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مقدمه  

رسنگی، گشکافھای عمیق طبقاتی، جنگھای ویرانگر، فقر و است غرق در بحران،  جھانی امروزجھان 

ھمزمان  .اتنیکی مذھبی و مرگبارزیست و بنیادگرائی  طب محیری، تخاستثمار و بھرەکشی جنسیتی

ناپذیر و  تزنان شکس ،تالش بشریت متمدنمبارزه طبقه کارگر،  حاصلجھان امروز دستاوردھای 

 در طبقه کارگر و سایر اقشار فرودست ،در این جھان بحرانی. زندگی بھتریک برای  استپرشور  جوانان

ندارند. از در پیش رو موجود  نظمیه عل دست بردن به انقالبجز  راھیزنجیر فقر و اسثتمار اسیرند و 

ق آمدن بر بی ثباتی در ئبحبوحه به تجدید قوا جھت فا این دولتھایشان در دیگر سو سرمایەداران و

از سر  یمی پردازند تا بحران را با ھزینه کمتر خود و از دست دادن اعتبار و مشروعیت سیاسیبازارھا 

بخشیده است.  شدته عه کارگر و سایر اقشار فرودست جاممداوما فشار را بر طبق روندی که ؛انندربگذ

جدید قطب بندیھای  نظامی، پرتنش جدید موجب بروز کانونھای ده امروز در عین حالزجھان بحران 

و  حرص و طمع سرمایەداران ،فوندامنتالیسمگسترش  ،یسیاسی، تشدید رقابت قدرتھای جھان

ست. انسانی شده ا گرایشات افراطی ضدھمچنین رشد   

در این نظام خود ، زیرا دارانه نداردەراه حل سرمایمشکالت جھان  که نماندە است شکی باقی در نتیجه

در عین حال بدیل ر است. فوق الذک عامل مشکالتو  ناتوان درون ساختاری تضادھای قبال

ای ، اعتراضات کارگری و آزادیخواھانه، چه در کشورھو ضعیف است کماکان پراکندهسوسیالیستی 

از نبود سازمان، آگاھی و رھبری انقالبی رنج می  ،پیشرفته سرمایەداری و چه در کشورھای پیرامونی

به بقای نظام سرمایەداری پایان دھد و خود را برای بنا نھادن یک نظام است   برد و عمال نتوانسته

آماده سازد.ی سوسیالیستی عاجتما  

نکاتی در مورد اوضاع جھان  

ھر از گاھی خبر از  و نھادھای بین المللی ی سرمایەداریھابلیغی و استراتژیک دولته مراکز تھرچند ک

به و مردم را  می دھندو ثبات سیاسی  یاقتصاددورە بحران و شروع دوره رونق  پشت سر گذراندن

واقعیت این  امات اقتصادی و پروژەھای سیاسی امیدوار می کنند، نتایج معجزه آسای برنامەھای ریاض

 اقتصادی ظاز لحابه عنوان مثال  از بحران مشاھده نمی شود.جھان ی یای از رھاھنوز نشانە هک است

کافیست یک نگاه مختصر به آمارھا و گزارشات سالیانه خود دولت ھا از وضعیت رشد اقتصادی، آمار 

ببریم که  تی بیندازیم تا به این واقعیت پیمعامالت شرکت ھای فراملی بیکاری، حجم تولید و صادرات و

ھمچنین می توان در  این بحران رانشانەھای اقتصاد سرمایەداری در بی ثباتی و بحران به سر می برد. 

کشور  ٢٠درصدی در مجموع  ١٠این شاخص ھا مشاھده کرد: کاھش تولید صنعتی بطور متوسط 
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ر د ددرص ٩،١از ھمچون چین، ئی گذشته، کاھش رشد اقتصادی کشورھاسال  ٥صنعتی جھان در 

در درصد  ١،٢به  ٢٠٠٤درصد در سال   ٧،٤برزیل از  ،٢٠١٦سال  دومدرصد در نیمه  ٥،٣به   ٢٠٠٣سال 

 ٢٠ھای حمل و نقل تا  بخش سایر، روند روبه نزول فعالیت ھای کشتیرانی و ٢٠١٦نیمه اول سال 

  1.درصدی در اتحادیه اروپا ١٠درصدی در آمریکا و  ٨و نرخ بیکاری  ،سال گذشته ٣درصد در 

اری سالیانه در ذبه نزول، یا افزایش اندک نرخ سرمایەگ عالوه بر شاخص ھای فوق می توان از روند رو

االی تورم، نرخ صادرات و به نزول تولید ناخالص داخلی، نرخ ب بسیاری از کشورھای جھان، روند رو

انی بودن اقتصاد بحر د که ھمه و ھمه نشانەھای بارزشوک آور در بازارھای بورس اسم بر اتنوسان

پدیدەھایی ھمچون مرگ و میر ناشی از گرسنگی و  . وضعیت در زمینەدنسرمایەداری می باش

بیماریھای قابل عالج و ھزینەھای مربوط به رفاە اجتماعی در بودجه دولت ھا چه بسا وخیم تر است. 

ی و امنیت دستاوردھایی ھمچون بیمەھای اجتماع حمله بهبماند وضعیت معیشت طبقه کارگر و 

د.بحرانی بودن وضعیت جھان می دھنشغلی که آنھا ھم به نوبه خود داللت بر   

قدرت گیری رشد و . شاھد ھمین وضع ھستیمنیز و اجتماعی عرصه سیاسی در  اقتصادعالوه بر 

گرایی افراطی از جمله در کشورھای اروپایی، آمریکا، آسیای شرقی و آسیای میانه، و ھمچنین تراس

 ساختارکه در آن  می کشد ریتصوبه جھانی را  ،و مذھبی در خاورمیانهگری اتنیکی  راطیگسترش اف

انسانھا با  در چنین شرایطی .سرمایەداری اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده است سیاسی

فعالیت ھای شغلی، سیاسی، فرھنگی، ھنری و غیرە خود احساس بیگانگی می کنند و آرزوی 

ن چنین وضعیتی است که در قدرتمندترین طدر بپرورانند.  ساس را در رویاھای خود میز این احرھایی ا

 زنآمریکا، راست افراطی با انگیزەھای نژادپرستانه، ضد کارگری و  ەاقتصاد جھان، یعنی ایاالت متحد

 .دست بگیرد درتوانست قدرت را موجود  ساختار حاکمیت سیاسیبا  تقابل ااما با استدالل ظاھر ستیز

تحت شعار ''قدرت را باید از را رھبری کند و  ”برکسیت“لیسم توانست پروژه اان نئوناسیونتدر انگلس

اروپا خارج کند، در فرانسه امکان به قدرت  یەھایتا بریتانیا را از اتحاد'' نبر گرداندبروکسل به مردم بریتانیا 

-فیلیپین راست افراطیدر با رھبری مارین لوپن افزایش یابد،  ”جبھه ملی فرانسه“رسیدن  رودریگو 

 یه شکل بی نظیرببرسد و حتی در کشورھای اسکاندیناوی قدرت راستگرایان افراطی  تدوترته به قدر

مشروعیت عدم از لحاظ ودن جھان شواھدی ھستند که بحرانی ب نکات ذکر شدهیابد.  افزایش

ان می دھد.نش را نیز نظام سرمایەداریسیاسی   

روندی نیست که بحرانی بودن وضعیت جھان را نشان می دھد. یک روند دیگر که پیداست این تنھا 

به شرایط موجود و اقشار فرودست  طبقه کارگرواکنش  آنھم نشات گرفته از این وضعیت بحرانی است،

																																																													
1Eurostat	Statistics	Explainet.	
U.S.	Bureau	of	Labor	Statistics.	U.S.	Bureau	of	Labor	Statistics.	
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گیری محافل و  شکل جنبش ھای اعتراضی، و اعتراضات کارگری، شکل اعتصاباتکه در است 

دکان و ضدیت با وک و زناندفاع از زیست،  یطھای دفاع از مح جنبش ،صادیسازمانھای ضد ریاضت اقت

امید بشریت به رھایی از وضعیت کنونی را زنده نگه و ادپرستی و جنگ تجلی یافته گری، نژی افراط

 با روندھای مقایسهداشته است. نکته قابل توجه در این زمینه فرا کشوری بودن این حرکت ھا در 

. دسترسی به است آن بیشتر مورد توجه قرار گرفتە تبعی گذشته است که به مشابە در دورەھا

و وجود نسلی از جوانان انقالبی که مھارت خاصی در انعکاس حرکتھای اعتراضی  یارتباطابزارھای 

دارند، و ھمچنین پی بردن بیشتر رھبران این حرکتھا به تاثیرات مثبت شبکەھای جھانی، حرکتھای 

به عنوان مثال  جھانی تبدیل کردە است. "ی منطقەای و بعضااحدودە کشوری بە پدیدەضی را از ماعترا

نالد ترامپ در انتخابات ریاست جمھوری آمریکا طی وجنبش دفاع از حقوق زنان بعد از به قدرت رسیدن د

تنھا چند روز در شھرھای مختلف آمریکا شکل گرفت و کمتر از یک ھفته به یک حرکت جھانی تبدیل 

  به آن پیوستند.برابری طلب لیونھا زن و مرد یم بطوریکهشد 

نکاتی در مورد اوضاع خاورمیانه  

قه خاورمیانه نیز جاری است. ھای خاص خود، در منطدیگر و با ویژگی یچنین وضعیتی، ولو در ظاھر

مند برای بھبود شرایط اقتصادی و بھرەوضعیت موجود و  یت باھای اجتماعی که با ماھیت ضدحرکت

دن از آزادیھای سیاسی ـ اجتماعی ھر از گاھی در یکی از کشورھای این منطقه بروز پیدا می کنند ش

 ھایەجلو ،قرار میگیرند ، که حلقه ضعیف نظام سرمایەداری ھستند،در تقابل با حکومتھای استبدادی و

بنای اقتصادی، گیھای خاورمیانه، از جمله عقب ماندگی زیراز یک جھان بحرانی است. البته ویژ یدیگر

روبنای سیاسی استبدادی و ساختارھای اجتماعی سنتی، که از طرف قدرت ھای جھانی و منطقەای 

 حران در جھان تبدیل کردە است. بهکانونھای ببرجستەترین ، این منطقە را به یکی از یابندتحکیم می 

طب بندیھای جدید، افراطی ری قھا و شکل گیبرای رقابت ابرقدرت ایەتبدیل شدن خاورمیانه به صحن بعت

شدەاند. با این حال چنین  تر سوز شعلەورو جنگھای خانماندر این منطقه گسترش بیشتری یافته  گری

شعاع ال تحت را تضاد طبقاتییعنی ، خاورمیانە کشورھایتضاد اساسی در  نتوانسته استھنوز روندی 

نطقه نه تفاوت ھای اتنیکی و مذھبی قاطع مردم این م یتمعضل اکثرواقعیت این است که . قرار دھد

بلکه شرایط وخیم اقتصادی، بیکاری و نبود امنیت است که ھموارە آنھا را در تضاد گریزناپذیر با مناسبات 

 سانی را نباید با ظاھر اتفاقات وموجود قرار داده است. تالش این مردم برای رسیدن به یک زندگی ان

به عنوان  ییات بورژواشتباه گرفت که در مطبوعلتھای منطقه امیان نیروھای ارتجاعی و دو ھادرگیری

معضل اصلی این جوامع جلوە داده می شود. در واقع افراطی گری و جنگھای خشونت بار نه عامل 

اصلی بروز بحران بلکه خود معلول بحران ھستند. آنچه این منطقە را با بحران مواجه کردە است 

میق طبقاتی است که در طول چند دھه اخیر و در روند جھانی نابسامانی ھای اقتصادی و شکاف ع
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 اینکه در اثرشده است. قاطع مردم غیر ممکن  یتکثرآن برای ا تحملبه وقوع پیوسته که شدن سرمایە 

مردم و اعتراضات  یشات ارتجاعی سوار بر موج قیامھا، گراو آگاھی طبقاتی عدم پویایی گرایش رادیکال

از این واقعیت نمی کاھد که تضاد اساسی در این جوامع ھمان تضاد  ایرەذخواه شدەاند  دگرگون

مذھبی، سیاسی و بدون در نظر گرفتن ھویت تودەای در این كشورھا، که طبقاتی است. اعتراضات 

نشان می دھد که مشکل مردم ھمان احتیاجات مادی روزمره، از نوع کار، اتنیکی شکل می گیرند، 

ق ئفا بر موانع سازمانی، آگاھی و رھبریچنانچه این اعتراضات منیت است. نان، مسکن، برق، آب و ا

فرقەھای اتنیکی و تار از ذو از طریق گ طی کنندشدن را  ەردید می توانند روند رادیکالیزتآیند بدون 

و شکل گیری وضعیت کردستان سوریه ی جامعه را دگرگون سازند. تھبی و رویکرد به مبارزه طبقاذم

نمونەای از ظرفیتھای موجود در این منطقه است که نشان می دھد اگر شرایط مھیا  ”واروژآ“بش نج

 دیگریشکل جامعه را به  ،بر خالف سنت ھای رایج حاکمیت ندشود مردم آزدایخواه چگونه می توان

شکافھای کاذب مذھبی، اتنیکی و جنسی بکاھند. اداره کنند و از  

ایران وضاعنکاتی در مورد ا  

رابطه اقتصادی و داری،  جامعه ایران، ھمچون سایر جوامع سرمایهبررسی  برای ن شاخصاساسی تری

ی گنیست که سایر شاخص ھا، ھمچون  ساختار سیاسی، بافت فرھن ا. این بدین معناستآن تولیدی 

است که این شاخص ھا خود  ای فاقد اھمیت ھستند، بلکه بدین معنتوجود گروھبندیھای غیر طبقاو 

یری نسبتا ذکه در ایران وجود دارد تاثیرپ ویژگی مناسبات اقتصادی و تولیدی قرار دارند. البته تحت تاثیر

محدود ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی و تولیدی جامعە است. واقعیت این است که روبنای 

ده تر سیاسی و حقوقی در جامعه ایران از روابط سرمایەداری و مناسبات تولیدی در این کشور عقب مان

سه سال  ن مناسبات تبدیل شده است. تحوالتاست و بعضا به مانع اساسی در برابر رشد بیشتر ای

این طبقه بر  یگر این واقعیت است که تالشھای بورژوازی و دعواھای دروننگذشته در جامعه ایران بیا

است.سر رفع این تناقض   

یم اسالمی نھاده شد. در آن دوره مراکز از ھمان ابتدای سر کار آمدن رژ یوضعیتچنین بنای  البته

تولیدی بجا مانده از رژیم شاه مصادره شدند و بعدھا یکی پس از دیگری به قیمت ھای ناچیز به 

سرمایەداران وابسته به رژیم اسالمی فروخته شدند. مراکزی ھم که در دست رژیم و نھادھای وابسته 

کارگران به تولید ناقص خود  رماتثدند و از طریق اسبه آن باقی ماندند به بدترین شکل ممکن اداره ش

طیلی کشانده شوند و کارگران اخراج شده عاز دیگری به ت پسیکی  بعدیدر مراحل  دادند تاادامه 

ا گروه ر آنھاو بیمەھای اجتماعی بود بلکه که نه تنھا فاقد امنیت شغلی  داده شوندتحویل جامعەای 

یک اقتصاد از ھمان اوایل حاکمیت رژیم اسالمی  شکلبدین د. نکنبدیل گروه به گوشت دم توپ جنگ ت
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 ٣٨در  ایران اقتصاد مشخصهزده شکل گرفت که برجسته ترین  فساد و ستیزپرولترناکارآمد، تولیدزدا، 

 زش باقلبش از تپ است که نفتاز  لصمد حاآدربدلیل بوده است. در واقع این اقتصاد تنھا  سال گذشته

ایستد.نمی   

رھنمودھای نھادھای بین المللی پول  بر اساس کردتالش  ایران و عراق اسالمی بعد از پایان جنگرژیم 

دھد تا از یک سو نیازھای سرمایە جھانی را تامین کند و از  یررا تغیساختار واپسگرای اقتصادی این 

بدارد.  ظفوطبقه کارگر و مردم فرودست جامعه محات ضخود را از فروپاشی ناشی از اعتراسوی دیگر 

من اقتصادی را نھادینه کرده زبلکه بحران م ەھا نه تنھا موجب بھبود وضعیت اقتصادی نشداما این تالش

شتر از و بی کرده استه تولیدزدای آن را برجسته داده است، جنباد و اختالس را گسترش سف ،است

که پروسه خصوصی  شود میمطرح  ادعااین ھر چند نموده است. مد نفت آگذشته آن را وابسته به در

آن شدند، اما آنچه از آن  دارو روحانی میراث  یو دولت ھای خاتم سازی را دولت رفسنجانی شروع کرد

اری منابع اقتصادی کشور به نھادھای نظامی و وابسته به "بیت ذاست واگ هاتفاق افتاد حاله دوره تا ب

بدون  دارندنه تنھا جواز آن را ن نھادھا می گیرد. ای انجامعنوان خصوصی سازی که تحت  " استرھبری

صەھای در عر، دریافت کنندلیاردی یبھره و ھیچ مسئولیتی از بانکھا و صندوق مالی دولت وامھای م

مار نیروی کار ثبدون ھیچ محدودیت قانونی به است وکنند  یذارگ مختلف اقتصاد تجاری و رانتی سرمایه

و یا  شندبه پایان رسانده باپرھزینه را قبل از آنکه ی پروژەھای ون ھیچ پیامدکارگران بپردازند، بلکه بد

 اند کردهوژەھا دریافت ردر ازای به ثمر رساندن پ که درآمدی را ،رھا می کنند حتی شروع کرده باشند،

کنند. می دریافت را  ر پول دولتی و وام بانکی جدیدیه بابت پروژەای دیگسطبالواو  می زنند به جیب

اقشار فرودست جامعه از توانایی تامین  سایرقریب به اتفاق کارگران و  یتاکثراست که  این در حالی

لیونی ستمدیدگان تنھا ی. این لشکر مدنەاماند بازشان ھایەخانوادنیازمندیھای زندگی خود و  حداقل

روی آوردن به  و سیاە، وارد شدن به بازار کار شدن هچند شغل می یابندکه پیشاروی خود  راھی

انونی و مھاجرت است.غیر قارھای ک  

ماھانه کارگران  دستمزدتومان در ماه (حداقل  ھزار ٩٣٠مد آدرد با بتوان یگررتصور اینکه یک خانواده کا

زندگی را، از نوع مسکن، پوشاک  ەھای اولیتومان نیازمندی میلیون ٣اما با ھزینه حداقل  )١٣٩٦در سال 

د در محل نناچار می شونه تنھا  انکارگر تیییجه چنین وضعدشوار است. در نت کندو خوراک، تامین 

به  کار نبلکه جھت یافترا به دست آورند، د تا حداقل یک شغل دیگری نزندگی خود سر به ھر دری بزن

و  مدآلکه تفاوت بین درتا ب دندھمی تن کشور و دوری از خانواده و محل زندگی  سایر نقاطمھاجرت به 

 و ضد کارگری ھای اقتصادیسیاست ناکارآمدی ،بین المللی ی تحریمھا اعمال یند.نماجبران را  ھزینه ھا

 و تاس دشوارتر کردهبرای کارگران این وضعیت را خواری  ساختار اقتصاد تجارتی و رانتو  رژیم اسالمی

ھا نه تن این وضعیت ،در نتیجهه است. دامن زد یآنھا در نھادھای مھم تولید یبه پراکندگی و تمرکززدای
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 ه،برای کارگران و خانوادەھایشان به بار آورد اولیه زندگی تاثیرات ویرانگری ھایاز لحاظ تامین نیازمندی

ھر روز بوده است.  زیانبار نیزبلکه از لحاظ فراھم آوردن ملزومات خودآگاھی طبقاتی، تشکل و رھبری 

و نھادھای دولتی ەداران سرمای یدی به دلیل سودجوییکارخانەھا و مراکز تولشاھد آن ھستیم که 

تا کارگران بیشتری به لشکر بیکاران بپیوندند و در  می شوندلی کشانده عطیاز دیگری به ت پسیکی 

به  به قیمت ارزان تری ،را یعنی نیروی کارشان، ا کاالئی که در اختیار دارندحله بعدی آماده باشند تنھمر

تحت مجددا دولت آنھا را  ی،نھادھای مختلف تولید یلی کشاندنتعطایەداران عرضه کنند. بعد از به سرم

با قیمت ھای ناچیز به سرمایەداران  یکبار دیگرخصوصی سازی  عنوانتا تحت  خود می گیردکنترل 

واگذار  ،ەاندلی کشاندیعطی ھستند که این مراکز را به تھایھمان تاوقادولتی و غیر دولتی، که بیشتر 

را ھمچنان با پراکندگی لیونی کارگران یم انبوە و ی از توقف ندارد روند بە نظر میرسد نشان. این کند

.می کندمواجه   

به آن با وجود اینکه جنبش طبقه کارگر عالوه بر موانع ساختار اقتصادی و مناسبات تولیدی که فوقا 

 نبدیل شدمانع ت ھیچ کدام از این فاکتورھا اما بروست.و سرکوب نیز رو قبا سد اختنا اشاره شد

. ھر روز شاھد نشده استنبش کارگری به زنده ترین و رادیکال ترین جنبش اجتماعی جامعە ایران ج

مختلف کشور و در حوزەھای مختلف اقتصادی ھستیم که زمینەھای عینی  طضات کارگری در نقاااعتر

از ی ترو رسیدن به درجە باالکارگران ق آمدن بر پراکندگی، تشکل یابی مستقل ئمناسب تری را برای فا

برای  طبقه کارگر ایرانامروز فراھم آورده است. در واقع، و با وجود موانع ذکر شده، را آگاھی طبقاتی 

با چنین بھتری قرار دارد.  شرایطی در تغییر و تحوالت آینده در رھبری یک انقالب اجتماعموقعیت کسب 

ەھای عاجل، دخالت فعاالنه ری جنبش مطالباتی طبقه کارگر حول خواستیافقی در وضعیت کنونی پیگ

اعتراضات کارگران در زمره مھم ترین اولویت فعالیت  کردن سراسریدر مبارزات روزمره و تالش برای 

پیشروان کارگری و مدافعان جنبش کارگری است که بدون تردید راه تشکل یابی کارگران نیز از ھمین 

ادیکال اجتماعی و تاثیرگذاری بر روند آنھا طریق پیموده می شود. دخالت فعاالنه در سایر حرکت ھای ر

یکی دیگر از اولویت ھای فعالین جنبش کارگری و مدافعان این جنبش است که برای مقبولیت بخشیدن 

حائز اھمیت است.  تیو اجتماعی کردن گفتمان سوسیالیس اجتماعی به مبارزه طبقه کاگر  

آمدن بر پراکندگی طبقه کارگر و شکل  ئقفاکه اگرچه ھر درجه از تالش برای  شودتاکید الزم است 

گیری تشکالت مستقل کارگری گامی مھم در راستای تقویت جنبش کارگری است، اما واقعیت این 

کمونیستی کارگران حتی این تشکل ھا ھم نخواھند توانست مبارزه  تحزب یابیاست که در غیاب 

 سایری کنند. از این رو در جامعه ایران، مثل طبقه کاگر را در راستای یک انقالب کارگری ھدایت و رھبر

سازی انقالبی و به نتیجه  کمونیستی طبقه کارگر برای دگرگون تحزب یابیجوامع سرمایەداری، 

جنبشھای اجتماعی رادیکال حیاتی است.  رسایمبارزه رساندن مبارزه کارگران و   
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توان می نیز بوده است. از جمله دستخوش تحوالت مھم سیاسی ھمچنین جامعه ایران  اخیردوره در  

ھردوی این برد.  نامو توافق ھستەای رژیم اسالمی با قدرت ھای جھانی  پیامدھای تغییر دولتاز 

ھبود بر زیربنای اقتصادی و ب تاثیر آنچنانی، بحساب می آیدامعه تغییر در روبنای سیاسی جکه رویدادھا 

ھستند که فضای  دو رویداد از آنجا حائز اھمیت. با این حال این وضعیت معیشتی مردم نداشتەاند

به شکلی که جناحھای  ،را تحت تاثیر قرار دادەاند ایرانخارج از  فضای و ھمچنین نسیاسی جامعه ایرا

به حفظ منافع طبقاتی خود تحت حاکمیت رژیم  یبیش از ھر دوره دیگررا مختلف بورژوازی ایران 

ی مبنی بر اینکه می شود بدون تغییر ساختار نظام حاکم ابھام پراکن کرده است.اسالمی امیدوار 

از نتایج وضعیت زندگی اقتصادی مردم را بھبود بخشید و به آزادیھای سیاسی و اجتماعی رسید یکی 

 هبا سر کار آمدن دولت روحانی به عنوان یک پروژه در دستور کار قرار گرفت این تالشھا بوده است که

 دادەاند.خل و خارج از کشور نیز آن را تحت پوشش تبلیغاتی خود قرار ی دائت بورژواو مطبوعااست 

شدن  "دموکراتیزه"تازەای از  دورتا سر کار آمدن روحانی به عنوان شروع  ه استتالشھای زیادی شد

بر  تزریق شود. نھادھای تبلیغاتی بورژوازی افکار عمومیجامعه و امکان اصالح جمھوری اسالمی به 

که  نمایندکه مردم معترض به کل حاکمیت جمھوری اسالمی را  متقاعد  شدەاندز این نکته متمرک

اسالمی بھتر از شرایط انقالبی و ساختارشکنی است  جمھوری ترمتواضع  نظر آنھاتحمل جناحی، از 

ھای بورژوازی به سھیم شدن در فعالیت که عاقبتش معلوم نخواھد بود. این تالشھا از باور بخش عمده

ھیچ ربطی به خواستھای اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و  "عاایران نشات می گیرد که طبقتصادی ا

مردم تحت ستم و اقشار فرودست جامعه ندارد. در این مدت کم نبودند مدافعان چنین رویکردی که 

تحت نام تحلیل گر مسائل سیاسی و غیره در شبکه ھای پر بیننده مثل بی بی سی و صدای آمریکا از 

تاریخی بعد از سرکار آمدن دولت روحانی سخن بر زبان آوردند و مردم را به صبر و قناعت تشویق  دوره

نھادھای  سایرکردند. البته درجه موفقیت این تالشھا را نه از برنامەھای پخش شده از این شبکەھا و 

به عنوان مثال در مطبوعاتی بورژوازی بلکه در اتفاقاتی باید دید که در ھمین مدت به وقوع پیوستند. 

فاصله کوتاھی بعد از اعالم نتایج نمایش انتخاباتی ریاست جمھوری شاھد چندین حرکت اعتراضی از 

نخوردند و بنا به تجربیات گذشته و شناختی  عه بودیم که فریب این تبلیغات رامختلف جام اقشارطرف 

ق خود ادامه دادند. تجمع که از ماھیت نظام جمھوری اسالمی داشتند به پیگیری مطالبات بر ح

روز  ٥خرداد ماه، یعنی تنھا  ٢٩ ھای اصفھان، مشھد و تبریز در روزاعتراضی معلمان از جمله در شھر

و  ١٣٩٢تیرماه  ٢٩و  ٢٣مس سرچشمه در روزھای  نمایش انتخابات، اعتراض کارگران از برگزاری بعد

اه، زنجان و البرز در روز ھفتم مردادماه ھمچنین اعتراض پرستاران در چھار استان مازندران، کرمانش

بر بی اثر بودن تبلیغات  اعتراضی بودند که از ھمان ابتدا حرکتھای اینھمان سال، نمونەھایی از 

داشت.  داللتو جناحھای مختلف بورژوازی بر رفتار جنبشھای اجتماعی پیشر  



.                                                                       کمیتھ تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران                                                                                 
                                                                                          COMMUNIST PARTY OF IRAN -ABROAD COMMITTEE 

	

 

	 www.k-kh.org																																																																																																																																																											kkh@cpiran.org																																																																																																																																																									
www.cpiran.org																																																																																																																																																								+46851971635																																																																																																										
www.komalah.org	

	

9	

 سال ه دوم ماھ ششه در به شکلی ک ،این روند با گذشت زمان خود را بیشتر نمایان کرده است

است  بە وقوع پیوستە واحد تولیدی و خدماتی اعتراضات کارگری در اشکال متنوع ١۴٩در حداقل  ١٣٩٥

دیگر طوالنی  نکتە قابل تاملیک ی دارد. ھکه درمقایسه با اعتراضات سال قبل نشان از رشد قابل توج

سد "شرکت ماھه کارگران  ٢از اعتصاب  میتوان به عنوان نمونه .میباشدصابات مدت زمان اعت تر شدن

روزه کارگران  ١٥اعتصاب  ،"روغن نباتی زنجان"روزه کارگران کارخانه  ٤٥، اعتصاب در اردبیل "عمارت

اسم برد. در در تھران  "ھای صنعتی سایپاقالب"شرکت  و اعتصاب کارگران "سیمان مسجد سلیمان"

بودەایم که وسعت آن در طول  نیزضات معلمین شاھد روند رو به گسترش اعتراسه سال گذشته مدت 

، جوانان مبارز زنانبر  ین وضعیتی ھمزمان با تشدید فشاراست. چن بوده سابقە م سال گذشته ک ٣٨

اعدام  شمار، افزایش نگاران محیط زیست، نویسندگان و روزنامه فعاالنانقالبی، مدافعان حقوق کودکان، 

ن مختلف بورژوازی را مبنی بر امیدوار کردجناح ھای  دم، تالششدن وضعیت اقتصادی مر ھا و وخیم تر

ه است. با این حال ھنوز این درجات زیادی با شکست مواجه کرد به مردم به تغییر ماھیت دولت

اند. متاسفانه به دست نیاوردە مقبولیت اجتماعینشدەاند و  ھمەگیرمتاسفانه ھای اعتراضی حرکت

نتواسته است حتی در میان طبقه کارگر موقعیت اجتماعی تعیین نیز سوسیالیستی  گرایش رادیکال

در واقع  ضعف  نماید.را رھبری   مبارزاتی این طبقه الش ھا و تنگناھای و در چ کنندەای به دست آورد

نھفته است تشکل  و یابیآگاھی کافی، سازمانعدم اساسی جنبش ھای رادیکال اجتماعی در ھمین 

گذاشته است. دن به اھداف اصلی خود ناکام یکه ھمواره آنھا را از رس  

ھت جھا ھمان تالش ،تا جائی که به توافق مربوط به برنامه ھستەای جمھوری اسالمی بر می گردد

در این زمینه . افتادجریان  بهامیدوار کردن مردم معترض به بھبود وضعیت تحت حاکمیت رژیم اسالمی 

ھای قدرت اقتصادی و ریدورسبت به راھیابی به کمیدشان نکه ا ،نیز شاخەھای مختلف بورژوازی

یافتە است، تالش می کنند این توافق را به عنوان شروع یک دوره جدید از  افزایشسیاسی ایران 

تعامل جمھوری اسالمی با جھان و فراھم آمدن زمینەھای رونق اقتصادی و گسترش آزادیھای سیاسی 

در باورھای لیبرالی و اعتقاد به قدرت بازار آزاد در بھبود  در ایران جلوە دھند. این طیف، که سراپا غرق

وضعیت جامعه ھستند، این رویداد را به عنوان فرصتی طالیی جھت ادغام اقتصاد سرمایەداری ایران در 

اقتصاد سرمایەداری جھانی جلوە می دھند که به تعبیر آنھا بطور طبیعی منجر بە تغییرات اساسی در 

ت از جمله بھبود وضعیت اقتصادی مردم، گسترش آزادیھای سیاسی و اصالحا دیگر بخشھای جامعه،

خواھد شد. خوشبختانە روندھای جاری در جامعه ایران، اعتراضات جنبشھای  در نھاد قدرت سیاسی

رادیکال و نارضایتی ھای عمومی نشان می دھد که چنین گفتمانی نتوانسته است حداقل بخشھای 

باوریھای کاذب کند. جالب اینکه فقط ھشت روز بعد از امضای  خوش جلب اینمھمی از مردم معترض را 

که مورد یورش وحشیانه نیروھای  برگزار شدتوافق ھستەای در وین تجمع وسیع معلمان در تھران 
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که توافق جمھوری  امنیتی قرار گرفت. این حرکت، صرفنظر از نتیجه آن، سمبل این واقعیت شد

می نداشته از جمھوری اسالآزادیخواه نی تاثیر آنچنانی بر نفرت و انزجار مردم ھای جھااسالمی با قدرت

نکرده است که گویا خواستەھایشان در چارچوب حاکمیت جمھوری اسالمی قابل  و آنھا را متوھم

تحقق است. این اتفاق ھمچنین سمبل این واقعیت شد که بھبود مناسبات اقتصادی، سیاسی و 

ھا قرار بگیرد، کار بین دولت و اگر چه می تواند تحت تاثیر روابط بین المللی و ساز اجتماعی جامعه ایران،

از طریق تغییر توازن قوای داخلی میان دستگاه حاکمیت سیاسی ـ اقتصادی از یک طرف و  "ولی نھایتا

 ییپذیر می باشد. کم نیستند کشورھا اقشار فرودست جامعه از طرف دیگر امکان سایرطبقه کارگر و 

بدین سو در اقتصاد جھانی ادغام شدەاند و روابط بسیار حسنەای با قدرت  ١٩٨٠در منطقە که از دھه 

ھای بزرگ سرمایەداری دارند ولی این امر نه تنھا به بھبود وضعیت اقتصادی و گشایش فضای بسته 

فقر،  ترین نوع شکاف طبقاتی، استثمار بی نظیر طبقه کارگر، است بلکه خشن منجر نشدهسیاسی 

بیکاری و بازتولید ساختار استبداد سیاسی را  به دنبال داشته است.   

 عیت اقتصادی و سیاسی وبھبود وض ی و غیر ممکن بودنالبته عدم اصالح پذیری نظام جمھوری اسالم

اجتماعی مردم تحت حاکمیت این رژیم بدین معنا نیست که تمایالت طیفی از بورژوازی ایران را نادیده 

به ادغام کامل ایران در اقتصاد جھانی و کنارآمدن با قدرتھای بزرگ سرمایەداری معتقد ” گرفت که عمیقا

ونی قرار دھد. نمایندگان است و تا اندازەای موفق شده است چنین گفتمانی را در اولویت کار دولت کن

جوار این  ھای مھمی ھستند و تعداد بیشتری درنون در دولت روحانی دارای موقعیتاین مکتب فکری اک

دو  "آشتی دادن"پروژه به نتیجه برسد. یکی از مھمترین جنبەھای این پروژه  دولت در تالشند تا این

به قدمت حاکمیت نظام اسالمی دل جناح اصلی داخل و خارج از کشور بورژوازی ایران است که 

به خارج  ١٣٥٧بعد از قیام  "کشوری بورژوازی، که عمدتا ازخارج  طیفاند. ه ھمدیگر نداشت ازخوشی 

یابی نمی کرد رانده شد، تا چندی پیش منفعت خود را تحت حاکمیت جمھوری اسالمی تحقق یافته ارز

این استراتژی را از طریق امید به حمله نظامی تا ژی تغییر رژیم را تعقیب می کرد. و از این رو استرات

ھای اقتصادی پیگیری می کرد تا اینکه با سرکار آمدن دولت روحانی و اخیرا  پافشاری بر ادامه تحریم

بھر حال به تحقق منافع طبقاتی خود تحت حاکمیت ھمین نظام  تغییر ریل داده و وافق ھستەایھم با ت

را در  ”آشتی بورژوازی سبز و آبی"روحانی نیز توانستە است گفتمان  امیدوار شده است.  دولتبیشتر 

ھرچند که ھنوز نتوانسته است کل بورژوازی داخل را، بخصوص  .بخش ھای مختلف حاکمیت تبلیغ کند

را، به نیروی فعال این گفتمان نامیده می شوند ازادەھا بورژوازی آق” سپاھیان و آنھائی که اصطالحا

تبدیل کند.   

سرمایەھای خارجی جھت برای جذب  روحانیھای کم نظیر دولت ه دیگر این پروژه تالشجنب

ھرچند که چنین تالشھایی در دوره ریاست جمھوری رفسنجانی و بعدھا  سرمایەگذاری در ایران است.
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ھم در دوره ریاست جمھوری خاتمی پیگیری شد اما تفاوت این دوره با دورەھای قبلی در آن است که 

ه فراتر دف نه تنھا حفظ بقای جمھوری اسالمی و حفظ منافع بورژوازی وابسته به حاکمیت بلکاکنون ھ

است. حامیان کنونی این پروژه، که در حاکمیت ایران به عنوان یک طبقه  بورژوازیاز آن حفظ منافع 

از نماز به گفته معروف خمینی مبنی بر اینکه حفظ نظام  چشمگیری به دست آوردەاند، تا آنجاموقعیت 

 "خودی"که چنین حفاظتی حفظ منافع کل بورژوازی، حتی آنھائی ھم که  وفادارندروز واجب تر است 

را ھم در بر بگیرد. به عبارت دیگر این گرایش فکری می خواھد جمھوری اسالمی نماینده کل  نیستند

یت وخیم اقتصادی ھای بین المللی و وضع بورژوازی باشد و نه تنھا بخشی از آن. پیداست که تحریم

د. نپیگیری کنفرصت مناسبی را به دست داد تا حامیان این گرایش آسان تر بتوانند پروژەھای خود را   

 ؟ پاسخ اینشدد ناین تالشھا در دو زمینەای که فوقا ذکر آنھا آمد موفق خواھ سوال این است که آیا

بینی کرد که نه جناح  توان پیش میمنفی است. ، یعنی نبود امنیت، اساسی عاملیک به دلیل سوال 

اگر چه . مثبت نخواھند داد پاسخھای خارجی به این پروژه ی بورژوازی خارج کشوری و نه سرمایەگذار

ایران می تواند یک بازار جذاب برای سرمایەگذاری خارجی باشد اما ساختار سیاسی حاکم طوری 

د ساختار اقتصادی ایران و تبدیل آن به رش است. ساختەه است که چنین رویکردی را با دشواری مواج

یک اقتصاد سرمایەداری موجب رشد ساختار سیاسی به یک نظام متعارف بورژوازی که بتواند خود را با 

حاکمیت سیاسی در  ،در ایران ، نشده است.اکمیت مدرن سرمایەداری تطبیق دھدمولفەھای یک ح

ادھای امنیتی و نظامی نقش اساسی را ایفا د که در آنھا نھالب دستگاھھای مافیایی عمل می کنق

 امنیت نبودمی نمایند و فرھنگ مافیائی خود را در عرصه اقتصاد نیز نھادینه کردەاند. جنبه دیگر این 

دن دولت جدید در آمریکا احتمال آن با سر کار آمھای اقتصادی است که  تھدید از سر گیری تحریم

گرفته ایەگذاری کالن و درازمدت را از سرمایەداران خارجی جرات سرم به نوبه خود وبیشتر شده است 

در کوتاه ترین زمان ممکن.  سودحداکثر  کسبمی ماند سرمایەگذاریھای کوتاە مدت به منظور است. 

لھاست در جریان است، نه پیشرفت چنین سرمایەگذاریھایی، که نوع آن در دیگر کشورھای منطقه سا

تاثیر مثبت قرار می  تحتبخش ھای جامعە را  سایراھد داشت و نه ھمراه خوبە رونق اقتصادی را  و

و مشاغل کاذب و تولید یائی اقتصاد ایران را تقویت کرده است ساختار ماف چنین روندی در ایران دھد.

نیروی کار و گسترش بیشتر  پراکندگیکه به نوبه خود منجر به داده است را افزایش  یخردەکاالی

فصلی، کولبری و  ھزاران شغل نظیر مسافرکشی، دستفروشی، کار ھای خدماتی درفعالیت

ادغام شود،  ھم یالبته حتی اگر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایەداری جھان .خردەفروشی شده است

ھای خارجی به این جامعه سرازیر شوند و ساختار سیاسی ھم به یک ساختار متعارف سرمایەگذاری

الت اساسی جامعه، از نوع شکاف طبقاتی، فقر، بیکاری و بورژوازی تبدیل شود باز ھم مشک

ی که اکنون در جریان یرو تالشھاخواھند ماند. از این باقی بجای خود محدودیتھای سیاسی ـ اجتماعی 
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با ” است مبنی بر اینکه مردم را به انتخاب در میان آلترناتیوھای مختلف بورژوازی سوق دھند نھایتا

شکست مواجه خواھد شد.  

وضعیت طبقه کارگر و دیگر اقشار  وخیم تر شدنمورد بحث قرار گرفت برای یک دوره ” رایطی که فوقاش

فرودست جامعە را به دنبال خواھد داشت و شرایط کار و زندگی آنھا را در معرض چالش ھای جدیدی 

ت که در قرار می دھد.  یکی از اساسی ترین جنبەھای این دشواریھا رفتار کالسیک رژیم اسالمی اس

ھای رادیکال اجتماعی در پیش  مقطع عقب نشینی ھا و تغییر سیاست ھا در تشدید سرکوب جنبش

شدن بیشتر شرایط کار است که در آن امنیت بینی دیگر بی ثبات  قابل پیش شرایطمی گیرد. یک 

ن به ضرر قوانی نیروی کار بیشتر قراردادی خواھد شد، شغلی بی ثباتی بیشتری را به خود خواھد دید،

روند رو به افزایش بیکاری و تورم سرعت بیشتری به خود خواھد گرفت و  طبقه کارگر تغییر خواھد کرد،

 سایربالی خانمانسوز جامعه خواھد شد. به بیان دیگر آیندەای سخت و دشوار در انتظار طبقه کارگر و 

دمی و مقاومت جنبشھای مر چنین شرایطی اعتراضاتاقشار فرودست جامعه است. البته به موازات 

رادیکال اجتماعی گسترش خواھند یافت و جدال طبقاتی آشکار تر خواھد شد.  

جمع بندی و نتیجەگیری  

و نه در سطح ایران از  یجھان ابعادمتاسفانه ھنوز نمی توان نه در  این شرایط بحرانیاگر چه در 

و یا سایر جنبش ھای رادیکال ھژمونی حرکت ھای ضد سرمایەداری، اعم از اعتراضات طبقه کارگر 

که  ی جھان در جریان استاسخن گفت، اما واقعیت این است که یک جنگ و کشمکش گسترده به پھن

و نبود  اتشباوجود پراکندگی مبارز ، طبقه کارگرجدالدر این  .باشد می طبقاتیپایه اصلی آن تضاد 

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

از خود نشان داده است که بتواند رفیت و پتانسیل آن را ظست که ا تنھا نیروی اجتماعی ،است

. اما انحصار طبقه بر عھده بگیردرا  سوسیالیسمار به ذدوره گھدایت وضعیت کنونی را تغییر دھد و 

وعات از یک طرف و عدم آگاھی کافی در میان امنیتی و مطب نیروھای، تولیدایەدار بر ابزارھای سرم

موجب بقای  بەروز یافتە وبین  واقعغیاب رھبری سوسیالیستی در کارگران و دیگر اقشار فرودست و 

 تحزبجای ساز طبقه کارگر شده است. در این میان  نظام سرمایەداری و مانع ایفای نقش دگرگون

ھای اعتراضی را برجسته کند، بدیل حرکت که بتواند ماھیت طبقاتی ،طبقه کارگرکمونیستی 

نرا از و فعالین آدر آورد ە ب بودن و انزوا و کمونیزم را از غیر اجتماعیسوسیالیستی را اجتماعی نماید 

، بسیار خالی است. ی رھا سازدتفقر دانش علمی و طبقا  

ماعی به وجود از اجتس نقش دگرگون یایفا جھتی یالطھا ھیچ وقت دوران برای کمونیست واضح است

ھای ار  ظرفیتشزیر تیغ سرکوب و فیا مجبور خواھند بود در شرایط دشوار و ھمواره آنھا  نخواھد آمد و
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ھای  امر سازماندھی و رھبری اعتراضات کارگری، جنبش ،دھند قرار رض آزمایشمع درخود را 

شکی ناسانند. شببه جامعه  و خود را به عنوان بدیل آزادیخواھانه و برابری طلبانه را بر عھده بگیرند

وا امنیتی توازن ق مطبوعاتی و ،انحصار طبقه سرمایەدار بر ابزارھای قدرت اقتصادی، سیاسی نیست که

شان قرار است اتو کمونیست ھا بنابه ماھیت مبارزاست، اما طبقه کارگر  هکردرا به نفع این طبقه حفظ 

ان دھند و شنی تغییر جھان را از خود یتوانای و با چنین توازن قوایدقیقا در چنین شرایط دشواری 

متشکل نبودن و  ی طبقه کارگرنیستموک تحزبی امیدوار کنند. از این رو غیاب یبشریت را به رھا

و  انسجام، ییپویاعدم  نیاز را بی پاسخ گذاشته است و بعضا'' موجب اینکه کمونیست ھاست 

ھای رادیکال اجتماعی در عتراضات سایر جنبشنتیجه نرسیدن اگسترش اعتراضات طبقه کارگر و به 

ابی کمونیستی یکه شکلی از سازمان ھمی یاست. در آنجا ەشدکشورھای مختلف، از جمله در ایران 

را به دست ھای اجتماعی و اعتراضات کارگری رھبری جنبش شته کهتوان آن را ندا وجود دارد متاسفانه

بورژوایی  گرایشات غیرکارگری و سو باھمد، یا ەانیا قربانی سرکوب شدجریانات مربوطه  .دنبگیر

و دوری ورزیدن از مبارزات روزمره کارگران و جنبش ھای اجتماعی  انزواذھنی گرایی، دچار  یا شدەاند و

در بھترین حالت  و تفا کردەاندکجامعه سرمایەداری ا ذکر مصائبت به رادیکال ترین این جریاناشدەاند. 

در  ییکمبود اعتماد به نفس و عدم توانا کرده اندو  تالش در نظر گرفتەاند خود نقش گروە فشار را برای 

نمایند.با منزوی کردن بیشتر خود جبران کارگری را ضات اررھبری جنبشھای اعتراضی و اعت  

 تشکلدورەای که ما در آن بسر می بریم از یک طرف دوره پاسخ دادن به ضرورت  بنا بر آنچه گفته شد،

ی به این یچه عدم پاسخگوگر است. این طبقه کمونیستی تحزب یابیدیگر  از طرف و کارگرطبقه یابی 

د مبارزه ، اما بدون تردیداری نمی کاھد ساختاری در نظام سرمایهکشمکش  و ادضھیچ وقت از ت نیازدو 

گاه ن دگی و بدون رھبری منسجمھای ضد سرمایەداری را ھمچنان در پراکنطبقه کارگر و سایر حرکت

طبقاتی را بر  و مبارزه است که می تواند مھر منافع سازمانیابیتشکل و اھد داشت. لذا چنین خو

فشار  قرار دھد، از سرمایه داریبا  مبارزهتحوالت اجتماعی بکوبد، کارگران را در موقعیت بھتری در 

بخشد،  وقعیت اقتصادی کارگران را بھبودسیاسی و سرکوب پلیسی بکاھد، م قاختنا داران، سرمایه

رد، اعتراضات کارگری و آزادیخواھانه را برانگیزد و این اعتراضات را در قطب برا باال ب آنانسطح آگاھی 

ضد نظام سرمایەاری جھت فراھم آوردن ملزومات انقالبات کارگری سازمان دھد.   

ا تخریب زیست را ب طمحی گرفتار کردە است، جنگ ی که اکثر مردم جھان را در فقر ونظام اجتماعی ا

، نژادی و اتنیکی را به اوج رسانده تیمواجه کرده است و نابرابری و استثمار جنسی ەایبی سابق

 دھد.ادامه  به بقاء خودحزب یافته است، ھیچ وقت نمی تواند در مقابل یک طبقە کارگر متشکل و ت

آنھا نیز برای بھبود  نخواھند بود و افقبی ھای رادیکال  سایر گرایشات و جنبشدر چنین شرایطی  لبتها

ه کارگر یکی از ی و رھایی از مناسبات موجود در عرصه مبارزه به سر می برند. تحزب یابی طبقگزند
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 طبقه کارگربا مبارزه  و رادیکال آزادیخواھانە ھایجنبش  مبارزه دادن ندپیوی مھم ترین شاخص ھا

کنونی خود، یعنی طبقەای در خود، از موقعیت می تواند کارگر  است که طبقه یاست. با چنین اقدام

موجود و به اھرم بالفعل تغییر نظام اجتماعی دھد  جایگاەبه موقعیت طبقەای برای کل جامعه تغییر 

شود. تبدیل   

وظایف و اولویتھا  

ناسیونالیستی بردوش تشکیالت و تک تک اعضای حزب فعالیتھایی که به حکم وظایف انترگذشته از 

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

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

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

رسی به جامعه ایران را آسانتر کرده ی پیشرفت آنچنانی کردەاند که دستابزارھای ارتباط گیره ی کیآنجا

برخوردار است. باالئی  از اھمیت بسیارژی حزب ستای پیشبرد استراتااست، نقش تشکیالت خارج در ر

در این رابطه و بر متن الیت ما در ن اشاره شد اولویتھای فعآ به بطور مختصر سنداین  در شرایطی که  

   :د بود ازندور آتی عبارت خواھ

در انطباق ھرچه متکی کردن فعالیت  ازمان حزبی در خارج از کشور وتحکیم ستحکیم حزبیت: ) ١

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

ن به باال یگزارش ارگانھای پای وحدت نظر، ھنگی در راستایبه منظور ایجاد ھما برقرار کردن رابطه منظم

حزبی در  نقشه عملھایسیاست و و اجرای  ذمسئول بودن در قبال اتخان بطور منظم و و باال به پایی

ھای فعالیتواقعیت این است که  در توضیح تحکیم حزبیتزمره شاخص ھای تحکیم حزبیت می باشند. 

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

ارتقا نیافته  متناسب با نفوذ اجتماعی حزبموجود تشکیالتی  سیاسی وظرفیت و پتانسیل  روند.نمی

. و کادرھای رھبری و اعضای حزب متناسب با نیازھای جامعه به یک حزب توانمند ارتقاء نیافتەاند است

یاز مبارزه طبقه کارگر به عاجل در راستای پاسخ گویی به ن یتذکر شده اقداما رفع کمبودھایلذا 

یابی کمونیستی می باشد. سازمان  

 ،به اصول و پرنسیب ھای مورد توافقھای تحکیم حزبیت پایبند بودن  یکی از اساسی ترین شاخص

ای  ن اساسنامهسنت ھا و سیاستھای کمونیستی حزب و ھمچنین متعھد بودن در قبال اجرای موازی

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

اجتماعی حزب از یک طرف و فعال شدن نیرو و بکار افتادن ظرفیتھای واقعی تشکیالتی از طرف دیگر 
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و آنچه بین آنچه که ھستیم پیش شرط کاھش فاصله  ارزشھایی می باشد. بدون شک اتکا به چنین

ھای حزبی، ارگانھای ی کادرھا و شخصیتیساز تربیت و رشد توانا و زمینه می باشد باید باشیمکه 

کارآمد و به حرکت در آمدن توانایی و پتانسیل نھفته در حزب خواھد بود.   

ھمسان و ھمتراز کردن کمیت و کیفیت الزم است بر ضرورت  نکات فوقمضاف بر  در این رابطە

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

و  نیز ارتقا یابندھا و شخصیت ھای حزبی  ، چھرهی رھبریظرفیت و تواناییھای اعضا، کادرھاالزم است 

تا از این طریق یک تشکیالت  بگیرندای مدرن و امروزی در خدمت رشد و تقویت حزب قرار  به شیوه

نسجم و مستحکم، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ سازمانی شکل بگیرد؛ تشکیالتی که قادر به م

به وظایف خطیریپاسخگویی    باشد که بر دوش دارد.  

و باالخره تحکیم حزبیت نیازمند برقراری و تنطیم رابطەای فشرده و زنده میان ارگانھای مختلف و تنظیم 

کشور باید مبتکر برقرار کردن این خارج  . کمیتهمیباشدم دمکراتیک بر اساس سانترالیز مناسبات آنھا

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

اعضا در  ھرچه بیشتر مشارکت  زمینه گیریھا بکوشد وت نظر برای پیشبرد سیاستھا و جھت وحد

ھای برقرار  نیز زمینه ھای تشکیالتی و کمیته ھای حزبی حوزه .راھم آوردسرنوشت سیاسی حزب را ف

را از مشکالت و معضالت   کردن این رابطه فشرده با کمیته خارج را فراھم آورند و بطور روتین این کمیته

دانند.بای حزب تھتگر در تعیین کمیت و کیفیت فعالیخود مطلع نمایند و خود را مسئول، مبتکر و دخال  

ای است  ھای حزب وظیفهسیاسی و مارکسیستی و تعقیب سیاستباال بردن دانش  رتحکیم حزبیت،د

باید خود را در  نیز ھر عضو حزب رھبری ملزم است برای پیشبرد آن طرح و برنامه داشته باشد و که

کشوری  کمیتەھایھا و  حوزه مسئولینآنھا مسئول بداند. کمیته خارج، و گسترش  پیشبرد قبال

.ھای حزبی نھادینه کنند ای را در حوزه فند که اجرای چنین وظیفهموظ  

جلب پشتیبانی ھر تقویت جنبش کارگری ایران و ترش فعالیت برای گسقویت جنبش کارگری: ت )٢

 پایه اساسی فعالیت تشکیالت خارج است. این عرصه از فعالیت را می توان باجنبش این چه بیشتر از 

ھای سرکوبگرانه ، باال بردن ھزینه سیاستاسالمی رژیماتی و اعمال فشار بر ھای مبارز برگزاری کمپین

ملھای مبارزاتی، جلب ھمکاری فعالین چپ و کمونیست و تشکلھا و ع شکل دادن به اتحادرژیم، 

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

از مبارزات کارگرانجلب حمایت آنھا  شرکت در مبارزات کارگران کشورھای میزبان در چارچوب  ، 



.                                                                       کمیتھ تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران                                                                                 
                                                                                          COMMUNIST PARTY OF IRAN -ABROAD COMMITTEE 

	

 

	 www.k-kh.org																																																																																																																																																											kkh@cpiran.org																																																																																																																																																									
www.cpiran.org																																																																																																																																																								+46851971635																																																																																																										
www.komalah.org	

	

16	

مایت از سیاستھای انترناسیونالیستی حزب و تالش برای ایجاد و تقویت کمیته ھا و انجمن ھای ح

مبارزات کارگران در ایران، پیگیری کرد.  

 کیالت خارج از کشورتش  ھای آزادیخواھانه و ضد سرمایەداری: ھا و جنبشحرکت شرکت در) ٣

ھا و انقالبیون با تجربه و آگاه که اکثرا" در کشورھای وان یک تشکیالت متشکل از کمونیستبه عن

داری اقامت دارند و روزانه در جریان روند رو به گسترش اعتراضات عمومی و کارگری بر  پیشرفته سرمایه

معی که بر متن در میان محافل و مجا الزم استعلیه وضع موجود قرار دارند،  جھانی و  شرایط جاری 

د و با انعکاس اخبار نشکل می گیرند حضور یاب  ھای پیشرو و ماھیتا ضد سرمایه داری حرکتھا و جنبش

مبارزات کارگران در ایران و با ھدف تقویت گرایش سوسیالیستی درون این مجامع، و برقراری رابطه آنھا 

.دننکبا مبارزات کارگران در ایران تالش   

 و پناھندگانیکی دیگر از اولویت ھای تشکیالت خارج دفاع از حقوق  پناھندگان:دفاع از حقوق   )٤

موج جدید مھاجرت بویژه  است.پناھندگی  تقاضایغایت دشوار ە تالش برای حمایت از آنھا در شرایط ب

ندی را به دبنال سال به اروپا پیامدھای ناخوشای 18مھاجرت جوانان، نوجوانان و کودکان تنھای زیر 

داشته است. سوای خطرات ناشی از سفر و قربانی شدن شمار زیادی از این انسانھای دردمند در 

کشورھای  ان، سوای اذیت و آزار قاچاقچیان انسان و مرزبانوارد شدن به مرزھای اروپا دریاھا و مسیر

ا علیه این مھاجرین دولتھای حاکم بر اروپ تشدید اتخاذ سیاستھای مھاجر ستیزمختلف، شاھد 

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

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

اوردھای طبقه کارگر و خود این مھاجرین جدید مھاجرت به اروپا را به دستاویزی برای حمله به دست

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

مھاجر را به قربانیان آسیب ھای اجتماعی در کشورھای میزبان تبدیل کرده است. تشکیالت خارج از 

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

پناھندگی را یکی از اولویت ھای فعالیت این دوره خود می داند. در این راستا، فعالین حزب الزم است 

، در حرکت و یا پاسخ منفی طوالنی بودن دوره انتظاربه منظور تحفیف رنج و آزار و سردرگمی ناشی از 

آشنائی آنان با قوانین  شرکت کنند. افتد راە میب کردن آنھای یو راھنما کمک ھایی که به منظور

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

مقابل تعرضات پلیس و ادارات مھاجرت کشورھا و شرکت در اعتراضات مربوط به حمایت از حق 

باید در دستور کارمان قرار گیرد. پناھندگی از جمله وظائفی است که   
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در خارج از کشور و تقویت حمایت و پشتیبانی از مبارزات زنان در ایران و  تقویت مبارزه زنان: )٥

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

در نھادھای مختلف  تیه جھت رفع تبعیض جنسیھای برابری طلبانمی توان از طریق شرکت در حرکت

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

تکر بودن در مب ی زنان چپ و کمونیست و ھمچنینکلھا و نھادھافعال تشکیالت خارج از کشور با تش

ری کرد. ییت ھا، پیگالزمینه گسترش این فع  

ایت از جنبش در تاریخ حزب کمونیست ایران شرکت و حم کردستان:انقالبی دفاع از جنبش  )٦

ن حزب، تنھا در اولویت ھا قرار گرفته است. کومەله، سازمان کردستاصکردستان در مردم انقالبی 

کسب کرده است را موقعیت اجتماعی وسیعی که است منطقه  ودر ایران  یسازمان چپ و کمونیست

برای  به دست آورده است.در میان کارگران، زنان و جوانان را عی زبالمنا ذحیط فعالیت خود نفوو در م

، کمونیست و آزادیخواه محل استقرار نیروھای چپکردستان و منطقه تحت نفوذ کومەله  یمدیدمدت 

د. در مدت از این محل علیه جمھوری اسالمی پیش می بردنھای خود را فعالیتو این  نیروھا  هایران بود

و و چه از لحاظ زب کمونیست ایران چه از لحاظ نیرشته کومەله به عنوان ستون اصلی حذسال گ ٣٤

در را حزب و چه بسا کل جنبش کمونیستی ایران را تقویت کرده است و افق سوسیالیسم  ،امکانات

ان روشن نگە داشتە است.  نن ھمچمعه کردستاجا  

 ی که پیشاروییالشھاچو برد سر میه در آن بانقالبی کردستان جنبش  با توجه به شرایطی که اکنون

کردستان در خارج از کشور و تقویت کومەله به یک مردم حمایت از جنبش انقالبی  ،قرار داردکومەله 

در تشکیالت کردستان کادرھای باتجربه  کمبودھای مالی و محدودیتضرورت اساسی تبدیل شده است. 

آنھا نقش تعیین  بھبودمی تواند در کشور حزب ه تشکیالت خارج ی ھستند کیاز جمله عرصەھا

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

رقم بزنند. را که می توانند تغییر و تحوالت آینده ایران است ی نیروھای اجتماعی رادیکال  

نمایندگی تری و در ھمکاری با بعد بسیار وسیع ج حزب الزم است درتشکیالت خار نکات فوق،مضاف بر 

ھیتما کومەله در خارج از کشور  و دانبشناس عمومی افکارانقالبی جنبش مردم کردستان را به   

به مسائلی که به حال این  تنسب زاب و سازمان ھای ناسیونالیستیسیاست ھای توھم آمیز اح

 نماید.را به عنوان تنھا جریان مسئول در قبال این جنبش معرفی  و کومەلهجنبش مضر ھستند را نقد 

وری اسالمی را افشا کند، ت ھای جمھر موارد مورد توافقی که بتواند سیاسالبته در عین حال و بر س

لی را لمو برای این مبارزه حمایت بین ال ارزه حق طلبانه مردم کردستان را به جھانیان بشانساندمب

  شود.کردستان ھمکاری مبارزه مردم نیروھای مطرح در  ست با سایر، الزم اجلب کند
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 گسترش ،در اشاعە سیاست ھای حزب تبه اھمیت مطبوعا با توجهزیون: یتقویت شبکه تلو )٧

می توان جزو اولویت ھای تشکیالت خارج است. ھمکاری تنگاتنگ با تلویزیون و منظم کردن این رابطه 

مین ادامه کاری و باال بردن ضلی، جمع آوری کمک ھای مالی جھت تحبا ایجاد سازمان خبرنگاران م

پاسخ داد. در واقع اعضای تشکیالت خارج می توانند فقط با  ھابه این نیاز ،کیفیت برنامەھای این شبکه

تلویزیون را تامین کنند و از این طریق  ھزینەھایتمام  خود پرداخت کامل و منظم حق عضویت

  نمایند.مین ضرا تمھم این ارگان ی و استقالل یخودکفا

در قطب چپ جامعه قرار  ،که از احزاب و جریاناتی که رف نظر از ھر ارزیابیص تقویت قطب چپ:  )٨

با این جریانات اقدامی مھم در الش برای اتحاد عمل و ایجاد تفاھم و ھمکاری تدارند داشته باشیم، 

این زمینه صورت می گیرند نباید با ھدف صرفا  قداماتی که دراستای تقویت قطب چپ جامعه است. ار

ھایی که ندیطب بر و محدود و قیای بی تاثھنزدیک شدن احزاب به ھمدیگر، و یا شکل دادن به ائتالف

 ھدف اصلی باید ھمان رر شکل دادن به یک قطب وسیع باشد، انجام بگیرد. ضممکن است حتی به 

سیاست ھای حزب مبنی بر تالش در جھت باشد تا در تغییر و تحوالت آینده این  قطب چپتقویت   

لقه وصل کردن سایر ح. تشکیالت خارج حزب می تواند نمایدقطب بتواند نقش تاریخی خود را ایفا 

نیروھای چپ با ھم باشد و نظر به اعتباری که حزب در میان این نیروھا دارد آنھا را به دوری ورزیدن از 

، ھابرگزاری کمپین ھنی گرایانه تشویق و ھدایت کند.ذستی و ی خود محور بینانه، سکتاریسنت ھا

و نھادھای  ھابا سازمان رو تشکیل ھیئت ھای مشترک جھت دیداآکسیونھای مشترک سمینارھا و 

میان نیروھای چپ و کمونیست  ی ھستند که می تواند مبنای ھمکارییخارجی از جمله عرصەھا

باشد.   

خارج از کشور حزب کمونیست ایرانکمیته   

٢٠١٧ آوریل  


