی 

  است. رمز موفقیت ھر تالشی برای شکل دادن به یک آلترناتیو پایدار و قدرتمند سوسیالیستی

نتیجه گیری  

با توجه به آنچه که به اختصار در مورد اوضاع کنونی جھان و ایران گفته شد، می توان این واقعیت را 

د که، یک نبرد و کشمکش گسترده به پھنای جھان در جریان است که پایه اصلی آن مورد تاکید قرار دا

ا وجود نبود تضادھای طبقاتی است. در این شرایط طبقه کارگر، باوجود پراکندگی مبارزاتش و ب

سازمان و آگاھی کافی، اما بنا به موقعیت تاریخی ای که در ساختار اقتصاد سرمایەداری کسب کرده 

است، تنھا نیروی اجتماعی است که ظرفیت و پتانسیل آن را دارد که وضعیت کنونی را تغییر دھد و 

زمانی طبقه کارگر و غیاب مدیریت دوره گذار به سوسیالیسم را بر عھده بگیرد. اما این نقاط ضعف سا

یک رھبری سوسیالیست و واقع بین است که موجب بقای نظام سرمایەداری و مانع ایفای نقش 

که  دگرگونساز طبقه کارگر شده است. در این میان جای خالی سازمانیابی کمونیستی طبقه کارگر

را اجتماعی نماید و  بتواند ماھیت طبقاتی حرکت ھای اعتراضی را برجسته کند، بدیل سوسیالیستی

کمونیزم را از غیر اجتماعی بودن و منزوی بودن و فعالین آن را از فقر دانش علمی و طبقاتی رھا 

سازد، بسیار  خالی است.   

پر واضح است که، برای کمونیست ھا ھیچ وقت دوران طالیی برای ایفای نقش دگرگونساز اجتماعی 

خواھند بود در شرایط دشوار و زیر تیغ سرکوب و فشار  به وجود نخواھد آمد و آنھا ھمواره مجبور

سرمایەداری ظرفیت ھای خود را در معرض آزمایش ھای سخت و دشوار قرار دھند، امر سازماندھی 

و رھبری اعتراضات کارگری، جنبشھای آزادیخواھانه و برابری طلبانه را بر عھده بگیرند و خود را به 

شکی نیست که انحصار طبقه سرمایەدار بر ابزارھای قدرت  عنوان بدیل به جامعه بشناسانند.

اقتصادی، سیاسی، مطبوعاتی و امنیتی توازن قوا را به نفع این طبقه حفظ کرده است، اما طبقه 

کارگر و کمونیست ھا بنابه ماھیت مبارزاتیشان قرار است دقیقا در چنین شرایط دشواری و با چنین 

ن را از خود نشان دھند و بشریت را به رھایی امیدوار کنند. از این رو توازن قوایی توانایی تغییر جھا

غیبت سازمانیابی کمونیستی طبقه کارگر و متشکل نبودن کمونیست ھاست که این نیاز را بی 
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پاسخ گذاشته است و بعضا'' موجب عدم پویایی، منسجم نبودن و گسترش نیافتن اعتراضات طبقه 

تراضات سایر جنبش ھای رادیکال اجتماعی در کشورھای مختلف، از کارگر و به نتیجه نرسیدن اع

جمله در ایران شدە است. در جایی ھم که شکلی از سازمانیابی کمونیستی وجود دارد متاسفانه 

جای یک رھبری کارا که بتواند جنبش ھای اجتماعی و اعتراضات کارگری را رھبری کند غایب است. 

وب شدەاند، یا ھمرنگ گرایشات غیرکارگری و بورژوایی شدەاند و یا راه جریانات مربوطه یا قربانی سرک

نبش ھای اجتماعی را در گرایی، منزوی شدن و دوری ورزیدن از مبارزات روزمره کارگران و جذھنی

ترین این جریانات به ذکر مصائب جامعه سرمایەداری اکتفا می کنند، در بھترین اند. رادیکالپیش گرفتە

کمبود اعتماد به نفس و عدم  می کنندو  تالش  می گیرندروە فشار را برای خود در نظر حالت نقش گ

گرایانه توانائی در رھبری جنبشھای اعتراضی و اعتراضات کارگری را با افراط گرایی به ظاھر چپ

وردھای مبارزاتی، که نتیجه و دلیل عدم حصول به دستا می شوندان کنند، به درون خود معطوف جبر

نزدیک ترین  ن بودن نظام حاکم و در عین حال عدم آمادگی ذھنی طبقەکارگر است را در چشمخش

و نتیجتا به  می گیرندبا چنین رویکردی عمال راه تفرقه و انشعابات را پیش  ھمرزمان خود می بینند.

  می شوند.محفل ھای کوچک بی تاثیر تبدیل 

دوره  بریم، یعنی دوره خودآمادەسازی در دوره گذار، میبنابر آنچه گفته شد، دورەای که ما در آن بسر 

اگر چه عدم پاسخگویی به این نیاز ھیچوقت  وحدت طبقاتی و اتحاد نیروھای چپ و کمونیست است.

داری نمی کاھد، اما بدون تردید مبارزه طبقه کارگر و  از تضاد و کشمکش ساختاری در نظام سرمایه

ھمچنان در پراکندگی و بدون رھبری منسجم نگاه خواھد سایر حرکت ھای ضد سرمایەداری را 

داشت. لذا چنین تشکل و سازمانیابی و بازبینی در فرھنگ مبارزاتی است که می تواند مھر منفعت 

طبقاتی کارگران را بر تحوالت اجتماعی بکوبد، کارگران را در موقعیت بھتری در جدال با سرمایەداران 

ران، اختناق سیاسی و سرکوب پلیسی بکاھد، موقعیت اقتصادی دا قرار دھد، از فشار سرمایه

کارگران را بھبود ببخشد، سطح آگاھی آنھا را باال ببرد، اعتراضات کارگری و آزادیخواھانه را برانگیزد و 

این اعتراضات را در قطب ضد نظام سرمایە داری جھت فراھم آوردن ملزومات انقالبات کارگری سازمان 

دھد.   

ای که اکثر مردم جھان را در فقر و جنگ گرفتار کردە است، محیط زیست را نظام اجتماعیبدون شک 

با تخریب بی سابقەای مواجه کرده است و نابرابری و استثمار جنسیتی، نژادی و اتنیکی را به اوج 

ه در رسانده است، نمی تواند در مقابل یک طبقە کارگر آگاه، متشکل و تحزب یافته دوام بیاورد. البت

چنین شرایطی سایر گرایشات و جنبشھای رادیکال بی افق نخواھند بود و آنھا نیز برای بھبود شرایط 

رشد و اتحاد مباررزه زندگی و رھایی از مناسبات موجود به صف مبارزه طبقه کارگر خواھند پیوست. 

ناتیو آلترطبقاتی ھمزمان با وحدت نیروھای چپ و کمونیست مھم ترین پیش شرط شکل دادن به 
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، سوسیالیستی به این معنا که طبقه کارگر از موقعیت کنونی اش سوسیالیستی است. آلترناتیو

، رھبری سایر جنبش یعنی طبقەای در خود، به موقعیت طبقەای برای کل جامعه تغییر مکان می دھد

ود. و به اھرم بالفعل تغییر نظام اجتماعی تبدیل می ش ھای رادیکال را بر عھده می گیرد  

اکنون در دورە گذار به تغییر و  نیز طبق ھمین منطق مبارزات طبقاتی عمل می کند و جامعە ایران

تحوالت بنیادین به سر می برد. حزب ما، به عنوان حزبی معتبر و مطرح در جامعه ایران، الزم است از 

ی نقش مھم خود را ایفا باین دوره برای خود آمادەسازی استفاده کند تا بتواند در دوره اعتالی انقال

، اتحاد حزب کمونیست ایرانسازمانی تقویت ، ”خود آمادەسازی در دوره گذار“کند. در این مقطع 

مره ملزومات شکل دادن به چپ و کمونیست و بسیج نیروی چپ اجتماعی، در زاحزاب و سازمانھای 

.می باشدتی سآلترناتیو سوسیالی  

 

نقش و جایگاه  تشکیالت خارج حزب کمونیست ایران   

تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران تالش کرده است در دل شرایط سیاسی و اجتماعی -

ای که مورد بحث قرار گرفت فعالیت ھای خود را پیش ببرد و بر اساس اولویت ھای تعریف شده و 

جرا و انجام وظایف خود بپردازد. می توان چنین مبتنی بر سیاست ھای عمومی و استراتژی حزب به ا

زمینه خالصه کرد:  پنجنقشی را در   

عکس  ،ایفای نقش در مبارزاتی که در سطح جھان علیه مناسبات موجود در جریان بودەاند. دوم ،اول

 ،العمل نشان دادن در مقابل مبارزات آزادیخواھانەای که در خاورمیانه در جریان بودە است، سوم

یت از مبارزات طبقه کارگر و سایر مبارزات آزادیخواھانه در ایران، در راستای استراتژی حزب حما

چھارم  از کشور و کسب پشتیبانی برای آن.کمونیست ایران و انعکاس اخبار این مبارزات در خارج 

 قویت سازمانی حزب و تحکیم حزبیت، پنجم تالش برای شکل دادن به ھمکاری و اتحاد عمل میانت

نیروھای چپ و کمونیست ایران.  

تاجایی که به شرکت در حرکت ھا و جنبش ھای جھانی که علیه وضع موجود شکل گرفتەاند و 

بسیاری از آنھا ماھیت ضد سرمایەداری داشتەاند برمیگردد، واقعیت این است که شرکت تشکیالت 

است که این امر به عنوان  غایب بوده است. این در حالی” خارج در آن ضعیف و چه بسا بعضا کامال

یکی از اولویت ھای فعالیت این دوره تعیین شده بود. ھمزمان این عدم پیشرفت در شرایطی اتفاق 

افتاده است که این حرکت ھا و جنبش ھا در کشورھایی جریان داشته اند، که ما در آنجا تشکیالت 

ب نیروھای رادیکال بیشتری به صفوف داریم و از سوی دیگر سازمان دھندگان آنھا تمایل زیادی به جذ
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خود نشان دادەاند. به عبارت دیگر ما چه به عنوان تشکیالت خارج و چه به عنوان کادر و چھرەھای 

حزبی نتوانستەایم جایگاه و نقش برجستەای در این حرکت ھای جھانی، که در محل کار و زندگی 

تعددی را برای چنین وضعیتی بر شمرد، از جمله توان دالیل ممان در جریان بوده اند، ایفا کنیم.  می

پیوندھای اجتماعی ضعیف با مردم محلی که در آن زندگی می کنیم، محدود ماندن روابط رفقا در 

محافل سنتی خود و عدم تسلط کافی بە زبانھای خارجی. در ھر حال، نکته حائز اھمیت این است 

ما را از وصل شدن  "عیتی نقش داشتەاند که عمالکه ترکیبی از عوامل واقعی در پیش آمدن چنین وض

به حرکتھای اعتراضی ضد سرمایەداری در محل کار و زیستمان محروم کرده است. البته کمبودھا به 

حرکت ھای ضد سرمایەداری محدود نمی شود بلکه آنطوری که الزم است و امکان دارد نتوانستەایم 

ه در واقع درد مشترک در سایر حرکت ھای رادیکال، به عنوان مثال در اعتراضات ضد راسیستی  ک

رفقای ما به عنوان مھاجر در این کشورھا است، شرکت فعال داشته باشیم. نتایج چنین رویکردی 

زمانی قابل لمس است که تالشھایمان جھت جذب پشتیبانی آنھا در انعکاس وضعیت مبارزات کارگری 

میشود. غیبت ما در این نھادھا و  و دیگر رویدادھای مربوط به ایران با عدم استقبال از جانب آنھا مواجە

موجب شکافی شده است که با تماس  "ھمچنین عدم شناخت آنھا از وضعیت مبارزاتی در ایران عمال

ھای موردی و ارسال ھر از گاھی اطالعیەھای حزبی برای آنھا قابل جبران نیست. البته این ارزیابی 

که بعضا صورت گرفته است و به درجاتی از  کلی به معنی نادیده گرفتن فعالیت ھای با ارزشی نیست

کمبودھای ذکر شده کاسته است. آنچه مبنای این ارزیابی قرار دارد مجموع فعالیت ھای تشکیالت 

خارج از کشور حزب، ظرفیت ھای موجود در این تشکیالت و زمینه ھای عینی برای فعالیت بیشتر در 

این عرصه است.   

یانه نیز تشکیالت خارج با مشکالت مشابھی مواجه بوده است. در در رابطه با وضعیت منطقه خاورم

دوره گذشته و ھمزمان با وخیم تر شدن وضعیت خاورمیانه، قدرت گیری گرایشات افراطی مذھبی و 

برجسته شدن شکافھای اتنیکی، گرایش آزادیخواه، رادیکال و پیشرو نیز به تالش برای تجدید قوا و 

و شبکەھای مختلفی بودیم  ھادر این راستا ما شاھد شکل گیری سازمانسازمانیابی جدید پرداخت. 

که در زمینه دفاع از خواستەھای زنان، دفاع از سکوالریزم، مخالفت با دخالتگریھای ابرقدرت ھای 

جھانی در منطقه و مھم تر از ھمه، علیه ریاضت اقتصادی دولت ھای منطقه و نھادھای مالی جھانی 

. این شبکەھا و نھادھا، که از طرف فعالین رادیکال در بعضی از کشورھای منطقه به فعالیت پرداختند

تشکیل شدەاند، تالش زیادی کردند تا دامنه فعالیت خود را فراتر از چارچوب کشور مطبوع خود پیش 

به  "ببرند و ھمپیمانان جدیدی را در سطح منطقه و جھان برای خود پیدا کنند. با این حال، و اساسا

به آنھا اشاره شد، تشکیالت ما نتوانسته است آنطوری که الزم است وارد این  "یلی که فوقادال

محافل شود. در موارد زیادی تماس ھای پراکنده و نشست ھای غیر رسمی با تعدادی از اعضای این 
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سازمان و نھاد ھا صورت گرفته است اما تاکنون به فعالیت و ھمکاری ھای کنکرت منجر نشده است. 

واقعیت این است می توان براساس تجربیات فعالیت ھایمان در مورد مبارزات مردم کردستان سوریه و 

خود را به  سایر حرکت ھای رادیکال در منطقه وصل کنیم. البته جا  ،دستاوردھای پیشرو اجتماعی آن

دستان دارد در ھمین جا نقش برجسته حوزەھای حزبی در حرکتھای پشتیبانی از مبارزه مردم کر

سوریە را مورد اشاره قرار داد. این فعالیت ھا در ھمین حد نشان دادند که تشکیالت خارج حزب 

ظرفیت و پتانسیل آن را دارد که در مورد مسائل جھانی و منطقەای نیز حرکتھای اعتراضی/پشتیبانی 

را سازمان دھد و در شبکەھایی که بدین منظور تشکیل می شوند ایفای نقش نماید.  

رابطه با وضعیت جامعه ایران، که موضوع اصلی کار و فعالیت تشکیالت خارج است، تغییرات مثبتی  در

از لحاظ کمیت و کیفیت فعالیتھا مشاھده می شود، ھرچند که ھنوز با نیازھای واقعی فاصله زیادی 

مربوط به  وجود دارد و در بعضی از عرصه ھا با کمبودھای جدی مواجه ھستیم. تا جائیکه به اقدامات

انعکاس اخبار مبارزات جنبش کارگری و سایر جنبش ھای رادیکال ایران و کسب پشتیبانی برای آنھا 

مربوط می شود پیشرفت ھایی حاصل شده است که در افزایش تعداد آکسیون ھا و سراسری 

بودنشان خود را نشان می دھد. اما، ھمچنانکه قبال ھم به آن اشاره شد، این پیشرفت ھنوز 

متناسب با نیازھای واقعی مبارزات این جنبش ھا از یک طرف و متناسب با ظرفیتھای تشکیالت خارج 

از طرف دیگر نیست. به عنوان مثال در دوره گذشته ما نتوانستەایم نقش قابل مالحظەای در افشای 

از کشور  در خارجتوھم پراکنی ھای جریانات بورژوایی در رابطه با نمایش انتخابات ریاست جمھوری 

ایفا کنیم و در قبال گفتمان خوش باورانه بورژوازی مبنی بر امکانپذیر بودن تغییر در ماھیت رژیم و بھبود 

وضعیت مردم فرودست صدایی رسا باشیم.   

در رابطه با تقویت سازمانی حزب و تحکیم حزبیت تالش نمودەایم که وحدت، انسجام و ھمبستگی 

قدرت و استقالل عمل حوزەھای حزبی در کشورھای مختلف را گسترش درون حزبی را تقویت کنیم، 

دھیم. بنیه مالی تشکیالت خارج را تقویت کنیم، منطق سیاست ھای حزب را روشن کنیم و وحدت 

عمل در پیشبرد این سیاستھا را حفظ کنیم.  

 

را پیش  در زمینه ھمکاری با سایر نیروھای چپ و کمونیست، درجە باالیی از ھمکاریھای وسیع

بردەایم، مدام تالش کردەایم ھمکاریھا از اقدامات مقطعی فراتر بروند و به ھمکاریھای پایدار و اتحاد 

عملھای دراز مدت تبدیل شوند. با توجه به اقدامات و تالشھای تاکنونی، اکنون ملزومات شكل دادن به 

آمده است. یک چتر ھمکاری میان نیروھای چپ و کمونیست در خارج از کشور فراھم   
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وظایف و اولویتھای تشکیالت خارج کشور  

گذشته از فعالیتھایی که به حکم وظایف انترناسیونالیستی بردوش تشکیالت و تک تک اعضای حزب 

است، فعالیت اعضای حزب در تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست   کمونیست ایران قرار گرفته

ایران بخشی از استراتژی حزب در ارتباط با داخل کشور است. از آنجا که میلیونھا نفر از مردم ایران و  

شمار وسیعی از فعاالن سیاسی رادیکال و چپ در خارج از مرزھای ایران کار و زندگی می کنند، و از 

زارھای ارتباط گیری آنچنان پیشرفتی کردەاند که دسترسی به جامعه ایران را آسانتر آنجایی که اب

کرده است، نقش تشکیالت خارج در راستای پیشبرد استراتژی حزب از اھمیت بسیاری برخوردار 

است. در این رابطه و بر متن ن اشاره شد اولویتھای آاین گزارش بطور مختصر به  شرایطی که در  

   در دور آتی عبارت خواھند بود از:فعالیت ما 

تحکیم سازمان حزبی در خارج از کشور و متکی کردن فعالیت در انطباق ھرچه تحکیم حزبیت: ) ١

بیشتر با موازین اساسنامه، باالبردن سطح توقع از اعضای ارگانھای رھبری، کادرھا و اعضای حزب، 

راستای وحدت نظر، گزارش ارگانھای پایین به برقرار کردن رابطه منظم به منظور ایجاد ھماھنگی در 

باال و باال به پایین بطور منظم و مسئول بودن در قبال اجرای سیاست و نقشه عملھای حزبی در زمره 

شاخص ھای تحکیم حزبیت می باشند. در توضیح تحکیم حزبیت واقعیت این است که فعالیت ھای 

عملھای تدوین شده و نیازھای مبارزه کنونی پیش تشکیالت خارج از کشور متناسب با وظایف و نقشه

نمی روند. ظرفیت و پتانسیل سیاسی و تشکیالتی موجود متناسب با حجم حضور تشکیالتی حزب 

در خارج ارتقا نیافته است و کادرھای رھبری و اعضای حزب متناسب با نیازھای جامعه به یک حزب 

ذکر شده اقداماتی عاجل در راستای پاسخگویی به نیاز توانمند ارتقاء نیافتەاند. لذا رفع کمبودھای 

مبارزه طبقه کارگر به سازمان یابی کمونیستی را می طلبد.   

ھای مورد توافق، ھای تحکیم حزبیت پایبند بودن به اصول و پرنسیپ ترین شاخصیکی از اساسی

ای  موازین اساسنامهسنتھا و سیاست ھای کمونیستی حزب و ھمچنین متعھد بودن در قبال اجرای 

باشد. چنین پایبندی و تعھدی بدون شک سنگ بنای گسترش نفوذ سیاسی و  کسب اعتبار می

اجتماعی حزب از یک طرف و فعال شدن نیرو و بکار افتادن ظرفیتھای واقعی تشکیالتی از طرف دیگر 

که ھستیم و می باشد. بدون شک اتکاء به چنین ارزشھایی، پیش شرط کاھش فاصله مابین آنچه 

ساز تربیت و رشد  آنچه که بعنوان یک حزب مورد نیاز مبارزه طبقە کارگر باید باشیم، می باشد و زمینه

توانایی کادرھا و شخصیتھای حزبی، ارگانھای کارآمد و به حرکت در آمدن توانایی و پتانسیل نھفته در 

حزب خواھد بود.   
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زم است بر ضرورت ھمسان و ھمتراز کردن کمیت و در رابطه با تحکیم حزبیت مضاف بر نکات فوق ال

کیفیت سازمانی تشکیالت خارج با وظایفی که این بخش از تشکیالت بر دوش دارد تاکید کرد. در این 

ھا و شخصیت ھای حزبی نیز ارتقا  راستا الزم است ظرفیت و تواناییھای اعضا، کادرھای رھبری، چھره

در خدمت رشد و تقویت حزب قرار بگیرند تا از این طریق یک ای مدرن و امروزی  یابند و به شیوه

تشکیالت منسجم و مستحکم، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ سازمانی شکل بگیرد؛ تشکیالتی 

که قادر به پاسخگویی به وظایف خطیری   باشد که بر دوش دارد. 

نده میان ارگانھای مختلف و و باالخره تحکیم حزبیت نیازمند برقراری و تنطیم رابطەای فشرده و ز

تنظیم مناسبات آنھا بر اساس سانترالیزم دمکراتیک است. کمیته خارج از کشور باید مبتکر برقرار 

ھای حزبی اطالع یابد،  کردن این رابطه باشد و با برگزاری جلسات روتین از مشکالت و معضالت حوزه

مشارکت ھرچه بیشتر   بکوشد و زمینهدر تأمین وحدت نظر برای پیشبرد سیاستھا و جھت گیریھا 

ھای تشکیالتی نیز  ھای حزبی و کمیته اعضا در سرنوشت سیاسی حزب را فراھم آورد. حوزه

را از   آورند و بطور روتین این کمیتهھای برقرار کردن این رابطه فشرده با کمیته خارج را فراھم می زمینه

ول، مبتکر و دخالتگر در تعیین کمیت و کیفیت مشکالت و معضالت خود مطلع نمایند و خود را مسئ

دانند. شرکت اعضای کمیته خارج کشور در جلسات پلنومھای حزبی به عنوان بھای حزب  فعالیت

ناظر، می تواند در راستای تحقق این ھدف قرار بگیرد.  

ادرھا و در حالیکه ھمه ما اذعان داریم که جنبش کمونیستی ما از پراکندگی و تفرقه رنج می برد، ک

فعالین این حزب نباید در برابر حفظ وحدت و ھمبستگی حزبی با ھیچ بھانه ای شانه باال بیاندازند. 

تنوع نظرات سیاسی اگر با وحدت عمل ھمراه باشد، نه تنھا وحدت شکن نیست  بلکه شرط رشد و 

گی ھای شرط پیشبرد  مبارزه در متن پیچید تکامل حزب، شرط تدوین سیاستھای شفاف و درست،

ای در این زمینه جایز نیست.جھان امروز است. ھیچگونه عملکرد، رفتار و گفتار محدود کننده  

ای است که رھبری ملزم  سرانجام درتحکیم حزبیت، باال بردن دانش سیاسی و مارکسیستی وظیفه

و یشبرد است برای پیشبرد آن طرح و برنامه داشته باشد و ھر عضو حزب نیز باید خود را در قبال پ

ھا، مسئولین و کمیته ھای کشوری  آنھا مسئول بداند. کمیته خارج از کشور، دبیران حوزهگسترش 

ھای حزبی نھادینه کنند و مکانیزمھای مناسب  ای را در حوزه موظفند که اھمیت اجرای چنین وظیفه

برای انجام آن را فراھم آورند.  

گسترش فعالیت برای تقویت جنبش کارگری ایران و جلب پشتیبانی ھر قویت جنبش کارگری: ت )٢

چه بیشتر از این جنبش پایه اساسی فعالیت تشکیالت خارج است. این عرصه از فعالیت را می توان 
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با برگزاری کمپین ھای مبارزاتی و اعمال فشار بر رژیم اسالمی، باال بردن ھزینه سیاست ھای 

 ،ن به اتحادعملھای مبارزاتی، جلب ھمکاری فعالین چپ و کمونیستسرکوبگرانه رژیم، شکل داد

تشکلھا و فعالین مدافع جنبش کارگری، برقراری ارتباط با تشکلھای کارگری و احزاب چپ و کمونیست 

به منظور جلب حمایت آنھا از مبارزات کارگران، شرکت در مبارزات کارگران کشورھای میزبان در 

اسیونالیستی حزب و تالش برای ایجاد و تقویت کمیته ھا و انجمن ھای ارچوب سیاستھای انترنھچ

حمایت از مبارزات کارگران در ایران، پیگیری کرد.  

صرف نظر از ھر ارزیابی ای که از احزاب و تالش برای شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی:  )٣

ی اتحاد عمل و ایجاد تفاھم و جریاناتی که در قطب چپ جامعه قرار دارند داشته باشیم، تالش برا

ھمکاری با این جریانات اقدامی مھم در راستای تقویت قطب چپ جامعه و شکل دادن به یک آلترناتیو 

ناتیو سوسیالیستی است. در کنار تقویت حزب و تحکیم حزبیت، تالش برای شکل دادن به یک آلتر

است. ھدف اصلی ھمان ” دوره گذارخودآماده سازی در “ھای مقطع سوسیالیستی از مھمترین فعالیت

سیاست ھای حزب مبنی بر تالش در جھت شکل دادن به آلترناتیوی است که بتواند در شرایط   

کنونی و در تحوالت آینده ایران نقش خود را در سطح اجتماعی ایفا کند. در خارج از کشور، تشکیالت 

ست با ھم باشد و نظر به اعتباری که خارج حزب میتواند حلقه وصل کردن سایر نیروھای چپ و کمونی

حزب در میان این نیروھا دارد آنھا را به دوری ورزیدن از سنت ھای خود محور بینانه، سکتاریستی و 

ذھنی گرایانه تشویق و ھدایت کند. برگزاری کمپین ھا، سمینارھا و آکسیونھای مشترک و تشکیل 

از جمله عرصەھایی ھستند که می تواند مبنای ھیات ھای مشترک جھت دیدار با سازمانھا و نھادھا 

ھمکاری میان نیروھای چپ و کمونیست در خارج از کشور باشد. پیداست این ھدف در یک پروسه 

زمانی قابل تحقق است و باید با صبر و شکیبایی، اما قاطع، بدون تردید و ھدفمند، آن را پیگیری کرد. 

ه کشورھا بایستی فعالیت در این عرصه را در اولویت کار از این رو رفقای تشکیالت خارج کشور در ھم

خود قرار دھند.   

تشکیالت خارج از   شرکت در حرکت ھا و جنبشھای آزادیخواھانه و ضد سرمایەداری:) ٤

کشور، به عنوان یک تشکیالت متشکل از کمونیست ھا و انقالبیون با تجربه و آگاه که اکثرا" در 

ری اقامت دارند و روزانه در جریان روند رو به گسترش اعتراضات عمومی دا کشورھای پیشرفته سرمایه

و کارگری بر علیه وضع موجود قرار دارند، الزم است در میان محافل و مجامعی که بر متن  شرایط  

شکل می گیرند حضور یابند و   جھانی و حرکتھا و جنبشھای پیشرو و ماھیتا ضد سرمایه داری جاری

مبارزات کارگران در ایران و با ھدف تقویت گرایش سوسیالیستی درون این مجامع و با انعکاس اخبار 

ند.نبرقراری رابطه آنھا با مبارزات کارگران در ایران، تالش ک  
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یکی دیگر از اولویت ھای تشکیالت خارج از کشور دفاع از حقوق  پناھندگان:دفاع از حقوق   )٥

شرایط بغایت دشوار دریافت پناھندگی است. موج جدید  پناھندگان و تالش برای حمایت از آنھا در

سال به اروپا پیامدھای ناخوشایندی  18مھاجرت بویژه مھاجرت جوانان، نوجوانان و کودکان تنھای زیر 

را به دنبال داشته است. سوای خطرات ناشی از سفر و قربانی شدن شمار زیادی از این انسانھای 

 ان، سوای اذیت و آزار قاچاقچیان انسان و مرزبانشدن به مرزھای اروپاوارد  دردمند در دریاھا و مسیر

دولتھای حاکم بر اروپا علیه این مھاجرین  شاھد اتخاذ سیاستھای مھاجر ستیزکشورھای مختلف، 

ھستیم، بطوریکه شمار زیادی از آنان پاسخ رد دریافت می کنند و در نتیجه یا به زندگی مخفی ھمراه 

روی می آورند و یا اینکه به کشورھای مبدا" باز گردانده می شوند. نژاد پرستان  با فقر و گرسنگی

موج جدید مھاجرت به اروپا را به دستاویزی برای حمله به دستاوردھای طبقه کارگر و خود این 

مھاجرین تبدیل کرده اند. مضاف بر اینھا یاس و ناامیدی، فقر و تنگدستی شماری از مھاجرین، بویژه 

نان مھاجر را به قربانیان آسیب ھای اجتماعی در کشورھای میزبان تبدیل کرده است. تشکیالت نوجوا

خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن اعالم ھمبستگی با مھاجرین دردمند و حق طلب، دفاع از 

ب حقوق پناھندگی را یکی از اولویت ھای فعالیت این دوره خود می داند. در این راستا، فعالین حز

، در و یا پاسخ منفی بالتکلیفیالزم است به منظور تحفیف رنج و آزار و سردرگمی ناشی از 

ی آنان با آشنای شود، شرکت کنند.کردن آنھابرگزار میو راھنمایی  کمک حرکتھایی که به منظور

قوانین پناھندگی کشورھای محل زیست، حمایت از آنان برای دریافت حقوق پناھندگی، حمایت از 

ان در مقابل تعرضات پلیس و اداره مھاجرت کشورھا و شرکت در اعتراضات مربوط به حمایت از حق آن

پناھندگی از جمله وظایفی است که باید در دستور کارمان قرار گیرد.   

حمایت و پشتیبانی از مبارزات زنان در ایران و در خارج از کشور و تقویت تقویت مبارزه زنان:  )٦

این امر را گرایش سوسیالیستی درون این مبارزات در زمره اولویت ھای فعالیت تشکیالت خارج است. 

توان از طریق شرکت در حرکت ھای برابری طلبانه جھت رفع تبعیض جنسیتی در نھادھای مختلف می

و اجتماعی، حضور در سمینارھا و اعتراضات فعالین این عرصه، برقرار کردن رابطه  اقتصادی، سیاسی

فعال تشکیالت خارج از کشور با تشکلھا و نھادھای زنان چپ و کمونیست و ھمچنین خود مبتکر بودن 

ری کرد. یدر زمینه گسترش این فعالیت ھا، پیگ  

در تاریخ حزب کمونیست ایران شرکت و حمایت از جنبش    کردستان:انقالبی دفاع از جنبش  )٧

انقالبی کردستان در صدر اولویت ھا قرار گرفته است. کومەله، سازمان کردستان حزب، تنھا سازمان 

چپ و کمونیستیی در ایران و منطقه است که موقعیت اجتماعی وسیعی کسب کرده است و در 

کارگران، زنان و جوانان به دست آورده است. برای  محیط فعالیت خود نفوذ بالمنازعی را در میان
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مدتھای مدیدی کردستان و منطقه تحت نفوذ کومەله محل استقرار نیروھای چپ، کمونیست و 

آزادیخواه ایران بود و این  نیروھا فعالیت ھای خود را از این محل علیه جمھوری اسالمی پیش می -

ون اصلی حزب کمونیست ایران چه از لحاظ نیرو و چه سال گذشته کومەله به عنوان ست ٣٦بردند. در 

حزب و چه بسا کل جنبش کمونیستی ایران را تقویت کرده است و افق  ،از لحاظ امکانات

سوسیالیسم را در جامعه کردستان ھمچنان زنده نگاه داشتە است.    

ھایی که با توجه به شرایطی که اکنون جنبش انقالبی کردستان در آن بسر می برد و چالش

پیشاروی کومەله قرار دارد، حمایت از جنبش انقالبی کردستان در خارج از کشور و تقویت کومەله به 

یک ضرورت اساسی تبدیل شده است. محدودیت ھای مالی و کمبود کادرھای باتجربه در تشکیالت 

یین کنندەای کردستان از جمله عرصەھایی ھستند که تشکیالت خارج می تواند در تغییر آنھا نقش تع

ایفا کند. پیداست چنین امری حمایت مستقیم از  گرایش سوسیالیستی در ایران و تقویت نیروھای 

اجتماعی رادیکالی است که می توانند تغییر و تحوالت آینده ایران را رقم بزنند.   

مضاف بر نکات فوق، تشکیالت خارج حزب الزم است در بعد بسیار وسیع تری و در ھمکاری با 

مایندگی کومەله در خارج از کشور بیشتر از این ماھیت انقالبی جنبش مردم کردستان را به افکار ن

عمومی بشناساند و سیاست ھای توھم آمیز احزاب و سازمان ھای ناسیونالیستی  نسبت به 

مسائلی که به حال این جنبش مضر ھستند را نقد کند و کومەله را به عنوان تنھا جریان مسئول در 

ال این جنبش معرفی نماید. ھم چنین تشکیالت خارج از کشور حزب در ھماھنگی با نمایندگی قب

کومه له در خارج کشور و در انطباق با قطعنامه مصوب کنگره ھفدھم کومه له می تواند در موارد  

معینی در مبارزه  علیه جمھوری اسالمی با احزاب سیاسی فعال در کردستان ھمکاری نماید.  

با توجه به اھمیت مطبوعات در اشاعە سیاست ھای حزب، گسترش زیون: ییت شبکه تلوتقو )٨

ھمکاری تنگاتنگ با تلویزیون ھای کومه له و حزب کمونیست ایران و منظم کردن این رابطه جزو 

اولویتھای تشکیالت خارج است. می توان با سازمان دادن ھمکاران محلی تلویزیون، با جمع آوری 

جھت تضمین ادامه کاری و باال بردن کیفیت برنامەھای این شبکه به این نیاز پاسخ  کمک ھای مالی

داد. در واقع اعضای تشکیالت خارج می توانند فقط با پرداخت کامل و منظم حق عضویت تمام 

ی و استقالل مالی  این ارگان مھم را تامین کنند و از این طریق خودکفایھزینەھای کنونی تلویزیون را 

ن نمایند. تضمی  

 


