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 هیئت تحریریهیادداشت 

ش انتشار  گاهنامهمارهبا  هشتم،  بهی  سوسیالیسم  بسوی  نشریهی  نظری  عنوان  مبانی  که  ای 

فعالیت خود  ی چهارم از کار و  کند، وارد دورههای حزب کمونیست ایران را تشریح می سیاست 

ی جدیدِ این نشریه مهر دو تحول مهم سیاسی و تشکیالتی را بر خود دارد.  کار دورهشد. آغاز به 

و   ای وارد فاز نوینی شدهکه تغییر و تحوالت سیاسی و اقتصادیِ جهانی و منطقهنخست این

اند.  ار شدهشکل بارزتری پدیدداری جهانی بههای ساختاری نظام سرمایهی بحران عمق و گستره

پرتحول جامعه از  یکی  در  نیز  کردستان  و  ایران  دورانی  به ترین  خود  سیاسی  حیات  سر  های 

سازترین ترین و سرنوشت له یکی از پرچالشبرند. دوم اینکه، حزب کمونیست ایران و کومهمی

از سر می دوره را  مبارزاتی خود  فروردین  های حیات  آوریل    1401گذراند. در  با  (،  2022)برابر 

له ـ سازمان کردستان حزب  ی هجدهم کومهی سیزدهم حزب کمونیست ایران و کنگره کنگره

ها در شرایطی برگزار شدند که چند ماه قبل، گرایش راست  با موفقیت برگزار شدند. این کنگره

و، ر. از این له انشعاب کرداز حزب کمونیست ایران و کومه «، لهکومه»با برگزاری کنگره جناحی  

این کنگره بودند و هم  هم مباحثات سیاسی و تشکیالتی در  این دو تحول مهم  از  بازتابی  ها 

 اند، که به شرح زیر است: مطالب مندرج در این شماره به این مسائل اختصاص یافته

پیاده شده افتتاحیه در فصل یکم متن  اجرائی  ی سخنرانی  )دبیر کمیته  ی صالح مازوجی 

خوانید که تصویری  ی سیزدهم حزب کمونیست ایران را میدر کنگره   حزب کمونیست ایران(

های  ها و فاکتورهای دخیل در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، رقابت کلی و فشرده از زمینه

های هایی که دگرگونی ترین مؤلفهبیناامپریالیستی و موضع کمونیستی در قبال این جنگ، مهم

له هایی که تشکیالت حزب و کومه اند، و نیز کشمکش ا رقم زدهی سیاسی ایران رجدید در صحنه

 دهد. در چند سال گذشته از سر گذرانده است را به دست می 
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»بیانیه  به  ی سیزدهم حزب در مورد اوضاع جهان و ی سیاسی مصوب کنگرهفصل دوم 

اجتماعی و  ترین روندها و تحوالت کالنِ اقتصادی، سیاسی،  خاورمیانه« اختصاص یافته که مهم

ژئوپلیتیکی در مقیاس جهانی را واکاوی و تحلیل کرده است. سپس این بیانیه چهار روند کالن  

  امپریالیستی های ی قدرتِ بینادولتی و مداخلهها و بازآرایی موازنه بندیبلوکدر خاورمیانه، یعنی 

اسالم سیاسی در منطقه  های  های اقتصادی و ژئواکونومیکی، نقش جریان، دگردیسی در منطقه

نقش  نیز  مبارزهو  و  مقاومت  به  ی جنبشآفرینیِ  را  سیاسی  و  اجتماعی  پیشرو  و  طبقاتی  های 

چند کشور منطقه تطبیق واحوال  ها را بر اوضاعاختصار تبیین و ترسیم کرده و سپس این مؤلفه

 و مورد بررسی قرار داده است. 

سیزدهم حزب در مورد اوضاع سیاسی ایران«    هی سیاسی مصوب کنگردر فصل سوم »بیانیه 

ترین تضادها و تخاصمات طبقاتی در ساحت سیاسی ایران، موقعیت جنبش  آمده است که به اصلی 

طبقه  دیگر جنبشطبقاتی  و  کارگر  پیشی  تشدید  اجتماعی،  رادیکال  و  پیشرو  های شرطهای 

و در تحلیل نهایی به وظایف و    گیری موقعیت انقالبی، موقعیت حزباقتصادی و اجتماعیِ شکل 

 . است  پرداخته آتی دوره در حزب هایاولویت

کنگره  مصوب  سیاسی  »سند  شامل  نیز  چهارم  کومهفصل  هجدهم  که  ی  است  له« 

له در کردستان را تشریح کرده است. این سند با تبیین  های کومهها، وظایف و اولویتگیریجهت

ی تحوالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که جامعه  ترینو تحلیل طبقاتی و سیاسی از گرهی 

له در قبال جنبش های کومهکردستان را دستخوش تغییر قرار داده است، بر روی وظایف و اولویت 

له برای رهایی مردم ای کارگران و زحمتکشان در کردستان و نیز آلترناتیو کومهطبقاتی و توده 

ری با کارگران و ستمدیدگان ایران در راستای  کردستان از ستم ملی و ضرورت همبستگی سراس

 داری جمهوری اسالمی، تمرکز کرده است. سرنگونی انقالبی رژیم سرمایه

قرار مصوب کنگره پنجم،  و  در فصل  از حزب  انشعابی  ی سیزدهم حزب در مورد جریان 

ی کمیته مرکزی حزب در این رابطه آمده است که  در پیِ آن بیانیه . کنیدله را مالحظه میکومه
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های سیاسی و تشکیالتیِ دخیل در این انشعاب را بررسی و  ها و مؤلفه عمدتاً به فرآیند کشمکش

 کشد.به تصویر می 

ای از برتل اولمن تحت عنوان »هشت  ی مقالهی ترجمهسرانجام، فصل ششم دربرگیرنده 

کارگیری روش دیالکتیکی مارکس برای به   یک مارکس« است که بر ضرورتگام در روش دیالکت

پیچیدگی  شناخت  و  سرمایهفهم  نظام  مقاله  های  این  دارد.  تأکید  نیروهای    ویژهبهداری  برای 

داری گام ی طبقاتی به فراسوی نظام سرمایهانقالبی و سوسیالیست که بنا دارند از رهگذر مبارزه

 نده و مؤثر است. بردارند، بسیار آموز

 *** 

کنگره منتخب  مرکزی  کمیته  پلنوم  اولین  نصرت  در  ایران:  کمونیست  حزب  سیزدهم  ی 

ی عنوان هیئت تحریریه نشریه تیمورزاده، حمید سعیدیان، صالح مازوجی و عباس منصوران به 

بسوی سوسیالیسم تعیین شدند. بدیهی است که عالوه بر اعضای هیئت تحریریه دیگر اعضای  

 توانند برای این نشریه بنویسند و با آن همکاری کنند.هم می حزب
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1 

  صالح مازوجی یسخنرانی افتتاحیه یمتن پیاده شده 
 ی حزب کمونیست ایران(ئ)دبیر کمیته اجرا

 سیزدهم حزب کمونیست ایران  یدر کنگره 

 

ب  به همه شما رفقای عزیز،  به مهمانان گرامی که  ه ابتدا به سهم خود  را برای  ویژه  دعوت ما 

ها و یا از طریق آنالین در این کنگره شرکت  اند و با حضور در سالنشرکت در کنگره پذیرفته

فرستم. من متأسفانه به دلیل مشکالت مربوط به  گویم و به همه درود میآمد میدارند، خوش

ر کنگره شرکت  مدارک سفر نتوانستم در سالن استکهلم حضور یابم و باالجبار از طریق آنالین د

رزو  آفشارم و لحظات خوبی برایتان  حال از دور دست همگی رفقا را به گرمی میدارم، با این 

 دارم.

جنگ در اوکراین کل  شود کهکنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران در شرایطی برگزار می 

  عطفیار نقطه عیتهاجم روسیه به اوکراین و وقوع جنگ تمامبا    جهان را تحت تأثیر قرار داده است. 

تهاجم های امپریالیستی وارد فاز جدیدی شده است.  وجود آمده و رقابت قدرته نظم جهانی ب در

الساعه و بدون زمینه نبود.  گری رویدادی خلقروسیه به اوکراین و این جنگ و کشتار و ویران 

یالیستی  های امپرداری معاصر و تالش قطباین جنگ ریشه در تداوم و تعمیق بحران سرمایه

آنچه که در حال حاضر جریان دارد، این    برای تقسیم مجدد جهان و گسترش مناطق نفوذ دارد.

مهره مانند  اوکراین،  دولت  که  قطباست  درون  جدال  و  جنگ  در  و سرمایه  هایای    داری 

  کند. دولت اوکراین نه به نیابت از مردم اوکراین بلکه به نیابت از آمریکا و امپریالیستی عمل می

جنگد. در واقع مردم اوکراین قربانیان اصلی این جنگ هستند. این  ناتو در برابر تهاجم روسیه می

های دولت آمریکا و متحدین آن در ناتو در دوره بعد از پایان  جنگ از یک طرف نتیجه سیاست



   11                                       بسوی سوسیالیسم
 

به کشورهای هم سیاست    مرز روسیه و دیکته کردن  جنگ سرد و تالش برای گسترش ناتو 

طلبانه  های توسعهو از سوی دیگر نتیجه سیاست  اقتصادی »شوک درمانی« به اقتصاد آن کشور،

 های میلیاردر است. طلب روسی و الیگارشروسیه با تکیه بر ناسیونالیسم عظمت دولت

نام نهادند،    «انقالب میدان»که آن را    2014های برآمده از کودتای سال  در اوکراین دولت

ساالران فاسد اوکراینی بودند  در خدمت طبقه حاکم و جنگ   ال جنگ داخلی عمالً طی هشت س

آمیز و دمکراتیکی برای حل بحران با مردم شرق  صلح  تنها هیچ راهو برخالف منافع مردم نه 

های اروپایی عضو ناتو را به سود  اوکراین نداشتند؛ بلکه ادامه جنگ و سرازیر شدن کمک دولت

 دانستند.خود می

استراتژی و سیاستب و  نابراین  ارتجاعی  ویرانگر شدند همه  این جنگ  به  هایی که منجر 

دارانه هستند و ربطی به منافع کارگران و مردم ندارد. این طبقه کارگر و اقشار محروم  سرمایه

هزینه تحمل  به  محکوم  که  هستند  گسترش  جامعه  و  جنگ  این  اقتصادی،  و  انسانی  های 

ای به گرایش ناسیونالیستی، رسانه  عرصه تبلیغات  های این جنگ درطرفاند.  میلیتاریسم شده

زنند و حتی جنبش ضد جنگ را به بیراهه برده راستی در سطح جامعه دامن میفاشیستی و دست

ای که باید با آن به مقابله برخاست. کارگران و مردم اند، پدیدهو با تبلیغات جنگی مسموم کرده

نباید در خارج از مرزها به دنبال دشمن   "استقالل یافته"های تازه  جمهوریاوکراین، روسیه و  

به سوی دولت باید پیکان مبارزه علیه جنگ را  های  بگردند، دشمن در خانه خودشان است و 

 خودی نشانه بگیرند. 

ها و چپ رادیکال و انقالبی در سطح  حقیقت تاسف آور این است که اردوی کار، کمونیست

در موضع تعرضی قرار ندارند و در موقعیتی نیستند که بتوانند تاثیر چندانی بر روند این    المللیبین

و   امپریالیستی  این جنگ  علیه  تظاهرات  با  یونان  و  ایتالیا  در  کارگران  اما  باشد.  داشته  اوضاع 

اهیت به اوکراین راه را نشان دادند. باید حقیقت را در باره م  های نظامیممانعت از ارسال محموله

های این ها باید در برابر تمام طرفهای زحمتکش گفت. کمونیستاین جنگ به کارگران و توده

 دارانه و امپریالیستی در صف مبارزه برای انقالب کارگری باقی بمانند. جنگ سرمایه
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 رفقای گرامی!

یت  جامعه ایران گام به گام به یک موقعشود که  کنگره سیزدهم حزب در شرایطی برگزار می

و خیزش آبان    96شود. ما در فاصله دو کنگره شاهد خیزش سراسری دی ماه  انقالبی نزدیک می 

و اعتصابات عظیم کارگری بودیم، که جنبش کارگری و مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری   98

 اسالمی را وارد فاز نوینی کردند.

خیزش تودهاین  سرمایههای  عمیق  بحران  در  ریشه  ویرانگر  داری  ای  پیامد  و  ایران 

نئولیبرالی و فقر و فالکت بی سیاست  به کارگران و فرودستان جامعه  سابقههای  ای داشت که 

  ها هایی که روند رو به گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری وقوع آنتحمیل شده بود. خیزش

ستان شهری  دحضور جوانان و تهی   و   های سراسری را قطعیت بخشیده بود. تجربه این خیزش

دهنده آن بود، در عمل انقالبی و همبستگی شورانگیز آنان در مقابله با نیروهای سرکوبگر نشان

ها افکنده بود جای خود را به خشم و  ی ماشین سرکوب در دلترسی که حکومت به پشتوانه

ب  ای که آبستن انقالهمبستگی و مقاومت و سرکشی داده است. این پدیده در روانشناسی جامعه

تحوالت انقالبی دقیقا    است از اهمیت عظیمی برخوردار است. چون تجربه نشان داده است که

های فرودست جامعه از بین  کارگران و توده  دهند که احساس ضعف و درماندگیزمانی رخ می

رسند که دیگر اندیشند و به این نتیجه میها به ناگاه میرود، درست در هنگامی که این تودهمی

و باز تجربه    شوند. اید زیر بار ستم بروند، و بر مبنای این برداشت خود وارد عمل سیاسی مینب

نشان داده است که فقر و فالکت اقتصادی و درد و رنج ناشی از آن و آگاهی از ظلم و زور و  

ها الزم ها به شورش و انقالب کافی نیست، بلکه تودهها به تنهایی برای ترغیب تودهعدالتیبی

نابرابری را   از ظلم و ستم و سرکوب و  به دور  بهتر و  است دریابند که یک ساختار اجتماعی 

ای و روند رو به رشد اعتصابات  های تودهتوان متحقق کرد. به اعتبار این تجارب  این خیزشمی

های محروم جامعه و مناسبات  وقت تاکنون تحول عظیمی در آگاهی کارگران و تودهکارگری از آن

هایشان  اند که برای رسیدن به خواستهها به این نتیجه رسیدهدهد. تودهها با حاکمیت نشان میآن
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اما واقعیت این است که هنوز  ملزومات عبور انقالبی   باید از رژیم جمهوری اسالمی عبور کنند.

با  از حکومت اسالمی و ملزومات به زیر کشیدن این رژیم فراهم نشده است. البته کارگران و  

 96 هایدارند. فروکش خیزش اند که به ضعف خود آگاهیداده ای نشانعمل خود در ابعاد توده

دستان شهری وقتی  فقط نتیجه سرکوب سبعانه و خونین رژیم اسالمی نبود، بلکه تهی   98و  

آنکه مرعوب شوند عقب   ندارند، بدون  را  با دشمن  نهایی  نبرد  آمادگی  متوجه شدند که هنوز 

 . دهدنشستند و این البته یک بلوغ سیاسی در بعد اجتماعی را نشان می 

نبود یک رهبری    های سیاسی طبقه کارگر به دلیل ضعف سازمانی واین خیزش  یدر هنگامه

سراسری نتوانست با اعتصابات سراسری خود ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسالمی را زمینگیر  

دهنده آن بود که طبقه کارگر  ا تضمین نماید. و این نشانها رکند و ادامه و پیشروی این خیزش

به    .های پیشرو اجتماعی هنوز آمادگی الزم را نداردهای اعتراضی و جنبشبرای رهبری جنبش

بار پاندمی کرونا یک روز آرام نگرفته  ها جنبش کارگری ایران حتی زیر سایه مرگ رغم این ضعف

بیش از دو هزار اعتصاب و اعتراض    ه گذشت ما شاهدو از پا ننشسته است. در همین سالی ک

کارگری بودیم، ما شاهد اعتصابات شکوهمند کارگران هفت تپه، اعتصاب، سراسری کارگران  

اعتصاب و آهن، معادن، شهرداریصنایع نفت و پتروشیمی، اعتصاب کارگران راه   ها و چندین 

ان پر از جنب و جوش و مبارزه بوده  اعتراض سراسری معلمان و بازنشستگان بودیم. جامعه ایر

کم بحران  علیه  اصفهان  استان  مردم  و  خوزستان  مردم  خیزش  نمونهاست.  فقط  از  آبی  هایی 

کارگران مراکز بزرگ صنعتی در    ترگستردهدر شرایط کنونی، حضور    ای هستند. اعتراضات توده

در این رابطه باید   .ی استها یک امکان واقعی سیاسی و نفوذ و تأثیر آنان بر سایر بخش صحنه

بخش حرکات  میان  موجود  شکاف  پرکردن  با  راه  کارگری  جنبش  پیشرو  و  متمرکزتر  های 

 های محروم شهری را پیدا کنیم؟  اعتراضات خیابانی توده 

در اینجا سئوال کلیدی این است، در شرایطی که بسیاری از این اعتصابات و اعتراضات در 

توانیم یک جنبش سیاسی  گیرند، چگونه می ارتباط با هم انجام می های مختلف و بدون  رشته 

می توده چگونه  ببینیم؟  تدارک  را  کارگر  طبقه  سراسری  و  جنبشای  دیگر  پیشرو  توانیم  های 
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های اعتراضی در جامعه را با جنبش کارگری همراه کنیم؟ چون تا زمانی که  اجتماعی و جنبش

ای داشته باشد، تا زمانی که  ای و منطقهه، محلی، رشتهجنبش اعتصابی کارگران ماهیتی پراکند

های اجتماعی و اعتراضی را  جنبش کارگری با حضور خود در صحنه سیاسی نتواند دیگر جنبش

تواند نظام سیاسی و اجتماعی حاکم را به زیر  در بعد سراسری با خود متحد و همراه کند، نمی

های تودرتو و فساد نهادینه شده  ر نتیجه بحرانبکشد. رژیم جمهوری اسالمی هر اندازه هم د

ب  باشد،  شده  پوسیده  و  نمی ه تضعیف  سرنگون  خود  ب خودی  نمیه شود،  فرو  خود  ریزد. خودی 

 بنابراین باید ملزومات سرنگونی جمهوری اسالمی به شیوه انقالبی را فراهم آورد.

کننده دارد. نقش تعیینای و سراسری طبقه کارگر  در این راستا تدارک جنبش سیاسی توده

ای و طبقاتی، به شوراها، به متشکل شدن در حزب  های تودهطبقه کارگر برای این امر به تشکل

کمونیستی و به رهبری سیاسی و سراسری نیاز دارد. اما در شرایطی که هنوز توازن قوای مناسب  

نجی را برای پر کردن ای فراهم نشده است، الزم است راه میاهای تودهبرای ایجاد این تشکل

گیری این رهبری سیاسی و سراسری و ماتریال این خالء پیدا کرد. هم اکنون عنصر اصلی شکل

این کادرها و این رهبران در کوره   انسانی و کادرهای آن در جنبش کارگری ایران موجود هستند.

برگزاری مجامع عمومی در هفت  و  پتروش  تپه و صنایعاعتصابات کارگری  پرورنفت و  ه  دیمی 

ها حضور داشتند.  آهن، معادن، شهرداریاند، این رهبران در سازماندهی اعتصابات کارگران راهشده

در جریان اعتصابات سراسری معلمان و بازنشستگان این رهبران توانمندی و ابتکار عمل خود را  

که رابطه زنده   نشان دادند. به هم مرتبط شدن و پیوند و همکاری این طیف گسترده از رهبران،

ها های مبارزه طبقه کارگر و مزدبگیران دارند، و نهادینه شدن این همکاریو ارگانیکی با کانون

کند و به  ای و طبقاتی کارگران را پر میهای تودهنبود تشکل  ءدر شرایط کنونی تا حدودی خال

طه، الزم است  دهد. در همین رابنیاز جنبش کارگری به یک رهبری سیاسی سراسری پاسخ می

حول این راهکارهای میانجی در جنبش کارگری و در سطح جامعه گفتمان سازی کنیم. پیوندهای 

امر قرار گیرد.   این  امکانات سازمانی ما الزم است در خدمت  تبلیغات سیاسی ما،  با داخل،  ما 
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کمک های ما با دیگر نیروهای موجود در جنبش کمونیستی ایران باید به همین امر  همکاری

 کند.

گیری آلترناتیو سوسیالیستی در ایران در گرو حضور یکپارچه و متحدانه طبقه کارگر در شکل 

صحنه سیاسی جامعه است. طبقه کارگر پایه اجتماعی اصلی و ستون فقرات آلترناتیو سوسیالیستی 

تشکیالت  است. رمز موفقیت کنگره سیزدهم حزب در این است که بتواند تمام انرژی و ظرفیت  

و فعالین حزب در داخل را در خدمت متشکل کردن اراده طبقه کارگر و توده زحمتکشان بکار  

ها و پاسخ دادن  گیرینیروهای جنبش کمونیستی متحزب با به پراتیک درآوردن این جهت  گیرد.

های اجتماعی است که می توانند با آن نیروی عظیم  به نیازهای جنبش کارگری و دیگر جنبش

 اجتماعی در جامعه پیوند تنگاتنگ تری برقرار کنند.چپ 

شود که بعد از یک در شرایطی برگزار می   همچنینایران    کنگره سیزدهم حزب کمونیست

ها حاد سیاسی و تشکیالتی سرانجام جناح راست حزب با سازماندهی و برگزاری  کشمکشدوره 

، کلیه اعضای  آن  یمه ناکه مطابق آیین  "لهکومهکنگره هجدهم  "کنگره جناحی تحت عنوان  

جناح چپ تشکیالت را از شرکت در پروسه انتخابات نمایندگان کنگره منع کرده بودند، به انشعاب 

 . داد  رسمیت  حزب  این  کردستان  سازمان  عنوان  له بهکومهیران و از  خود از حزب کمونیست ا

جناح راست همه اعضا و کادرهای حزب را که در این کنگره حضور دارند و تعداد زیادی اعضا  

حال ادعا که در این کنگره حضور ندارند را از شرکت در کنگره جناحی خود منع کردند با این

ها در حقیقت از حزب کمونیست ایران و اند. آنمشروع را برگزار کردهکردند که کنگره روتین و 

مضمون اختالفاتی که منجر به این انشعاب شد به لحاظ   سازمان کردستان آن انشعاب کردند.

های رسمی حزب  روانه و در مغایرت با برنامه و استراتژی سوسیالیستی و سیاستسیاسی راست 

ها  طلبانه بود. رهبری جناح راست مدتشدت انحالله تشکیالتی بله، و به لحاظ  کمونیست و کومه

طلبانه با اقدام  بود با این ادعا که اختالف نظر سیاسی و جود ندارد و زیر لوای فریادهای وحدت

ارگان به تصفیه اختیار خود قصد داشتند که گرایش  های سیاسی در  های مختلف حزبی تحت 

ی خود  روانههای راست له را از سر راه پروژهنیست و کومهکمونیستی و رادیکال درون حزب کمو
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این تالش اما  مورد بردارند.  در  روشنگری  و  ما  جانب  از  سیاسی  اختالفات  کردن  علنی  با  ها 

های آنها و دخالت دادن فعالین کارگری و مبارزین سیاسی در داخل در تعیین سرنوشت  پروژه

 له با شکست روبرو شد. سیاسی حزب و کومه

تهدیدات راستنامه  جناح  رهبری  دبیرخانه  کردستان،  آمیز  در  ما  رفقای  آستانه    علیه  در 

های آنی نبودند، بلکه فقط نمونه  بار آوردند، اشتباهات و لغزشهایی که بهشان و سکاندالانشعاب

های درون تشکیالتی  هایی از رفتار سیستماتیک جریان راست در تمام طول کشمکشو جلوه

جریان انشعابی هر تبیینی از ماهیت اختالفات و از انشعاب خود داشته باشند، تغییری در بودند.  

دهد که این جریان امید خود را به پیروزی طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی این واقعیت نمی

این طبقه از دست داده بود، امیدشان را به انقالب کارگری از دست داده بودند. اینکه این جریان  

ای  ها یعنی در هنگامهی قیام تودهریزند تا در دورهاحزاب ناسیونالیست همگرا شده و نقشه میبا  

ای های حاکمیت تودهکه جریان سوسیالیستی باید تمام توانش را برای برپائی شوراها و ارگان 

جریان    پروراند، نشان از آن دارد که اینکار اندازد، سودای حاکمیت مشترک احزاب را در سر میبه

ربطی به استراتژی سوسیالیستی در کردستان ندارد. جریان انشعابی در راستای همین استراتژی 

جدیدشان با به انحصار درآوردن تمام امکانات این تشکیالت که محصول فعالیت مشترک چهل  

این    خبر از آنکه توانند مانع فعالیت کمونیستی ما شوند، بی کنند میی ما بود، فکر میساله همه

کارگران و زحمتکشان روشن خواهد کرد.   ها را برایآن  رفتارشان هم بیش از پیش ماهیت واقعی

عنوان یک جریان کمونیستی در دامان خود  له را به کارگران و زحمتکشان آگاه کردستان که کومه

 بخشند.ها را نمی اند این عمل آنپرورده کرده

در   که  کرد  اذعان  باید  شرایط  این  بحران سالتحت  دلیل  به  اخیر  توسعۀ    ، درونی  های 

ای و  های حزب کمونیست ایران با سرعت رشد و تکامل و بلوغ جنبش کارگری و تودهفعالیت

که به    ایوتاب جامعهو با تب   اسالمی  های رژیم جمهوریروند تضعیف موقعیت و ریزش پایه

قعیت اگر چه یک استثنا نیست و  شود خوانائی نداشته است. این موموقعیت انقالبی نزدیک می
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توسعه حزب عقب  است  اما  ممکن  باشد،  انقالبی در جامعه  از سایر عناصر سازندۀ موقعیت  تر 

های  کند که حزب کمونیست ضمن پافشاری و تأکید هرچه بیشتر بر اهداف و سیاست ایجاب می

ی پاسخگویی برای  کمونیستی و انقالبی خود، مطابق نیازها و ملزومات عصر حاضر خود را برا

های  ای که پیش رو داریم آماده کند. الزم است کلیۀ ظرفیت نیازهای جنبش کارگری و دوره

گویی به نیازهای این دوره و چه  موجود در حزب را در جهت گسترش فعالیت در راستای پاسخ

 باید کردها به کار گیرد.

مربوط است بازتاب اجتماعی در    های مختلف به جامعه انشعاب در جریانی که با رشته   طبیعتاً

پی خواهد است و ممکن است نوعی سرخوردگی و یأس و نومیدی در پی داشته باشد، اما ما باید  

های این دوره را پشت سر بگذاریم. ما در این کنگره تر دشورایبا درست کردن امیدهای بزرگ 

شود از کسی کنیم. امید را نمی   تر را ایجادایم که این امیدهای بزرگایم و اراده کردهجمع شده

 سازیم. تر را می طلب کرد، امید را باید ساخت، امیدهای بزرگ

 . برمرفقا سخن را به پایان می یجا با تشکر از همه در این

 ! موفق و سرافراز باشید
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2 

 ی سیزدهم حزب کمونیست ایران ی سیاسی مصوب کنگرهبیانیه 

 خاورمیانهدر مورد اوضاع جهان و  
 

 اوضاع جهانی  .1

 های امپریالیستی داری، رقابت و تنش بحران سرمایه 

سرمایه  درداریِ  نظام  دهه   جهانی  سومین  قرن  آغاز  بحران 21ی  تشدید  با  همچنان  های  ، 

رو ای و نیابتی روبه های منطقهمحیطی، گسترش بحران کرونا و جنگ اقتصادی، سیاسی، زیست 

ی های ساختاری و ادواری در سراسر دنیا، ریشه در شیوه است. خاستگاه و عامل اصلی بحران 

تناقضات درونی آنتولید سرمایه و  فزایندهدا  داری  تبع آن رکود رد. کاهش  به  و  نرخ سود  ی 

دهه در  سرمایه  انباشت  بحران  و  شدید  تورم  نظام   1970و    1960های  اقتصادی،  میالدی، 

نابسامانیسرمایه و  بحران  با  را  الگوی  داری  بحران،  این  متن  بر  ساخت.  مواجه  شدید  های 

انباشت سرمایه ظهور کرد و از آن  عنوان بدیلی برای »حل« بحران  داری نئولیبرالی به سرمایه

سرمایه سیاسی  اقتصاد  غالب  گرایش  به  سیاست پس  شد.  تبدیل  جهانی  نئولیبرالی داریِ  های 

شدن سرمایه است؛  داری نیست بلکه گرایش مسلط آن در عصر جهانیی مجزا از سرمایهپدیده

ویت سازوکارهای بازار مند از قدرت دولتی برای تقی نظامراهبردی که مبتنی است بر استفاده

سازوکارهای نوین برای تقویت فرایند انباشت سرمایه و تعقیب یک  ط مساعد و  آزاد، تسهیل شرای

ی حاکمیت سرمایه بر  ی طبقاتیِ بازتولید مناسبات اجتماعی و تولیدی در راستای سیطره پروژه

تر و فرآیند کسب هزینهطوری که بازتولید نیروی کار را کم های حیات اجتماعی، بهی ساحتکلیه

ها در طول نیم  داری با اجرای این سیاستسرمایه نظام    .تر سازدسود و انباشت سرمایه را بهینه 
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های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجبات تعمیق شکاف  ی حوزهقرن اخیر در همه 

خانمانی،  اسازی و بی طبقاتی، نابرابری، تشدید عدم امنیت شغلی برای کارگران و محرومان، بینو

های اساسیِ اقتصادی و اجتماعی در جهان را فراهم آورد و شدت بخشید. و تضعیف زیرساخت

سیاست  این  راستا  همین  کاالییدر  و  کاهش  به  منجر  رفاهی،  ها  و  اجتماعی  خدمات  سازیِ 

گستردهخصوصی داراییسازیِ  و  اموال  سالمتی،  و  بهداشتی  خدمات  آموزشی،  نظام  های  ی 

ویژه پاندمی کرونا و پیامدهای  های دیگر شد. به مومیِ تحت مالکیت دولت و بسیاری زمینهع

داری نیز قادر  ی سرمایهبار آن طی دو سال گذشته نشان داد که حتی کشورهای پیشرفتهوخامت

 نبودند نیازهای اساسیِ درمان و سالمت رایگان را برای مبتالیان تأمین کنند.

هایش خالصی نیافته، بلکه  تنها از بحرانداری نهها، سرمایهاین سیاستکردن  پیاده  رغمه ب

عمیق   بحران  است. شروع  داده  بروز  نوینی  رخسارهای  در  و  نو  از  را  تضادهایش  و  تناقضات 

سابقه بودند، بار دیگر بر  که ابعاد و پیامدهای ژرف آن در تاریخ بی  2008داری از سال   سرمایه

گذاشت   صحه  واقعیت  سرمایهاین  اقتصادیکه  فرماسیون  و  ـداری  »ابدی«  اجتماعیِ 

ی پایانی ها و تناقضاتش غلبه کند. اگر دهه »فراتاریخی« نیست و قادر نخواهد بود بر بحران 

»تک  جهان  هژمونی  با  بیستم  عوض،  قرن  در  گرفت،  پایان  آمریکا  ابرقدرتیِ  و  قرن  قطبی« 

بابیست آمریکا    ویکم  سیاسیِ  و  اقتصادی  قدرت  ابرقدرت  افول  این  هژمونی  و  بوده  همراه 

داری ازجمله چین و روسیه و اتحادیه اروپا )با نقش  های سرمایهداری توسط سایر قدرت سرمایه

قدرت حتی  و  فرانسه(  و  آلمان  کوچکپررنگ  اقتصادی  کشورهای  های  سایر  همچون  تری 

نظم جهانی  ی برجسته در این فرآیند این است که نکته  »بریکس« به چالش کشیده شده است.

های امپریالیستی  المللی با ظهور تدریجی و پرقدرت چین، روسیه و دیگر قدرتو ساختار روابط بین 

 و »تثبیت« جهان »چندقطبی« است.  شدن درحال دگرگون 

سرمایهقدرت بزرگ  و کشاکشهای  رقابت  در حین  دارنداری  با هم  که  در  های جدی  د، 

عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان برند. آمریکا و چین به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی به سر می

گذاری خارجی و چه از لحاظ روابط تجاریِ دوجانبه دارای روابط اقتصادی چه از حیث سرمایه
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اهد جهان شای هستند. با وجود این درجه از وابستگی اقتصادی و مالی،  تنیدهنزدیک و درهم  

های متخاصم میان چین و آمریکا بر سر کسب موقعیت فرادست در »جنگ سرد جدید« و رقابت 

به اقتصاد جهانی سرمایه بزرگ و سومین قدرت نظامیِ  داری است. چین  اقتصاد  عنوان دومین 

داریِ غربی با تکیه بر استثمار شدید  های بزرگ سرمایه در رقابت با آمریکا و دیگر قدرت  جهان

ها، به موقعیت خود ی حوزهها در همهکوشد تا در این منازعه و رقابتعظیم کار ارزان، می  نیروی

ی استثمار مضاعف نیروی ی آینده به پشتوانهشود که چین در دو دههبینی می برتری بخشد. پیش

یز  اکنون نهمترین اقتصاد دنیا تبدیل شود، هرچند  های تکنولوژیک به بزرگ کار ارزان و پیشرفت

 ترین اقتصاد جهان است.  از لحاظ شاخص »برابری قدرت خرید« بزرگ 

مقامات آمریکا بارها این تغییر کالن را »تهدید چین« ناشی از صعود اقتصادی و نظامی  

سال  نامیده اواخر  در  آمریکا،  دولت  چین،  عروج  موازات  به  درواقع  راهبرد    2011اند.  اتخاذ  با 

پاسیفیک را به اولویت سیاست  - ی آسیارد که بنا دارد منطقه»چرخش به آسیا« رسماً اعالم ک

ی اش تبدیل کند. این سیاست اساساً برای مهار ظهور قدرتمند چین و بازگرداندن موازنه خارجی

دهد. قدرت به نفع آمریکا اتخاذ شد و تاکنون نیز وجه اصلیِ سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می 

جمهوری ترامپ، اعالم کرد »نگرانی  ی ریاستی آمریکا در دورهجه در همین راستا، وزیر امور خار

اصلی در امنیت ملی ایاالت متحده، رقابت استراتژیک بینادولتی است، نه تروریسم«. و اظهار 

چین »طرحی برای کسب هژمونی« بر اقتصاد جهانی ریخته است. دولت آمریکا تحت  کرد که  

ترین رقیب اقتصادی و های دولت ترامپ، چین را بزرگرهبری جو بایدن نیز در راستای سیاست

ی کنونی تمرکز اصلی  کند. تا جایی که در دورهترین رقیب نظامی خود قلمداد میروسیه را بزرگ 

ی اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی بنا  آمریکا بر تشدید جنگ سرد در رقابت با چین در منطقه

 نهاده شده است. 

گستره بازار  آمریکا  آمریکا،  و  اروپا  بازار کشورهای  بر  اینک عالوه  که  را  تجارت چین  ی 

ی آفریقا را نیز فرا گرفته است، تهدید بزرگی برای بازار تجارت و تولیدات  کشورهای آسیا و قاره
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آورد. دولت آمریکا برای مقابله با گسترش نفوذ اقتصادی چین به اقصا نقاط خود به حساب می

ای از اقدامات نظامی ـ اروپایی به مجموعه  داریهای سرمایهنیا، در هماهنگی با دیگر قدرتد

ی نفوذ چین را محدود و مهار سازد. سایر اقدامات  اقتصادی دست زده است تا گسترش دامنه

های جنگی آمریکایی، آلمانی ی نظامی در تقابل با ظهور چین، یعنی اعزام ناوگانآمریکا در زمینه

ها و آمیز به آب ی اقیانوسیه )پاسیفیک(، تعرضات تحریکهای هند و منطقه و بریتانیایی به آب 

تنگاتنگ محدوده برقراری روابط  با دولتی هوایی چین؛  اقیانوسیه؛  های آسیا و منطقه تری  ی 

یا  های آمریکا، بریتانیا و استرالی نظامی ـ امنیتیِ »آکوس« میان دولتجانبه امضای پیمان سه

هایی با محرک انرژی  ی دفاعی ازجمله زیردریاییهای پیشرفتهگذاشتن فناوریجهت به اشتراک

ای؛ فعال کردن مجدد پیمان نظامی»کواد« با ژاپن استرالیا و هند؛ و نیز در اختیار قرار دادن  هسته

  ا و قدرت های ژئوپلیتیکی میان آمریکوهمه تنش های اتمی، همههای پیشرفته و زیردریاییسالح 

 نوظهور چین را تشدید و تداوم بخشیده است. 

های تجاری و گمرگی بر کاالهای چینی  کردن تعرفهی اقتصادی نیز آمریکا با وضعدر حوزه

و محدود کردن صادرات چین به آمریکا به رویارویی با این قدرت اقتصادی رفته است. هدف  

سرد   جنگ  برپایی  از  متحدانش  و  آمریکا  کردن  استراتژیک  محدود  چین،  با  رقابت  و  جدید 

اندازی در مسیر گسترش  های تکنولوژیک و ناکام گذاشتن اهداف ژئوپلیتیک و سنگ پیشرفت

رفته حوزه از دست  هژمونی  بازیابی  و  در جهان  اقتصادی چین  نفوذ  دنیاست؛  ی  در  آمریکا  ی 

 اهدافی که امکان توفیق در آن بسیار نامحتمل است. 

همبه  آمرغم  به سویی  و  چین  مهار  برای  تالش  در  اروپا  و  بلوک  ریکا  دو  این  اینکه  رغم 

ی جنگ تجاری میان آمریکا و چین، داری متحدین استراتژیکِ هم هستند، در بحبوحهسرمایه

ی اروپا بسیار محتاطانه با چین برخورد کردند. این رویکرد نیز ناشی از  های اصلیِ اتحادیهدولت

این قدرت اقتصادی  اقتصادی و سرمایهمنافع  های عظیمی است که در  گذاریها در همکاری 

اند. در رابطه با  گیری به اقتصاد چین متکی و وابستهطور چشماند و از این لحاظ به چین کرده

اتحادیه را در  روسیه نیز وابستگی شدید  این کشورها  از روسیه،  به واردات نفت و گاز  اروپا  ی 
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بیشتری روبه ای شرقی و همهای ژئوپلیتیکی در اروپتنش با چالش و احتیاط  با روسیه  رو مرز 

به  آلمان  است.  بزرگکرده  اقتصادی عنوان  روابط  که  اروپا  اقتصاد  محرک  موتور  و  ترین 

با روسیه دارد و به نفت و گاز این کشور شدیداً وابسته است در فرآیند تنش روسیه    ترینزدیک

 محتاطانه وارد صحنه شد. با اوکراین در چند سال اخیر بسیار 

عرصه همکاری   یدر  »سازمان  کردن  فعال  به  روسیه  با  همکاری  در  چین  دیپلماتیک، 

های »اکوس« و »کواد«  کشور منطقه، تالش کرده به مقابله با پیمان  14های« متشکل از  شانگ 

ی نظامی خواهد به عرصه بپردازد. این سازمان گرچه ظاهراً اهدف نظامی ندارد اما به مرور می 

ی روسیه اظهار نمود که: »ما برای مجهزکردن بیشتر ف وزیر خارجهووارد گردد. سرگئی الور

کار می سازمان  چالشآن  بتوانیم  تا  روبکنیم  آن  با  در جهان  که  مختلفی  را  ه های  رو هستیم 

وجود    داری، این نگرانی هموارهشدن اقتصاد سرمایهمدیریت کنیم.« به این ترتیب، بر متن جهانی

نتیجه  در  که  داشت  بحران خواهد  تعمیق  سرمایهی  سیاسیِ  و  اقتصادی  دامنههای  ی داری، 

گستر نیز کشیده شود،  های ژئوپلیتیکی و جنگ سرد جدید به تقابل نظامیِ فراگیر و جهانتنش

 های بحران در قالب جنگ گرم و نیابتی در جریان است. ها در کانونکمااینکه این تنش 

ی نظامی روسیه به اوکراین، رقابت اقتصادی آمریکا با روسیه با وضوح بیشتری حملهپیش از  

های اروپایی های اصلی اروپا قرار داشت. آمریکا و برخی دولتدر تضاد با منافع اقتصادی قدرت

و    آلمانگاز طبیعی روسیه به   « برای انتقال2ویژه آلمان بر سر طرح موسوم به »نورد ستریمبه 

ی اروپا، در مقابل هم قرار گرفتند. این طرح که به مرحله پایانی خود از آنجا به سایر نقاط قاره

د؛  نزدیک شده است، قادر است صادرات گاز روسیه به اروپا را تسهیل کند و چند برابر افزایش ده

زند. با شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، این  خطی که عمالً خط اصلی اوکراین را دَور می

 پروژه از سوی آلمان موقتاً به حالت تعلیق درآمده است.

رقابت  و  جنگ  کلیاین  در  قدرتها  میان  قدرت  رانش  تبلور  تحلیل  سطح  های ترین 

های سرد و بازآرایی نظم جهانی است. جنگ   های جدید وبندیگیری بلوکامپریالیستی و شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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های کالن و  داری و امپریالیستی در جهان با صرف هزینههای سرمایهگرم و رقابت میان قدرت

آور از هر دو طرف و با هدف بازتقسیم جهان و گسترش مناطق تحت نفوذشان جهت  سرسام 

ارزان کار  نیروی  و  منابع  و  ثروت  غارت  و  کشاستثمار  دیگر  میترِ  انجام  و  ورها  نتیجه  گیرد. 

داری انباشت بیشتر سرمایه در  ی این جنگ و توحش و بربریت نظام سرمایه پیامدهای بالواسطه 

درصدی   99های جامعه و گسترش فقر و فالکت زندگی و معیشت اکثریت  دست یک درصدی

ی  پیشرفتهکه گسترش فقر در کشورهای  های مردم محروم در سراسر دنیا است، تا جاییتوده

دست واکنش  ای مردم تهیکند. اعتصابات و اعتراضات کارگران و توده داری نیز بیداد می سرمایه

 باشد. شان میداری به زندگی و معیشت ی آنان به این تعرض سرمایه اولیه

 جنگ در اوکراین  

ابتدا به ساکن و  ای های ناشی از آن پدیدهتهاجم نظامی روسیه به اوکراین و کشتار و ویرانگری 

های داری معاصر و تالش قطبناگهانی نبود. این جنگ ریشه در تداوم و تعمیق بحران سرمایه 

ی سیاست  امپریالیستی برای تقسیم مجدد جهان و گسترش مناطق نفوذشان دارد. این جنگ ادامه

ی دولت پیامد تحوالتی است که بخشی از مسئولیت آن مستقیماً بر عهده  ای دیگر و به شیوه

عنوان قدرت پیروز جنگ سرد است. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی  امپریالیستی آمریکا به

رحم در برابر حریفی  های آمریکا در قبال روسیه مانند یک قدرت پیروزِ بیبلوک شرق، دولت 

 به  ی نفوذ ناتو به کشورهایی که قبالًخواستند با گسترش دامنهها میمغلوب رفتار کردند. آن

های اقتصادی »شوک درمانی« به اقتصاد پیمان ورشو تعلق داشتند و با دیکته کردن سیاست 

المللی های بینی رقابتروسیه، این کشور را چنان تحقیر کنند که قادر نباشد دوباره به صحنه

دولت سیاستبازگردد.  چنین  اعمال   با  ناتو  و  آمریکا  درآوردن های  جوالن  به  فرصت  هایی، 

 طلبی روسی را برای پوتین فراهم آوردند.یونالیسم و عظمتناس

 هایی سنتداری استبدادی و احیاکنندهعنوان مظهر یک حکومت سرمایه والدیمیر پوتین به

ویژه صنایع اصلیِ ی بخش خصوصی و بخش دولتی ـ به امپراتوری روسیه به حمایت سرمایه 

و گاز ـ و نیز به پشتیبانی ناسیونالیسم    چون صنایع نظامی و بخش نفتتحت کنترل دولت هم
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به پشتوانه  و  از چنین موقعیتی  برخورداری  با  امپریالیستی روسیه  است. دولت  ی روسی متکی 

ی ی نخست قرن جاری، به مداخلهافزایش قیمت نفت و گاز و تجدید حیات اقتصادی در دهه

ی نظامی روسیه در چچن،  داخله م  .نظامی در خارج از مرزها برای گسترش مناطق نفوذ روی آورد

اوکراین، قزاقستان، سوریه و جنوب صحرای آفریقا آشکارا سیاست توسعه  ی طلبانهگرجستان، 

  خلق دونتسک   رسمیت شناختن استقالل جمهوری  گذارد. به امپریالیستی روسیه را به نمایش می 

ی طلبانه ت توسعه ی سیاستهاجم ارتش روسیه به اوکراین ادامه  جمهوری خلق لوهانسک و و  

امپریالیستی دولت روسیه است. بنابراین ادعای پوتین و دولت روسیه که گویا تهاجم نظامی به 

ی ناتو بوده، یک دروغ و  اوکراین پاسخی به تهدید نظامی اوکراین و تهدیدات جنگ افروزانه 

 کاری بیش نیست.فریب

های عضو ناتو که سنگ  دیگر دولتدر بلوک مقابل نیز ادعاهای جو بایدن و دولت آمریکا و  

دفاع از وحدت ارضی و آزادی اوکراین و دفاع از حقوق بشر و امنیت و آسایش مردم منطقه را به  

اند که  کارانه و ریاکارانه است. مگر مردم جهان فراموش کردهزنند به همان اندازه فریب سینه می 

های نیابتی  تان و عراق و با برپاکردن جنگ پیمانانش با لشکرکشی به بالکان و افغانسآمریکا و هم 

باری را به مردم این کشورها تحمیل در سوریه، لیبی و یمن چه مصائب دردناک و وضعیت فاجعه

 اند.کرده

های حاکم در اوکراین که بعد از اعتراضات موسوم به »میدان« در سال در این میان دولت

طی هشت سال جنگ  ،  درت را در دست گرفتندکه آن را »انقالب میدان« نام نهادند، ق  2014

حل  منافع مردم، هیچ راهساالران فاسد اوکراینی بودند و بر خالف  داخلی عمالً در خدمت جنگ 

ادامه آمیز و دمکراتیکی با مردم  صلح نداشتند و  اوکراین  ی جنگ و سرازیر شدن کمک شرق 

زلنسکی که سه سال پیش قدرت را در دست  دانستند. دولت  های اروپایی را به سود خود می دولت

ناسیونالیستگرفت در هم با  افراطی و حتی هم دستی  با جریانهای  با دستی  و  نازیستی  های 

  با مردم دونتسک   آمیزحل مسالمتیابی به راه ها احتمال دستتحت فشار قرار دادن روسی زبان
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بست رساند و عمالً  اوکراین را به بنها به  ی آنلوهانسک و امکان پیوستن مجدد و داوطلبانه و  

 های وابسته به روسیه که در این مناطق حاکم بودند خدمت کرد.های گروهبه نقشه 

سیاست و  استراتژی  شدند  بنابراین  جنگ  این  به  منجر  که  و   وکمالتمامهایی  ارتجاعی 

اند و هیچ ربطی به منافع کارگران و مردم ندارد. در این شرایط جنبش ضدجنگ  دارانه سرمایه

نباید در دام تبلیغات مسموم طرفین این جنگ گرفتار آید. مردمی که در دام تبلیغات پوتین گرفتار 

اسارت خود بندهای  واقع  در  کنند  دفاع  روسیه  به خاک  اوکراین  الحاق  از  و  تر  را محکم  آیند 

یافته« نباید در خارج از مرزها به  های تازه »استقاللکنند. مردم اوکراین، روسیه و جمهوریمی

به کانون اصلی جنبش ضد جنگ و اشغالگری  این کشورها الزم است  دنبال دشمن بگردند، 

بانگ رسا  جا با  درنگ همهگریْ بییافتن جنگ و پایان اشغالتبدیل شوند. الزم است شعار خاتمه 

های طلبی دروغین دولتهای صلحفریاد زده شود. مردم کشورهای عضو ناتو نباید فریب لفاظی

یافتن این ای کردن جنبش ضدجنگ و راه خودی را بخورند. الزم است با گسترش جهانی و توده

طلب اوکراین و روسیه و  جنبش به مراکز صنعتی و کارگری توازن نیرو را به سود مردم صلح

 باشد.یافته« تغییر داد. این امر اگر چه دشوار، اما ممکن می های تازه »استقالل مهوریج

 داری  گسترش ابعاد پناهندگی، پیامد دیگر بحران سرمایه 

های داری، بحران پناهندگی و آوارگی به یکی از چالش نظام سرمایهو تشدید بحران  با تداوم  

ی پناهندگی و مهاجرت ریشه سابقه گسترش بی   پرخطر بشریت در قرن حاضر تبدیل شده است. 

داری و امپریالیستی، تشدید و تداوم استبداد و  های سرمایهچون جنگ ای همدر عوامل چندگانه 

سالی و قحطی و گرسنگی  داری، گسترش روزافزون خشکخفقان در کشورهای مستبد سرمایه

داری بحران سرمایه  یساختاری در نتیجه   بار اقلیمی، بیکاری فزاینده وی تغییرات فاجعهدر نتیجه 

ی دیگر و افزایش نابرابری و فقر در کشورهای ای به منطقه گسیل متداوم سرمایه از منطقه   و

های شوم دیگر دارد. این مسئله، هم بافت اجتماعی بسیاری  فقیر و غیرصنعتی و بسیاری پدیده

تر کرده است،  ی را پیوسته تشدید و قطبیهای اجتماعی و سیاساز جوامع را تغییر داده و هم تنش 
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راستی و نئوفاشیستی علیه پناهندگان و  های دستهای رشد و گسترش گروهطوری که زمینهبه 

 مهاجران را تقویت کرده است. 

زده امواج مهاجرت و  های مردم در کشورهای جنگتحمیل فقر و گرسنگی بیشتر به توده

به  به  پناهندگی  تا  ویژه  است  یافته  بیشتری  به سابق گسترش  نسبت  اروپای غربی  کشورهای 

میلیون پناهنده در جهان آواره هستند. در این میان عالوه بر برخورد    80جایی که اکنون حدود  

دولتوحشیانه پناهندگان،  ی  به  غیره  و  پاکستان  ترکیه،  ایران،  اسالمی  جمهوری  مانند  هایی 

های اتحادیه اروپا، آمریکا  گیرانه و غیرانسانی دولت اقدامات سخت   آمیز وبرخورد دوگانه و تبعیض 

و کانادا نیز آمیخته با تحریک احساسات راسیستی و شونیستی علیه پناهندگان بوده و معضالت 

ای نان و یا جای امنی برای زندگی ناخواسته مجبور به  ها نفر از آنان که برای یافتن لقمهمیلیون

چند برابر کرده است. این سیاست بعضاً به بروز فاجعه و جنایات دلخراشی  شوند را  مهاجرت می

ی اروپا در ماه  تن از وزرا و دیگر مقامات کشورهای اتحادیه  30انجامیده است. همایش بیش از  

ی چنین برخورد ضدانسانی به پناهندگان است که در  ی برجستهدر لیتوانی نمونه   2022  ژانویه 

اندازی یک سیستم جدید برای  از مرزها و حمایت از »مردم خود« بر راه  آن تحت عنوان حفاظت 

 اخراج پناهندگان تأکید کردند.

خاطر های امپریالیستی بهها و قدرت پناهندگان قربانیان جنگ و کشتارهایی هستند که دولت

ید بحران  اندازند. آنان قربانیان فقر و گرسنگی ناشی از تشدحفظ و گسترش منافع سرمایه راه می 

داری های سرمایهی دولتداران هستند. برخورد غیرانسانی و نامسئوالنهو سودجویی نظام سرمایه 

ها به دام باندهای مافیایی بیافتند به پناهندگان و مهاجرین تاکنون موجب شده که بسیاری از آن 

ی حق دارد به سهم  و هزاران نفر آنان جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که هر انسان 

مند گردد و در مکانی امن  ی زمین بهرهخود از امکانات، ثروت و منابع طبیعی موجود بر روی کره

داری میلیاردها انسان را به فقر و گرسنگی کشانده،  و آسایش اسکان یابد. اما نظام ستمگر سرمایه

 ساخته است. مجبور به آوارگی و مهاجرت کرده و آنان را از حقوق انسانی محروم  
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 محیطی و آلترناتیوها داری، بحران زیستسرمایه 

ها ی زمین )ما انسانهای حیاتیِ سیارههای تاریخی که گونه ترین تهدید و چالشیکی از بزرگ 

هزاره  در  جانداران(  دیگر  مواجه و  آن  با  سوم  فاجعهی  اقلیمیِ  تغییرات  بحران  اند،  و  بار 

آزیست دهشتناک  پیامدهای  و  انقراض  محیطی  خطر  با  چنان  بشریت  درحقیقت،  است.  ن 

دست فزاینده طبیعت  آیندهبه    ی  و  است  لبه گریبان  به  چنان  بشری  حیات  یک  ی  پرتگاهِ  ی 

داری بانی  الوقوع سوق داده شده، که این اصل بنیادین، که نظام اقتصادی سرمایهی قریبفاجعه

 تری تبدیل شده است.  آگاهی عمومی محیطی است، اکنون به و منشأ اصلی این بحران زیست

انگیزه  که  است  شیوهپرواضح  اصلی  سرمایه ی  تولید  و  ی  سوداندوزی  محوریت  بر  داریْ 

چرخد پایان تولید و رشد شتابان اقتصادی به هر قیمتی میی بیانباشت سرمایه، از رهگذر چرخه 

با همین منطق از هیچ  کند و  ای رایگان« برای سرمایه تلقی می چون »هدیهو طبیعت را هم

کند. ازحد از زمین و طبیعت فروگذار نمی کشی بیشتالشی برای تخریب محیط زیست و بهره

نظام سرمایه و »بهرهدر  پرداختن  به جای  زمین،  داری،  و  از طبیعت  و منطقی  آگاهانه  برداری 

های ی نسلیرهعنوان شرط جدانشدنی زندگی و بازتولید زنجعنوان مالکیت اشتراکی ابدی، به به 

پایانِ و طمع بی حرص  برداری و اتالف قوای زمین هستیم.« در حقیقت،  انسانی، ما شاهد بهره

سرمایه، تعادل منطقی بین نیازهای انسانی و گنجایش قوای زمین و قوانین بازتولید حیات طبیعی  

کرد کاالیی  تصاعدی  تولید  و  سوداندوزی  قربانی  را  آن  و  زده  برهم  عمیقاً  است.را  تشدید   ه 

داری انحصاری از طریق تمرکز و کنترل منابع اصلیِ تولیدی، مالی، مواد خام،  ی سرمایهفزاینده

شرکت چنگ  در  کاال  و  سرمایه  ویرانبازارهای  فرآیند  فراملیتی،  همهای  طبیعت  چنان  سازی 

بنابراین سرمایهگسیختهشکل عنان به  و فراملیتی و   پیکرهای غولداران، شرکتای ادامه دارد. 

سرمایهدولت جهانِ  بر  حاکم  هیچ های  و  ندارند  طبیعت  از  محافظت  به  رغبتی  هیچ  داری 

قول کارل  دهند. به سازوکاری برای مقابله با تداوم ویرانگری محیط زیست در دستورکار قرار نمی

هم به ناپذیر در روند  ی »شکاف متابولیک« یعنی »شکاف ترمیم مارکس، جهان اکنون با پدیده

  « ، متابولیسمی که توسط قوانین طبیعی خود زندگی تعیین شدهی متابولیسم اجتماعی،  پیوسته
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ی متابولیک انسان با طبیعت و زمین بیش از هر زمانی تعمیقِ مواجه است؛ شکافی که رابطه 

 ناپذیر یافته است. برگشت

فزاینده در روند  شاهد  جهان  که  است  شرایطی  چنین  آببرآیند  یخی  قطبی،  شدن  های 

های مداوم، توفان ریزگردها، گرسنگی، قحطی، کاهش و  سالیهای گسترده و خشکزاییبیابان 

های مردم کارگر و زحمتکش است.  ومیر میلیونی توده کمبود شدید آب آشامیدنی، آوارگی و مرگ

گسترههم و  شدت  آتش زمان  ویرانگر،  گردبادهای  و  سونامی  و  سیل  در سوزیی  وسیع  های 

ساالنه هزاران انسان و جاندار دیگر را با  وهمه  ها و بسیاری فجایع »طبیعی« دیگر، همه جنگل

خود    چنین سازد و اینو زیستگاه آنان را ویران می  کاشانه  و برد و خانهخود به کام مرگ فرو می

 سازد.بیعت« از انسان متجلی میرا در هیأت »انتقام ط

اند که تا سال ترین اقتصادهای جهان بارها اعالم کردهرغم اینکه سران بیست دولت بزرگ به

ی ای را به صفر برسانند، اما برنامه اکسیدکربن و تولید گازهای گلخانهمیزان انتشار دی  2050

های نند نفت و فرآوردههای فسیلی ماسنگ و انرژی مشخصی برای حذف کامل سوخت زغال

های پایدار در جهت کاهش میزان این گازها و جلوگیری از افزایش  سازی جایگزینآن و آماده

بومی  های کارشناسان زیستبینی گرمایش زمین در میان نیست. این درحالی است که بنا به پیش 

به اجرا در نیاید، جهان ای صفر رساندن تولید گازهای گلخانه چه از حاال راهکاری برای به چنان

 رو خواهد شد. با یک فاجعه بزرگ روبه 

داری نسبت به حفظ زیست و بوم و های سرمایهتوجهی قدرتدر واکنش به این درجه از بی

ی زمین با آن ی بشری و کل سیارهاکنون جامعهها در قبال خطراتی که از هممسئولیتی آنبی 

جنب کشورها  از  بسیاری  در  شده،  دولت ش مواجه  علیه  رادیکال  اجتماعیِ  عظیم  و های  ها 

گرِ محیط زیست به راه افتاده است. صدها هزار انسانِ معترض در سراسر دنیا  های تخریبشرکت

خیابان به  خطراتی  چنین  به  اعتراض  میدر  سرازیر  برای  ها  جدی  اقدامات  خواهان  و  شوند 

نابودی کره از  زمین شدهجلوگیری  دلیلی وجود  ی  و اند.  انسانِ کار  این خیل عظیم  ندارد که 
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ی محیط زیست گردن  شدگانِ جامعه، به بربریت نظام سرمایه در عرصه زحمت و به حاشیه رانده 

 نهند. 

محیطی« در سرتاسر جهان عمیقاً رادیکال و مطالبات و شعارهای اساسیِ »جنبش زیست

های نارگذاشتن استفاده از انرژیهایی مانند کداری است. تحمیل هر اندازه از خواست ضدسرمایه

ناپذیر، رویه از مواد پالستیکی و تجزیه ی بیکننده، کنترل و محدودسازیِ استفادهفسیلی و آلوده

ها به دریاها و  جات و زبالههای کارخانهماندهجلوگیری از ریختن مواد شیمیایی و ضایعات و پس

ی خود نوبه های پایدار و »سبز«، هرکدام به رژی آوری جدی و گسترده به انها، و نیز روی اقیانوس

مدت، خطر مدت و میانی فعالیت سرمایه ایجاد خواهد کرد و در کوتاههایی برای دامنهمحدودیت

اند، وساز طبیعی جهان حیاتیهای حیوانی و گیاهی را که برای بازتولید سوخت انقراض کامل گونه 

داری، به یک ضرورت  ریِ مطلق ساختار تولیدیِ سرمایهدهد. امروزه مقابله با ویرانگکاهش می

ی زمین درآمده است. به همین دلیل است  تاریخی و امر مبارزه برای نجات کل بشریت و سیاره

از ستون  این جنبش یکی  پرقدرت جنبش ضدسرمایهکه  اصلی  های  از متحدین  و یکی  داری 

داریِ جهانی است. مشارکت م سرمایهجنبش کارگری و کمونیستی در سرتاسر جهان علیه کل نظا

برای سمت  اعتراضاتی و تالش  و  پیشرو و سوسیالیستی در چنین جنبش  نیروهای  وسو  فعالِ 

داری، یکی از وظایف اصلی فعالین کمونیست و  ی ضدسرمایهبخشیدن به آن در راستای مبارزه

 های اجتماعی است.  رادیکالِ جنبش

ریشه تغییر  که  است  آشکار  همگان  بر  و  اینک  سرمایه  منطق  سازوکارهای  در  ای 

داری در راستای نظامی مبتنی بر برآوردن مایحتاج اساسیِ  های کالن نظام سرمایه گیریجهت

داری به امری ناممکن بدل شده است.  ی کافی، تحت حاکمیت نظام سرمایهانسانی و به اندازه 

ت به  تکیه  با  نظام سرمایهجربه بنابراین  واقعیت عینیِ کنونی  و  اخیر  تاریخیِ دو قرن  داری،  ی 

طبقاتی عللمدت و  که جنبش کمونیستی  است  مدیدی  زیستهای  و جنبش  محیطی العموم، 

داری  بومی در کل سیستم و در فراسوی سرمایه انداز تغییر انقالبیِ زیستطور اخص شعار و چشمبه 



   30                              بسوی سوسیالیسم  
 

تواند بشریت را از خطر  ای که میاند؛ دگرگونیاتیِ خود تبدیل کردهرا برافراشته و به امر مبارز

 محیطی نجات دهد.ی زیستحتمیِ فاجعه

محیطی، عمیقاً با نظام  با اتکا بر این واقعیت است که حل نهایی و اساسی بحران زیست

ازهای وساز و نیتواند تعادلی منطقی را میان سوختسوسیالیستی عجین شده است. نظامی که می 

گونه که  ی ما برقرار سازد. همانهای حیاتی بازتولید متابولیسم طبیعی سیارهانسانی و ضرورت 

محیطیِ سالم ای پایدار و زیست، بر آن تأکید داشت، جایگاه جامعهکاپیتالمارکس در جلد سوم  

بسته، مشده، تولیدکنندگان هاش این است که »انسان اجتماعیی سوسیالیستی، الزمهدر جامعه

به شیوهکنترل کردن سوخت  را  با طبیعت  انسانی  اداره کنند  وساز    صرف   با  و  …ای عقالنی 

نیرو و در شایستهکم را تحقق  ترین  انسانیِ خود، آن  برای سرشت  ترین و درخورترین شرایط 

شود که »حتی کلِ یک جامعه، یک ملت، یادآور می  کاپیتالچنین در جلد یکم  بخشد.« وی هم

هم همهیا  ]به زمان  موجود،  جوامع  آن ی  نیستند.  زمین  صاحبِ  و  مالک  فقط  تنهایی[  ها 

چون سرپرستان خوب خانواده، آن را در وضعیت  اند و باید همبردارانِ آنهکنندگان و بهرتصرف

های بعدی واگذار کنند.« در چارچوب چنین نظام و سازوکاری است که  بهتر و آبادتری به نسل

شود که در آن سایر جانداران نیز از  ها و طبیعت برقرار می ی متابولیک میان انسانتعادل و رابطه 

ی زمین بهرمند خواهند شد و حق حیات زیستگاه سالم و سرسبز بر روی سیاره   مواهب طبیعت و 

 یابند.می

 داریی کرونا و ناکارآمدی نظام سرمایه فاجعه

توجهی و ناتوانی  داری با آن، آشکارا بیهای سرمایهی دولتو چگونگی مواجهه پاندمی کرونا  

ها و نهادهای وابسته به آن  ساخت. دولت   داری را در مقابله با این ویروس نمایاننظام سرمایه 

ابتدا در بسیاری از کشورها بنا به مصالح سیاسی و اقتصادی ابعاد و ماهیت این بحران را از مردم 

پنهان کردند. پس از آن نیز به جای تالش برای حفاظت از جان و سالمت مردم، تالش کردند  

زمان تر سرمایه تبدیل کنند، و همای انباشت بیش برانداز را نیز به فرصتی برتا این بیماری خانمان
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های بزرگ و چندملیتی داری و شرکتهای سرمایهتولید واکسن و فروش آن را در انحصار قدرت

 بهره ساختند.  نگه دارند و عمالً کشورهای فقیر را از آن بی 

سرمایهدولت از  های  پیروی  با  است  دهه  چهار  از  بیش  و  آموزه داری  نئولیبرالی  های 

المللی پول(، با کاهش المللی مالی )بانک جهانی و صندوق بینهای نهادهای بیندستورالعمل

ها های ریاضت اقتصادی را بر این بخش ی بهداشت و سالمتی، سیاست ی بودجه در حوزهفزاینده

به بخش خصوصی  هایش وضع کرده و در ابعاد وسیعی خدمات پزشکی و درمانی را  و زیرساخت 

درآورده آزاد  بازار  سازوکارهای  انقیاد  و  انحصار  در  را  آن  و  کرده  ترتیب  واگذار  این  به  با اند. 

ترین خدمات بهداشتی و سالمت و با بازگذاشتن دست مافیای احتکار در  کردن ابتداییکاالیی

اقشار تهی  نفر از کارگران و دیگر  بازار سیاه، صدها میلیون  به  دست دنیایجاد  از دسترسی  را  ا 

اولیه  عمل امکانات  ساختند.  محروم  بیماری  این  معالجه  برای  الزم  داروییِ  و  پزشکی  کرد ی 

درآمد تنها حدود دو شان موجب شده تا در کشورهای پیرامونی و کمهایداران و دولتسرمایه

گونه، دولت این  به  واکسینه شوند.  از مردم  ورها مردم  ی کشداری در همههای سرمایهدرصد 

زمان صدها میلیارد دالر از ثروت جهان را در مقابل این ویروس به حال خود رها کرده و هم

توجهی به جان  عمومی و پول مردم را به جیب صاحبان سرمایه سرازیر کردند. متأسفانه بر اثر بی 

شان و زندگی بخش اعظم جامعه، تاکنون بیش از شش میلیون انسان بر اثر ویروس کرونا جان 

 اند. را از دست داده

های ناشی از رکود اقتصادی داری جبران زیان های سرمایهدر چنین شرایطی اولویت دولت

های  خواهند با تحمیل برنامه های خصوصی بوده است و می در دوران بحران کرونا به شرکت 

م خدمات  های مردمِ تهیدست و از طریق کاهش مداوریاضت اقتصادی به زندگی و معیشت توده

برند. در بحبوحه   رایگان اجتماعی، درمانی و تحصیلی   را پیش  برنامه  ی ی گسترش دامنه این 

جای این جهان، در شرایطی که بیکاری افسارگسیخته هردم زندگی و  گیری کرونا در جایهمه

کشاند، شکاف طبقاتی و نابرابری  ی نابودی میها انسان در جهان را به ورطه معیشت میلیون

عمیقفز را  ثروتمند  و  فقیر  میان  میلیوناینده  کرده،  به  تر  را  انسان  دستها  از  دادن  خاطر 
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شان در سوگ و ماتم فرو برده و در یک کالم، زندگی اجتماعی را برای اکثریت مردم عزیزان 

سوز نیز جهان را به بهشتی سودآور جهان به جهنم تبدیل کرده است. اما حتی این بحران خانمان

 داری تبدیل کرد.های بزرگ سرمایهابرثروتمندان و شرکتبرای 

داری در راستای های سرمایهداران و دولتناپذیرِ سرمایهو طمع سیری جاست که حرص  این

بحران بیشینه در  سرمایه، حتی  انباشت  فاجعهسازی  اینهای  وجه  بار  آشکارترین  به  نیز  چنینی 

ها برای حفظ و تداوم  هینی زمداری در همه ام سرمایهکند. به این ترتیب نظممکن خودنمایی می 

و در این دوره آشکارتر از پیش    کندمنافع سرمایه مرزهای اخالقی و موازین انسانی را لگدمال می

دیده و محروم جهان نیز برای  های مردم ستمی جامعه را ندارد. توده نشان داد که صالحیت اداره

اشان نخواهند  داری، بدیلی جز سوسیالیسم برای اکنون و آیندهیهخود از توحش نظام سرما  رهایی

 داشت. 

 داری و آلترناتیو سوسیالیستی بحران سرمایه 

های دنبال سقوط دیوار برلین و فروپاشی »بلوک شرق« ایدئولوگ ی نود قرن گذشته به در دهه

یپور »پایان ایدئولوژی«  دادند و به تبع آن بر شداری فریاد »پایان تاریخ« سر می نظام سرمایه

کردند در  هایی که تحت عنوان چپ و کمونیست فعالیت میدمیدند. بسیاری از احزاب و سازمان 

کردند و به کمپ  دسته از کمونیسم و سوسیالیسم اعالم برائت    سویی با این کارزار، دسته هم

ه کنند خود را حزب  داری و بورژوازی جهانی شیفت کردند و برای اینکه »متعارف« جلوسرمایه

سوسیال نیروهای  صف  به  حالت  بهترین  در  یا  و  کردند  معرفی  دموکرات »غیرایدئولوژیک« 

ی ممکن دو گزینه و آلترناتیو را در مقابل  ویکم به آشکارترین شیوه ی بیست پیوستند. اما سده

ها و انحطاط بشریت قرار داده است: سوسیالیسم یا بربریت. از سویی، جهان با انبوهی از بحران 

ی  های پیاپیِ مستقیم و یا نیابتی در بسیاری از نقاط دنیا، خطر نابودی کرهداری، جنگسرمایه

نابرابریِ فزاینده،  های کشنده و بیگیریزمین و کل بشریت، همه  بیکاری، گرسنگی و  پایان، 

شکاف  طبقاتیتعمیق  همه تنش و    های  سیاسی،  و  اجتماعی  جلوههای  بربروهمه  یت های 
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های چرکینِ برخاسته از ها، دملسازد. از درون این بربریت و بحران داری را نمایان میسرمایه

بحران سرمایه اشکال داریِ  نئوفاشیستی در  و  راسیستی  نیروهای  قالب ظهور و گسترش  زا در 

های  سازیو هویت   ی فعالیتی تاریخی( بخش عمدهشوند و )در این برههمختلفی پدیدار می

هراسی و پناهنده عی این نیروها ـ حتی از جانب پلیس و مقامات دولتی ـ را در قالب مسلمانجم

داری های سرمایههای موجود، عدم مشروعیت دولتکنند. در دل تعمیق بحرانستیزی بیان می 

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، این نیروهای ها و نابسامانیها در حل بحرانو ناکارآمدی آن

سرمایهدست نقش  منکرانِ  شکل  در  نئوفاشیستی  و  بحران  راستی  و  اقلیمی  تغییرات  در  داری 

 کنند. اندام می گیری ویروس کرونا عرض محیطی و یا منکران همه زیست

مصائب از  رهایی  واقع،  در  بحران  اما  همهو  و  جانبههای  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  ی 

اند. جنبش کارگری و کمونیستی مجدداً از سوسیالیسم عجین شدهمحیطی، همگی با افق  زیست

ور شده است. اکنون ضرورت انقالب و نظام  زیر آوار فروپاشی »بلوک شرق« سربرآورده و شعله 

های سوسیالیستی با وضوح و قدرت بیشتری در مقابل جامعه قرار گرفته است. استمرار خیزش 

داری و نابرابرهای اجتماعی، در واقع  علیه نظام سرمایه انقالبی و مبارزات کارگری و اجتماعی  

جایزمینه در  سوسیالیستی  و  چپ  گرایش  گسترش  و  رشد  سیر  و  قرن ها  در  جهان،  جای 

 دهد.ویکم را نشان می بیست

جنبش از  نمونه  برای  محدود،  افق  با  حتی  موجود،  وضع  علیه  اعتراضی  هر  های امروزه 

راستی در آمریکا و  کار و دستقتصادی و احزاب محافظههای ریاضت ااعتراضی علیه سیاست 

پدیده قالب  در  جنبشانگلیس  رشد  و  تا ظهور  گرفته  »کوربین«  و  »سندرز«  تودهی  ای های 

گرا در  همچون »سیریزا« در یونان، »پودموس« در اسپانیا و پیروزی گابریل بوریچ، جوانِ چپ 

ریاست   جانانتخابات  از  همگی  شیلی،  در  ایدئولوگ جمهوری  طبقهب  برچسب های  حاکم  ی 

می بحران سوسیالیسم  و  تضادها  تشدید  متن  بر  سرمایهخورند.  نظام  و  های  اعتصاب  داری 

شورش  هند،  در  کارگران  میلیونی  تودهراهپیماییِ  عظیم  سیاستهای  علیه  اقتصادی ای  های 

های  ر فرانسه تا خیزش زردها« دداری نئولیبرالی در آمریکای التین و اعتراض »جلیقه  سرمایه
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وخیزی  ها پژواک عصیان و دادخواهیِ تاریخ پر افتی اینانقالبی در لبنان و عراق و ایران، همه

زند و ندای دگرگونی وضع موجود  داریِ جهانی فواره میی نابرابر سرمایهاست که از کالبد جامعه

 کند: »جهان دیگری ممکن است«. دهد و اعالم می را سرمی 

گرایانه هنوز با چالش های چپی گرایش سوسیالیستی، بسیاری از جنبشغم رشد فزایندهربه 

نقطه  مواجه ضعفو  و کالن  جدی  استراتژیکِ  سیاسی  های  رهبریِ  سویی  از  نمونه،  برای  اند. 

های  داری و مراکز مالی و دولتسیریزا در یونان سرانجام در برابر نهادهای مالی جهانیِ سرمایه

شداتحادیه   تسلیم  سرمایه   اروپا  نظام  و  سرمایه  منطق  فراسوی  به  گامی  هیچ  مسلط  و  داریِ 

 های دیکتهبرنداشت. جنبشی که در یونان شکل گرفته بود، نهایتاً سیاست تسلیم و تداوم سیاست 

شده از سوی نهادهای مالی و سیاسی اتحادیه اروپا را در پیش گرفت و جنبش قدرتمند رادیکال  

های بخشی از نیروهای چپ  ای با ناکامی سخت مواجه ساخت. از دیگرسو، سوگیری را برای دوره

های »ضدنئولیبرالی« و »ضدریاضتی« بوده و قادر به اتخاذ سیاست  عمدتاً معطوف به سیاست 

سرمایه نظام  سازوکارهای  از  انقالبی  گذار  برای  استراتژیک  نبودهکالن  بنابراین،  داری  اند. 

گرفتن استراتژی معطوف به تشکیل بلوک هژمونیکِ چپ  مستلزم در پیش های مبارزاتی  ضرورت

پای مبارزه برای تحقق هر درجه  طوری که همترین معنای آن است؛ به و سوسیالیستی در وسیع

های مبارزاتی از نیروهای انقالبی و  دیدگان، ضرورتاز خواست و مطالبات فوری کارگران و ستم 

ای سازماندهی یک نیروی قدرتمند کارگری و سوسیالیستی گام طلبد در راستسوسیالیستی می

های ی کارگری در اتحاد و همبستگی با دیگر جنبش یافتهی جنبش سازمان بردارند تا با پشتوانه 

داری و رادیکال و با افق سوسیالیستی روشن، راه مبارزه برای یک انقالب اجتماعی و  ضدسرمایه

 رایی را فراهم و تسهیل نمایند.برپایی نظامی سوسیالیستی و شو
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 اوضاع خاورمیانه  .2

 چهار روند کالن در منطقه

اکنون و در سطوح مختلف در  اند و آنچه همها و تحوالتی که تاریخاً در خاورمیانه رخ دادهپویش

های  گریی تغییر و تحوالت اقتصادی و سیاسیِ جهانی، مداخله ی بالواسطه جریان است، نتیجه 

  های امپریالیستی و نیز روند متحول مبارزات سیاسی و اجتماعی در منطقه بوده است. با قدرت

کانوناینکه   از  یکی  همواره  تنش خاورمیانه  و  رقابت  اصلی  ژئوپلیتهای  قدرتیهای  های  کیِ 

منطقه سرمایه و  جهانی  جوالن داریِ  نیز  و  گروه ای  برای  و  گاهی  اسالمی  واپسگرای  های 

این با  بوده،  حال مبارزات سیاسی و طبقاتی پیوسته جریان داشته و سیمای میلیشیای مذهبی 

ی گیری کرده است. تحوالتی که خاورمیانههای چشمخوش دگرگونی طقه را دست سیاسی این من

گذراند با  بزرگ )کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و برخی کشورهای آسیای میانه( از سر می 

 های آن عبارتند از: ترین مؤلفهچهار روند کالن و اساسی همراه است که مهم

ی ی قدرتِ بینادولتی در خاورمیانهای و موازنه منطقهها، معادالت کالن  بندی، بلوک یکم 

ها نیز خود تابع تحوالت و آرایش مجدد نظم  بزرگ در حال بازآرایی و تغییر است. این دگرگونی 

حمله با  متعاقباً  و  خلیج«  »جنگ  از  پس  آمریکا  اینکه  با  است.  و  جهانی  عراق  به  نظامی  ی 

 نماییِ نظامیکردن و قدرتخود را از طریق میلیتاریزه  افغانستان، تالش کرد هژمونی و ابرقدرتیِ

ی در منطقه حفظ کند، اما این موازنه با توجه به افول قدرت اقتصادی آمریکا، در امتداد دو دهه 

طور جدی تضعیف ی نظامی و سیاسی آمریکا بههم خورده و سلطه ویکم به نخست قرن بیست 

ریستی آمریکا در منطقه با شکست جدی مواجه شده  های میلیتاو سیاست   شده است. استراتژی 

گونه که گفتیم، ظهور  باشد. هماننشینی نظامی میو به تبع آن چند سالی است در حال عقب 

ی آن، آمریکا در جهت  قدرتمند چین منجر به تغییر اولویت استراتژیکِ آمریکا شده که در نتیجه

ی جنوب شرقی آسیا )اقیانوسیه( تغییر داده است.  قه مهار چین، اولویت خود را از خاورمیانه به منط

های بزرگ پدید آورده که دیگر قدرت  ی بزرگی خاورمیانهاین مسائل »خالء قدرتی« در منطقه

منطقه و  گروه جهانی  و  سازمان ای  و  مسلح  سیاسیِ  اسالم  شکلهای  درحال  به  یافته  دادن 
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برای سهمبندیبلوک اهای جدید  نظم جدید  از یکبری در  با  مپریالیستی هستند.  سو، روسیه 

ی نظامیِ مستقیم و یا در قالب جنگ نیابتی به یکی از بازیگران اصلیِ نظامی  حضور و مداخله

ای که تاریخاً متحدین های منطقهدر این معادالت تبدیل شده است. از دیگرسو، برخی از دولت

تری برخوردارند  ل« عمل و قدرت مانور بیش اند، اکنون از »استقالاستراتژیک آمریکا و غرب بوده 

زمان دولت آمریکا نیز در تالش  کنند. همهای آمریکا عمل میوبیش مستقل از سیاست و کم

میانجی کند.  ایجاد  منطقه  در  خود  متحدین  میان  هماهنگی  نوعی  برای  است  آمریکا  گری 

ی عربی بارزترین نمونه سازی روابط میان دولت اسرائیل و برخی کشورهای  گرایی و عادیهم

رنگ  هاست در جریان است تا خأل ناشی از کمهای جدیدی است که مدتبندیگیری بلوکشکل 

شدن حضور نظامی آمریکا در منطقه را پُر کنند. مسلماً اسرائیل نقش کلیدی در این معادالت  

طقه را بر عهده خواهد  ی جمهوری اسالمی ایران در من هاگریویژه در رقابت و مقابله با مداخلهبه 

وفصل اختالف و منازعه میان برخی کشورهای عربی  چنین تالش واشنگتن برای حلگرفت. هم

ی دیگری از این ابتکارات  « با دولت قطر، نمونه از جمله کشورهای عضو »شورای همکاری خلیج

قعیت خود برتری  ها، به موی خأل ناشی از این افتراق بوده تا جمهوری اسالمی نتواند در نتیجه

به  البته  منازعه بخشد.  و  رقابت  و  منافع  تضاد  کشورها،  این  میان  روابط  نسبی  بهبود  ی رغم 

ثباتی سیاسی در منطقه دامن ها به تداوم و استمرار بی دارانه و ژئوپلیتیکی میان این دولتسرمایه

و ناپایدارند. در این    ها عمیقاً شکنندهبندی جدید و هماهنگی زند. به همین دلیل این بلوک می

تنگنا  گری رژیم جمهوری اسالمی در کانون میان، مداخله با  های بحران در خاورمیانه پیوسته 

بر بستر این تغییر تدریج تضعیف کرده است.  های جدید موقعیت آن را بهبندیمواجه بوده و بلوک

رهای پررونق برای فروش  ترین بازاو تحوالت ژئوپلیتیکی، کشورهای خاورمیانه به یکی از مهم

های امپریالیستی درآمده است. این منطقه کماکان در باتالق  تسلیحات نظامی و جنگیِ قدرت 

ثباتی سیاسی و اجتماعی  های ارتجاعی، کشتار و ناامنی و بی ها و گروهجنگ و رقابت میان دولت

 ور است.  غوطه 
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قدرتدوم سرمایه،  بزرگ  موازات حضورهای  به  غرب،  تنش  داریِ  تشدید  و  های نظامی 

از رهگذر سازوکارهای ژئواکونومیکی استمرار  ژئوپلیتیکی، مداخله را  پُررنگ خود در منطقه  ی 

سلطهبخشیده و  تداوم  اند  و  تثبیت  و  اقتصادی  سازوکارهای  با  را  خود  امپریالیستی  گریِ 

می سیاست  تأمین  و  حفظ  منطقه  در  ساختاری«  »تعدیل  تمامهای  تقریباً  کشورهای  کنند.  یِ 

داریِ راستا با هژمونیِ اقتصاد سیاسی سرمایهسو، هممیالدی به این   1980ی  خاورمیانه، از دهه 

های اقتصادی و اجتماعی خود بخشیدند و اجرای نئولیبرالی بر جهان، آرایش نوینی به سیاست 

بینهابرنامه  مالیِ  نهادهای  نظارت  تحت  ساختاری  تعدیل  ساختی  عملی  را  این المللی  ند. 

اقتصاد سیاست  را در  اقتصاد خاورمیانه  ادغام  بودند. نخست، فرآیند  با دو روند کالن همراه  ها 

داری غرب  های سرمایهی قدرتداری جهانی تسهیل و سرعت بخشید و به تبع آن، سلطه سرمایه

راردادهای  ها و قهای اقتصادی«، پیماناندازی »اجالس ی اروپا( از طریق راه)آمریکا و اتحادیه

های مدت و بلندمدت، ایجاد »مناطق آزاد تجاری و صنعتی«، اعطای وام تجاری و مالیِ میان

های تعدیل ساختاریِ اقتصادی و اجتماعی و نیز صدور سرمایههای  برنامه کالن به منظور اجرای  

د انباشت  فرآین  که، ساختار طبقاتیِ این جوامع،کالن به این مناطق، حفظ و تقویت شد. دوم این 

ساختار قدرت دولتی و اقتصاد سیاسی خاورمیانه شکل نوینی به خود گرفته است. درواقع،  سرمایه،  

کرد، هستی اجتماعی و اقتصادی های نئولیبرالی در تاروپود جامعه رسوخ می به میزانی که سیاست 

می  دگرگون  جامعه  این  بیش اکثریت  طبقاتی  ساختار  پرولتریزاسیشد؛  فرآیند  و  ازپیش  ون 

خود گرفت؛ شکاف طبقاتی، نابرابری، بیکاری و تورم افسارگسیخته فزونی سازی را به دستتهی

نهادینهمی سیاسی  حاکمیت  دستگاه  در  فساد  و  خصوصییافت؛  است.  شده  خدمات  تر  سازی 

اجرا آمدهاجتماعی و دارایی به  به دولت، نهادهای  های دولتی  اند و در چنگ نهادهای وابسته 

اند. درحقیقت،  نفوذ در دستگاه قدرت حاکم متمرکز شده های صاحبی و نظامی، افراد و نخبه امنیت

های امنیتی  ویژه سازوبرگی دولتی )بهها، بازتولید قوه قهریهسازی این سیاستراستا با پیادههم

ارد.  چنان در اشکال مختلف ادامه دتر شده است. این روند هم و نظامی( بسیار پرهزینه و حجیم 

و نفوذ سیاسی و اقتصادی   چنان بر سلطه های غربی هم پای اینکه قدرت ها، پابهمضاف بر این 

سان یک قدرت نوظهور وارد معادالت کالن منطقه  افزایند، چین به ی خاورمیانه می خود در منطقه 
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قدرت و  )بهشده  را  آمریکا  و  غربی  در حال های  و  چالش کشیده  به  اقتصادی(  لحاظ  از  ویژه 

تازه  از کشورهای عربی در خاورمیانهتری است. بسیاربازآرایی روابط قدرت  بزرگ )حتی ی  ی 

اند.  ترین شریک تجاری چین تبدیل شدهمتحدین استراتژیک آمریکا و غرب( اکنون به بزرگ 

ی اند و عمالً بخش مهمی از پروژههای چین در این منطقه روندی تصاعدی داشته گذاریسرمایه

دهند. تقویت و تشدید روابط اقتصادی ل می ای »راه ابریشم نوین« را شکای و فراقارهفرامنطقه

داری تنیدگی و ادغام اقتصاد خاورمیانه با اقتصاد سرمایهکشورهای منطقه با چین، فرآیند درهم

همه است.  بخشیده  تعمیق  را  اینجهانی  قوارهی  و  شکل  سیاسی  ها  اقتصاد  به  متمایزی  ی 

. از دل این وضعیت متحول، برآمدهای بخشدداری و الگوی نئولیبرالیِ آن در منطقه می سرمایه

 اند.ای و انقالبی در منطقه شکل گرفته های تودهو خیزش اعتراضی، شورش 

اند.  ای بوده ، جریانات اسالم سیاسی یکی از بازیگران مهم در تحوالت کالن منطقهسوم

پس از وقوع قیام  گرا در اواخر قرن نوزدهم ظهور کردند، تنها  که جریانات سیاسی اسالم   با این

قدرت رسیدن جمهوری اسالمی و سپس قدکشیدنِ مجاهدین افغان، القاعده و  در ایران و به  57

های امپریالیستی  و با حمایت قدرت  طالبان از دل »جنگ داخلی« افغانستان، که همگی در سایه 

تبدیل    های اجتماعی و ساحت قدرت سیاسی در منطقهقد کشیدند، به بازیگران مهم در جنبش

نابسامانی  .شدند و  بحران  و هرکجا  یافته  گسترش  ناعدالتی  و  فالکت  و  فقر  اجتماعی،  های 

های متنوع اند، گروهنیروهای سوسیالیستی و پیشرو قادر به بسیج و رهبری این مبارزات نبوده

لبان،  اهلل، القاعده، طاالمسلمین گرفته تا جمهوری اسالمی و حماس و حزبگرا ـ از اخوان اسالم 

های  های اجتماعی سوار شده و با کمک و حمایتبوکوحرام، داعش و غیره ـ بر موج نارضایتی

ای وارد معادالت سیاسی شده  های ارتجاعی منطقه های امپریالیستی و دولتنظامی و مالیِ قدرت 

ستان ی آن بازگرداندن طالبان به قدرت در افغاناند. آخرین نمونه و قدرت سیاسی را تصرف کرده 

بنا به خاستگاه تنها ماهیتاً »ضدامپریالیستی« و رهاییاست. این نیروها نه  بخش نیستند، بلکه 

ای و جهانی در حرکتند و از  های منطقهبندیشان، دائماً در نوسان سیاسی میان بلوکطبقاتی 

بهاین قدرترو  پروبال  زیر  تنها  تاریخ،  توانستهگواه  امپریالیستی  عرصههای  در  سیاسی اند  ی 
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کوبند در نقاط عطف تاریخی، آنگاه  دستان میآفرینی کنند. آنگاه که بر طبل حمایت از تهینقش 

داری در دستورکار کارگران و فرودستان  کوبیدن مناسبات طبقاتی و سرمایهکه تالش برای درهم

تیغ می قرار می به  و  عقیم  را  آنان  انقالبی  و در همگیرد، خیزش  با سیکشند  های است سویی 

دستان، به انباشت  ی تهیداری )چه دولتی و متمرکز و چه بازار آزاد و نئولیبرالی(، بر گُرده سرمایه

ثروت و  افسانهسرمایه  نمونه   .پردازندای میهای  ایران  اسالمی  پدیدهجمهوری  این  بارز  ی  ی 

هم جریانات  این  است.  ارتجاعی  و  صحنه بدخیم  در  و چنان  دارند  حضور  سیاسی  از    ی  یکی 

رهاییچالش جنبش  پیشروی  برای  مهم  جنبش های  کل  و  منطقه  مردم  مترقیِ  و  بخش 

 سوسیالیستی هستند.

جنگ چهارم هیچ ،  ارتجاعی  و  امپریالیستی  ابدی های  محتومِ  و  شوم  سرنوشت  ای گاه 

بلکه  نبوده باشد،  کرده  تعیین  را  خاورمیانه  در  موجود  جوامع  تاریخ  که  مبارزهاند  و   یمقاومت 

های اصلی و عاملیت تغییر بوده که  های پیشرو اجتماعی و سیاسی همواره یکی از مؤلفه جنبش

زده رقم  را  کالنی  متحول  و  انقالبی  رخدادهای  و  بوده  جریان  در  جامعه  این  ژرفنای  اند.  در 

بیستم نمونههای ضداستعماری و آزادیجنبش ی آن است. در قرن ی برجستهبخش در قرن 

های دیکتاتوری های موسوم به »بهار عربی« که با سرنگونیِ شماری از حکومتزش حاضر نیز خی

های استبدادی  های امید به رهایی از چنگال دولتهمراه بود، کل منطقه را به لرزه درآورد و بارقه

شعله  تحول را  این جنبش عظیم  اصلیِ  ساخت. خاستگاه  و  ور  تحوالتی سیاسی  در  ریشه  خواه 

های نئولیبرالی گری امپریالیستی و سیاستد که باالتر برشمردیم. استمرار سلطه ای داراقتصادی

وهمه اکثریت عدالتی، فقر و فالکت و فقدان آزادی و منزلت اجتماعی، همهبر جامعه، استبداد و بی 

چون سیلی خروشان به حرکت درآورد و موجی از شور و  دست منطقه را هممردم کارگر و تهی

های  ای را در شریان عدالتی را شکوفا و خون تازهدر نیل به رهایی از استبداد و بی   شوق مبارزاتی 

ی  های انقالبی و پیشرو، چهرهدستان جاری ساخت. یقیناً این جنبشبخش تهیجنبش رهایی

خاورمیانه را عمیقاً متحول ساختند و نشان دادند که هیچ سرنوشت شومِ محتومی را نخواهند  

اگرچه   آرمانپذیرفت.  و  مطالبات  و  خواست  آروزها،  و  آمال  دلیل  تمامیِ  به  جنبش  این  های 
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قدرتمداخله دولتی  و  امپریالیستی  در  های  اگرچه  نرسید؛  سرانجام  به  منطقه  ارتجاعی  های 

گیری جریانات اسالمی و واپسگرا، یأس و نومیدی کردن منطقه و نیز قدرتی میلیتاریزهنتیجه 

ی مردم زحمتکش و کارگر مستولی گشت، اما موج اعتراض و مبارزه  برای مدتی بر این جوامع

های انقالبی در تونس و لبنان و عراق و  اند. خیزشدر بسیاری از این کشورها از نو سر برآورده

ایران در چند سال اخیر، موج نوینی از این مبارزات را برانگیخت و تداوم این جنبش اعتراضی را  

در سیر این مبارزات پرفراز و نشیب قابل تأمل است و تا حدود زیادی  چه  استمرار بخشید. آن

فرجام نرسیدن کاملِ آن را فرآهم آورد، عدم آمادگی و سازماندهی موجبات افول این جنبش و به 

غایب  توده مختلف،  سطوح  در  این  ای  رهبری  و  رأس  در  انقالبی  و  کمونیست  احزاب  بودنِ 

این خیزشاندازی روها و فقدان چشمجنبش برای هدایت و رهبری  تا شن و سوسیالیستی  ها 

باید برای آیندهعنوان درس توان به ها میسرمنزل نهایی آن بودند. از این  ی هایی یاد کرد که 

 ایران لحاظ شوند.  مبارزات مردم

های واحوال چند کشور که کانونها را بر اوضاعتری این روند و مؤلفهطور مشخصدر ادامه به 

 دهیم.اند، تطبیق و مورد بررسی قرار می لی بحران در این منطقه اص

 افغانستان 

نقطه  همواره  مجموعهافغانستان  تالقیِ  تقابالت  ی  و  تضادها  منافع، کشمکش،  از  پیچیده  ای 

های آمریکا و متحدانش، سقوط  ای و محلی بوده است. شکست سیاست نیروهای جهانی، منطقه

گیری مجدد ی اشرف غنی، هزیمت آمریکا و در پی آنْ قدرتنشاندهدست سریع دولت فاسد و  

ترین وجه ممکن آشکار  ی اساسی و مهم را به روشن رفته چند مسئلههمنیروهای طالبان، روی 

 ساخت.

های امپریالیستی در منطقه  نخست، این واقعه در افغانستان برآیند رانش قدرت میان قدرت 

ن بازآراییِ نظم جهانی  اگر متوسل و  کردن منطقه،  شدن آمریکا به جنگ و میلیتاریزهیز هست. 

ازکف   موقعیت  و  اقتصادی  قدرت  افول  به  نظامی  رفتهواکنشی  قدرت  به  توسل  با  تا  بود  اش 
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نشینی مفتضحانه در شکل  ی بالمنازع خود را بر دیگر رقبایش تأمین و تثبیت کند، عقب سلطه

تمام نظامی  افغایک هزیمت  از  و اضمحالل  نستان، فروشکست سیاست عیار  منطقه  هایش در 

سیاسی   هیمنه و  نظامی  اقتدار  تضعیف  و  از طرفی،  داشت.  پی  در  نیز  را  اش در سطح جهانی 

نظامی بنیه  گیرچشم حضور  استمرار  امکان  آمریکا  اقتصادی  تأمین  ی  و  افغانستان  در  اش 

چار به خروج از افغانستان شد. از طرف  های مالی آن را عمالً غیرممکن کرده بود و لذا ناهزینه

اکنون نقش کمدیگر، خاورمیانه  بزرگ  استراتژیِ منطقه اهمیتی  به نسبت گذشته در  ای تری 

کند. در راستای استراتژیِ »چرخش به آسیا« و مهار قدرت اقتصادی، سیاسی و آمریکا بازی می

ز افغانستان و برگرداندن طالبان به  نشینی اریزی برای عقب نظامی چین، دولت آمریکا با برنامه 

اش یعنی چین و روسیه  ی آسیای میانه را برای رقبای اصلیقدرت سیاسی، تالش کرد منطقه 

ی »راه ابریشم نوین« از آسیای  جا که کریدورهای اقتصادیِ پروژهثبات سازد. از آن ناامن و بی 

می میمیانه  اقدام  این  با  آمریکا  بی گذرد،  هم  مسئلهثباتکوشید  درخصوص  چین  داخلی  ی  ی 

مرز است را تشدید نماید و هم منافع و موقعیت مسلمانان اویغور در چین که با افغانستان هم

وارد    2019رو سازد. اما چین از سال  اقتصادی و سیاسیِ چین را در این منطقه با چالش روبه 

ی آمریکا با  ان با روند مذاکرهزمی مستقیم با سران گروه طالبان شده بود و این روند، همرابطه 

تری میان چین و طالبان و نیز تداوم  و تنگاتنگ   ای نزدیکرابطهسرعت به  طالبان در دوحه، به 

در افغانستان منجر شد. چین تاکنون موفق شده این تهدید را    های چینیگذاری شرکت سرمایه

 د تبدیل نماید.تر خوبه فرصتی برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی درازمدت

دوم، در کنار هزیمت نظامی آمریکا از افغانستان، سرعت فروپاشی ساختار سیاسی و اداریِ  

بندی کرده  ی اخیر در افغانستان سرهم های ناتو در طول دو دههدولتی که آمریکا و دیگر قدرت

نشان گستردهبودند،  ابعاد  سیاست گر  این  شکست  تمامیِ  ی  این،  بر  عالوه  بود.  و ها  تبلیغات 

ای که بیش از دو دهه در ثنای »جنگ با تروریسم و گسترش  پروپاگانداهای پرطمطراق و گسترده

چون  سازیِ مدرن و دمکراتیک« سرایده بودند، همملتـ    بشر و دولتدمکراسی، احقاق حقوق 

ی درگیر های جنگ امپریالیستیِ قدرت زدن ترکید. آنچه در نتیجه بهمحبابی پوشالی در یک چشم
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هزینه  افغانستان،  جنگ  تریلیوندر  و  ی  افغانستان  »دولت«  تشکیل  جنگ،  این  در  دالر  ها 

سازوبرگ نظامی و امنیتی و اداری و غیره بر جای گذاشتند، چیزی جز کشتار و خونریزی، ویرانی  

ری گهای تمدن و انسانیت، فقر و فالکت، فساد و چپاولترین بنیانایو توحش، فروپاشیِ پایه 

ی آن جامعه نبود. در عوض، این اوضاع به  گسترده و به تباهی کشاندن هستیِ انسانی و شیرازه 

تاخت گروهمیدان  دیگر  و  داعش  القاعده،  طالبان،  تروریستیِ  و  ارتجاعی  نیروهای  های  وتاز 

گرا بدل شد که قربانیان اصلی این فجایع، اکثریت مردم ستمدیده، زنان و  تروریستی و اسالم 

 خواهان افغانستان بودند. دکان و آزادیکو

سوم، آنچه در افغانستان جلوی چشم جهانیان به وقوع پیوست، سرنوشت محتوم و ابدیِ  

مردم افغانستان نخواهد بود. بدون شک زنان در صف اول قربانیان حاکمیت اسالمیِ طالبان قرار  

رتجاعی منطقه با جریانات اسالم  های امپریالیستی و اگرفته و خواهند گرفت. گرچه زدوبند قدرت

اکنون بدیل عَلَم کرد و همعنوان تنها »آلترناتیو« بی سیاسی به یاری پاکستان، طالبان را مجدداً به 

کنند تا این توحش و تروریسم را نرمالیزه و مشروع جلوه فرش قرمز را در اروپا برایشان پهن می

گونه که اعتراضات زنان علیه سرکوب و  همان   رسمیت بشناسند. اما  دهند و سرانجام آن را به 

ستیزی و بربریت در چند ماه اخیر نشان داده، مدنیت و مقاومت و مبارزه همچنان در اعماق  زن

طور قطع در اشکال مختلف سر برخواهد آورد و تغییر و تحوالت  جامعه جریان دارد. این روند به 

 بخش را رقم خواهند زد. روشنی 

 عراق

که   وقوعتحوالتی  حال  در  عراق  در  ماکرو  سطح  کالن  در  تحوالت  و  تغییر  از  بازتابی  اند، 

برای استفاده از قدرت نظامی جهت  به عراق تالشی بود    اند. از سویی، با اینکه حمله ایمنطقه

سلطه بیتأمین  منطقهی  بر  آمریکا  با  رقیب  نفت،  از  سرشار  منابع  با  خاورمیانه  ژئوپلیتیک  ی 

اش را از عراق خارج کرده ی نیروهای نظامیاکنون دولت آمریکا بخش عمده  شکست مواجه شد.
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بازیگران منطقه  اقدام، نوعی خالء قدرت در عراق خلق کرده که  این است. این  ایِ دخیل در 

 اند. تریی قدرت تازهکشور در حال بازآرایی موازنه

اند  ات وارد ائتالفی شده های عرب منطقه با محوریت عربستان و اماراز سویی، برخی دولت

ها به عهده  تا خالء ناشی از خروج آمریکا را پر کنند و نقش اصلی را در میدان بازی این کشاکش

بازی  بگیرند. هم نیز در معادالت قدرت در عراق نقش  ناتو،  زمان دولت ترکیه، عضو سازمان 

ای، عرصه را  منطقه  های جدید بندیگیری بلوکها در جهت شکل کند. تحرکات برخی دولت می

ی جمهوری اسالمی و نیروهای نزدیک و وابسته به آن در عراق تنگ  طور جدی برای مداخلهبه 

کرده است. احزاب اصلی در عراق به شکل بارزتری به گفتمان ناسیونالیسم عربی و ائتالف با  

اق در جهت گذاری دولت عرگیری سیاست اند. سمت ای روی آوردههای اصلی عربیِ منطقه قدرت

ای از این تغییرات کاهش وابستگیِ اقتصادش به ایران و جایگزینی آن با کشورهای عربی، جلوه

های موجود در عراق، هم در شدن جمهوری اسالمی در میدان رقابت و کشاکشاست. ایزوله  

اکتبر وضوح نمود یافت. در انتخابات  ای و هم در آخرین انتخابات پارلمانی بهجریان خیزش توده

ی نزدیک به رژیم جمهوری اسالمی شکست سختی را متحمل شدند. در  ، احزاب شیعه 2021

ی چند ماه اخیر نیز نزدیکی و هماهنگی میان کشورهای عربی تقویت شده که این نیز به نوبه 

 ازپیش تضعیف کرده است.  خود موقعیت جمهوری اسالمی را بیش

کند نه میزان آراء کسب شده عراق را تعیین می   آنچه در حال حاضر ساختار قدرت سیاسی در

یابی به منابع مالی و دالرهای نفتی، در انتخابات، بلکه میزان نیروی مسلح و قدرت نظامی، دست

تقسیم قدرت و سهم بر سر  از ثروت و سامان جامعه میان گروهتوافقات پشت پرده  ها و  بری 

مداخلهفرقه و  مذهبی  و  سیاسی  قدرتهای  منطقه های  ی  و  گروهجهانی  از  حمایت  در  -ای 

ی این جامعه، گسیختن شیرازهثباتی و ازهمزمان، بیباشد. همکننده میهایی است که تعیینبندی

ها و میلیشیای اسالمی و ارتجاعی مهیا ساخته است.  اندام و جوالن گروهمیدان را برای عرض 

دست عراق متشنج و ناامن دیده و تنگها فضای جامعه را برای اکثریت مردم ستمی اینهمه

 کند.می
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زمان با آنچه در میان حاکمان در جریان است، اعتراضات و مبارزات اجتماعی در ژرفنای  هم

در   2019جامعه علیه وضع موجود پیوسته در جریان بوده است. آن خیزش انقالبی که در اکتبر  

های رادیکال سیاسی است. این  و جنبشهای اجتماعی  عراق و لبنان برپا شد تبلور این غلیان

توده غارتخیزش  و  فساد  اقتصادی،  و فالکت  فقر  علیه  که  ساختار ای  در  شده  نهادینه  گری 

های ارتجاعی های قدرتگریگری امپریالیسم به رهبری آمریکا و مداخله سیاسی حاکم، سلطه 

به  جنگمنطقه،  مداخلهویژه  و  شدهافروزی  پا  بر  اسالمی  جمهوری  و    ی  دولت  برکناری  بود، 

ی این خشم و نارضایتی  های آن قرار داشت. پیامدهای بالواسطه پارلمان حاکم در محور خواسته

و سراسری انتخابات پارلمانی اخیر از سوی اکثریت باالی مردم این    اجتماعی در تحریم گسترده

سوی دولت حاکم و  مدد سرکوب خونین از  کشور تجلی یافت. با اینکه این جنبش اعتراضی به 

گیری ویروس کرونا  های میلیشیای مسلح وابسته به رژیم اسالمی ایران و همهدر رأس آن گروه 

به مرور فروکش کرد، اما ابعاد بحران و انسدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنان در اعماق  

های مختلف  ورانهای نهفته در گستره و ژرفای جامعه در داین جامعه ریشه دوانیده، که غلیان

های دخیل  های ارتجاعی و تروریستی و دولتکنند و قدرت حاکم و گروهو هرازگاهی فوران می

ی تنها در عرصه در این میان، موقعیت جمهوری اسالمی نه   .گیرندچالش میدر اوضاع عراق را به 

قدرت با  منطقه رقابت  موج  های  با  بلکه  شده،  تضعیف  عراق  در  تودهای  مردم اعتراضی  های 

دیده و معترض در عراق نیز به تنگ آمده است. مردم خشمگین عراق با اعتراض و راهپیماییِ ستم

دست  و  وابسته  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری  علیه  خروج  آشکار  خواستار  علناً  نشاندگانش، 

 گری در امور داخلی عراق شدند. جمهوری اسالمی و عدم مداخله 

 عراق اقلیم کردستان 

پایهپیکره بر  کردستان  اقلیم  در  مسلط  سیاسیِ  اقتصاد  تکبندیِ  اقتصاد  نفت،  ی  محصولی 

ی ارسالی از بغداد و تا حدی گمرگات متکی بوده است. با این استثناء که  سازی، بودجه حامی

های  چنان در دست احزاب حاکم باقی مانده، بسیاری از فعالیتاستخراج نفت و فروش آن هم
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های خدمات اجتماعی عمدتاً به بخش خصوصی و افراد صاحب نفوذ در  ی و زیرساختاقتصاد

گذاری در بخش تولیدی و بخش کشاورزی نیز در  حاکمیت سیاسی واگذار شده است. سرمایه

ی های داخلی و خارجی هم به حوزهگذاریسطح محدودی انجام گرفته است. بسیاری از سرمایه

ساخت و  شتجاری  سرازیر  تأمین  ده وساز  برای  کردستان  اقلیم  شده  باعث  مسائل  این  اند. 

ترین منابع غذایی و معیشتیِ مردم به کشورهای همسایه )ازجمله ایران و ترکیه( وابسته  ابتدایی 

های خدماتی و زیستی و مایحتاج اساسیِ  گردد. مردم این مناطق هنوز از بسیاری از زیرساخت

بهره تأمین برق دائمی، تأمین سوخت مورد نیاز و غیره( بی  )هم چون آب آشامیدنیِ کافی،  زندگی 

شده، دلیل ماهیت طبقاتی حکومت، ناکارآمدی آن و فساد نهادینهاند. درآمدهای نفتی نیز به بوده

شود. منبع درآمد بسیاری از مردم عمدتاً  کار گرفته نمیدر خدمت رفاه و آسایش عمومی مردم به 

فعالیت اقتصاد غیرربر  نظیر دست های  روانه فروشی، کسبسمی  و  کردن غیررسمیِ    وکار خُرد 

می  تأمین  ایران  داخل  به  وارداتی  مردم  شود. همبرخی کاالهای  از  زیادی  بخش  درآمد  چنین 

سازی و وابستگی شدیدِ مردم به احزاب  کردستان به حقوق دولتی متکی است که این هم حامی

ی مردم در گرو احزاب  این طریق، نانِ بخش عمدهحاکم را حفظ و استمرار بخشیده است. از  

ماه  پرداخت حقوق کارمندان  مواقع،  و در بسیاری  است  به تعویق می حاکم  پرداخت ها  یا  افتد 

 شود. نمی

تعمیق شده  در طول سه دهه  بارزترین وجه ممکن  به  نابرابری  و  اخیر شکاف طبقاتی  ی 

ی نیروی کار، فقر و گرسنگی، تورم و  فزاینده  پای بیکاری و استثمارها، پابهاست. طی این سال

ستم مردم  اکثریت  میان  در  افسارگسیخته  اقلیم دیدهگرانی  در  میلیونرها  تعداد  کردستان،  ی 

از سویی ساختمان است.  نفر رسیده  به چند هزار  و تاالرهای مجلل، دهکده کردستان  های  ها 

ای پیدا  سابقه پرجاذبه ابعاد گسترده و بی های ها و مکان ی کوهمدرن و ویالهای لوکس در دامنه 

ی شهرها و روستاها از  دست در حاشیه گیری از مردم تنگ اند. در مقابل اما، بخش چشمکرده

بی  زیستی  و  سرپناه  امکانات  از  وخامتبهرهحداقلی  وضعیت  این  به  واکنش  در  مردم  اند.  بار، 

دست به اعتراض و تظاهرات برای کسب دست، جوانان، معلمان و کارمندان بارها  معترض و تهی
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رو اند، اما با سد سرکوب نیروهای امنیتی حکومت اقلیم روبه شان زدهو حقوق ترین حق  ابتدایی 

 اند. شده

ی کردستان از حکومت  وابستگی شدید درآمد حکومت به فروش نفت و دریافت سهم بودجه 

ثباتی و دستان را همواره با بی مرکزی عراق، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم کر

عنوان اهرم فشار علیه  ها همواره از سوی دولت مرکزی به بحران مواجه کرده است. این مؤلفه 

تر کرده  ها را وخیمشود و بحران و نابسامانیکار گرفته میحکومت اقلیم و مردم کردستان به

اند و  تشدید شده   2017ر  سوی دولت مرکزی پس از حوادث اکتباست. این تنش و فشارها از  

ترتیب، ماهیت واقعی  بسیاری از مناطق کُردنشین به کنترل دولت مرکزی عراق درآمدند. بدین

ترین روشن ی میان حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان به نظام فدرالیستی در رابطه 

قتصادی، نظامی های اکه حکومت مرکزی با توسل به اهرم طوری دهد به شکل خود را نشان می 

المللی که در کنترل دارد، حکومت محلی و مردم زحمتکش کردستان را پیوسته  و امور روابط بین 

تنها پاسخ  اند که فدرالیسم نهها بیانگر این واقعیت دهد. اینتحت فشار و مورد سرکوب قرار می 

معضالت و مشکالت    گشایتواند راهحلی برای رفع ستم ملی بر مردم کردستان نیست و نمی و راه 

تری انواع ستمگری و تبعیض را علیه مردم کردستان تداوم  موجود باشد، بلکه به شکل پیچیده

 بخشد.می

های پیاپی از سوی دو رژیم جنایتکار  ها، تجاوزگریِ مداومِ نظامی و بمباران افزون بر این

را   به بار آورده و امنیتهای مالی و جانی زیادی را برای مردم کردستان  ایران و ترکیه خسارت

 دلیل تعمیقِ شکاف میان حکومت و مردم کردستان هیچاند. دولت اقلیم هم بهاز آنها سلب کرده

ها ای در برابر تجاوزگریِ این دولتگاه قادر نبوده و نخواسته با توسل به مقاومت و اعتراض توده 

طوری که عموماً حکومت  کند، به قاطعانه بایستد و از »استقالل« و »حق حاکمیت« خود دفاع  

میدان   به  این منطقه همواره  نتیجه،  است. در  داده  قرار  فرودستی  و  را در موضع ضعف  اقلیم 

ها و دشمنان مردم کردستان تبدیل  درازیِ نیروهای نظامی و امنیتیِ این دولتوتاز و دست تاخت
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ن توسط رژیم ایران بمباران شده است. تاکنون بارها محل استقرار احزاب سیاسی کردستان ایرا

 اند. شده و صدها فعال سیاسی در این منطقه را ترور کرده

ی این فاکتورها مجموعاً نارضایتی عمومی و بیگانگی مردم نسبت به عملکرد احزاب  همه

حاکم را شدت بخشیده است. در نتیجه، درصد باالیی از مردم امید خود را به بهبود اوضاع تحت  

های رأی هم نروند. ناتوانی حکومت  حکومت از دست داده و باعث شده پای صندوقحاکمیت این  

به مطالبات و نیازمندی های مردم، گسترش و  های تودهمحلی و احزاب حاکم در پاسخ دادن 

بند دموکراسی پارلمانی، سرکوب هرگونه اعتراض  شدن سیستم نیمتداوم فساد مالی و اداری، فلج

دست هم  بهاندازی روشن و امیدبخش، همگی دست ی مردم و فقدان چشمنهطلباو نارضایتیِ حق

ابعاد گستردهداده در  را  و مردم کردستان  است.  اند  رویگردان کرده  احزاب حاکم  به  نسبت  ای 

ها نشان داده است که این شکل از حاکمیت هیچ میزان از دخالت مردم در  ی این سالتجربه 

جامعه را تأمین نکرده و نخواهد کرد. در نتیجه، جوانان کردستان  تعیین سرنوشت آنان و اداره  

ناامیدی از آیندهدسته   شمار های بی شان در کردستان با تقبل خطرات جانی و ریسکدسته با 

 گیرند. مسیر مهاجرت به کشورهای اروپایی را راه نجات خود دیده و آن را در پیش گرفته و می 

 لبنان 

بحران  و  اجتماعی، صف  هاینابسامانی  و  تنشاقتصادی  و  و  بندی  احزاب  میان  سیاسی  های 

ای های منطقههای جهانی و دولتی قدرتی سیاسی، و نیز مداخله های دخیل در عرصهگروه

ور ساخته  تری غوطه ثباتی فزایندهلبنان را در باتالق بحران و بی رفته همدر امور داخلی آن، روی 

ی اخیر بر محور ترکیبی از الگوی نئولیبرالیسم ـ است. ساختار اقتصاد سیاسی لبنان در چند دهه

مقررات تجاری،  قوانین  خصوصیآزادسازی  شرکتزدایی،  و  اموال  دریافت سازی  دولتی،  های 

تع اجرای  برای  وام  باالی  و حجم  اجتماعی  تأمین  و  خدمات  رفتن  محاق  به  ساختاری،  دیل 

زیرساخت  تنش فروپاشی  و  ـ  اساسی  دولتهای  ژئوپلیتیکی  گروههای  و  در ها  خارجی  های 

به  ی سیاست داخلی بر سر سهمعرصه اقتصادی و سیاسی چرخیده که جملگی  از منابع  بری 
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های سیاسیِ مستمر ثباتی و بحرانی و بیهای اجتماعی و اقتصادبیکاری و فقر فزاینده، نابسامانی 

 انجامیده است. 

نتیجه  در  سویی،  برخی کشورهای  از  و  سعودی  عربستان  میان  تنش  تحوالت،  آخرین  ی 

تر ساخته است.  ی خلیج فارس با دولت لبنان اوضاع سیاسی این کشور را ملتهب و بحرانی حوزه

ها در دوبی بوده نامه و کویت و احضار آنها منجر به اخراج سفیران لبنان از ریاض، ماین تنش

نگرانی  که  باال گرفته  شرایطی  در  منازعات  این  میلیشیای  است.  نفوذ  افزایش  در خصوص  ها 

افزایش یافته است.  حزب این کشور  ایران در  نیابتی رژیم اسالمی  نیروی وابسته و  لبنان،  اهلل 

اهلل و جمهوری اسالمی ن نیز حزب مقامات دولت و احزاب سیاسی لبنای خلیج، کشورهای حوزه

و خواستار خروج رژیم ایران از    ثباتی لبنان و حتی یمن دانستهایران را عامل ایجاد بحران و بی 

ی قدرت میان ائتالفی  اند از تالش برای تغییر موازنه هستند. این منازعات اساساً نمودهایی  لبنان

مریکا و غرب( از یک طرف، و رژیم جمهوری ی خلیج فارس )با پشتیبانی آهای حوزهاز دولت

ی سیاست داخلی لبنان که بخشی از  اهلل و بشار اسد از طرف دیگر، در عرصه اسالمی و حزب 

 گذارد.ای را به نمایش میهای منطقهبندیروند کالن این رانش قدرت و بلوک 

هاست  ان که سالافزون بر این فاکتورها، نظام سیاسی ـ اقتصادی و ساختار حکومتی در لبن

ها سنی، شیعه و مسیحی تقسیم شده، همگی در فساد بر اساس معیار مذهبی میان احزاب و گروه

ای مواجه است. از زمان آغاز بحران اقتصادی در جانبهبست همهو چپاولگری غرق شده و با بن 

سقوط کرده    درصد  90لبنان ذخایر ارزی این کشور از بین رفته و ارزش پول رایج این کشور نیز

گردی برای سیرکردن  چنان کاهش یافته که فقر و گرسنگی و ذباله است. قدرت خرید مردم آن 

دست و فقیر لبنان گسترش یافته است. به گزارش نهادهای  شکم در میان اکثریت مردم تنگ 

درصد از مردم لبنان غذای کافی برای   50، حدود  2021المللی در اواخر سال  رسانی بینکمک

اقتصادی و بحران بیخور این وضعیت شیب وخامت اوضاع  ندارند و  را  سابقه دن  ی گرسنگی 

 تشدید کرده است.
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های عمیق اقتصادی، اکثریت مردم کارگر و  ثباتی سیاسی و تداوم بحران تنیدگیِ بی درهم

ای و انقالبی در لبنان در  های تودهخیزش محروم جامعه را به تنگ آورده و در واکنش به آن،  

ی لبنان شاهد بار دیگر قدرت سیاسی حاکم را به لرزه درآورد. جامعه  2020و    2019های  سال

ستم اجتماعیِ  و  طبقاتی  پیکار  و  سیاستمبارزه  علیه  خیابان  کف  در  نئولیبرالی، دیدگان  های 

گرایی و حاکمیت فاسد و چپاولگر بود. مردم گرسنه و خشمگین در اعتراض به تداوم بحران  فرقه

های اقتصادی بار دیگر اش در حل نابسامانیکفایتی دولت حاکم و ناتوانی اقتصادی و بی  عمیق

شدن بسیاری از دست به اعتصاب سراسری و پرقدرتی زدند که منجر به فلج  2022ی  در ژانویه 

های ریاضت های دولت حاکم همواره بر تداوم سیاست گذاریاینکه سیاست شهرها شد. نظر به  

چرخد و درواقع احزاب سیاسی  تر بر اکثریت مردم لبنان می حمیل فقر و فالکت بیش اقتصادی و ت

های  ثباتی سیاسی و نابسامانی های اقتصادی، بیی لبنان را از بحران حاکم قادر نیستند جامعه

 شوند. ور میهای انقالبی هرازچندگاهی شعله اجتماعی خارج سازند، مبارزات اجتماعی و خیزش 

 ترکیه 

اوایل دههاگر م اردوغان در  را مدلی    2000ی  قامات و مدافعان دولت  اقتصاد ترکیه  میالدی، 

ای از کردند و حزب عدالت و توسعه را نمونه ی اقتصادی معرفی می»موفق« برای رشد و توسعه 

کردند، اما اسالم سیاسیِ »معتدل« برای نوع جدیدی از حاکمیت سیاسی در خاورمیانه قلمداد می

ترین  ها دود شدند و به هوا رفتند. ترکیه اکنون در یکی از عمیق ی این لفاظی یید که همهدیری نپا

ی ترین نمونه برد. دولت اردوغان اکنون یکی از ورشکستهسر می های تاریخ حیات خود به بحران 

میسیاست  یدک  را  منطقه  در  سیاسی  و  اقتصادی  ادواری های  و  ساختاری  بحران  کِشد. 

های اجتماعی و رمقی مواجه ساخته، آشفتگی ه اقتصاد این کشور را با رکود و بی داری کسرمایه

توسعه  اقدامات  است.  بخشیده  را شدت  جنگ   طلبانه سیاسی  برای  افروزانه و  اردوغان  دولت  ی 

آفرینی جدی های داخلی در حمله و تجاوز به کردستان عراق و سوریه، نقش رویاروی با بحران

آذربایج واردشدن  مداخله در  مستقیم،  جنگ  به  ارمنستان  و  غیره،  ان  و  لیبی  در  نظامی  ی 

های موجود ترکیه ایجاد نکرد، بلکه اوضاع اقتصادی این  رفته نه تنها گشایشی در بحرانهمروی
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کشور را با وخامت بیشتر، و زندگی و معیشت کارگران و مردم زحمتکش ترکیه را با تنگناهای 

قدرت خرید مردم به شدت کاهش و میزان فقر افزایش یافته    رو ساخته است.تری روبهجدی

اش نشأت  است. سیاست کاهش نرخ سود از سوی اردوغان که به گفته خود از اعتقادات مذهبی

درصد کاهش داد. در اعتراض به    50گرفته، تورم را افزایش داد و ارزش لیر ترکیه را بیش از  

ها آمدند. در اوایل  معترض ترکیه وسیعاً به خیابانتورم افسارگسیخته و سقوط ارزش لیر، مردم  

نیز جهش پرشتاب بهای برق موجب اعتراضات خیابانی و اعتراض صاحبان   2022ی  ماه فوریه

 مشاغل کوچک شد.

بین روابط  در  اردوغان  سیاست زیگزاگ  و  روسیه  و  آمریکا  میان  پرهزینهالمللی  ی های 

ی امدهای ویرانگری بر اقتصاد این کشور داشته است. همه ی ترکیه پیگرانه طلبانه و تجاوز توسعه 

ها درحالی در جریان است که دولت اردوغان بر دریایی از خشم و نفرت از سوی اکثریت  این

ی مردم کردستان برای احقاق  گر، مقاومت و مبارزه مردم کارگر و زحمتکش، زنان آزاده و عصیان

 ه است. شان نشستحقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی 

ی طلبانهها با مبارزات حق دولت استبدادی و جنایتکار ترکیه همواره با شدیدترین سرکوب 

، حقوقی عدالتی و بی رغم تداوم سرکوب و کشتار، بیمردم کردستان ترکیه مقابله کرده است. به 

سیاسی    کردن فعالین و رهبرانکردن و تشدید فضای امنیتی بر مردم کردستان، زندانی میلیتاریزه

(، مبارزات مردم HDPها )کردن پارلمانتارهای حزب دمکراتیک خلقو اجتماعی و حتی محبوس 

کردستان پیوسته در جریان بوده است. پیوند خوردن مبارزه برای رفع ستم ملی بر مردم کردستان  

رادیکال اجتماعی و با جنبش کارگری و سوسیالیستی، جنبش رهایی زن و دیگر جنبش  های 

تر  هزینه و آسان، نقطه امیدهایی است که مسیر پیروزی مبارزات مردم کردستان را کمسیاسی

 خواهد کرد.
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 سوریه 

های امپریالیستیِ چنان در آتش و خونِ جنگ مستقیم و نیابتی از سوی قدرتکشور سوریه هم

)داعش،  های تروریستی و اسالمی  های ارتجاعی منطقه، جنگ و تنش میان گروهجهانی و دولت

های جمهوری اسالمی،  افروزیالقاعده، النصره و غیره( با رژیم جنایتکار بشار اسد، مداخله و جنگ 

ثباتی و آوارگی، و گرسنگی و قحطی غرق شده است. رژیم جالد بشار اسد با کمک و پشتیبانی بی 

، از سقوط  های قومی و مذهبینظامی و سیاسیِ روسیه و رژیم اسالمی ایران و نیز تشدید نزاع

تاکنون به حاکمیت سیاسی خود ادامه دهد. در منازعه و رقابت میان    حتمی نجات یافت و توانسته

اند، سرانجام روسیه توانست  ای که در جنگ سوریه مداخله داشته تمامیِ بازیگران جهانی و منطقه 

های دولت  است ای خود را تحکیم و تثبیت کند. سیدست باال پیدا کند و موقعیت و نفوذ منطقه

ترکیه، به رهبری اردوغان نسبت به مداخله در بحران سوریه همواره با ناکامی مواجه بوده و در  

کشاکش این  اصلی  بازندگان  از  یکی  و واقع  ناکامی  این  الپوشانی  برای  اما  است.  بوده  ها 

ری از  های روژآوا و جلوگیی خودگردانی کانتون شکستن تجربه ها و نیز برای درهمفروشکست 

کانتون این  کنترل  تحت  سوریه  کردستان  مناطق  پیوسته  آن،  تأثیرات  بمباران  گسترش  را  ها 

ها روستا را به کانی و دههایی از آن مناطق ازجمله شهرهای عفرین و سرهکند و یا بخشمی

های تروریستی درآورده است.  خود در همراهی با متحدین و دیگر گروه   اشغال نیروهای نظامی 

المللی  است و فشارهای بیناین میان، موقعیت رژیم جمهوری اسالمی پیوسته درحال تضعیف  در  

گری در سوریه شده است. با این حال، این  نشینی از مداخله ای تا حدی منجر به عقب و منطقه 

 دهد. سویی با رژیم جنایتکار بشار اسد ادامه می چنان به تداوم جنگ و خونریزی در همرژیم هم

ا هم در  سوریه  اقتصاد  میان،  از  ین  بخشی  و  چرخیده  جنگی«  »اقتصاد  محور  بر  چنان 

گروهسرمایه و  تجاری  افراد ذیداران  و  و  ها  چپاولگری  با  اسد  بشار  سیاسیِ  در حاکمیت  نفوذ 

به  تجاری  و  اقتصادی  منابع  و  و سامانِ  ثروت  بر  انداخته سوداگریْ  از جنگ چنگ  اند.  جامانده 

ی قدرت میان بازیگران  گسیخته و موازنه ی جامعه عمیقاً از هم  ل شیرازه ساختار سیاسی و ک

ی سیاسیِ  های نیابتی و فرسایشی، صحنه ای و داخلی در این میدان نزاع و جنگ خارجی و منطقه 
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ها، سرانجام مبارزات  گریزوای شدن این جنگ پرآشوب این کشور را رقم زده است. اما با حاشیه 

ی شان به مبارزهیابی به حق و حقوقمجدداً برخواهند خواست و برای دست   های مردمیو خیزش

 سیاسی و اجتماعی ادامه خواهند داد.  

طلب روژآوا خواه و برابریی خودمدیریتیِ کردستان سوریه و پیکار زنان و مردان آزادی تجربه 

اسالمی  تروریستی    های گر دولت ترکیه و دیگر نیرو علیه گروه ارتجاعی داعش، نیروهای اشغال

بخشی بودند که  لحاظ عینی امیدهای روشنی   در سوریه، در جریان دفاع از کوبانی و عفرین، به 

به  را  بهتری  همافق  است.  گشوده  سوریه  مردم  مبارزات  و  روی  ضعف  کردن  لحاظ  با  زمان 

ی را  های درخشانها، تجارب و فرازوفرودهای تاکنونی این جنبش پیشرو و مترقی درسکاستی

های دیگر ویژه مردم کردستان در بخشی مردم خاورمیانه بهخواهانهبرای کل مبارزاتی آزادی

یافته و از  ای، نیروی سازمانبه ارمغان آورده است. به این معنا که تکیه کردن به مقاومت توده

هایی ی جامعه قادر است ملزومات پیشروی و کسب حداقلپایین و مشارکت وسیع مردم در اداره

زمان درس دیگر این تجربه این  آورد. همپاخواسته را فراهم  از خواست و مطالبات برحق مردم به 

های ارتجاعی منطقه، بیش از  های امپریالیستی و دولتاست که اتکا و امیدبستن واهی به قدرت

ن روی و کسب حقوق انسانی مردم کارگر و زحمتکش و منافع درازمدت آناکه متضمن پیشآن

دیده خواهد کاشت. برای  باشد، بذر توهم و ناامیدی را در صفوف مبارزات و مقاومت مردم ستم

ی جنبش روژآوا، نیروهای مسلط در این مناطق از های آموزندهو درسنمونه، در کنار تجارب  

نیروی دولت آن به  بر  جا که  را  نتوانستند موقعیت خود  اتکا کردند،  و  اعتماد  امپریالیستی  های 

واقعی پایه و  عینی  قوای  توازن  که  ی  مادامی  کنند.  کسب  بیشتری  امتیازهای  و  تثبیت  شان 

های مدافع خلق« و دیگر رزمندگان این جنبش نیروی اصلی مقابله و  ی »یگان نیروهای رزمنده

بودند و هزینه درهم های جانی و مالیِ گزافی پرداختند، این  شکستن »دولت اسالمیِ« داعش 

تری را بر دولت سوریه و بازیگران جهانی و  داشت که موقعیت بایسته و شایستهامکان وجود  

 ها تحمیل کنند. ایِ دخیل در این کشاکشمنطقه
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 فلسطین

های امپریالیستی در قرن بیستم  هایی است که قدرتترین زخمی فسلطین یکی از عمیقمسئله

ایجاد کردند. تشکیل دولت اسرائیل از رهگذر کشتار و سرکوب، آوارگی و    بر کالبد خاورمیانه 

امانِ این  حقوقی، و تداوم بی ی مردم فلسطین، تجاوزگری و تحمیل بی و کاشانهتخریب خانه  

به وهمهسال گذشته، همه  74ها در طول  سیاست  و  ی  استخوان الی زخمی عمل کرده  سان 

گذاشته  باقی  الینحل  تاکنون  را  فلسطین  ازمسئله  یکی  فلسطین  مردم  و دیدهرنج   اند.  ترین 

اند و  اند که تاکنون از حق تعیین سرنوشت خود محروم شدهترین مردمان این منطقه ستمتحت 

 شان توسط دولت فاشیستی و اشغالگر اسرائیل پایمال شده است. ترین حقوق انسانی ایپایه

حق  مبارزات  و  عادالنهمقاومت  و  طولطلبانه  در  فلسطین  زحمتکشان  و  کارگران  که    ای 

شان، حق حیات و زندگی،  اهای گذشته برای تشکیل دولت مستقل خود، احقاق حقوق حقه دهه

اند همواره  ترین حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از خود نشان دادهو برای ابتدایی 

ترین و قهرآمیزترین وجه ممکن از سوی دولت سرکوبگر اسرائیل پاسخ داده شده است.  با عریان 

تنها اقدامی های پرنفوذ مدافع اسرائیل در کشورهای اروپایی، نه گریالیسم آمریکا و البیامپری

شان از اشغالگریِ دولت  اند، بلکه به حمایتی فلسطین به عمل نیاوردهی مسئلهبرای حل عادالنه

ر نقش  اند و دهای کشتار جمعی مجهز کردهترین سالحدهند و آن را با پیشرفتهاسرائیل ادامه می 

 کند. های امپریالیستی عمل می»ژاندارم« منطقه برای قدرت

خواه ساکن اسرائیل هیچ منفعتی  ستم فلسطین و مردم آزادیپرواضح است که مردم تحت

های شده و مستمر دولت اسرائیل ندارند. از سویی، گروه های اعمالدر جنگ و کشتار و خشونت 

ی رژیم جمهوی اسالمی ایران، منافع مردم فلسطین  هاگریاسالم سیاسی و ارتجاعی و دخالت

توانند راه حلی برای پایان دادن به  خواهند و نمی کنند و در هیچ شرایطی نمی را نمایندگی نمی 

ی فلسطین بیابند. دولت  دیدهآوارگی و رنج، مشکالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ مردم ستم

پراکنی و دشمنی میان مردم این مناطق،  دن به نفرت زگر اسرائیل نیز با دامنفاشیستی و اشغال

گرا و افراطی را فرآهم آورده تا بر بستر نفاق و جنگ  های رشد و گسترش جریانات اسالم زمینه
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ی فلسطین تنها در گرو اتحاد و  دیدهگری خود ادامه دهد. رهایی مردم ستمو سرکوب   به سلطه 

خواه و مترقی اسرائیل و سایر مردم جهان  آزادی  همبستگی با کارگران و زنجبران و نیروهای

های این مردم بکاهد و حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت  توان از رنج و مشقت است که می 

 عنوان بخشی از خواست دیرینه مردم را متحقق سازد.ها بهمستقل فلسطین در این سرزمین

 

 ۱۴۰۱فروردین 

 ۲۰۲۲ آوریل
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 سیزدهم حزب کمونیست ایران  یکنگره مصوب سیاسیی بیانیه 

 در مورد اوضاع سیاسی ایران 

 ایران آبستن انقالب 
 

 داریسرمایه  انحطاط

بحران ساختاری و تناقضات  یمثابه یک نظام اجتماعی در ایران نیز در نتیجهداری به سرمایه

است.   شده  روبرو  درماندگی  و  شکست  با  خود  بحران درونی  ناتوانی    ساختاری  این  در 

  زا و عظیم نقدینگی بحرانحجم    صنعتی،  و رکود تولید بازتولید گسترده داری ایران درسرمایه

رکود    سوداگری وی مالی و  ها به روند سرمایهانتقال سرمایه  ،فرار سرمایه، بحران تحقق ارزش

زیست   های ویرانگر سیاستگذاری در حوزه تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به دلیل  سرمایه

 ها و مؤسسات مالی خود را بروز داده است.  محیطی و ورشکستگی بانک

گذشته با تکیه بر یک قانون کار ضدکارگری،  یرژیم جمهوری اسالمی که طی سه دهه

عی از کارگران از شمول همین قانون کار، با تحمیل دستمزدهای های وسیبا خارج کردن بخش

محروم کردن کارگران از حق    سرکوب اعتصابات و اعتراضات و  چند مرتبه زیر خط فقر و با

داری  کار ارزان، موجبات انباشت گسترده سرمایه  با تأمین نیروی  واقعو در    مستقل  یابیتشکل

  بحران نشان داده است.   خود را در کنترل این  درماندگیاوج اکنون    ه بود،ایران را فراهم آورد

نه فقط قادر نیست که بحران    داری مذهبیعنوان یک حکومت سرمایه اسالمی به   حکومت

داری ایران را کنترل کند، بلکه خود عامل اصلی گسترش و تعمیق این بحران  اقتصادی سرمایه

ادغام اقتصاد ایران در بازارهای رقابت جهانی،   یط الزمشراتنها نتوانسته  اسالمی نه   رژیم است. 

آزادانه   مبادله  و  سرمایه  آزاد  آمد  و  رفت  و  پیشرفته  کشورهای  تکنولوژی  و  سرمایه  جذب 
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کاالهای تولید شده را تأمین کند، بلکه با ساختارهای ایدئولوژیک، حقوقی، اداری و سیاسی و  

برتری سیاست  و  ماجراجویانه  منطقهطلبانههای  سطح  در  سرمایهاش  بحران  را  ،  ایران  داری 

   تر کرده است. عمیق

های بحران خاورمیانه به منظور کسب  جمهوری اسالمی در کانونرژیم های گریمداخله

عنوان  به   ، همتجدید آرایش امپریالیستی منطقه  و  ضعف رهبری آمریکا  یدر دوره   موقعیت برتر

استراتژی   بازدارنده"ارکان یک  به   "تعرض  بن و هم  از  رفت  برون  برای  راهی  بست  عنوان 

است.  ،اقتصادی شده  روبرو  شکست  بن  با  استراتژیبا  این  برون،  بست  بحران  افق  از  رفت 

این  بیش از هر زمان دیگری تیره و تار شده است.    برای رژیم جمهوری اسالمی  اقتصادی

ای  بحران در مناسبات منطقه  ، داریها بر متن تداوم بحران جهانی سرمایهها و ناکامیبحران

و کرونا،    ویروس  پیامدهای فاجعه بار شیوع گسترده  نیز  ها و المللی رژیم و تشدید تحریمو بین

 را در معرض فروپاشی قرار داده است.  ایران  اقتصاد بحران زدهفساد نهادینه شده، 

انحطاط  های گندیدگینشانه  ویرانگر سیاست سرمایه  و  پیامد  و  ایران  اقتصادی داری  های 

رانت  و  فساد  و  اسالمینئولیبرالی  جمهوری  حاکمیت  تحت  چهرهمه   ،خواری  و   یهجا  کریه 

برنامه ضد اجرای  است.  داده  نشان  را  خود  خصوصیانسانی  نئولیبرالی،    تشدید  ها،سازیهای 

و سایر خدمات اجتماعی   بهداشت و درمان  ،وزش و پرورشبیکارسازی، کاالیی شدن آم   استثمار و

های بحران شمار هرچه بیشتری از مردم در دسترسی به این خدمات اولیه در جامعه،    محرومیتو  

باری را به    وضعیت فاجعه؛  نشینی با پیامدهای ویرانگر آنگسترش حاشیه نیز  محیطی و  زیست

دستمزدهای چند مرتبه   ایران تحمیل کرده است.  سراسرهای  تودهو    دستان، تهیکارگر  یه طبق

  کاری، تورم و گرانی های پیمان، گسترش شرکتموقع همین دستمزدهاه  نپرداختن ب زیر خط فقر،

های کارگری و زندگی بسیاری از خانواده  ، بگیران جزء  و سقوط قدرت خرید کارگران و حقوق

های ایمنی، محیط  وسائل  د استثمار در شرایط فقدانمحروم جامعه را به تباهی کشانده است. تشدی

موقت و سفید امضا   دادهایارهیوالی بیکاری و رواج قر  یه کرده است. سایشدت ناامن  ه کار را ب
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 هرگونه امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده است. بر بستر این فقر و فالکت اقتصادی و ناامنی

خیابان  یهپدید  اجتماعی، و  کار  تن کودکان  رواج  و  اعتیاد  اپیدمی  دیگر    ،  و گسترش  فروشی 

زندگی را برای کارگران    ؛ اندها خانواده را در دام خود گرفتار ساختههای اجتماعی که میلیون آسیب

  حکومتی  باندهایدر مقابل، قابل تحملی رسانده است.  به مرز غیر پذیر جامعههای آسیبالیهو 

ای برپا کرده و  زندگی افسانه، های قدرتهای بادآورده ناشی از رانت ثروت با  و وابستگان به آنها

تری در دست اقلیت  مهر چه عظی   قدرت و ثروت   ، تحت این شرایطبرند.  سر می ه در ناز و نعمت ب

سرمایه از  حکومتی،  دارانکوچکی  مقامات  سپاه  هاآقازاده،  سرداران  یافته  و    یهاصلف  ،تمرکز 

  به زندگی   اقشار پایین و حتی میانی جامعههای هر چه بیشتری از  تر شده و توده طبقاتی عمیق 

 . اندپرتاب شدهخط فقر از  رتدر پایین زجرآوری

 موقعیت رژیم جمهوری اسالمی

سابق    یشیوهتواند به  دار ایران نمی عنوان مظهر قدرت طبقه سرمایهرژیم جمهوری اسالمی به 

گرفتار آمده و    آن به    این رژیمای که  با توجه به بحران همه جانبهبه حاکمیت خود ادامه دهد.  

ابعاد فقر و فالکتی که    یابیاندازی جهت کنترل بحران اقتصادی و پایانفقدان هر گونه  چشم

ایدئولوژیک رژیم هم در   این واقعیت که دستگاه روحانیت و  به  به مردم تحمیل کرده و نظر 

اند، سران رژیم برای مقابله با روند رو به رشد  بست رسیدهبخشی به این وضعیت به بنمشروعیت

ت خود را تغییر دهند.  حاکمی  یشیوهبایست  های اعتراضی به ناگزیر می مبارزات کارگری و جنبش

نظارت استصوابی شورای    بیش از پیش  باراین ،هسته اصلی قدرتکادر رهبری سپاه پاسداران و 

را در خدمت تمرکز قدرت و یکدست کردن قوای قضائیه، مقننه و مجریه   و والیت فقیه نگهبان

بازسازی   ب  "اقتدار"برای  گرفتند.هرژیم  اصالح  کار  اعتدالحذف  و  جریان گراطلبان  در  یان 

ای عنوان رئیس جمهور و مجموعهبرگماری ابراهیم رئیسی به انتخابات مجلس یازدهم و سپس

اقدامات برای تجدید کنترل ساختار قدرت دولتی بطور نمادین نشانه این واقعیت است که رژیم  

ته  را در پیش گرف  یتر تر و گستردهخود استراتژی سرکوب عریان   ءجمهوری اسالمی برای بقا

 است. 
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که موقعیت خود را در بوروکراسی دولتی از دست داده و توان آن را    طلبان حکومتیاصالح

مند های سودآور اقتصادی و سیاسی بهرههای شغلی و فرصتندارند تا مانند گذشته از توزیع رانت

این جریان مدتاند. پایه شوند، در وضعیت بحرانی و دشواری قرار گرفته  ها است  ی اجتماعی 

است.   گرفته  پیش  در  را  تجزیه  هیچ اصالح   ییباال  یالیهمسیر  که  حکومتی  امید طلبان  گاه 

قوا در شرایط کنونی   ی ند با مد نظر قرار دادن موازنهاهقدرت را از دست نداد یبازگشت به حلقه 

قدرت  به استراتژی تمرکز    اًکند، عمدتو مخاطراتی که کل نظام جمهوری اسالمی را تهدید می 

  هواداران   و  "طبقه متوسط"از    هاییالیهاند.  گرویده پاسداران  گرایان و سپاه  اجرائی در دست اصول 

دانستند بعد  که خود را حافظ وضع موجود می   ی قدرت،در بیرون از دایره  طلبان حکومتی اصالح

پیاز شکست اصالحهای  بورژوائی    ،طلبان حکومتیدرپی  اپوزیسیون سکوالر  از  بخش  آن  به 

پیدا کرده گرایش  از حکومت  انقالبخارج  با  از خواهان گذار مسالمت  ،اند که در ضدیت  آمیز 

طلبان حکومتی های مردم هم که به پیروی از اصالحجمهوری اسالمی هستند. آن بخش از توده

های رأی خوش باور بودند،  عه به صندوقهای انتخاباتی و مراجبه ایجاد تغییر از طریق مکانیسم

ها  کلی از آنهب  98  و آبان   96  های دی ماه تحت تأثیر تحوالت چند سال گذشته بویژه خیزش

جنبش به  و  پیوستهبریده  جاری  اعتراضی  بیشتر های  چه  هر  ریزش  باعث  تحوالت  این  اند. 

   ت.شده اس اسالمی اجتماعی رژیم هایپایه

گویی به مطالبات و نیازهای اولیه طبقه کارگر  جا که در پاسخآن   رژیم جمهوری اسالمی از

ها بیش از پیش ناتوان و درمانده شده، مناسبات آن با  و اقشار فرودست جامعه و مهار خیزش

امان استوار شده است. این تحوالت در شرایطی است که حربه سرکوب نیز  مردم بر سرکوب بی

ی قدرت، یکی  طلبان حکومتی از دایرهاست. با خارج شدن اصالحکارائی گذشته را از دست داده  

پذیرتر شده است. از سوی دیگر حکومت اسالمی با  از سپرهای دفاعی رژیم از بین رفته و ضربه 

های این رژیم برای رواج اعتقادات  تنها تالشتر شدن بحران ایدئولوژیک روبرو است. نه عمیق

ها، با شکست مواجه شده است، بلکه نفرت  ندان به رعایت آن دینی و مذهبی و مقید نمودن شهرو

عمومی مردم از دستگاه روحانیت و رویگردانی آنان از خرافات مذهبی و باورهای دینی و مساجد 
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از  و حسینیه یکی  به  نیروی سیاسی مذهبی،  و  جریان  هر  از  نفرت  و  بیزاری  آن  تبع  به  و  ها 

جا که زیر فشار یل شده است. افزون بر این فاکتورها، از آنی جامعه ایران تبدهای بالندهگیویژه

المللی، اقتصاد ایران در معرض خطر فروپاشی قرار گرفته، رژیم راهی  ی بینکنندههای فلجتحریم

جز سازش در برابر فشارهای ایاالت متحده آمریکا ندارد. اما با سازش رژیم و احیای برجام بحران  

قتصادی ادامه خواهد یافت و گشایشی در زندگی مردم ایجاد نخواهد بیکاری و فقر و فالکت ا

شد، در حالی که این سازش برای رژیمی که شعار ضدیت با آمریکا را به بخشی از هویت سیاسی،  

آن را بیش از    "اقتدار"ایدئولوژیک و مشروعیت خود تبدیل کرده شکست بزرگی خواهد بود و  

ای تغییر خواهد را باز هم به سود مبارزات کارگری و توده  پیش تضعیف خواهد کرد و توازن قوا

 نظامی  هایگریمداخلهو    ای رژیم جمهوری اسالمی های منطقهها بلندپروازیعالوه بر این داد.  

به دلیل ناخوانائی با بنیه اقتصادی ضعیف آن و همچنین به دلیل مواجه    های بحران در کانون  آن

گیری ای در عراق و لبنان که آشکارا جهتها و اعتراضات تودهها با خیزششدن این سیاست

 ضدیت با جمهوری اسالمی داشتند با موانع جدی روبرو شده است. 

است.  بوده  مقابله با بحران کرونا    درماندگی و استیصال رژیم،  بروز های  یکی دیگر از میدان

پنهان با  دروغرژیم  اطالعکاری،  عدم  و  بیدرست  رسانیپردازی  رعایت  ،  به  آشکار  توجهی 

، عدم  المللی، عدم تأمین امکانات و تجهیزات پزشکی الزماستانداردهای علمی و بهداشتی بین

های تأمین اجتماعی بیمهغارت ثروت    وجود یک زیرساخت بهداشتی و درمانی کارا و نابودی و

اطالع  کارگران امنیتی کردن عرصه  این    ،رسانیو  اصلی شیوع گسترده  به عامل  پاندمی خود 

ایراننهآور  مرگ در  شد.  تبدیل  جهان  و  خاورمیانه  در  بلکه  ایران،  در  شدید    ،تنها  ضعف 

بهداشتی، فسادزیرساخت نهادینه شده در دستگاه حاکم، شانه خالی کردن    هایو دزدی  های 

در    را   ، جامعه سران حکومتیدرپیِهای پیپردازیهای اجتماعی و دروغ دولت در قبال مسئولیت

وقفه و از  مهار این بحران با یک فاجعه انسانی روبروکرد. در چنین شرایطی تالش بی  یزمینه

های درمانی  ، پرستاران و سایر کارکنان بخشخودگذشتگی ستودنی کادر درمانی اعم از پزشکان 

. این  کنداین ویروس جلوگیری    و کشتار  بار شیوعابعاد فاجعه نتوانست ازبرای نجات جان مردم 
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ها، تبلیغات  ها، زیارتگاهزادهماندازی اما بحران و توسل سران رژیم به خرافات مذهبی، تکثیر و راه 

  مردم  مذهبیِ  یماندهو باورهای عقب  برداری از احساساتهعقب مانده دستگاه روحانیت در بهر

های خارج از استاندارهای به سود فساد اقتصادی و درآمدهای کالن انحصار داروها و واکسن

همچون دیگر نقاط دنیا،  آورد.    وارد اسالمی  رژیم  یک  ژایدئولو  یی دیگری به پایهضربه   علمی،

داری با تر ضدیت حاکمیت نظام سرمایه روشنی هر چه تمامبار کرونا در ایران نیز با بحران مرگ

 ها را به نمایش گذاشت.منافع بشریت و دشمنی با تأمین رفاه و سالمت انسان 

رژیم را حتی در صفوف طرفدارن    "مشروعیت"و    "اعتبار"یکی از تحوالت سیاسی دیگر که  

  "انتخابات". این  و ریاست جمهوری بودمجلس یازدهم    نمایش انتخابات  ال برد،ؤزیر سحکومت  

عمر جمهوری اسالمی به    سراسر  سوت و کورترین انتخابات  ،های رژیمحتی به روایت خودی

نشان داد که پایگاه   هادر این انتخابات  د. عدم شرکت اکثریت قاطع واجدان شرایط نآیشمار می

میان   در  رژیم حتی  از الیهاجتماعی  بخش  باالیی    هایآن  حتا  و  متوسط"میانی  که    "طبقه 

  مردمبه جان آمده    هایتودهشدت ریزش پیدا کرده است.  ه  ب   خواهان حفظ وضع موجود بودند 

بهبود    اصالح رژیم و  تنها امیدی به بار دیگر نشان دادند که نه   اعتراضات خود  ها وخیزش  در ادامه

 اند کهجزم کردهدن به مطالباتشان عزم  زندگی خود از طریق صندوق آرا ندارند، بلکه برای رسی

های برای توده  و انتخابات ریاست جمهوری  . اگر انتخابات مجلس یازدهمعبور کننداز جمهوری  

بود که نمایش مشروعیت ادعایی حکومت اسالمی را قاطعانه به شکست    فرصتی  ،آمده  به جان

 ی ر رهبری سپاه پاسداران و حلقه، اما برای کاده و بحران مشروعیت رژیم را تشدید کنندکشاند

هستند   نگران  و  آگاه  تحوالت  این  روند  از  که  رهبری  حذف  مقطعیبیت  با  تا  کامل   بود 

آرایش   ،"گرایاناعتدال"و حتی    طلبان حکومتیاصالح تر و فشرده  سیاسی  از آن برای تجدید 

 صفوف خود نهایت بهره را ببرند.  و یکدست کردن کردن
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 موقعیت طبقه کارگر 

اخیر و تداوم روند صنعتی شدن، موقعیت    یداری در ایران طی سه دههرشد و گسترش سرمایه 

طبقه کارگر و جنبش این طبقه را نیز دگرگون کرده است. ادامه روند صنعتی شدن، شمار کارگران  

صنعتی واحدهای  در  خدماتی  شاغل  کرده    و  برابر  چند  تولید  شان موقعیت  و را  بازتولید  در   و 

است. بازتاب این    بردهباال    را   های آنان سطح خواست  و  کرده بیش از پیش تثبیت    را  اجتماعی

  نشان داده است. کارگران    یاعتراضات روزمره  و  تحوالت خود را در رشد و گسترش اعتصابات

ها و مراکز بزرگ از کارخانه  بخش قابل توجهیبه طوری که طی بیش از یک دهه و نیم گذشته  

رشد   روند رو به ند.اهاعتراضات و اعتصابات کارگری تبدیل شد تولیدی و خدماتی به کانون گرم

تپه و فوالد اهواز،  اعتصابات شکوهمند کارگران هفت  گذشته،   و نیم  مبارزات کارگری در یک دهه

راه   کارگران  اعتصاب سراسری  آذرآب،  و  هپکو،  گاز  و  نفت  کارگران  اعتصاب سراسری  آهن، 

بازنشستگان،   اعتراضات سراسری معلمان و  اعتصابات و  اعتصاب کارگران معادن،  پتروشیمی، 

پا به میدان گذاشتن نسل جدیدی از رهبران، فعالین و   یها نشانهاعتراضات کارگران شهرداری

بات و اعتراضات نقش انکارناپذیری پیشروان کارگری است که در سازماندهی و هدایت این اعتصا

مبارزاتداشته  این  جریان  در  سیاسی  و  اقتصادی  مطالبات  آمیختن  درهم  موقعیت    اند.  بیانگر 

 ای است که جنبش کارگری ایران به آن دست یافته است. امیدوارکننده

روند رو به گسترش مبارزات طبقه کارگر در این مدت، هر چند یک جنگ فرسایشی با نتایج 

حدود اقتصادی و سنگربندی در برابر تعرض همه جانبه کارفرمایان و دولت بود، اما دستاوردهای م

کارگر   یه طبق،  طبقاتی  بزرگی برای طبقه کارگر به همراه داشته است. این مبارزات و این جنبش 

ن  طبقه کارگر ایرارا به لحاظ آگاهی و رویکردهای مبارزاتی در موقعیت جدیدی قرار داده است. 

ای سرخورده  با این مبارزات و با برپا کردن یک جنبش عظیم مطالباتی نشان داد که نه تنها توده

طبقه کارگر تواند کل فضای سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.  و بی افق نیست، بلکه می 

از هر مقطع   اقتصادی که خصلتی سیاسی داشته است بیش  این مبارزه فعال  ایران در جریان 

هویت دیگری  را  تاریخی  طبقاتی  خود  دریابی  است.    گسترش  میان صفوف  جنبش  داده  این 
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افق به    و همین  امید بستهبه تغییر و دگرگونی    ،اعتراضی و اعتصابی نشان داد که طبقه کارگر

های بسیار مناسبی را برای رشد و پیشروی جنبش سوسیالیستی این طبقه  زمینه  فردایی روشن

، فوالد اهواز، هپکو،  . اعتراضات و اعتصابات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه فراهم آورده است

های  های پرشور آنان در برابر توطئه ت و گاز و پتروشیمی و مقاومتفکارگران صنایع ن  آذرآب و

های مهمی را در سیر مقاومت و پیشروی کارفرمایان و دستگاه سرکوب رژیم، عالوه بر اینکه گام

ایران به ثبت رساند، در همان حال توجه عمومی جامعه را به کارگران و مبارزات جنبش کارگری  

آنان نیز جلب نمود. طنین فریاد و شعار »نان، کار، آزادی، ادارۀ شورایی«    ینهطلباپیشرو و حق

ترین وجهی آن در جامعه، به روشن  هایپژواکاین کارگران و    یهمتحدان  یهمبارز  فوفدر ص

عمومی و لزوم    یهبخش طبقۀ کارگر و نقش آن در ارتقای سطح مبارزۀ رهاییحقانیت مبارز

طبقه کارگر فقط با این  کسب رهبری اجتماعی این مبارزات توسط طبقۀ کارگر را نشان داد.  

مبارزاتی، چشم برپائی تشکل ابستر  و تودهنداز روشنی در زمینه  و متحد های طبقاتی  ای خود 

حاکم و نیز جلوگیری از تبدیل کردن  ها برای مقابله با تعدیات طبقهتشکلکردن کارگران در این  

اگر چه در مسیر کسب این   تفاوت در پیش روی خود قرار داده است. کارگران به ابزارهای بی 

رهبرانش به زندان    ،اندخورده  شالق ،  اند، گرسنگی کشیدهانداز کار اخراج شدهکارگران  دستاوردها  

میدانی   در این کارزار نسل جدیدی از رهبران طبقه کارگر اما  ،  اندمحکوم شده و شکنجه و مرگ 

های موجود را در دامن خود پرورش داده و با سربلندی موانع و دشواری  و سازمانده و آگاه خویش

 را به چالش کشیده است.  

نقش    و  تولیدیو در مراکز بزرگ    کارگران  اعتراضاتو  تداوم روند رو به گسترش اعتصابات  

دستان حاشیه شهرها  ها رشته با تهیدر رهبری این اعتراضات که با ده  و پیشروان کارگری  فعالین

ایفا    98و آبان    96های دی ماه  خیزشهای ذهنی برپائی  در ایجاد زمینهنقش قاطعی    ، پیوند دارند

ی چشمگیری به سود جنبش کارگری ی خود، توازن قوا را به گونهها به نوبهکرد. این خیزش

 تغییر دادند.  



   63                                       بسوی سوسیالیسم
 

آسای موج خروشان آن به بیش از صد و پنجاه  و گسترش صاعقه   1398ماه    خیزش آبان

داری ایران و پیامدهای و بر متن تشدید بحران سرمایه  96شهر ایران در ادامه خیزش دی ماه  

های اعتراضی به وقوع اعتراضات کارگری و جنبشویرانگر آن و روند رو به گسترش اعتصابات و  

آبان ماه و حضور جوانان  پیوست. به ویژه زنان  و تهی  تجربه خیزش سراسری  دستان شهری 

در    پیشتاز آنان  شورانگیز  همبستگی  و  اعتراضات  این  سرکوبگر    رویاروییدر  نیروهای  با 

جای   بود  ها افکندهب در دلماشین سرکو  یترسی که حکومت به پشتوانهبود  آن    یدهندهنشان

است.  داده  مقاومت  و  همبستگی  و  خشم  به  را  ماه  خود  آبان  خیزش  بهبا  گذار  "گفتمان    ، 

. ضربه کاری وارد آمد  "مرزبندی با خشونت"تحت عنوان    "ضدیت با انقالب"و    "آمیزمسالمت

برگزاری رفراندوم  "بخش از اپوزیسیون بورژوایی تحت عنوان    آناستراتژی سیاسی و راهکار  

ها بیش از  ، برای نقل و انتقال قدرت از باالی سر توده"برگزاری انتخابات آزاد"، "قانون اساسی

این خیزش سراسری دوباره زمین را برای رشد مبارزات اقتصادی و سیاسی   پیش رنگ باخت.

 96  و تقویت کرد. این خیزش نیز مانند خیزش دی ماههای اعتراضی شخم زد  کارگران و جنبش

های اعتراضی را در پی داشت و نشان داد که این برآمدها و  گسترش مبارزات کارگران و حرکت

های نیرومندی برای مبارزه اقتصادی و سیاسی های جوشان مبارزه سیاسی چگونه به محرکموج

 اند. بخشیدهشدت  و میل درونی کارگران را برای مبارزه شدهتبدیل 

این  هنگامه  در  نتوانست  سراسری  رهبری  نبود  و  سازمانی  ضعف  دلیل  به  کارگر  طبقه 

های سیاسی با اعتصابات سراسری خود ماشین سرکوب جمهوری اسالمی را زمینگیر کند خیزش

آزمون  ی عینی و دو  ها را تضمین نماید. این دو خیزش به مانند دو تجربه و ادامه این خیزش

برای رهبری جنبش لحاظ سازمانیابی  به  ایران  دادند که جنبش کارگری  نشان  های اجتماعی 

های پیشرو اجتماعی هنوز آمادگی الزم را ندارد.  اعتراضی در جامعه و تأمین رهبری بر جنبش

ب  آغاز اعتصاویژه  ههای اخیر و باعتصابات و اعتراضات کارگری در ماه  اما به رغم این کاستی ها

سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی درست یک روز بعد از پایان نمایش انتخاباتی و بیرون  

که    دادنشان    ،عنوان نماد استراتژی گسترش سرکوبابراهیم رئیسی از صندوق آراء به   نام  آوردن
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عبور از  اند تا با  اند، بلکه عزم کردهنشدههای خونین رژیم  مرعوب سرکوب  نه تنها  کارگران ایران

طبقه کارگر با اعتصابات پی در پی خود فضای    سد سرکوب به زندگی به روال گذشته پایان دهند.

پردازی در مورد گفتمان طبقاتی افسانهسیاسی جامعه تحت تأثیر قرار داده و با برجسته کردن  

 به حاشیه راند.را   "طبقه متوسط"نقش 

  سازمانیابی حال بستر بسیار مناسبی را برای  رشد اعتصابات و اعتراضات کارگری در همان

ای و توده  هایسازمانفراهم آورده است.    و غلبه بر این ضعف و کاستی تاریخی  طبقه کارگر

اعتصاب که ابزار مبارزه دسته جمعی    طبقاتی کارگران هستند.طبقاتی کارگران محصول مبارزه  

سازی است که نش در مبارزات سرنوشت ای برای آموزش طبقه کارگر و پیشرواکارگران و مدرسه

حال وسیله و مکانیسمی است که کارگران از طریق آن به ضرورت  دارد، در همان  یپیش رو

تپه در دل مبارزات و اعتصابات شکوهمند خود با برگزاری  برند. کارگران هفت پی می  سازمانیابی

دن مستقیم کارگران در تصمیم  شورایی، با دخالت دا  سازمانیابی  یعنوان پایهمجامع عمومی به 

خواسته  ها،گیری پیگیری  برای  خود  نمایندگان  انتخاب  ایجاد  هایبا  که  دادند  نشان  شان، 

 ممکن است.  ضروری و شوراهای کارگری امری

دهد که جنبش کارگری در سیر تحوالتی که  می  تاکنونی مبارزات کارگری نشانهمین روند  

ای، جنبش تر حرکت خواهد کرد. این بار و در هر برآمد تودهپیشاروی جامعه قرار دارد آگاهانه

طبقاتی خود    و مشخص  ها و مطالبات مستقلکارگری نه حول مطالبات مبهم، بلکه با خواست 

آید. در روند این مبارزات از آنجا که میان مبارزه اقتصادی و مبارزه سیاسی کارگران  به میدان می 

با مبارزات سیاسی    ی وجود دارد، مبارزه اقتصادی کارگران عمالًو تأثیر متقابل  دیالکتیکی  ارتباط

 ،به رغم قانون دستمزد وزارت کار رژیم سرمایه  اکنون  کارگرانی که  شود.آمیخته میآنان در هم  

سازی یعنی کنند، کارگرانی که سیاست خصوصیمیمیلیون تومان در ماه را مطرح    16مطالبه  

سیاست از  نئولیبرالیِیکی  می  های  چالش  به  را  رژیم  که خواست حق  کالن  کارگرانی  کشند، 

خواست تحصیل و بهداشت  معلمانی که  کنند،  مستقل کارگری را مطرح می  هایارگانآزادی  
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مرزهای مبارزه اقتصادی را پشت سر    ، عمالً انددادههای خود قرار  رایگان را در سرلوحه خواسته

 آمیخته است. در هم  و طبقاتی  شان با مبارزه سیاسیگذاشته و مطالبات

 جنبش زنان 

آوری آنان به تحصیالت عالی و نیز  روی   ،حضور چشمگیر زنان در بازار کار غیر رسمی  در ایران

، بر متن تحوالت  مبارزه حیات اجتماعی و  های مختلفحضور خالق و توانمند آنان در عرصه

های عینی تحول جنبش زنان را هم فراهم آورده است.  زمینه  اقتصادی و اجتماعی چند دهۀ اخیر، 

جنسیتی و طبقاتی به کار بدون دستمزد در   یدار کارگری که زیر ستم دوگانهاگر چه زنان خانه

استثمار می  به شدت  اما شرایط فالکتخدمت سرمایه  و باری که خانوادهشوند،  های کارگری 

 هایبازار  و بهاند، شمار بیشتری از زنان را از کنج خانه بیرون آورده  درآمد در آن قرار گرفتهکم

شدت باالتر استثمار نیروی کار کرده است.    روانه  و استثمار شدید  فرساتوان   ل شرایطیکار و تحم

و تحقیر و تبعیض علیه  ، خشونت  زنانبار حکومتی علیه  زنان، وجود قوانین ضدانسانی و اسارت

ایفای نقش هرچه    آنان در محیط خانواده، در جامعه و محیط کار،  را در حضور و  بازتاب خود 

 کارگران،   زنان در صف مبارزۀبیشتر زنان در صف مبارزه علیه وضع موجود نشان داده است.  

، در صف مبارزۀ کارگرعنوان بخش عظیمی از طبقه  به   در صف مبارزۀ سراسری معلمان  ویژهبه 

دستان حاشیۀ شهرها، در صف مبارزه و بازنشستگان، در صف مبارزۀ دانشجویان، در مبارزۀ تهی

های سراسری دی و آبان، در صف مبارزه ای علیه رژیم اسالمی به ویژه در خیزشاعتراضات توده

تان، در عرصۀ  های مختلف جنبش انقالبی کردس، در عرصه آبیو بی   علیه نابودی محیط زیست

ها، در کارزار به شکست کشاندن نمایش انتخاباتی رژیم؛  گاهها و شکنجه مقاومت در درون زندان 

همه پیگیری در  در  سرسختی  و  انقالبی  جسارت  نمونۀ  و  دارند  قرار  مبارزه  مقدم  خط  در  جا 

ارتجاعی    آمیز وهای بر حق خود هستند. مقاومت و مبارزۀ زنان در برابر قوانین تبعیضخواست 

اعتراض زنان علیه حجاب است.    کردههای بزرگی را به این رژیم تحمیل  رژیم اسالمی، شکست 

ستیزانه را به بخشی از هویت سیاسی  اسالمی، یک تعرض سیاسی به رژیمی است که قوانین زن 

  آن در سطح   یهو ایدوئولوژیک خود تبدیل کرده است. مبارزه زنان در این عرصه و بازتاب گسترد
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بین  و  سیاستداخلی  و  قوانین  به  زنان  جنبش  تعرض  که  داد  نشان  و  المللی،  ارتجاعی  های 

برخوردار است.اسارت از مقبولیت اجتماعی  اندازه  تا چه  حضور چشمگیر   آور حکومت اسالمی 

در هرگونه تحول و دگرگونی سیاسی و    گذاری و نقش آنان های نبرد، تأثیرزنان در این میدان

های اجتماعی بیش از پیش نمایان ساخته است و بیانگر این واقعیت است که جنبش  اجتماعی را

توانند پیشروی و ای زنان نمیخواهانه در جامعه بدون حضور و شرکت تودههای آزادیو حرکت

را تضمین   نشان می.  کنندپیروزی خود  نبردها  این  زنان در  پرشور  زنان حضور  فقط    ،دهد که 

 حال چالشگران فعال مناسبات طبقاتی و آپارتاید جنسیتی نیستند، بلکه در همان قربانیان نابرابری  

 که در راه است.   کنی هستنداز آن موج عظیم و بنیان و اجتماعی حاکم و بخشی 

زنان رهائی  پیشروی جنبش  اجتماعی ایتوده  ،شرط  و  بیشتر آن  تر شدن  تر شدن هر چه 

  ضرورت دارد  ،ای و اجتماعیجنبش قدرتمند تودهاست. برای تبدیل شدن جنبش زنان به یک  

. حضور چشمگیر زنان در پیشاپیش آیندزنان کارگر و زحمتکش به میدان مبارزه  میلیونی  توده  

ای نشان های تودهاعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان، حضور آنان در خیزش

ن امر بیش از پیش باید بر استقالل اقتصادی پذیر است. برای انجام ایدهد که این امر امکانمی

ها را آنان تأکید کرد و مسیر تحقق این خواسته   طلبانهو برابری  رفاهیهای  زنان و بر خواسته

هایی که دارد و از آنجا که اکثریت نشان داد. در چنین مسیری طبقه کارگر بنا به ماهیت خواسته 

د، متحد استراتژیک جنبش زنان است. در روند  دهنزنان را زنان کارگر و زحمتکش تشکیل می

با مردان در تشکلدر محیطحال که  هماناین مبارزه زنان در   های های کار و زندگی همراه 

تر شدن جنبش  ایمختلف طبقاتی و سیاسی متشکل خواهند شد، الزم است به منظور هر چه توده

. حزب کمونیست سازمان دادرو زنان را  رادیکال و پیش  هایارگان تری  رهائی زن، در ابعاد وسیع

 ها داشته باشد. ایجاد این تشکل ها وو حضور در این سازمانیابی ایران باید نقش فعالی در کمک
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   جنبش دانشجویی

بنابر دو عامل عینی و ذهنی در جهت همگرایی هر چه بیشتر با   جنبش دانشجویی در این دوره

گیری کرده است. در شرایط کنونی افزایش  جنبش کارگری و اعتراضات سایر فرودستان سمت

آموختگان مؤسسات  شدید نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی و ناگزیری بسیاری از دانش 

روی به  عالی  کآموزش  موقتی،  مشاغل  به  کولبری،    درآمد،م  آوری  مانند  کارهایی  به  حتی 

و با نرخ بسیار باالی استثمار موقعیت عینی آنان  تخصص  ازنیاز  بی   بری و دستفروشی و سوخت 

تنها به  را تغییر داده است. به دلیل همین تغییرات عینی در موقعیت کار و زندگی دانشجویان نه 

هم بیشتر به همگرایی با اعتراضات فراگیرتر    خواهانه بلکه به دلیل تجربه زندگی دالیل آرمان

اند.  وسو پیدا کردهسمت  و ...  بازنشستگان و  و افشار محروم، کارگران، معلمان، پرستاران  طبقات

پیشرو و  رادیکال  بخش  اگر  دانشجویی    اکنون  قالبجنبش  از  عبور  چارچوببا  و  که ها  هایی 

با گسست کامل از استراتژی  و  گذاشتند  اجتماعی میهای  طلبان حکومتی پیش پای جنبشاصالح

  کردن آموزش عمالً   کاالییها، سازیبا تشدید مبارزه علیه خصوصی  و وارد فاز نوینی شده ،آنان

ت، اما هنوز بخشی از دانشجویان طلبان قرار گرفته اسولیبرالی اصالحئدر تقابل با ایدئولوژی ن

عنوان ابزار دست  یکرد به طبقات باال و متوسط جامعه به با رو  "خواهدانشجویان عدالت "مانند  

کنند. اگر  های امنیتی حکومت اسالمی برای به بیراهه بردن جنبش دانشجویی عمل میارگان

سیاسی و  های روشن  گیریجهتهای مختلف با  بخش رادیکال جنبش دانشجویی در دانشگاه

باو    طبقاتی همبستگی  تهی  در  سراسری  و  اعتراضات  شهری  اعتراضات دستان  و  اعتصابات 

از جمله معلمانشکوهمند کارگران  از خواسته و    ،  و مطالباتدفاع  افشای   ها  آنان، و همچنین 

نیروهای اپوزیسیون بورژوایی رژیم و مرزبندی با آنان، تالش می کنند، جریان ارتجاعی نیز برای  

 کند.اجتماعی از هیچ تالشی فروگذار نمی های به بیراهه بردن و شکست جنبش
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 جنبش انقالبی کردستان  

های اخیر نیز با  مهم نبرد علیه جمهوری اسالمی در سال  های عنوان یکی از کانونکردستان به 

های اعتراضی های مختلف مبارزه به اشکال مختلف همبستگی خود را با جنبشحضور در عرصه

  98 در خیزش انقالبی آبان مردم شهرهای کردستان حضور چشمگیر سراسری نشان داده است. 

، برپائی کمیته محالت و نهادهای همیاری با مردم در مقابله با  به رغم تلفات سنگینی که دادند 

کرونا کردستان؛  بحران  روستاهای  و  شهرها  از  برخی  همگامی  همراهی   در  و    و  اعتصابات  با 

اعدام زندانیان    بندها وعلیه بگیر و به در ایران، اعتراض    و بازنشستگان  اعتراضات سراسری معلمان

اعتراض علیه کشتار کولبران، به کار گرفتن  اعتراض خیابانی علیه تخریب محیط زیست،    سیاسی، 

ارس  م  8های  برپائی مراسم و آکسیون  مجازات اعدام،   برای ممانعت از اجرایای  ابتکارات توده

اول ماه مه بر روند  همچنان ظرفیت  و  را برای تأثیرگذاری  انقالبی  های یک جنبش پیشرو و 

کارگران و مردم زحمتکش کردستان موتور و نیروی  رویدادها در سطح سراسری حفظ کرده است.  

این اعتراضات و نمودهای آن در همبستگی با جنبش سراسری  اند.  محرکه این اعتراضات بوده 

هایی برای  از چه ظرفیت  در جامعه کردستان  دهد که جریان رادیکال و سوسیالیستینشان می 

های  تر کردن و گسترش پیوند جنبش انقالبی کردستان با جنبش کارگری و دیگر جنبش عمیق

   پیشرو اجتماعی در سطح سراسری برخوردار است.

 

 *** 
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 مختصات اوضاع سیاسی کنونی ایران

درآمیخته  داری جهانی و تنزل موقعیت آن در بازار سرمایهداری ایران سرمایهبحران ساختاری 

ویرانگر آن بر کار و   تأثیراتو    نهادینه شده در سراسر ارکان حکومت   خواری و فسادبا رانت 

و روند رو به گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری در  ایران  زحمتکشانزندگی کارگران و  

های پیش شرط  های عینی وزمینه  و غیر قابل انکاری در فراهم آوردن  نقش مؤثرهای اخیر  سال

است.   کرده  ایفا  انقالبی  موقعیت  یک  اجتماعی  و  سراسری  خیزش  همچنین اقتصادی  های 

است  با وضوح تمام نمایانگر این    که بر بستر این اوضاع به وقوع پیوستند  98و آبان    96ماه  دی

اقتصادی و اجتماعی الزم برای یک موقعیت انقالبی در ایران وجود دارد و  های شرطپیشکه 

و    روند تکاملی آن  حجم مبارزات کارگری وشود.  تشدید می  های عینی آن زمینهروز به روز  

دهد وارد نشان می  نیز اثرات متقابل این مبارزات در تقویت روند اعتراضات عمومی در جامعه،

 ناگهانى نخواهد بود.   ۀیک پدید ، البیشدن جامعه به موقعیت انق

های اقتصادی و اجتماعی و تشدید فقر و فالکت بیش از حد کارگران و اقشار همان زمینه

شد، و همچنان بستر  98و آبان    96های سراسری دی ماه  ساز خیزشفرودست جامعه، که زمینه

فراگیر شدن اعتصابات کارگری    .تداوم اعتصابات کارگری و اعتراضات اقشار محروم جامعه است

 کهای  کند. دورهگیری روحیات انقالبی جامعه را وارد یک موقعیت انقالبی میای و اوجو توده

را نه در چارچوب مناسبات   این همه فقر و بی حقوقی سیاسی  از  برون رفت  طبقه کارگر راه 

از مسیر  سرمایه بلکه  نظبرپایی یک  داری حاکم،  علیه  انقالبی  در    م موجود جستجو کند.قیام 

و تهیدستان که در حاشیه شهرها  بخش  98آبان    انقالبی  جریان خیزش از طبقه کارگر  هایی 

کنند با طرح شعارها و عمل انقالبی خود آگاهی به ضرورت گذار انقالبی از جمهوری زندگی می

ت و شور انقالبی  داری حاکم را به روشنی نشان دادند. اما این روحیااسالمی و مناسبات سرمایه

 گ های بزرکارگران در مراکز و مجتمع  یهنوز توده   ، نمای یک موقعیت انقالبی استکه خصلت

حال تحوالت دو، سه سال گذشته و روند رو به رشد  با اینتولیدی و خدماتی را فرا نگرفته است.  

می نشان  وضوح  به  کارگری  اعتراضات  و  که  اعتصابات  مبارزهدهد  و   جوییروحیه  کارگران 
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فرودستان جامعه تغییر کرده است. این تغییر روحیه در دانشجویان، معلمان، بازنشستگان هم به  

می نشان  را  خودش  تعرض  دهد.وضوح  مرحله  به  خود  مبارزات  جریان  در  قدم   هم  کارگران 

 شود. گذارند و جامعه به یک موقعیت انقالبی نزدیک میمی

ه  ک  ذهنی وارد شدن به موقعیت انقالبی این است  های سیاسی وشرطیکی دیگر از پیش

بار کنونی و فقر و فالکتی که به اکثریت مردم تحمیل شده  اوضاع اقتصادی و اجتماعی فاجعه

به این بیان که این  .  بیاوردوجود  ه بورژوازی باست تغییراتی را در آگاهی و رویکرد اقشار خرده

دار که پایه اجتماعی  مهوری اسالمی و طبقه سرمایه تنها از رژیم جنه   ،وسیع اجتماعی  هایالیه

د، نکنر، نه تنها از حفظ وضعیت موجود دل بکنندسلب اطمینان و اعتماد    آیندبه شمار میآن  

  د و به تحول انقالبی برای پایان دادن به وضع موجود نبلکه به سوی طبقه انقالبی تغییر جهت ده

شدن به موقعیت انقالبی این تغییر گرایش الزم و ضروری د. برای وارد  نامید ببند  آور شوند و روی

تداوم    ،که در اقلیت قرار دارند  دارسرمایهجمهوری اسالمی و طبقه    حاکمیت رژیماست، چون اگر  

های فریب، همراهی عالوه بر تکیه بر نیروهای سرکوب و دستگاه   دارد، فقط به این دلیل است که

بی  متوسط"  طرفییا حداقل  و    و  "طبقه  مستقیم  پیوند  است که  آورده  به دست  را  قشرهایی 

 ای با تحول انقالبی در جامعه ندارند. بالواسطه 

های کوچک، صاحبان و  در ایران رژیم جمهوری اسالمی روی قشر وسیع صاحبان سرمایه

مندان و  ی کاریک قشر وسیع تکنوکرات، طیف بسیار گستردهای و  های زنجیرهمدیران فروشگاه

امتیازاتی  فرادستمدیران   از  گسترده  که  قشر  و  برخوردارند  اداری  نهادهای  خرده  در  از  ای 

وسیله  ه حساب باز کرده است. رژیم بخشی از حاکمیت خود را ب  "طبقه متوسط"بورژوازی مرفه و  

این اقشار کند.  همین قشر تکنوکرات و مدیران اداری که از امتیازات دولتی برخوردارند اعمال می

تواند بیان منافع عینی عموم جامعه باشد.  کنند که حتی در ظاهر هم نمیمنافعی را نمایندگی می

ها افتد، همراهی آن های سیاسی که منافع اقتصادی این اقشار به مخاطره میدر جریان بحران

. رفتار و دشوپذیر میشدت ضربه هگردد و دستگاه حاکمیت نیز ببا دستگاه حاکمیت متزلزل می
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دار گیری این اقشار به موقعیت عینی و ذهنی دو طبقه اصلی در جامعه یعنی طبقه سرمایه سمت

  انقالب  یجبههبه توان با کار تبلیغی و روشنگرانه و طبقه کارگر بستگی دارد. این نیروها را نمی 

ر سازمانیافته به  طوهخود را ب   کرد. طبقه کارگر تنها در صورتی که بتواند نیروی اجتماعی  جلب

های پیشرو اجتماعی را جلب کرده باشد و در نقش  صحنه مبارزه سیاسی بیاورد، حمایت جنبش

.  گذار باشدتأثیر  های اجتماعیالیهگیری این  قادر خواهد شد بر سمت   ،رهبری جامعه ظاهر شود

ن آن نبرد البته شناخت درست از اوضاع سیاسی و شرایط مبارزه طبقاتی که طبقه کارگر بر مت

گیری عامل مهمی در سمت  هنگامبههای درست و  برد و اتخاذ سیاست و تاکتیکخود را پیش می

 بورژوازی مرفه جامعه است. سیاسی اقشار خرده

های موقعیت انقالبی این است که طبقه حاکم و رژیم حامی آن یکی دیگر از پیش شرط

شکل سابق به فرمانروایی و سلطه طبقاتی خود  نتوانند بدون ایجاد تغییراتی در ساختار قدرت به 

گانه و  مند کادر رهبری سپاه پاسداران جهت یکدست کردن قوای سهادامه بدهند. تالش نقشه

برای بیرون کشیدن انتخابات  بر مهندسی کردن  اقدام آن مبنی  از    نام  آخرین  ابراهیم رئیسی 

که رژیم جمهوری اسالمی بود  نشانه بارز این واقعیت    ،عنوان رئیس جمهورآراء به  هایصندوق

کادر رهبری سپاه پاسداران با آگاهی به    قادر نیست به شکل سابق به حاکمیت خود ادامه دهد.

با   اسالمی  جمهوری  که  واقعیت  سیاسیاین  بحرانپیشین    آرایش  کنترل  همه  توانائی  های 

پاگیر وبا حذف و به حاشیه راندن زوائد دست بر آمد  ای که به آن گرفتار آمده را ندارد، درصدد  جانبه

کردن فضای سیاسی   امنیتیطور کامل قبضه نماید و با  هدر درون ساختار حکومت، قدرت را ب 

، رضایت خاطر های اعتراضیخود برای سرکوب جنبش  هایجامعه و به نمایش گذاشتن ظرفیت

 .های امپریالیستی را نیز جلب کندقدرت

 *** 
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 انقالبی موقعیت

یک موقعیت    سویدهد که جامعه به  همه آنچه گفته شد و روند اوضاع سیاسی ایران نشان می 

ترین راه به قدرت رسیدن طبقه کارگر است،  انقالب محتمل  از آنجا کهرود.  انقالبی پیش می 

طبقه    برایها اهمیت حیاتی دارد که  برای کمونیست  یموقعیت انقالبی از این رووارد شدن به  

آورد. می  فراهمتسخیر قدرت سیاسی را    سرنگونی انقالبی حاکمیت بورژوایی و  کارگر فرصت

های یک موقعیت انقالبی، انقالب امری  نباید در این شکی داشت که بدون فراهم آمدن مؤلفه

 . خواهد بودغیر ممکن 

انقالبی به خودی خود  وروداما   انقالب و پیروزی طبقه کارگر در   ،به یک موقعیت  وقوع 

که نظام جمهوری اسالمی را به    یکند. برای وقوع انقالب تصرف قدرت سیاسی را تضمین نمی 

شیوه انقالبی به زیر بکشد، طبقه کارگر به قدرت سیاسی برسد و تحول در بنیادهای مناسبات  

های عینی و اجتماعی  عالوه بر آن تغییرات و زمینه  ،کار خود قرار دهد داری را در دستورسرمایه

  طبقه کارگر   الزم استاز اراده احزاب و نیروهای سیاسی خارج است،    وها اشاره شد  که به آن 

نیرومند باشد تا بتواند    سازمانیافته، آگاه و   کافی  میزان اصلی انقالب به    لوکوموتیویعنی    انقالبی 

ود را به انجام برساند. این کافی نیست که طبقه حاکم نتواند به شکل سابق به  رسالت تاریخی خ

غیرقابل تحملی رسیده    شرایط و موقعیتحاکمیت خویش ادامه دهد، فقر طبقات فرودست به  

عالوه بر این پیش    باشد و کارگران به میدان عمل مستقل علیه وضع موجود کشانده شوند، بلکه

.  ه باشدوجود آورده توانائی انجام رسالت تاریخی را هم در خود بکارگر  ها، الزم است طبقه  شرط

ای و حزب سیاسی کمونیستی خود و  های طبقاتی و توده در تشکل  طبقه کارگر بدون سازمانیابی

که اعتصابات و مبارزات   و رویکرد شورایی  اعتصاب  هایایجاد تشکل و نهادهایی از نوع کمیته

های خود را برای ایجاد این تحوالت  تواند ظرفیت نمی   ،رهبری کند  جاری کارگران را هدایت و

 انقالبی به کار گیرد. 
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های اقتصادی و  بر تضاد بین آمادگی شرایط عینی و پیش شرط   چیره شدن در لحظه کنونی  

سازمان  اجتماعی و  احزاب  و  کارگر  طبقه  آمادگی  عدم  و  انقالبی  موقعیت  یک  به  های ورود 

با حضور فعال   الزم استگذارد.  ها میوظیفه استراتژیک را بر دوش کمونیستکمونیستی یک  

های روزمره کارگران در مبارزات جاری و جنبش مطالباتی کارگران تالش کرد که بین خواسته

برای رسیدن    استراتژی و   به کارگران نشان داد که  باید  برقرار کرد.  انقالب پلی  سوسیالیستی 

باید از  طور اجتناب ه ابی به یک زندگی مرفه و انسانی بها و دستیهمین خواسته رژیم  ناپذیری 

و   کرد  سیاسی  عبور  حاکم  طبقاتی  از  مناسبات  ید  خلع  و  جامعه  در  سیاسی  قدرت  فتح  و 

های اقتصادی و اجتماعی شرطپیشچرا که    داران را در دستور کار و اقدام مستقیم گذاشت.سرمایه

های سیستماتیک و بهبود سطح زندگی  رسیده که بحثی بر سر رفرمای از تکامل  انقالب به مرحله

 تواند در میان باشد. تحت حاکمیت جمهوری اسالمی نمی یهاتوده

 موقعیت حزب کمونیست ایران 

پیگیر در راه تحقق استراتژی سوسیالیستی که تالش در راه    یهحزب کمونیست ایران با مبارز

کارگر در محور آن قرار دارد از اعتبار خاصی    یه طبق  فراهم آوردن ملزومات به قدرت رسیدن

برخوردار  و دیگر جنبش های اجتماعی  در میان طیفی از فعالین و رهبران جنبش کارگری ایران  

حزب کمونیست در بخشی از جامعه و از طریق سازمان کردستان خود از نفوذ و پایگاه  است. 

احزاب و نیروهای جنبش کمونیستی ایران نیز صاحب  اجتماعی وسیعی برخوردار است. در میان  

عمل و همکاری پایدار میان بخشی از این  ی همبستگی و اتحاد اعتبار و به سهم خود مایه

 گیری آلترناتیو سوسیالیستی در ایران بوده است. نیروها و یاری رساندن به ایجاد ملزومات شکل 

ل بروز مسائل و مشکالت حادی که های اخیر به دلیاما حزب کمونیست ایران طی سال

ای و استراتژی سوسیالیستی ای از مبانی فکری، برنامه ناشی از وجود اختالف سیاسی بر محور پاره

گیری این حزب بود، انسجام تشکیالتی آن لطمه خورد و این روند در ادامۀ خود موجبات شکل 

به لحاظ  یک بحران درونی را فراهم آورد. مضمون اختالف با  سیاسی راست ها،  روانه و مغایر 

له(، های رسمی حزب کمونیست و سازمان کردستان آن )کومهبرنامه، استراتژی سیاسی و سیاست 
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انحالل لحاظ تشکیالتی،  به  اختالفو  این  بود.  متمایز  طلبانه  به دو جناح سیاسی  را  ها حزب 

ها سرانجام  ه این کشمکشدر ادام های فعالیت آن با اخالل روبرو گشت.تقسیم کرد و مکانیسم

که  "لهکومه  کنگره هجدهم  "  تحت عنوان  کنگره جناحی  و برگزاری  سازماندهیجناح راست با  

آیین آننامه مطابق  پروسه  ی  در  شرکت  از  را  تشکیالت  چپ  جناح  اعضای  انتخابات    کلیه 

زمان  سا  عنوانبه   لهکومهبه انشعاب خود از حزب کمونیست ایران و از    کنگره منع کرد،  نمایندگان

 کردستان این حزب رسمیت داد.  

  ۀ توسع  امکان ،درونی های اخیر به دلیل بحران در سال باید اذعان کرد که   تحت این شرایط 

است با سرعت رشد  بوده  به رغم اعتباری که از آن برخوردار    حزب کمونیست ایران   یها فعالیت

توده و  کارگری  جنبش  بلوغ  و  تکامل  روند  و  و  موقعیت ای  پایه  تضعیف  ریزش  رژیم    هایو 

حزب کمونیست ایران به تناسب نیازهای واقعی سیر رو نداشته است.  جمهوری اسالمی خوانائی  

های پیشرو اجتماعی در شرایطی که جامعه به یک موقعیت به رشد جنبش کارگری و دیگر جنبش 

قرار   ی آنرو ایفی که پیشاو برای انجام وظ  شود رشد و توسعه پیدا نکردهانقالبی نزدیک می 

. این موقعیت پر تناقض اگر چه یک استثنا نبوده استبرخوردار  الزم  گرفته از وحدت و انسجام  

موقعیت انقالبی در جامعه باشد،    ۀتر از سایر عناصر سازندنیست و ممکن است توسعه حزب عقب

می  ایجاب  کمونیستاما  حزب  که  بیشتر  کند  هرچه  تأکید  و  پافشاری  و    ضمن  اهداف  بر 

خود،سیاست  انقالبی  و  آسیب   های کمونیستی  و  نقد  با  و    شناسی همراه  نیازها  مطابق  بحران، 

خود را بازسازی کند، وحدت اصولی و انسجام تشکیالتی خود را بازیابد و    ملزومات عصر حاضر

های خود در راستای پاسخگویی  های موجود در حزب را در جهت گسترش فعالیتظرفیت  ۀکلی

 کار گیرد. ه به نیازهای این دوره و چه باید کردها ب

موجبات    کنونی  متحول  اوضاع  در  لهکومه بدون شک انشعاب در حزب کمونیست ایران و  

  جنبش   خوشنام  هایه ها و چهرفعالین و دوستداران حزب در داخل و احزاب و سازمان  نگرانی

 نسبتا   و  جدید  موقعیت  با  را  لهکومه حزب کمونیست ایران و  را فراهم آورده و  ایران  کمونیستی
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. به رغم این دشواری ها حزب کمونیست ایران مصمم است به وظایف  سازدمی   روبرو  دشواری

پیگیرانه عمل نماید. حزب کمونیست ایران    ی خویششدهسیاسی و حزبی و کلیه تعهدات اعالم  

  و   منطقه  جهان،  کنونی  متحول  اوضاع  در   ایران  کمونیستی  جنبش   از  بخشی   عنوانبه   لهکومهو  

کارگران برای اهداف کمونیستی و انترناسیونالیستی خود    منافع   از  دفاع  سنگر  در   همچنان  ایران

  و   حزب  فعالیت  هایعرصهحزب کمونیست ایران با بازسازی فوری کلیه    کند. رهبریمبارزه می

 کندمی   تالش  اند،دیده  زیان   گذشته  سال  چند  درونی  هایکشمکش  و   بحران  نتیجه   در  که  لهکومه

و نفوذ سیاسی کادرها و اعضای آن را در خدمت   اعتبار  جریان،   این  اجتماعی  و  سیاسی  اعتبار

استراتژی سوسیالیستی   و  اهداف کمونیستی حزب در سطح سراسری  برای    در   لهکومهمبارزه 

 دهد.  قرار کردستان  انقالبی جنبش

 ها و وظایف گیریچه باید کرد؟ جهت 

تأثیر  های اعتراضی  جنبش  نیز به نوبه خود بر دامنه گسترش  اگرچه بحران کرونا در ایران •

جامعه ایران نیز از   به پشتوانه دستاوردهای علم پزشکی در سطح جهان،   ، امامنفی گذاشت

می عبور  دوره  تاین  اعتراضات کند.  و  اعتصابات  کارگری،  اعتراضات  و  اعتصابات  داوم 

ب در خوزستان و اصفهان و ... زیر  سراسری معلمان و بازنشستگان، خیزش علیه بحران آ

های عینی که موجبات خیزش انقالبی آبان  سایه مرگبار کرونا بیانگر آن است که آن زمینه

از آنجا که مقابله  اند. را فراهم آوردند، همچنان به قوت خود باقی هستند و تشدید هم شده

تبد اسالمی  جمهوری  درماندگی  نمایش  عرصه  به  خود  کرونا  بحران  و با  شده  یل 

بدون تأمین معیشت و ابعاد  و تنگناهای بسیار    های ضد انسانی و اعالم قرنطینهسیاست 

و اقشار محروم جامعه تحمیل کرد، خشم و انزجار مردم از   فقر و فالکتی که به کارگران

رو دوره پسا کرونا دوره گسترش  است. از این  شدهموجودیت جمهوری اسالمی عمیق تر

توده اعتصابات   اعتراضات  و  دوره کارگری  بود.  خواهد  موقعیت  ای  یک  به  جامعه  که  ای 

  ای یکی از وظایف اصلی ما رواج دادن تصویریشود. در چنین دورهمی   تر انقالبی نزدیک

به معنای اسالمی  انقالبی جمهوری  از سرنگونی  پاسداران،    کامل  و سپاه  ارتش  انحالل 
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رکوب و بوروکراتیک حاکم و نهادهای تبلیغاتی و  های سنیروهای انتظامی و کلیه ارگان 

الزم و  است.    اسالمیرژیم  و الغای قانون اساسی و سایر قوانین ضد انسانی    ایدئولوژیک

جمهوری اسالمی را    از سرنگونی انقالبی  کارگران و فرودستانتوقعات    ضروری است که

جایی و نقل  ه توانند با جابهای اپوزیسیون بورژوایی نچنان ارتقا داد که هیچ کدام از بخش 

 انقالب را عقیم بگذارند.  ها،ی سر تودهو انتقال قدرت از باال

 

ها سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی، عملی انقالبی با هدف سلب قدرت  برای ما کمونیست •

شرایط  جا که تمام مصائب و  دار ایران است. از آن سیاسی و اقتصادی از کل طبقه سرمایه

سرمایه  انسانیضد   نظام  در  ریشه  وموجود  دارند  بنیادی  داری  تحول  هر  این    نایجاد  در 

اقتصادی و اجتماعی از قدرت    مناسبات  به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسالمی  از مسیر 

ناپذیری از رویکرد ارزه ما برای سرنگونی جمهوری اسالمی، وجه جداییمب  بنابراین.  گذردمی

انقالب اجتماعی نه فقط به معنای دست   ی انقالب اجتماعی است.سیاسی و مبارزاتی ما برا

ریشه  و  دگرگونی  معنای  به  بلکه  سیاسی،  قدرت  شدن  دست  مناسبات  به  کردن  کن 

های که بر همه بخش  باشدمی   ساز نوین اجتماعیونظم و سوخت  بنیاد نهادنداری و  سرمایه

 تضمین کند.را جامعه اثر گذارد و آزادی و رفاه و برابری همه انسان ها 

ایران • و  سرمایه  استبدادیوجود یک حکومت    ،در  بر آن  روحانیت  داری مذهبی و سلطه 

مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به    هایهایی که در عرصهمحرومیت

اکثریت مردم ایران تحمیل کرده است، خواست و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی  

به دلیل جایگاه   جا که طبقه کارگراست. از آن   شدهبه یک خواست و جنبش عمومی تبدیل  

بیش از همه از   داری داردو مبارزه علیه مناسبات سرمایهو نقشی که در تولید اجتماعی  

ها برای کسب هژمونی طبقه  فعالیت کمونیست  ،سرنگونی جمهوری اسالمی منتفع است

از  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  برای  مبارزه  در  استراتژیک    یک  کارگر  و  حیاتی  اهمیت 

متحد کرده،  متشکل و  برخوردار است. طبقه کارگر تنها در صورتی که صف طبقاتی خود را  
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حزب سازمان   یا  در  و  کمونیستیاحزاب  و  سیاسی  بخش  های  یافته،  سازمان  های خود 

زحمتکشان فرودست  مختلف  اقشار  می  و  باشد  کرده  با خود همراه  را  نقش  جامعه  تواند 

 کننده ایفا کند. رهبری

اسالمی و انقالب اجتماعی  حکومت  تأمین هژمونی طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی   •

ها و راه کارهای خود بش سوسیالیستی طبقه کارگر بتواند به راه حلدر گرو آن است که جن

پاسخ مقبولیت  جهت  است  را گرفته  اقشار مختلف جامعه  به معضالتی که گریبان  گویی 

با حضور فعاالنه در جنبش رهائی زن، جنبش   الزم استها  اجتماعی ببخشد. ما کمونیست

از محیط زیست، دفاع از حقوق کودکان،  دانشجویی، مبارزه برای رفع ستمگری ملی، دفاع 

و مبارزه   اعدام  و  علیه  سیاسی  زندانیان  آزادی  راه  برای  کارائی  دادن  نشان  و  و ...  کارها 

جنبش این  اهداف  تحقق  در  سوسیالیستی  جنبش  استراتژی  هژمونی  تأمین  به  ها 

ماعی  اسالمی و انقالب اجتسوسیالیستی طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی جمهوری  

برای تأمین رهبری طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی انقالبی حکومت    .یاری رسانیم

  ضروری است. با این هدف   های مختلف مقاومت و مبارزهدر صحنه  اسالمی حضور فعال

این  های متنوع،  های مختلف، با تاکتیکنبردهای پی در پی در جبهه  الزم است در جریان 

نیروهایش را خسته و فرسوده کرد و سرانجام کل رژیم را    عقب نشینی واداشت،   رژیم را به

جانبه موقعیت انفجاری های همهاز آنجا که جامعه ایران زیر فشار بحران  به زانو در آورد.

توده فوران خشم  بود که  است مسئوالنه هوشیار  است، الزم  برابر وضع    هاپیدا کرده  در 

برای آن آماده  ویاروئیبه سوی ر  ها راموجود، آن های زودرسی که هنوز به اندازه کافی 

 ندهد. اند، سوق  نشده

از هم اکنون و در دل    الزم استبرای تضمین پیروزی کارگران در یک موقعیت انقالبی   •

  این   پاسخگویی به نیازهای عملی  ادای سهم در  کارگران و ضمن  مطالباتی  جاری و  جنبش

آگاهی و   با کسبآورد. طبقه کارگر و زحمتکشان    فراهمملزومات این پیروزی را    ،جنبش

را کسب  صفوف خود    سازمانیابی آمادگی  نیروی مدعی کسب  میاین  نقش  کنند که در 

با تجربه و آگاهی خود    الزم است  ظاهر شوند. کارگران و شورایی خویش  قدرت سیاسی  
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رومیت سیاسی و اقتصادی نه در چارچوب مناسبات  راه پایان دادن به این همه مح  دریابند که

انقالبی علیه نظم موجود  سرمایه از مسیر یک قیام  بلکه  پیشروی    .گذردمیداری حاکم، 

های مستقل کارگری در جریان در شوراها و سازمان  در مبارزه و سازمانیابی آنطبقه کارگر  

های اجتماعی و اعتراضی  نبشاعتصابات و اعتراضاتِ رو به گسترش جاری و اتحاد آن با ج

تواند سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی و  پیشرو با افق سوسیالیستی است که می

داری را مناسبات طبقاتی حاکم را تضمین کند و افق رهایی از کلیه مصائبِ نظام سرمایه

قه و  در پرتو این نگرش به پروسه تأمین ملزومات پیروزی بر طب  به روی جامعه بگشاید.

ای اهمیت حیاتی پیدا  مناسبات حاکم است که تداوم اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده

های مختلف، اعتصابات و اعتراضات  کنند. جنبش مطالباتی و جاری کارگران در رشته می

توانند فضای مبارزه را تنها میهای اعتراضی نه سراسری معلمان و بازنشستگان و جنبش

نگاه   تحمیل خواسته زنده  با  و  تشدید دارند  و  اقتصادی  از خطر فالکت  های عاجل خود 

توده و  کارگری  جنبش  که  زوایه  این  از  بلکه  بکاهند،  پلیسی  موقعیت  فضای  در  را  ای 

یابی به یک افق روشن در  تری برای غلبه بر ضعف سازمانیابی صفوف خود و دست مناسب

 رخوردار هستند.مبارزه قرار می دهد از اهمیت استراتژیک ب

های ما کمک به شکل گیری رهبری سراسری مبارزات کارگری است.  یکی دیگر از اولویت •

تجربه اعتصابات و اعتراضات سراسری و با شکوه معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر  

پیش از  یکی  که  است  داده  نشان  دیگر  شدن  شرطبار  سراسری  و  پیوستن  هم  به  های 

اعتصاب و  در  اعتراضات  است.  سراسری  سازمان  و  تشکل  وجود  و  مشترک  مطالبات  ات، 

است که مانع   ای و طبقاتی سراسری کارگرانهای تودهتشکل شرایط کنونی همین فقدان

مجتمع در  کارگران  اعتراضات  و  اعتصابات  شدن  سراسری  و  شدن  مرتبط  هم  های  به 

ای و  های تودهبود تشکل با توجه به ن صنعتی، مراکز تولیدی و خدماتی مختلف شده است.

ن کارگری در مراکز مختلف کارگری افتاده این وظیفه بر دوش رهبران و فعاال  ،طبقاتی

کانوناست در  که  کارگری  فعاالن  و  رهبران  با  .  دارند،  کارگران حضور  مبارزه  داغ  های 
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م و با ایجاد  در ارتباط و پیوند با ه  توانند برخورداری از روابط زنده و ارگانیک با کارگران، می 

های  که فعالین و رهبران بخش  کارگری  نمانند شورای همکاری فعاال  یتشکل و نهاد

تا حدودی خالء قادر خواهند شد  مختلف طبقه کارگر از جمله معلمان در آن گرد هم آیند،

با سازماندهی پیوندها و ارتباطات   ای و سراسری کارگران را پر کرده وهای تودهنبود تشکل

به هم    نقش خود را جهت سراسری کردن اعتصابات و اعتراضات کارگری ایفا نمایند.  الزم،

یافته مرتبط شدن و پیوند آن نیروی عظیم چپ اجتماعی با نیروهای چپ متحزب و سازمان

انداز سوسیالیستی نیز از مسیر پاسخگویی به همین نیازهای واقعی مبارزات جاری با چشم

 گذرد.می

نقد  طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی    هژمونی   تأمین   ارکان یکی از   •

اپوزیسیون   های مختلفبخش  سازیکارها و آلترناتیوراه  ،هاای سازشکاریرادیکال و ریشه

بورژوایی است. این نیروها کماکان به اصالح جمهوری اسالمی یا دست به دست شدن  

طلبان سیر  اند. سلطنتامید بستههای امپریالیستی  تو به کمک قدراز باال    سیاسی  قدرت

را دلیل تخطئه انقالب آتی    57قهقرایی حیات اجتماعی در ایران بعد از شکست انقالب  

بذر تردید و ناباوری بکارند.  ، علیه انقالب،  پروادانند. نباید بگذاریم این نیروها چنین بی می

نئولیبرالیسم اقتصادی   ر از پیروی از الگویغیاپوزیسیون بورژوایی  هایبخش هیچکدام از

ها و فقر و فالکت اقتصادی  و تداوم بیکارسازی  با مدیریت غیراسالمی  سازیو خصوصی

است  الزم  ندارند.  ایران  اقتصادی  عمیق  بحران  با  مقابله  برای  دیگری  تناقض    بدیل 

با وعدهبرنامه  نیروها  این  اقتصادی  برای    هاها و پالتفرم مطالباتی آنهای  کارگران و را 

 برمال کرد.  دستان هر چه بیشتر تهی

رژیم   • از چهار دهه حاکمیت یک  و در عین حال مذهبی و سرمایه  استبدادیبیش  داری 

نهادینه شدن سیاست آپارتاید جنسیتی، اعمال ستمگری ملی و مذهبی، نه فقط طبقه کارگر،  

آزادی های   و  حقوق  از  را  ایران  مردم  اکثریت  اجتماعی  بلکه  و  فردی  و حقوق  سیاسی 

های  شدت محروم کرده است. از این رو حضور فعال و پیگیر در مبارزه برای کسب آزادیه ب

علیه   مبارزه  سیاسی،  زندانیان  آزادی  برای  مبارزه  فردی،  و  اجتماعی  حقوق  و  سیاسی 
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ویرانگر  های  ، مبارزه علیه سیاستستمگری ملی و مذهبی، مبارزه برای جدائی دین از دولت

از مبارزه   ناپذیریبخش ضروری و جداییو مبارزه علیه مجازات اعدام و ...   محیطیزیست

به صف  بینابینی  اقشار  و جلب  کارگر  طبقه  هژمونی  تأمین  برای  مبارزه  و  سوسیالیستی 

 .انقالب است

های  از آنجا که کشمکش رژیم جمهوری اسالمی با آمریکا و غرب همچنان یکی از عرصه •

  ، آفرینی رژیم در منطقه برای تضمین بقا و امنیتی کردن فضای حاکم برجامعه استبحران 

افشای   ؛ها از هر دو طرف این منازعهدارانه و ارتجاعی این کشمکشافشای ماهیت سرمایه

تحریم انسانی  ضد  و  ماهیت  اقدامات  به  نسبت  توهم  هرگونه  با  مقابله  اقتصادی؛  های 

اند؛ مقابله با  هایی که به دخالت خارجی امید بستهو جریانادعاهای دولت آمریکا واحزاب  

اقدام   و  شووینیستیهای مختلف رژیم و هرگونه تبلیغات ناسیونالیستی و  طلبی جناحدفاع

ما در میان  یگرانه آگاهناپذیری از وظایف انترناسیونالیستی وجه جدایی حیهتقویت رو برای

 کارگران و مردم زحمتکش است. 

اسالمی که هستی،    حکومتمحیطی  های ضد زیستهای اخیر بحران و سیاستدر سال •

ای  گیری اعتراضات و مبارزات تودهساز شکلکند، زمینه ها را تهدید می امنیت و رفاه انسان

های اعتراضی حرکتها و  در مناطق مختلف ایران شده است. شرکت فعاالنه در این جنبش

ها وجه مبارزه کمونیستک  این مبارزات ی  بالندگیدر دفاع از محیط زیست و تالش برای  

برای سرنگو تأمین رهبری جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در مبارزه همگانی  ی  ن برای 

جمهوری اسالمی و نظام طبقاتی حاکم است. تنها با حضور فعال در این مبارزات  رژیم  

وان مانع به بیراهه رفتن این مبارزات شد و از تبدیل شدن این اعتراضات به  تاست که می 

 .نیروی ذخیره جناحی از بورژوازی علیه جناح دیگر جلوگیری کرد

یکی • کردستان  کومه  هایاولویتاز    در  کمونیستیفعالیت  تشکیالت  یک  عنوان  به   ،له 

بر   الزم استاست.  نیازهای این دورهگسترش تشکیالت محل کار و زیست آن مطابق با 

های تشکیالتی  های مختلف مبارزه کارگران و مردم زحمتکش شبکه متن حضور در عرصه
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تا از این  و اعتبار اجتماعی آن گسترش پیدا کند.    معنوی  له به تناسب نفوذو حزبی کومه

دادن نیروی  را برای به میدان آوردن و سازمان  له  کومه  هایهمه ظرفیت  طریق بتوانیم

که در هر توازن قوایی بتوانیم وحدت و  طوریه ب  بندیم،کار  هب  کارگران و مردم زحمتکش

کنیم.   را حفظ  اجتماعی  نیروی  این  استیکپارچگی  نقشه  الزم  برابر  و    یدر  نیروها  راه 

احزاب ناسیونالیست که برای تقسیم قدرت در بین خود و از باالی سر مردم و متکی کردن  

به یک می  آن  پارلمانی تالش  جامعه  سیستم  اداره شورایی  آلترناتیو  از  کنند،  بخشی  که 

نیرومند در   کارو راه  به یک گفتمان  تجربۀ مبارزۀ انقالبی خود این مردم نیز بوده است را 

ایده سازمان و حاکمیت شورایی را به میان هر جمع    الزم است جامعه کردستان تبدیل کرد.  

الزم  شودکه جامعه گام به گام به یک دوره انقالبی نزدیک می و محفلی برد. در شرایطی

برای برپا کردن شوراها در هر کارخانه و مرکز تولیدی،   است پا به پای تضعیف موقعیت رژیم

جنبش  که  باوریم  این  بر  اگر  کرد.  تالش  روستایی  و  شهرک  و  شهر  محله،  هر  در 

یافته و متحزب است، این سازمان  سوسیالیستی در کردستان در ابعاد اجتماعی یک جنبش

  شورایی   در هر چه نیرومندتر کردن گفتمان حاکمیت  الزم استیافتگی  ظرفیت و سازمان 

پا به پای تضعیف موقعیت رژیم جمهوری اسالمی،    خود را نشان دهد.   در کردستان  مردم

 ایها در دوره اعتالی جنبش تودهشورا  ای وتالش برای برپائی نهادهای حاکمیت توده

رویکرد فعال برای فراگیر  یکی از رمزهای پیروزی جنبش انقالبی کردستان است. بدون  

ردم کردستان در تغییر  های مجنبش شورایی نیرومند، این نگرانی وجود دارد که توده شدن

چهل سال مبارزه    بیش از  از  پسو تحوالت آینده یک بار دیگر به حاشیه رانده شوند و  

ای مستقیم در حاکمیت و اداره و مدیریت جامعه نقش ایفا  که به شیوه  نیابندامکان این را 

نه است  های مبارزه آزادیخواهاها و حضور در تمام عرصهکنند. با پرداختن به این اولویت

همگانی و    خواهانهآزادیتوان هژمونی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در مبارزه  که می

های از آنجایی که بار اصلی ستم ملی بر شانه   مبارزه برای رفع ستمگری ملی را تأمین کرد.

های فرودست که اکثریت ساکنان این جامعه را تشکیل  مردم کارگر و زحمتکش و توده 

ی کارگران و کند؛ مبارزه برای رفع این ستم بیش از پیش به مبارزهی می دهند، سنگینمی
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مردم زحمتکش کردستان گره خورده است. پس بایستی برای تأمین هژمونی این طبقه و  

 کوشانه تالش کنیم.جنبش سوسیالیستی آن در مبارزه برای رفع ستم ملی سخت 

اعتصابات کارگری و خیزش  ایرانکه جامعه    برههاین     در • و  اعتراضات  و به عرصه  ها 

اسالمی تبدیل شده است، در خارج از    حکومت علیه طبقه حاکم و    ایمبارزات پرشور توده

تحت فشار قرار دادن آن    های سیاسی و تبلیغی گسترده برایکشور سازمان دادن کمپین

افکار عمومی و    پشتیبانیجلب    خصوصکنند و به ها که از رژیم اسالمی حمایت میدولت

نهادهای  سازمان و  اهمیت    پیشروها  از  ایران  انقالبی مردم  از جنبش کارگری و جنبش 

ها در نقش پیگیرترین مدافعان جنبش که کمونیست  ورزیدزیادی برخوردار است. باید تالش  

اشته  حضور پیشتازانه دجمهوری اسالمی  رژیم  در مبارزه با    کارگران و مردم ایران  انقالبی

از جنبش کارگری    پیشروها و نهادهای کارگری، چپ و  . باید با جلب حمایت تشکلباشند

ها، هزینه سیاسی سرکوب را برای رژیم باال برد. تشکیالت خارج و علیه موج سرکوبگری

ی ایجاد هماهنگی و جلب همکاری این نیروها  تواند بامیاز کشور حزب کمونیست ایران  

 نقش فعالی در انجام این امر داشته باشد. و کمونیست و چپ و پیشر

در این شرایط و با توجه به روند تحوالت سیاسی در ایران و سیر رو به گسترش مبارزات  •

ای و تبدیل شدن خواست سرنگونی جمهوری اسالمی به خواست اکثریت  کارگری و توده

بیراهه بردن این    مردم ایران و تالش نیروهای مختلف اپوزیسیون بورژوایی در راستای به

اعتراضات، همکاری نیروهای موجود در جنبش چپ و کمونیستی ایران با هدف تقویت و  

سرنگونی انقالبی    ایها از معنآگاهی توده  فرارویی و بالندگیتداوم و گسترش این مبارزات،  

سوسیالیستی به یک  ی بدیل  کارهاو تبدیل راه  و مفهوم واقعی پیروزی  جمهوری اسالمی

به یک ضرورت سیاسی و عملی تبدیل   دیگری  بیش از هر زمان  ،ن نیرومند در جامعهگفتما

، پافشاری آن نیروهای چپ و کمونیست در این راستا تشکیل شورای همکاری شده است.

بر مبانی یک استراتژی سوسیالیستی و سیاست رادیکال، تأسیس کانال تلویزیونی مشترک 

عکس  شورایی،  بهآلترناتیو  از  العمل  یکی  سیاسی  رویدادهای  مورد  در  نیروها  این  موقع 
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نیروهای چپ و کمونیست    دستاوردهای غیر قابل انکار جنبش چپ و کمونیستی ایران است. 

آلترناتیو سوسیالیستی به  دادن  برای شکل  مبارزه  انقالبی جمهوری   ،که حول  سرنگونی 

های خود را الزم است همکاریاند  وارد همکاری شده  حاکمیت شورائی کارگراناسالمی و  

ترین معضالت سر راه جنبش کارگری و  ارتقاء دهند و تالش در جهت پاسخگویی به مهم

تعطیل  ایتوده امر  این  را  پیشرفت  از  ارزیابی  برای  اجتماعی  معیار  بدانند.  خود  ناپذیر 

جنبشپاسخگوی  همانا  ها، همکاری استراتژیک  و  عملی  نیازهای  به  د  ی  و  یگر  کارگری 

پیشروجنبش این   های  در  تنها  است.  جامعه  در  میاجتماعی  که  است    توجه   توان صورت 

های اجتماعی را به این حرکت جلب کرد  رهبران جنبش کارگری و دیگر جنبش  و  فعالین

 برگرداند. ی رهایی بخش ضرورت سوسیالیسمسوی گزینه  و نگاه جامعه را به 

 

 1401فروردین 

 2022ریل وآ
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4 

 لهی هجدهم کومه مصوب کنگره سیاسی سند 
 ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران )

 له در کردستانهای کومه ها، وظایف و اولویتگیریجهت

 

شدن،  داری در ایران در طی سه دهه اخیر و تداوم روند صنعتی سرمایه   مناسبات تولید  گسترش

و شهرهای کردستان موقعیت طبقه کارگر و جنبش این طبقه هر چند با آهنگی کامالً نامتوازن  

های  سالیشدن کشاورزی، خشکدر این دوره از یک طرف ماشینی کرده است.    دگرگون   را نیز

پیدایش مراکز جدید کار و تأسیس پی و فقر روز افزون زحمتکشان روستایی و از سوی دیگر  درپی

 های گازرسانی پروژه  و   سازیتازه صنعتی در شهرها، رونق کارهای ساختمانی و راهواحدهای  

عوامل مهمی در مهاجرت زحمتکشان روستا به شهر و چند برابر شدن جمعیت شهرهای کردستان 

ها در حاشیه شهرها که آوری زحمتکشان روستا به شهرها و اسکان آن روی  از موج    بودند. این

و نیز گسترش مناسبات تولید   اه دیگری برای تأمین معیشت خود نداشتندجز فروش نیروی کار ر

طور چشمگیری افزایش  نیز بهرا  کردستان و تهیدستان شهری در جمعیت کارگران داریسرمایه

 است.  داده

ها و  از یک سو و تشدید سرکوبگریآوری زحمتکشان روستا به شهرها  اگر چه موج روی

هفتاد تأثیرات    یمبارزات کارگران در دهه  ها و واستهخ  بر سطح  دیگراستبداد سیاسی از سوی  

  های خود در سراسر ایران ایاما کارگران کردستان همراه با هم طبقه،  گذاشتخود را بر جای  

ها و خدمات شهری  زیرساخت این موج مهاجرت در شرایطی که  .  اندسر گذاشته  این دوره را پشت

نشینی در شهرهای کردستان را پدیده حاشیه  ند،جمعیت نیست  ایشو اجتماعی پاسخگوی این افز

ویژه در میان  نیز گسترش داده است. کمبود و یا فقدان خدمات شهری و نرخ باالی بیکاری به 
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  9813جوانان این مناطق را به کانون خشم و نارضایتی از وضعیت موجود تبدیل کرده است. آبان  

دستان در شهرهای کردستان نیز فوران کرد و نشان  فقط فرصتی بود که خشم و اعتراض تهی

دستان شهری در داد که چه پتانسیل عظیم مبارزاتی در این شهرها نهفته است. خروش تهی

اعتراضا آبان نشان داد که قیام شهری محتملجریان  ترین شکل به زیر کشیدن  ت سراسری 

 سلطه رژیم جمهوری اسالمی در کردستان است. 

بحران سرمایه  تعمیق  و  تداوم  بر متن  ایران شکاف طبقاتی در جامعه این تحوالت  داری 

ای که به  سابقهتر کرده است. اگر در نتیجه بیکاری و فقر و فالکت بی کردستان را نیز عمیق 

به زندگی کردن در زیر خط فقر سوق داده   آنان  اکثریت  کارگران و زحمتکشان تحمیل شده 

مندی از برخی  داران و تجار با تشدید استثمار و بهرهاند، در مقابل اقلیتی کوچک از سرمایهشده

ستر این اوضاع اند. بر بای و زندگی در ناز و نعمت دست یافتههای افسانهامتیازات دولتی به ثروت

بندی سیاسی در کردستان شفافیت کارگران بیش از پیش هویت طبقاتی خود را بازیافته و قطب

بیشتری پیدا کرده است. به هم مرتبط شدن فعالین جنبش کارگری در کردستان در یک شبکه  

سطح گسترده از روابط اجتماعی و مبارزاتی، پیوند و ارتباط آنان با فعالین جنبش کارگری در  

این هویت  از  آنان در صحنه سیاسی کردستان فقط نمودی  ابراز وجود  یابی طبقاتی  سراسری، 

 کارگران در کردستان است. 

تعمیق شکاف طبقاتی، مبارزه کارگران برای بهبود شرایط کار و زندگی، نقش آنان در برپایی 

آکسیون و  سیاسمراسم  صحنه  در  آنان  حضور  و  مارس  هشت  و  مه  ماه  اول  جامعه،  های  ی 

اند. این واقعیات به بهترین شکل نقش و  بسترهای رشد جنبش سوسیالیستی در کردستان بوده

دهد و همین موقعیتی که طبقه کارگر با  جایگاه طبقه کارگر در تحوالت کردستان را نشان می 

ی هاطرح مطالبات طبقاتی در صحنه سیاسی و مبارزاتی کردستان پیدا کرده است به روشنی زمینه

له برای کارگران  دهد. کومهعنوان یک جریان رادیکال کمونیستی را توضیح میله به تقویت کومه

کردستان سازمانی است که آرزوها و منافع طبقاتی آنان در صحنه سیاسی جامعه را نمایندگی  

کند، سازمانی که خود را در قبال معضالت و مشکالت سر راه مبارزات کارگران پاسخگو، و  می
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داند. کارگران  شان را امر خود میارکت در مبارزات روزمره کارگران برای بهبود شرایط زندگیمش

له را به اعتبار کمونیست بودن و دفاع از مصالح و منافعشان سازمانی و زحمتکشان کردستان کومه

کمونیستی له به هر میزانی که بر خصلت کارگری و  ها کومهدانند. طی این سال مربوط به خود می 

های خود تأکید کرده و در پراتیک روزانه خود تالش کرده که با زندگی و مبارزات کارگران و توده

زحمتکش در کردستان عجین شود به همان میزان توجه کارگران را بخود جلب کرده و اعتبار و  

ری ملی محبوبیت بیشتری در میان آنان پیدا کرده است. از سوی دیگر بنا به عامل وجود ستمگ

تودهو مقاومت و مبارزه ای علیه آن در کردستان، وجود سنت مبارزه مسلحانه و نقشی که  ی 

به کومه به یک وزنهله  ی مؤثر در صحنه سیاسی  عنوان مدافع منافع کارگران در تبدیل شدن 

تری برای  کردستان داشته، طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی این طبقه را در موقعیت مناسب 

له به هر میزان که توانسته کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده وی قرار داده است. کومهپیشر

ها و افکار احزاب ناسیونالیست بیرون بکشد، به  کردستان را از زیر تأثیرات استراتژی و سیاست 

شرایط   و  کرده  تقویت  کردستان  انقالبی  جنبش  رهبری  در  را  خود  موقعیت  میزان  همان 

 برای تقویت مبارزه کمونیستی فراهم آورده است.  تری رامناسب

این روندها و سنگین شدن وزن اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر در کردستان و اعتباری که 

عنوان مدافع منافع این طبقه از آن برخوردار است ریشه در تعمیق و گسترش مناسبات له به کومه

ر نیروی کارگران و زحمتکشان و زنان ستمدیده له تنها با تکیه بداری دارد. کومهتولید سرمایه

کردستان و پاسخ دادن به همه مسائل و معضالت جامعه کردستان و ازجمله مسئله ملی از جایگاه  

های ناسیونالیست حال جریانتواند پیشروی خود را تضمین کند. در همان منافع آنان است که می

شان و مبارزه و اعتراض آنان ندارند، در نتیجه  و بورژوایی که ربطی به منافع کارگران و زحمتک

شوند. بنابراین  ناپذیری تضعیف میطور اجتناب روند خودآگاهی و سازمانیابی این توده رنج و کار به 

 له را باید از این واقعیات اجتماعی در کردستان نتیجه گرفت. های کومهوظایف و اولویت

 *** 
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 لهها و وظایف اصلی کومه اولویت

 

 ای کارگران  سازماندهی توده

ای و طبقاتی کارگران در کردستان  های ما ایفای نقش در سازمانیابی تودهیکی از وظایف و اولویت

ای  های تودهاست. اینجا سخن از فراخوان یک حزب کامالً مخفی و در تبعید برای ایجاد سازمان

است که فعالین و هواداران آن در یک  له  کارگران نیست، بلکه سخن از اولویت و وظایف کومه

روابط طبیعی اجتماعی و مبارزاتی به گستردگی شهرها و روستاهای کردستان   یشبکه گسترده

ها  ها، کارگاهله در کارخانهاند. این طیف گسترده از فعالین و دوستداران کومهبه هم مرتبط شده 

ارتباط زنده و ارگانیکی با کارگران دارند. این های کار و زندگی کارگران حضور داشته و  و محیط

دهه دو  در  کمونیست  فعالین  از  گسترده  کنندهطیف  تعیین  نقش  اخیر،  سازماندهی  ی  در  ای 

اند. در اوضاع سیاسی  ای داشتهها حرکت تودههای رژیم، و دهاعتصابات عمومی علیه سرکوبگری

ای تغییر  تی به نفع مبارزات کارگری و تودهمتحول کنونی و با توجه به اینکه توازن قوای طبقا

ای کارگران مستقل از دولت بیش از  های طبقاتی و تودهکرده است، زمینه برای برپائی سازمان

سازمان تالش  نمونه  برای  فقط  است.  آمده  فراهم  کارگران  پیش  سندیکای  ایجاد  برای  یافته 

نهادهای دولتی در شهرهای مختلف های کارگران خباز مستقل از ساختمانی، تشکیل سندیکای 

آن پیوند  و  پیوستن  هم  به  و   ... و  بیکار  کارگران  شورای  ایجاد  کنفدراسیون  کردستان،  در  ها 

نشین شهرها، های محالت بویژه در محالت حاشیههای کارگران کردستان، ایجاد کمیتهتشکل

ای کارگران هستند اندهی تودههایی از فعالیت در زمینه سازماز زنان و مردان مبارز و ... عرصه

 که باید در دستور کار قرار گیرند. 

 ای در کردستان  دامن زدن به اعتراضات توده

در  ای در کردستان است.  له دامن زدن به اعتراضات تودههای فعالیت کومهیکی دیگر از اولویت

 های فعالیتاولویتوجوش مبارزاتی سراسر ایران را فرا گرفته است، یکی از  که جنب   این دوره
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طلبانه مردم کردستان از جنبش  حق   انقالبی و   تالش در این زمینه است که نگذاریم جنبش  ما

طلبانه حق   له همواره بر ضرورت پیوند و همبستگی مبارزهاعتراضی سراسری عقب بماند. کومه

کارگری، جنبش های پیشرو اجتماعی در سراسر ایران مانند جنبش  جنبش  دیگر  مردم کردستان با

کارگری،به  معلمان جنبش  از  بخشی  جنبش  عنوان  و  دانشجویی،  جنبش  زنان،   یهاجنبش 

یابی مردم کردستان به  ترین راه دست ترین و نزدیک عنوان ممکناعتراضی در سراسر ایران به 

پیوند و همبستگی در شرایط  هایخواسته  این  تقویت  است. تالش در جهت  تأکید کرده  شان 

تپه، ادامه  کارگران هفت   شکوهمند  ه ما شاهد اعتصابات عظیم کارگری مانند اعتصابکنونی ک

فوالد اهواز، هپکو و آذرآب و پتروشیمی، اعتصاب کارگران معادن،    و گاز  اعتصاب کارگران نفت

اراک، شهرداری  در  و  ها،کارگران  و    پرستاران  و تجمعاعتصابات  معلمان  اعتراضی  های 

تیم، اهمیت سیاسی و عملی بیشتری پیدا کرده است. در شرایط کنونی این  بازنشستگان و ... هس

ها و  حقوقیعلیه بی  ایتودهسرنوشتی در کردستان الزم است خود را در اعتراضات  احساس هم

به کارگران و اکثریت مردم تحمیل کرده خود    جمهوری اسالمی   باری که رژیمشرایط  فالکت 

 را نشان دهد. 

های اعتراضی در کردستان با اعتصابات کارگران و جنبش ایتودهاضات همزمان شدن اعتر

و به  دستان  تهیطبقه کارگر و    سوددر سراسر ایران از زاویه بهبود هر چه بیشتر توازن قوا به  

هایی که  زیان رژیم جمهوری اسالمی نیز ضروری است. بنابراین الزم است به استقبال فرصت

های تازه جهت تحکیم این پیوند و همبستگی از هیچ  بشتابیم و برای ایجاد فرصت  آیندپیش می

و زنان در    های اخیر معلمان و بازنشستگان در کردستانتالشی دریغ نکنیم. اگر چه طی سال

عنوان بخشی از جنبش سراسری معلمان و بازنشستگان برای پیگیری مطالبات  به   پیشاپیش آنان،

اعتصابات و این مشارکت میاعتراضات سراسری شرکت کرده  مشترک در  اما  تواند بسیار اند، 

مند و  نقشهله در کردستان الزم است  تر باشد. فعالین کومهیافتهتر و سازمانتر، گستردهفعاالنه

این فرصت استقبال  به  بروندپیگیر  انسانها  و  فعالین جنبش کارگری  مبارز که در یک .  های 

های آنان به  آموزان و خانوادهالزم است برای پیوستن دانشپیوند دارند،  ی گسترده با هم  شبکه
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شوند  های اعتراضی معلمان و بازنشستگان که در شهرهای مختلف کردستان برگزار می تجمع

در این راستا تالش برای ایجاد شوراهای دانش آموزان با    عمل آورند. ه  نهایت تالش خود را ب

و به هم پیوستن این شوراها با تشکل معلمان و همبستگی   مطالبات مشخص در سطح مدارس

است.   برخوردار  عینی  زمینه  از  معلمان  اعتراضات  با  وقوع  آنان  است  نام    تحت   جنایاتیالزم 

ای علیه برای سازماندهی و برپائی اعتراضات توده ایزمینهبه  ،های ناموسی در کردستان راقتل

  ای زنان یابی تودهو به بستری برای سازمان  تی علیه زنان قوانین ارتجاعی زن ستیز و خشونت دول

ویژه ه تبدیل کرد. در کردستان با توجه به تشدید فقر و فالکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری ب

در میان جوانان، و همچنین با توجه به اینکه هر هفته تعدادی از کولبران زحمتکش در مسیر  

شوند، زمینه  شلیک مزدوران رژیم قرار گرفته و کشته و زخمی می  آماجبارهای خود  حمل کوله

و ایجاد جنبش بیکاران علیه بیکاری و علیه جنایات رژیم در حق کولبران    برپائیعینی برای  

بیکاران   دارد.شورای  است  فعالین کومه  وجود  فعالیت انه در همه عرصهمندنقشهله الزم  های 

ای از جمله مبارزه علیه تخریب محیط  های ابراز وجود تودهاجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عرصه 

زیست، دفاع از حقوق کودکان، مبارزه علیه بگیر و به بند فعالین سیاسی و مبارزه علیه مجازات 

 اعدام و ... حضور فعالی داشته باشند. 

 گسترش تشکیالت حزبی 

له های فعالیت کومهویتاول  ترینمهم  از  ی دیگرگسترش تشکیالت حزبی در میان کارگران یک

در میان کارگران و در داخل  لهکومه حزبی واقعیت این است که طول و عرض تشکیالت است.

سازمان کردستان حزب کمونیست ـ    لهبا میزان نفوذ و اعتبار اجتماعی و معنوی کومه  شهرها

زحمتکش کردستان  های  له حتی آن طیف وسیعی از کارگران و انسان کومه  تناسبی ندارد.   ایران

له  کومهشمارند در یک سازمان حزبی گرد هم نیاورده است. بنابراین  له میکه خود را هوادار کومه

خود در میان کارگران  نفوذ سیاسی و معنوی  عنوان یک تشکیالت کمونیستی الزم است به  به 

بعد   بیشتر  دامنه  هر چه  ببخشد.  و  است  فعالین کومهتشکیالتی  فعالیت  عنوابهله الزم  ن یک 

تبلیغ و  زحمتکش، با    هایتودهکارگران و    یهای مختلف مبارزهروتین بر متن حضور در عرصه
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سوسیالیستی سنگ   ،ترویج  و  حوصله  پر  کار  شبکهبربا  گذاشتن  حزبی    سازمانیهای  سنگ  و 

  ایجاد و    مند ساختنپایه. کار ترویجی و  دهندگسترش    سازمان و  له را در میان کارگرانکومه

 له و فعالیت کمونیستیکومه  فعالیت  اصلیکمونیستی در میان کارگران یک عرصه    هایحوزه

له در طی بیش از  با توجه به اینکه کومه  است و نباید در هیچ شرایطی از انجام آن کوتاهی کرد.

 چهار دهه گذشته در نقاط عطف جنبش کردستان از جایگاه دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان 

کارگران  میان  در  خاصی  اعتبار  از  داده  پاسخ  کردستان  انقالبی  جنبش  نیازهای  به  کردستان 

برخوردار است. همین واقعیت در اوضاع متحول سیاسی کنونی و تغییر توازن قوا به نفع مبارزات 

کارگری و توده ای تسهیالت زیادی را برای گسترش تشکیالت حزبی در سطح کالن در میان  

 اهم آورده است. کارگران فر

 درهم آمیختهزحمتکش    هایتودهکارگران و  مبارزه  با    ی آن هاها و تاکتیکحزبی که سیاست

 آنان  در راستای منافع با احساس مسئولیتآیند های که پیش میشده باشد، حزبی که از فرصت

دید بستر  های جدید برود، بدون ترفرصت  ایجاد همین راستا به پیشواز  بهره بگیرد، حزبی که در

و فضای سیاسی معنوی مناسبی برای گسترش سریع تشکیالت حزبی در میان کارگران فراهم 

بنکهفعالین کومه  می آورد. برپائی  ادامه سنت سازماندهی کوچ مریوان،  را در  های  له که خود 

سازماندهی   سنت  ادامه  در  کردستان،  در  عمومی  اعتصابات  سازماندهی  و  سنندج  در  محالت 

های محالت در مقابله با کرونا، سیل و زلزله و  مراسم اول مه و هشت مارس و برپائی کمیته

بینند، در شرایط کنونی نیز راه پیشروی خود را برای گسترش  حوادث محیط زیست و غیره ... می 

کنند. آنچه روشن است این است که اوضاع سیاسی کنونی ایران و تغییر  تشکیالت حزبی پیدا می 

به سود جنبشتواز قوا  فعالین ن  از  نسبتا وسیعی  نزدیک طیف  پیوندهای  نیز  و  اعتراضی  های 

ای از تمرکز  له به همدیگر در یک شبکه از روابط طبیعی اجتماعی و مبارزاتی، ضرورت درجهکومه

در امر سازماندهی برای پاسخگویی به نیازهای این دوره را پیش کشیده است که الزم در این  

 سنجیدگی عمل شود. زمینه با 
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 حاکمیت شورایی مردم در کردستان 

اولویت و  از وظایف  تأکید  های دیگریکی  آن  بر  است  یافته در ، تالش سازمانکنیم  که الزم 

راستای تبدیل کردن بدیل و آلترناتیو حاکمیت شورائی مردم به یک گفتمان نیرومند در میان  

اینکه جامعه ایران گام به گام به یک موقعیت انقالبی  های مردم کردستان است. با توجه به  توده

کند، مسئله شکل شود، موقعیتی که پرونده قدرت سیاسی را به روی جامعه باز مینزدیک می

راه نیروها  نقشه  آلترناتیو و  در برابردادن به بدیل حکومتی اهمیت سیاسی حیاتی پیدا کرده است.  

در بین خود و از باالی سر    آن تقسیم    ت سیاسی وکسب قدرو احزاب ناسیونالیست که برای  

به یک و متکی کردن آن  و  مردم  پارلمانی  ارتش میهنی  است  تالش می  سیستم  کنند، الزم 

انقالبی خود مردم کردستان نیز بوده   همبارز  یه که بخشی از تجربرا  آلترناتیو اداره شورایی جامعه  

د. الزم است ایده سازمان و حاکمیت شورایی  است به یک گفتمان نیرومند در جامعه تبدیل کر

را به میان هر خانواده، جمع و محفلی برد. در شرایطی که جامعه گام به گام به یک دوره انقالبی  

شود الزم است برای برپا کردن شوراها در هر کارخانه و مرکز تولیدی، در هر محله  نزدیک می

ایی حاکمیت مردم به یک گفتمان نیرومند که  و روستایی بسترسازی کرد. بدون تبدیل بدیل شور

رمزهای پیروزی جنبش انقالبی کردستان است، این نگرانی  کننده و  عنصرهای تعیین یکی از  

های مردم کردستان در تغییر و تحوالت آینده یک بار دیگر به حاشیه رانده  وجود دارد که توده

پ را  این  امکان  مبارزه  از چهل سال  از بیش  بعد  و  به شیوهشوند  نکنند که  ای مستقیم در یدا 

کنند. تجربه کردستان عراق نمونه بسیار گویایی   ی نقشحاکمیت و اداره و مدیریت جامعه ایفا

تنها هیچ ها نه دهد حاکمیت احزاب ناسیونالیست از طریق پارلمان و وزارتخانهاست که نشان می

باقی   جامعه  اداره  و  سیاسی  قدرت  در  مردم  دخالت  برای  به  گذاردنمی مجرایی  پارلمان  بلکه   ،

های اداره و مدیریت جامعه تبدیل شده  ای برای دور نگاه داشتن مردم از دسترسی به اهرموسیله

 تکرار شود.   نیزبگذاریم این تجربه در کردستان ایران  نبایداست.  

  الزم است خواهند به این سرنوشت گرفتار آیند،  دم ستمدیده کردستان نمیاگر کارگران و مر

خودشان باشند. کارگران و زحمتکشان و مردم    شورایی ریزی حاکمیت  از هم اکنون به فکر پایه
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باید   پایه  بهستمدیده کردستان  انسان فکر  و هر  و مرد کارگر،  باشند که هر زن  ریزی دولتی 

اهرمهای قدرت آن را در دست بگیرند و مستقیما در حیات   شورایی یبه شیوه زحمتکشی بتواند

له برای حاکمیت مردم در کردستان  ایفا کنند. برنامه کومه  رهبری   سیاسی و اداره جامعه نقش

همچون  امکان  پایهریزی  یعنی  پذیری  دهد  "شورایی  حکومت"حکومتی،  نشان  مردم  به    . را 

با این  مردم کردستان تبدیل کند    جمعیرا به آگاهی  خواهد ضرورت حاکمیت شورایی  له میکومه

له برای  و به کمتر از آن تن ندهند. برنامه کومهبه حساب نیاورند  کمتر از آن را پیروزی  هدف که  

حق بی چون و چرای کارگران و مردم    را   آزاد شده  امر حاکمیت در کردستانِشورایی  حاکمیت  

و کومه له حاضر نیست با هیچ حزب و گروهی بر سر تقسیم قدرت  داند  میستمدیده کردستان  

، زیرا حاکمیت را نه از آنِ این حزب و آن سازمان، بلکه قدرت  در آینده وارد مذاکره و گفتگو شود

بر اساس  .  داندهای مردم میآنِ تودهسیاسی و اداره امور جامعه به سوی برابری و رهائی را از  

برای حاکمیت  برنامه کومه بساط حاکمیت جمهوری  ،  در کردستان  مردمله  پیچیدن  با در هم 

که اکثریت جامعه را    فرودستاناسالمی در کردستان، کارگران و زحمتکشان، زنان ستمدیده و  

له برای  مطابق برنامه کومهتوانند و قادر هستند قدرت را در دست بگیرند. تشکیل می دهند، می 

کردستان، در  مردم  شورایی  که  یک  حاکمیت  است  شورایی  دخالت   ساختار  و  شرکت  امکان 

و از منافع و مصالح آنها   فراهم میآورد  و مدیریت جامعه  ها را در امر حاکمیتتودهترین  وسیع

 .  کندحمایت می

حاکمیت شورایی   ،تاکید می شودبر آن    مردم کردستانله برای حاکمیت  آنچه در برنامه کومه

نمایندگان شوراها و در پایینترین سطح آن شوراهای  است که در رأس آن کنگره سراسری 

عضوی   عنوان بهقرار دارند و از طریق سیستم شورایی مستقیماً و محل کار محلی شهر و روستا

  شوراهایح مختلف،  از دولت در امر حاکمیت نقش فعال دارند و از طریق نمایندگان خود در سطو 

کنند. نیروی  دخالت می  ،های فعالیت اجتماعیای، ایالتی، محلی و سراسری در همه عرصهناحیه

مسلح محلی تحت فرماندهی کنگره سراسری شوراها امور مربوط به دفاع از دستاوردهای مردم  
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عهده خواهد  دولت مرکزی و یا هر نیروی دیگری بر    هایتعرض   برابر تهدیدها و  کردستان را در

 داشت.  

 دادن به قطب چپ و سوسیالیستی در کردستان شکل 

له شکل دادن به قطب یا بلوک چپ و سوسیالیستی در کردستان های کومهیکی دیگر از اولویت

داری و طبقاتی است. در این جامعه نیز بر متن  است. جامعه کردستان هم یک جامعه سرمایه 

های مختلف  ها و سنت های اجتماعی، گرایشطبقات و جنبشجدال و کشمکش و رویارویی  

به  سنتسیاسی  این  از  کدام  هر  که  دارند  وجود  انکار  قابل  غیر  و  عینی  واقعیات  و  عنوان  ها 

گیری احزاب و جریانات مختلف سیاسی  های سیاسی اجتماعی و جا افتاده، خود بستر شکلگرایش

سیاسی، جنبش و سنت ناسیونالیستی و جنبش سوسیالیستی را به وجود آورده است. گرایش اسالم  

 دهند. هر کدام بخشی از واقعیت عینی جامعه کردستان را تشکیل می 

سلفی  گرایش  از  وجود  استفاده  در  اسالمی  رژیم جمهوری  تاریخی  عملکرد  دلیل  به  گری 

ریسم و  نیروهای اسالمی برای تضعیف و مقابله با نیروهای چپ و سوسیالیستی و رشد سکوال

دیگر احزاب و نیروهای سیاسی در کردستان، هر چند ضعیف، اما یک واقعیت انکارناپذیر است.  

های سلفی و یا جریان  های درون حکومتی در قالب گروهگرایش اسالم سیاسی، عالوه بر گرایش

ایش  بینیم بر بستر گرگونه که میزاده بخشی از واقعیات جامعه کردستان هستند. یا همانمفتی

کنند و دارای های مختلفی شکل گرفته و فعالیت می ناسیونالیستی در کردستان احزاب و سازمان

میان جنبش سوسیالیستی خود هستند. در این  های جاافتاده فعالیتی تاریخی و سنتکادر، پیشینه

حزاب له و ادر کردستان هم از این قاعده مستثنی نیست. بر متن این جنبش عینی و واقعی کومه

می فعالیت  سیاسی  سنتمختلف  و  فرهنگ  و  کادر  هم  جنبش  این  مبارزاتی کنند.  های 

خود را دارد. سنت اعتصابات عمومی، اعتصابات و اعتراضات کارگری، برگزاری    یشدهشناخته

  های مراسم اول ماه مه،  برگزاری روز جهانی زن، دفاع از حقوق کودکان و ... بخشی از سنت

له از نفوذ اجتماعی و اعتبار آیند. درست است که کومهگرایش اجتماعی به شمار میاین جنبش و  

غیر قابل انکاری در جامعه کردستان برخوردار است، اما احزاب سیاسی چپ و کمونیستی دیگر  



   94                              بسوی سوسیالیسم  
 

فعالیت   در کردستان  مبارزاتی  متن همین سنت  بر  کارگری  احزاب کمونیست  نمونه  برای  نیز 

یافته است،  گر جنبش و گرایش ناسیونالیستی در کردستان یک گرایش تحزب کنند. بنابراین امی

 یافته است.گرایش چپ و سوسیالیستی هم در این جامعه یک گرایش تحزب 

  بر متن این اوضاع عمومی تالش چند سال پیش احزاب ناسیونالیست در کردستان برای گرد 

 به لحاظ تاریخیانی مشترک همکاری  ها بر سر مبو توافق نظر آن  ''مرکز همکاری''آمدن در  

ای مانند کردستان یک گام به پیش است و انتخاب سیاسی بین راست و  یافتهدر جامعه تحزب

گیری ائتالف  کند. کار ما مخالفت با نفس شکل های مردم تسهیل میچپ جامعه را برای توده

پاسخگویی به نیاز مبارزه کارگران و له نیز باید از موضع  احزاب ناسیونالیست نیست، بلکه کومه

زحمتکشان کردستان ابتکار عمل تالش برای ایجاد یک قطب چپ و سوسیالیستی در کردستان  

گیری قطب چپ و سوسیالیستی، جنبش سوسیالیستی در کردستان را در  را در دست بگیرد. شکل 

مناسب سموقعیت  و  استراتژی  تأثیر  زیر  از  مردم  کشیدن  بیرون  برای  احزاب  یاستتری  های 

تواند بر پایه توافق مشترک حول مبارزه دهد. این قطب میناسیونالیست و ائتالف آنان قرار می

برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی، مبارزه برای سوسیالیسم و پیگیری استراتژی  

دیگر   سوسیالیستی در جنبش انقالبی کردستان شکل بگیرد. تالش برای جلب همکاری پایدار

های کمونیست در کردستان و شکل دادن به قطب رادیکال و سوسیالیستی احزاب و نیروها و جمع 

تواند به تقویت  های سیاسی و تبلیغی میدادن کمپینها و سازمانو توافق بر سر پیشبرد پروژه

همان  شود.  منجر  کردستان  جامعه  در  سوسیالیستی  کردهجنبش  تأکید  بارها  که  با  طور  ایم 

به س با کشتار کولبران در کردستان،  مقابله  بیکاری،  ازماندهی کمپین  علیه  انداختن جنبش  راه 

ای مردم زحمتکش در کردستان، کمپین دفاع از حاکمیت کمپین حول دفاع از بیانیه حقوق پایه

ای مانند کردستان که سرشار از تجارب مبارزاتی است و با  یافتهشورائی مردم در جامعه تحزب 

توان رویداد خلق کرد و فرصت مناسب فراهم آورد. بر متن پیشبرد  نوع کارزارها است که میاین  

تواند نقش هژمونیک و  ها است که جنبش و گفتمان سوسیالیستی در کردستان می این فعالیت

هزاران   که  است  کردستان  در  مؤثر  کارزارهای  نوع  این  با سازماندهی  آورد.  به دست  رهبری 
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های سیاسی و نظری مختلف به آن  های چپ و رادیکال با گرایشت، انسانکمونیس  "منفرد"

کنند. بنابراین تأکید بر سیاست سازماندهی  پیوندند و جایگاه خود را در این کارزارها پیدا می می

بینانه و ضروری جلب همکاری مبارزان سیاسی  قطب چپ و سوسیالیستی در کردستان راه واقع

له با جلب همکاری احزاب باشد. کومهکردستان و در خارج از کشور می و فعالین سوسیالیست در

تواند به تقویت گفتمان  چپ و کمونیست و تمام محافل چپ و رادیکال در این جامعه است که می

 گذرد.له نیز از همین مسیر می سوسیالیستی در کردستان کمک کند. تقویت کومه

 کردستان حل مسئله ملی در  له و راهکومه

سازی هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان و های ما آگاهمندی و همراهیکی دیگر از اولویت

حل له برای مسئله ملی در کردستان است. باید تالش کرد که راهحل کومهمردم ستمدیده به راه

مقبولیت اجتماعی  بینانه برای حل مسئله ملی در کردستان هر چه فراگیرتر پذیرش بیابد و  واقع

 پیدا کند.

له خواهان حق تعیین سرنوشت به معنی حق تشکیل ایم، کومهگونه که بارها تأکید کردههمان

ها و مناطق کردنشین است. اما تأمین شرایطی که در  دولت مستقل برای مردم ساکن در استان

امی، پلیسی، سیاسی و  آن مردم کردستان بتوانند بدون نگرانی از تهدیدات و اعمال فشارهای نظ

اقتصادی و غیره آزادانه از این حق خود استفاده کنند، در گرو مبارزه برای یک اعتالی انقالبی  

در ایران، سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری حکومتی است که برخورداری عملی از  

رفع ستم ملی از   یانه بینهمه حقوق دمکراتیک مردم را تأمین نماید. بر این مبنی، تنها راه واقع

انقالبی   سرنگونی  منظور  به  سراسری  انقالبی  جنبش  یک  در  آنان  مشارکت  کردستان  مردم 

 های بدون قید و شرط سیاسی است.  های دموکراتیک و آزادیحکومت اسالمی و تأمین آزادی

کند، له در شرایطی بر استراتژی سوسیالیستی خود برای رفع ستمگری ملی تأکید می کومه  اما

اگر  و عملکرد خود قرار داده است.    هارا تحت تأثیر سیاست  کردستان  ناسیونالیسم نیز جامعه  که

اولیه نمودهای  و  نطفه  فئودالچه  واکنش  قالب  در  در کردستان  ناسیونالیستی  های  ی جنبش 

محلی در مقابل تعرضات دولت مرکزی عرض اندام کرد، اما به موازات زوال نظام فئودالی و 



   96                              بسوی سوسیالیسم  
 

داری در این مناطق، ایدئولوژی ناسیونالیستی در میان طبقات و اقشار ایش و رشد نظام سرمایهپید

بورژوازی و الیه  ایدئولوژی غالب  اقشار متوسط و  نوظهور و مرفه نفوذ پیدا کرد و به  از  هایی 

ناسیونالیسم ایدئولوژی و اهداف سیاسی معینی است که در  بورژوایی کردستان تبدیل شد.  خرده

داری سرمایه  مناسبات  گسترشجوامع دیگر همزاد پیدایش و  بسیاری  ی کردستان هم مانند  جامعه

های سیاسی مختلف است. احزاب سیاسی و طیفی از برنامهبه یک جنبش سیاسی تبدیل شده  

بینی،  اند. این ایدئولوژی دارای جهانگذاری و تدوین شدهبنیان  بورژوایی  بر اساس این ایدئولوژی

تاریخ رشد و گسترش سرمایهاتژی سیاسی، فرهنگ و سنتاستر داری های خاص خود است. 

داری هر ملت به  اساس نیاز سرمایه  عمدتاً بری ناسیونالیسم  دهد که ایدئولوژی و برنامه نشان می

ایجاد بازار داخلی و منحصر کردن این بازار در چارچوب مرزهای معین و ضرورت حفظ این مرزها 

شکل گرفته است. ناسیونالیسم، فرهنگ و ادبیات    ، های ساکن در آن مناطقنیروی توده  اتکا به به  

ای در خدمت تحقق این هدف  های خاص خود را برای تسهیل امر بسیج تودهو هنر و سمبل

داری،  شدن سرمایهالعاده و جهانیوجود آورده است. با این وجود، امروز که با رشد خارق طبقاتی به

 های اقتصادی این ایدئولوژیا بر روی حرکت کاال و سرمایه باز شده است، پایهی مرزههمه

داران کردستان نیز گام نهادن در مسیر . سرمایه است   هبین رفتاز    مبنی بر ایجاد بازار داخلی و ملی

اکنون بقای ستمگری ملی در    دانند.ادغام در بازار جهانی را در راستای منافع طبقاتی خود می 

بیکردستا در  لحاظ حقوقین  به  کردستان  داشتن  نگه  عقب  فرهنگی،  اداری،  و  سیاسی  های 

اقتصادی و ساختارهای ضعیف خدمات اجتماعی که دود آن اساساً به چشم کارگران و زحمتکشان  

می میکردستان  خودنمایی  برجستگی  با  بیرود،  این  وجود  از  ناسیونالیسم  و حقوقیکند.  ها 

اما از آنجا  کند و حضور خود در صحنه سیاسی جامعه را حفظ کرده است. ها تغذیه می ستمگری

دار و اقشار مرفه  ، طبقه سرمایهی اخیرتحوالت اجتماعی و اقتصادی چند دهه  همین  به حکمکه  

ناسیونالیست هم به  احزاب    ای برای مبارزه در جهت رفع ستمگری ملی ندارند وجامعه انگیزه

تحوالت همین  پ  حکم  از  طبقاتیبیش  پایگاه  آرزوهای  و  گرایش  با  را  خود  یعنی    یش،  خود 

که رفع ستم ملی را هدف خود قرار داده    اند و به جای آنمنطبق کرده  داران و طبقات داراسرمایه



   97                                       بسوی سوسیالیسم
 

، رسالت دهندباشند، تنها به کسب بخشی از قدرت محلی، از هر طریقی که باشد، رضایت می

حول دمکراتیکی در جامعه نیز بر دوش طبقه کارگر و تاریخی رفع ستمگری ملی و هر گونه ت

   جنبش سوسیالیستی این طبقه افتاده است.

ی جنبش انقالبی کردستان  بنابراین طبقه کارگر و مردم زحمتکش کردستان نیروی محرکه

امر مبارزه  این طبقه اجتماعی در  نیز در گرو پیشروی  هستند و پایان دادن به ستمگری ملی 

به رغم اینکه امروز در کردستان دود ستمگری ملی بیشتر از همه به چشم کارگران و  است. اما 

مردم زحمتکش می رود با این حال طبقه کارگر و زحمتکشان تنها برای مطالبه رفع ستم ملی  

ها و مطالبات اند. کارگران و زحمتکشان و زنان ستمدیده کردستان خواستهبه میدان مبارزه نیامده

ا مناسبتاقتصادی،  به  دارند که  را  اعالم  های مختلف آنجتماعی و سیاسی روشن خود  را  ها 

روزانهکرده مبارزات  در  حضور  با  بتواند  اندازه  هر  به  له  کومه  الیهاند.  و  کارگر  طبقه  های ی 

خواسته بر  پافشاری  با  و  جامعه  و  فرودست  متشکل  بطور  را  اجتماعی  نیروی  این  آن،  های 

تری  ن مبارزه سیاسی بیاورد، کل جریان سوسیالیستی را در موقعیت مناسبسازمانیافته به میدا 

 دهد.ی خویش برای رفع ستم ملی قرار میبرای رهبری جنبش انقالبی کردستان و تحقق برنامه

در طرح کارگران برای حل مسئله ملی در کردستان که از نخستین روز پیروزی همراه با 

های سیاسی، رسما اعالم و به مورد فاه اجتماعی و تأمین آزادیبرنامه حداقل در زمینه تأمین ر

ارگان  آمد، کلیه  اعمال ستم و  اجرا در خواهد  ابزار  و غیره که  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  و  ها 

شوند. کلیه قوانین و موانع حقوقی و اداری که بر اساس تبعیض شکل  تبعیض هستند، برچیده می 

به شوراهای منتخب مردم در اند ملغی می گرفته امور کردستان و مدیریت جامعه  اداره  گردند. 

می  سپرده  کردستان  سراسری  نمایندگان  شورای  و  مختلف  هم سطوح  که  شوراهایی  شود، 

ای مشخص برای گسترش مراکز تولیدی و  گذار و هم مجری قانون خواهند بود. برنامهقانون 

تبعیض ملی به هزینه دولت مرکزی، به مورد اجرا  های اقتصادی ناشی از  جبران عقب ماندگی

ای،  های فنی و حرفهشود. از طریق باال بردن سطح آموزش رایگان، از جمله، آموزش گذارده می

باال بردن سطح خدمات اجتماعی وعمومی و غیره، امکان واقعی برخورداری از حقوق برابر برای  
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ای سراسری کردستان بدون هیچ گونه قید و  گردد. نمایندگان شوراهمردم کردستان فراهم می

 های سراسری اداره امور ایران شرکت خواهند کرد.شرط و تبعیضی در ارگان 

های آگاهانه آموزشی و فرهنگی هرگونه  با تحقق چنین شرایطی و با در پیش گرفتن سیاست 

ها لق به اتنیکیابد و هویت انسانی افراد متعنابرابری احتمالی میان ملت های مختلف زوال می

ای با ستم ملی گردد. چنین جامعهها هموارتر میهای مختلف و راه در هم آمیختن آنو ملیت

بیگانه خواهد شد. در این صورت کشیدن هرگونه حصاری به دور کردستان به معنی واگذار کردن  

کارگران  اداره این جامعه به تناسب قوای سیاسی و طبقاتی موجود در آن، یعنی محروم کردن  

های خود در سطح سراسری است. چشم داشتن ایکردستان از دستاوردها و پشتیبانی هم طبقه

ترین  به یک افق سراسری، همراه با کارگران و همه مبارزین انقالبی و سوسیالیست در ایران سهل

ان  ی مردم کردستو کم دردسرترین راه برای رفع ستم ملی و تحقق اهداف و مطالبات حق طلبانه

 است. 

بدیهی است که با ایجاد چنین شرایط دمکراتیکی این مردم کردستان هستند که تصمیم 

از حقمی اوضاع جهانی و    گیرند چگونه  به  توجه  با  استفاده کنند. در چنین شرایطی،  خویش 

منطقه و  محلی  عوامل  بخشمجموعه  شرایط  و  در ای  ماندن  باقی  ما  کردستان،  دیگر  های 

ایران و مشارکت مردم کردستان در حاکمیت سراسری و شورایی کارگران و زحمتکشان    چارچوب

 کنیم. را توصیه می 

   در مورد طرح فدرالیسم 

هایی که در رابطه با رفع ستم ملی از جانب احزاب و نیروهای ناسیونالیست مطرح یکی از طرح

راهمی را  آن  حکومتی  شکل  این  مبلغان  است.  فدرالیسم  حکومتی  فرم  واقعشود،  و  حل  بینانه 

کنند. در سطح کلی فدرالیسم طرحی مربوط به آرایش  تری برای رفع ستم ملی معرفی میعملی

و حدود اختیارات دولت مرکزی است. در چنین فرم حکومتی همه ابزارهای ستمگری و سرکوب  

از قبیل ارتش، نیروهای امنیتی، سیاست خارجی و پول و قدرت اقتصادی در دست دولت مرکزی  
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ت مرکزی است که چگونه از این ابزارها  باقی خواهد ماند. واضح است که این بسته به ماهیت دول

با ماهیت و مناسبات سرمایهاستفاده می ی دولت دارانهکند و مدافعان فرم حکومتی فدرالیسم 

 مرکزی مخالفت و تضادی ندارند. 

سازند که گویا وجود ستم ملی در کردستان مبلغان فرم حکومتی فدرالیسم چنین وانمود می 

دارانه و ضددمکراتیک آن و بنابراین  ست و نه از ماهیت سرمایه ناشی از آرایش دولت مرکزی ا

گویا بدون مبارزه برای تغییر ماهیت طبقاتی دولت مرکزی و تنها در صورت غیرمتمرکز و فدرالی  

اداره شدن حکومت مرکزی و فدرال شدن کردستان مسئله ملی حل خواهد شد. از همین روی  

قاطع برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی و  در استراتژی سیاسی این احزاب مبارزه  

ناسیونالیست   نیروهای  و  احزاب  کنونی  در شرایط  ندارد.  جایگاهی  دیگر  بورژوایی  رژیم  هر  یا 

استراتژی غیرانقالبی و ماهیت مواضع سازشکارانه خود در قبال رژیم اسالمی را تحت لوای شعار 

پنهان می و  ارگان  یههمفدرالیسم  جا که طرح  از آنکنند.  فدرالیسم  نهادهای سرکوبگر  و  ها 

نه    گذاردرا در اختیار دولت مرکزی باقی می و سیاسی و نظامی و روابطه خارجی  قدرت اقتصادی  

حلی برای رفع ستم ملی نیست، بلکه خود بیانگر تداوم ستمگری ملی بوده و ستم ملی  تنها راه

 گذارد.را مانند استخوان الی زخم همچنان باقی می

کردستان   آگاه  زحمتکشان  و  کارگران  نظر  جریاناز  و  ناسیونالیستاحزاب  مدافع   های 

ندارند و    حاکم در ایران   داریسرمایه   و   مناسبات کار و سرمایه   در برابر ای  هیچ مطالبه  فدرالیسم،

طرفدار حفظ وضع موجود هستند. اما وضع موجود چیزی جز ادامه سلطه    هاآن   از این نقطه نظر

نیست.   بورژوازی  فرهنگی  و  سیاسی  فدرالیسماقتصادی،  و می  مدافعان  موجود  وضع  خواهند 

های مردم و روی کار آوردن یک حکومت  دارانه را از طریق کنترل قیام تودهمناسبات سرمایه

حکومت فدرالی که کارگران، فقرا و محرومان جامعه    کنند.  حفظ  یپارلمانسیستم  فدرال مبتنی به  

بلکه  نه  بورژوایی  باراین تنها در آن سهمی نخواهند داشت،  حکومت   یدر قواره  کرد  نیروهای 

را   ملی  سرود  و  ملی  افسانههای  ملی،  پرچم  فدرال،  برای    عنوانبه کردستان  تحمیل  ابزاری 

مردم کارگر و    باراینگیرند.  می  کاربهو محروم جامعه    دستتهیکارگران و مردم    حقوقی بهبی 
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شان ایجاد گردد،  بدون آن که تغییری در موقعیت و شرایط زندگیزحمتکش و محروم جامعه  

بیشتر کار کنند، بیشتر مالیات بدهند، کمتر مصرف کنند و اعتصاب و    "میهن خود"باید برای  

حکومت اقلیت جامعه بر اکثریت خواهد بود،    نیز  . حکومت فدرال کردستاندبرپا نکننتظاهرات  

احزاب  حکومتی   سران  و  جامعه  نخبگان  بورژواها،  فقط  که  بود    توانند میسیونالیست  ناخواهد 

له این است که  های کومهیکی از وظایف و اولویت  بگیرند.  دست  بههای کلیدی آن را  موقعیت

را   فدرالیسم دامن  مردم ستمدیده کردستان  ناسیونالیست در مورد  احزاب  توهماتی که  بار  زیر 

 زنند بیرون بیاورند. می

 مناسبات با احزاب سیاسی در کردستان 

های مرکزی و تداوم آن از جانب رژیم  دولت  دلیل اعمال ستم ملی از جانب ی کردستان بهجامعه

ناسیونالیستی تبدیل شده است. بر متن این  ، به بستری برای حضور گرایش  جمهوری اسالمی

های سیاسی مختلف با اهداف و  های عینی و وجود این گرایش اجتماعی، احزاب و سازمانزمینه

ی  طی بیش از چهار دههاند. تداوم مبارزه سیاسی  سیاسی نسبتا متفاوت، شکل گرفته  استراتژی

پشتیبانی اکثریت قاطع مردم کردستان که همواره از  های رژیم اسالمی  سرکوبگریعلیه    گذشته

 است.  کرده یافته تبدیل برخوردار بوده است، کردستان را به یک جامعه تحزب

بر بستر این اوضاع دولت مرکزی همواره ابزارهای مختلفی را برای سرکوب و به انحراف   

  سوی   ز یکزمان به کار گرفته است. اگر اطور هم کشاندن مقاومت و مبارزه مردم کردستان به 

به سرکوب مستقیم از طریق لشکرکشی، اعمال خشونت و قهر عریان، بازداشت، شکنجه، زندان  

ها و اختالفات موجود در بین احزاب  برداری از شکافدیگر با بهره  سویو اعدام روی آورده، از  

گرفتن  ی انتظار در میان مردم کردستان با یاری سیاسی فعال در کردستان، دامن زدن به روحیه

های سیاسی و همچنین تالش برای از  جانبه با برخی از احزاب و جریانی مذاکرات یکاز حربه

این خواستمحتوی خالی کردن خواست و مطالبات مردم کردستان و محدود کردن  ها در  ها 
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طلبانه و  ارچوب تنگ مطالبات فرهنگی از هیچ تالشی برای به شکست کشاندن جنبش حق چ

 کردستان دریغ نکرده است. انقالبی مردم

له که پرچم مطالبات کارگران و مردم زحمتکش و زنان ستمدیده و جنبش سوسیالیستی کومه

را برافراشته است، بنا به مسئولیتی که در قبال جنبش انقالبی مردم کردستان بر عهده دارد و به  

ب  یه دولت مرکزی، بههای اعتراضی موجود در جامعه بر علظرفیت  یکار گرفتن همههمنظور 

های های رژیم جمهوری اسالمی در میان احزاب و جریانگریمنظور محدود کردن امکان توطئه

در برابر رژیم   های الزم میان این نیروهاشرایط برای همکاری  سیاسی مسلح در کردستان، تأمین

سیاست معینی را در دستور   کنند،های سیاسی آن را ایجاب می که ضرورت  جمهوری اسالمی

له استراتژی خود در جنبش انقالبی مردم کردستان  دهد. بدیهی است که کومهکار خود قرار می

ها، پیگیرانه دنبال خواهد  را به منظور به پیروزی رساندن این جنبش، مستقل از این نوع همکاری

 کرد. 

 احترامی در کردستان بر اصل  سیاست ناظر بر مناسبات ما با دیگر احزاب و نیروهای سیاس •

به اصل آزادی ها  ، پایبندی آنهای دموکراتیک مردمبه حقوق و آزادی  هاو پایبندی آن

آمیز  عنوان یکی از ارکان مبارزه مسالمتهبدون قید و شرط فعالیت سیاسی در کردستان ب

   .استوار استسیاسی 

اکید   طور هن به روشنی و بالزم و ضروری است که همه نیروهای سیاسی فعال در کردستا •

استفاده   پایاز اسلحه در پیشبه سیاست عدم  بندی برد اختالفات سیاسی متعهد شوند و 

 .بدون چون و چرای خود به این امر را به جامعه کردستان اعالم نمایند

رژیم • با  ارتباط  هرگونه  از  و    ؛اجتناب  حقوق  با  ارتباط  در  مرکزی  حکومت  با  مذاکره 

دم کردستان، امری منحصر به هیچ حزب و یا سازمانی نیست. الزم است  های مرخواست 

 با دولت مرکزی منع گردد. و مخفی  هرگونه ارتباط جداگانه 
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امر  حق و  رسمیت شناختن اصل حاکمیت مردم؛ حاکمیت و اداره جامعه در کردستان    هب •

از رأی و   ی ارادهبدون چون و چرای مردم است و احزاب سیاسی مجاز نیستند مستقل 

 مستقیم مردم، حاکمیت را در هیچ سطحی مابین خود تقسیم کنند.

ائتالف • به  شدن  وارد  از  دخالتاجتناب  به  توجه  با  منطقه؛  سطح  در  ارتجاعی  گری  های 

ارتجاعی منطقه مانند عربستان و ترکیه   داریِهای سرمایههای جهانی و حکومتابرقدرت 

سرپناه های بحران خاورمیانه و نقشی که در ویرانی شهرها، کشتار و آواره و بیو ... در کانون

ستم مردم  داشته  دیدهکردن  منطقه  ائتالفاین  به  شدن  وارد  هرگونه  از  باید  های اند، 

 ها اجتناب گردد.ای و جهانی با این قدرتمنطقه

ن • منافع  همکاری  راستای  است در  بگیرد، الزم  انجام  یروهای سیاسی در هر سطحی که 

و در جهت تقویت مبارزات  بوده  عمومی کارگران و مردم ستمدیده در سطح ایران و منطقه  

کشورهای    درهای سرکوبگر مردم  ها علیه جمهوری اسالمی و دولتجمعی و مستقیم آن

 منطقه انجام بگیرد. 

کومه • نظر  رعااز  پیشله  و  اصول  تودهشرطیت  حضور  گرو  در  فوق  و  های  کارگر  های 

اصول    این  اگر چه رعایتدیده کردستان در صحنه سیاسی جامعه است.  زحمتکش و ستم

های  و همکاری  آمیزها، زمینه را برای یک مناسبات و مبارزه سیاسی مسالمتشرطو پیش

ه با رژیم جمهوری اسالمی هموار  در مبارز  میان احزاب و جریانات سیاسی کردستان  موردی

استراتژیمی وجود  به  نظر  ولی  در کند،  ناسیونالیست  احزاب  با  متفاوت  سیاسی  های 

کردستان، وارد شدن به ائتالف سیاسی، یا اتحاد عمل پایدار و یا قرار گرفتن زیر چتر یک  

ناسیونالیست  پیمانی احزاب  کند. برای نمونه همها را غیر ممکن میپالتفرم سیاسی با آن 

سلطنت  مانند  ایرانی،  اپوزیسیون  شوونیست  نیروهای  همبا  یا  و  سازمان  طلبان  با  پیمانی 

و   است  ایران  در  دیگر  اسالمی  برپایی یک جمهوری  خواهان  که  ایران  خلق  مجاهدین 

ورزند، و یا در پیش گرفتن  دشمنی می  ستانها با حق تعیین سرنوشت مردم کردهمگی آن
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به   اتکاء  قدرتسیاست  دولتدخالت  و  امپریالیستی  کههای  منطقه  ارتجاعی  رای  ب  های 

آمیز هستند از جمله موانع استراتژیکی هستند که کردستان مخاطره طلبانه مردمحق  جنبش

 کند. های سیاسی با این احزاب را غیر ممکن می وارد شدن به ائتالف

 جایگاه نیروی مسلح 

است دوباره مورد تأکید قرا بگیرد، ضرورت حفظ و تقویت  های دیگر که الزم  یت ویکی از اول

شود که رژیم جمهوری  له است. این ضرورت از این حقیقت تاریخی نتیجه می نیروی مسلح کومه

اسالمی برای تثبیت حاکمیت ضد انقالبی خود به مردم کردستان اعالم جنگ کرد و این جنگ 

ستان هنوز ادامه دارد. مردم کردستان در برابر  در اشکال مختلف و ازجمله میلیتاریزه کردن کرد

کومه  و  بردند  اسلحه  به  دست  تعرض  سازمان این  از  برابر  له  در  مسلحانه  مقاومت  دهندگان 

عنوان  لشکرکشی رژیم به کردستان بود. مردم کردستان هنوز هم رژیم جمهوری اسالمی را به 

ها  سلب کرده است. همین واقعیات  ها راشناسند که حقوق و آزادی آنیک نیروی اشغالگر می

گذارد. له و ظرفیت مبارزه مسلحانه را پیش روی میهستند که ضرورت حفظ نیروی مسلح کومه

له روبرو های عملی در برابر بازسازی نیروی مسلح کومهبنابراین اگر اکنون با مسائل و دشواری

 هستیم. ضروری است که این دوره را پشت سر بگذاریم.  

ایم فعالیت مسلحانه و گسترش و محدود کردن آن تابعی از نیازهای اراه تأکید کردهما همو

ای است و برای حفظ جایگاه و اعتبار مبارزه مسلحانه، از کردستان عراق  مبارزات سیاسی و توده

کنیم. اما تأکید بر این سیاستِ  عنوان یک پشت جبهه برای پیشبرد مبارزه مسلحانه استفاده نمیبه 

کاهد. عالوه بر این از استقرار تشکیالت  له نمیلی یک ذره از اهمیت حفظ چهره مسلح کومهاصو

به له در کردستان عراق می علنی کومه با داخل،  توان  ارتباطات  برای گسترش  عنوان پایگاهی 

جوانان عالقه آموزش  و  پیشبرد پذیرش  برای  تسهیالت  ایجاد  و  مبارزه  از  عرصه  این  به  مند 

  ی کمونیستی بهره برد.ها فعالیت

  2022ریل وآ  - 1401فروردین 
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5 

   سیزدهم حزب کمونیست ایران یقرار مصوب کنگره 

 لهدر مورد جریان انشعابی از حزب و کومه 

انشعاب جناح  از آن از  دلیل گذشت چند ماه  به  ایران  جا که کنگره سیزدهم حزب کمونیست 

از بحران و کشمکش ارزیابی  و تشکیالتی چند سال گذشته درون حزب    هایراست،  سیاسی 

 له سازمان کردستان حزب را در دستور کار خود قرار نداد، لذا: کمونیست ایران و کومه

درمورد   کنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران، بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (1

ز ماهیت اختالفات  و تبیین آن ا  لهکومه انشعاب جناح راست از حزب کمونیست ایران و  

  ژانویه  16برابر با    1400دی ماه    26که به تاریخ  سیاسی و تشکیالتی با جریان انشعابی  

 دهد.انتشار یافت را مورد تأیید قرار می 2022

با برگزاری کنگره جناحی و با    طلبانهجا که رهبری جناح راست در یک اقدام انحالل از آن  (۲

در پروسه انتخابات    داشتندممانعت از شرکت کلیه اعضائی که به جناح چپ تشکیالت تعلق  

این کنگره به بهانه واهی درست کردن تشکیالت موازی، انشعاب و جدائی خود از حزب  

  .دکر  عملی  و  اعالم   را   حزب  این   کردستان   سازمان  عنوان به   لهکومه کمونیست ایران و از  

جا که در هنگام این انشعاب اکثریت هفتاد و پنج درصدی کمیته مرکزی  همچنین از آن

حزب منتخب کنگره دوازدهم حزب کمونیست ایران در حال انجام وظایف روتین خود بود،  

لذا کنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران استفاده جریان انشعابی از نام حزب کمونیست 

طلبانه  زمان کردستان حزب کمونیست ایران را اقدامی تاکتیکی و فرصت له ساایران و کومه

  داند.و به لحاظ سیاسی و تشکیالتی ناروا و نامشروع می

 کنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران

 2022آوریل  16ـ  1401فروردین  27
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 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران  یبیانیه 

 له کومه درمورد انشعاب جناح راست از حزب کمونیست ایران و 
 

از چند سال پیش بخش  های مختلف تشکیالت  اختالفات سیاسی و تشکیالتی و بحرانی که 

ایران و     بود،   کرده  تقسیم  هم  از  متمایز  جناح  و  قطب   دو  به   عمالً  را  لهکومه حزب کمونیست 

به    لهکومه  جناحی  کنگره  برگزاری   برای   راست   جناح  رهبری  عملی  اقدام  و   تصمیم  با  و  اکنون

 با  و  جناحی  کنگره  برگزاری   با  لهکومهآخرین مرحله خود رسیده است. کمیته مرکزی کنونی  

  این   انتخابات  پروسه  در  دارند  تعلق  تشکیالت  چپ  جناح  به  که  اعضائی  کلیه  شرکت  از  ممانعت

درست   بهانه   به   کنگره حزب    عمالً  موازی،  تشکیالت  کردن   واهیِ  از  خود  جدائی  و  انشعاب 

های پیشرو و انقالبی  عنوان سازمان کردستان این حزب و از سنت به   لهکومه کمونیست ایران و از  

 .تاکنونی این جریان را اعالم و عملی کرده است

کمیته مرکزی حزب با اعتقاد به اینکه جریان ما ابزار مبارزه کارگران و مردم زحمتکش و  

ها حق دارند در سرنوشت آن دخیل باشند و در جریان مسائل و مشکالت آن  یده است، آن ستمد

های جناح راست تالش  قرار بگیرند، طی چند سال گذشته در مقاطع مختلف و علیرغم کارشکنی 

های  ویژه فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش ه های حزبی افکار عمومی و ب کرد از طریق رسانه 

 .جریان ماهیت واقعی اختالفات و سیمای سیاسی بحران درون حزب قرار دهداجتماعی را در 

 به  مختلف  هایرشته  با  که  لهکومهوجود اختالف نظر سیاسی در حزب کمونیست ایران و  

دستان از یک موقعیت اجتماعی برخوردارند، همواره بخشی  کر  در  ویژهبه   و   هستند  مربوط  جامعه

های آن از این حقیقت  است. وجود اختالف نظر سیاسی و پیچیدگیاز موجودیت این جریان بوده  

های اجتماعی و گرایشات فکری  گیرد که جامعه به طبقات متضاد، با جنبش ساده سرچشمه می 

داری در حالت تعارض های مختلف تقسیم شده است. طبقات در جامعه سرمایه و سیاسی و سنت 

و گاه آشکار و در حرکت و پویایی قرار دارند. بر متن  ناپذیر، گاه پنهان  و تخاصم دائمی و وقفه 
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شوند. احزاب  های اجتماعی و سیاسی با اهداف متفاوت بر پا میتضاد و کشمکش طبقات جنبش 

 تعارض  در  ایعمدهگیرند نقش  های سیاسی و اجتماعی شکل می سیاسی که بر بستر این جنبش 

 در  را  هاجدال  این  ناگزیر  به  نیز  خود  و  کنندمی  ایفا  مبارزه  این  تکامل  و  جامعه  اصلی  طبقه  دو

  موقعیت  و  بافت.  کنندمی  منعکس  خود   درون  در  سبک کاری   و  سیاسی  نظری،  مختلف  اشکال

طبقات    تکامل  مراحل  بیانگر   کنند،می   پیدا  سیاسی  احزاب   که  خاصی  اجتماعی همین  مبارزه 

درون   از  چگونه  کمونیستی  جریان  که  است  این  سر  بر  مسئله  تمام  بنابراین  است.  اجتماعی 

بازتاب جدال زیادی  تا حدود  این جامعه  مجادالت سیاسی و کشمکشی که  واقعی درون  های 

 .آیدکند و سالم، متحد و فعال بیرون میاست، منافع حرکت تاریخی طبقه کارگر را نمایندگی می

ها بود که گیریبا این درک از ریشه و جایگاه اختالف نظر سیاسی در درون حزب و جهت

های اخیر مدام رفقای رهبری حزب، جناح مقابل را که با برخی از مبانی فکری و خط  در سال

مناسبت به  و  داشتند  اختالف  تشکیالت  رسمی حزب  درون  را در  اختالفات  این  مختلف  های 

  علنی   سطح  در  را  خود  هایدیدگاه  تا  کردیممی ه اجرا در آورده بودند، را ترغیب  مطرح کرده و ب

  فکری   سیاسی،  هایجنبه   کردن  روشن  بجای  رفقا   این  متأسفانه.  بگذارند  قضاوت  معرض   به  هم

 پاسخ  و  علنی  سطح  در  آن  دادن  قرار  قضاوت  معرض  به  و  حزب،  با  خود  اختالفات  ایِبرنامه   و

ها در مقابل، طی  های دیگری در پیش گرفتند. آناالت پیرامون آن روش سؤ و ابهامات  به دادن

راه انداختند مدافعان پیگیر برنامه و استراتژی  ه های مختلف تشکیالت بهایی که در بخشکمپین

 متهم  را   ما  کردند،  منتسب  حزب  از   بیرون  سیاسی  هایجریان  به   را  لهکومه و مبانی فکری حزب و  

را تضعیف و اردوگاه آن در کردستان عراق را جمع کنیم، اتهام    لهکومه  خواهیممی  هک  کردند

له را مطرح کردند و با این نوع کمپین و گرد و خاکی که به پا کردند،  کودتا علیه دبیر اول کومه

فضای سیاسی درون تشکیالت را مسموم کرده تا اهداف تشکیالتی خود را پیش ببرند. این جار  

مبانی    و جنجال از  عمل  در  خودشان  که  بود  حالی  در    حزب   استراتژیک  و  ایبرنامه تبلیغاتی 

 مبانی   با  که  کردندمی  اتخاذ  مواضعی  و  هاسیاست   و  بودند  گرفته  فاصله  لهکومه  و  ایران  کمونیست

  مبارزه   روش  رفقا  این  اینکه  علیرغم.  نداشت  خوانایی  لهکومه  و  حزب  هایتاکتیک  و  هاسیاست 
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با  کمی   توجیه  چگونه  را  خود  سیاسی این جناح  اعضای رهبری  از  بعضی  بود که  ردند، روشن 

موجودیت حزب کمونیست ایران و فعالیت سراسری مخالف بوده و خواهان انحالل آن بودند و  

  و   کارگری  انقالب  پذیریامکان   جمله  از  حزب  استراتژیک  و  ایبرنامهثانیا با بسیاری از مسائل  

در کردستان، شیوه برخورد به احزاب بورژوایی    یشورای  حاکمیت  کشور،  یک  در  سوسیالیسم  تحقق

و ناسیونالیست، تالش برای شکل دادن به یک قطب چپ و سوسیالیستی در سطح سراسری و  

 .در کردستان، سبک کار کمونیستی و دمکراسی درون تشکیالتی اختالف جدی دارند

انحالل   برای  تالش  که  گرایش  یک  وجود  راست  جناح  بدنه  و  رهبری  کادر  حزب  در 

  در   این.  است  انکارناپذیر  است  داده  قرار   خود  فعالیت  محور  در   را  لهکومه کمونیست و ادغام آن در  

سال پیش ضرورت تشکیل حزب کمونیست    38  که   سیاسی  و   اجتماعی  شرایط   آن  که   است  حالی

  مدت   این  طی .  انددهایران را ایجاد کردند نه تنها به قوت خود باقی هستند، بلکه تشدید هم ش 

میلیون نفر افزایش    45های کارگری به بیش از  عیت ایران دو برابر شده است، جمعیت خانوادهجم

، مسائل اجتماعی جدیدی پا به عرصه  پیدا کرده است. شمار کارگران صنعتی پنج برابر شده است 

  شهرنشینی   است،  شده  ایجاد  هاتوده  و  کارگران  آگاهی  در  عظیمی  تحوالت  اند،گذاشته وجود  

ته و این مجموعه تحوالت سیاسی و اجتماعی ما را در وضعیت کامال متفاوتی نسبت  یاف  گسترش

های اول فعالیت حزب کمونیست قرار داده است. این رفقا که خواهان ادغام تشکیالت  به سال

 جدید  اوضاع  شناخت  از  واقع  در  هستند  ایران  کمونیست  حزب  انحالل  عمل  در  و  لهکومهحزب در  

این دوره بر دوش ما قرار گرفته است عاجز هستند. در حالی که اگر   در   که  عظیمی  وظایف  و

 روشنی از پیشروی جنبش کارگری و سوسیالیستی داشته باشد، آنگاه قطعاً  کسی افق و دورنمای

به تشکیالتی چون حزب کمونیست ایران برای ادای سهم در تحقق این چشم انداز نیاز خواهد 

 کمونیستی   و  کارگری  جنبش  تضعیف داشت. انحالل حزب کمونیست ایران آشکارا در خدمت  

از    .است  ایران و  کردستان  عرصه  حزب  در  وجود  نیز  کردستان  مردم  زندگی  و  مبارزه  زاویه 

کمونیست ایران و فعالیت در این قالب حیاتی است. در عصری که ناسیونالیسم به کمک همه 

های میان صفوف کارگران متعلق به ملیت  در  تفرقه   به  خود  ایمه ذخایر فرهنگی و سیاسی و برنا
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شاهد فجایعی همختلف دامن می روزه  ما هر  و  برنازند    هایمشیخط  و  هامهستیم که تحت 

  یک به اتکا نیز کردستان در  جا این در دهد،می روی دنیا مختلف  نقاط در ناسیونالیستی سیاسی

بستگی طبقاتی کارگران  هم  تقویت  به  مؤثرتری  طور   به   کمونیستی  و   سراسری  سازمان  و  حزب

آینده کارگران کرد و غیرکرد نیز  کند و از زاویه مصالح طبقاتی حال و  کرد و غیرکرد کمک می

می  بهتر  سنگر  این  از  ما  است.  ایران ضروری  کمونیست  حزب  نام  تحت  فعالیت  توانیم  ادامه 

های اعتراضی و پیشرو اجتماعی همبستگی انقالبی مردم کردستان با جنبش کارگری و جنبش

چارچوب حزب در سطح سراسری برای سرنگونی جمهوری اسالمی را تقویت کنیم. فعالیت در  

های پیشرو اجتماعی بر علیه جمهوری  کمونیست ایران و حضور در جبهه مبارزه کارگران و جنبش

یه  عل  بر  که  ایران  بورژوازی  هایهاسالمی ما را در موقعیت بسیار بهتری برای خنثی کردن پروژ

می  قرار  است  جریان  در  ملی  ستم  رفع  بورژوای جنبش  نیروهای  و  احزاب  تحرک  اگر  ی  دهد. 

دادن به آلترناتیو  های اپوزیسیون بورژوازی ایران برای شکلکردستان در همراهی با دیگر بخش

مذاکره با رژیم اسالمی برای به بیراهه کشیدن مبارزات   حکومتی و همزمان کوبیدن بر طبل 

  مردم کردستان که این روزها در جریان است، را در نظر بیاوریم اهمیت کار در این عرصه را بهتر 

یابیم. و باالخره از لحاظ ضرورت حل مسئله ملی کرد به شیوه اصولی و مفید به حال در می

  ایران   کمونیست  حزب  ارچوبچ  در  لهکومه کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم کردستان،  

تراتژی و برنامه خود برای حل مسئله ملی را پیگیری کند. حزب کمونیست ایران  اس  تواند می  بهتر

خاطر  ه های درونی امروزی آن، بمستقل از ارزیابی گذشته آن و مستقل از مسائل و کشمکش

شان طی چهار های فوق، وجودش ضروری است. اما رهبری جناح راست که کلیه اقداماتواقعیت

از   فقط  اکنون  است،  بوده  ایران  انحالل حزب کمونیست  راستای  در  و  مسیر  در  گذشته  سال 

  له، کومههای درونی حزب و  پورتونیستی و از زاویه حفظ نیرو در دل کشمکشموضعی تاکتیکی و ا

 .دهندمی جلوه ایران کمونیست حزب بقای  طرفدار را خود

مقابل، مسئله حاکمیت شورایی در   رفقای جناح  با  از محورهای مورد اختالف  یکی دیگر 

تان است. در حالی که بر  کردستان و شیوه برخورد به احزاب بورژوایی و ناسیونالیست در کردس
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 مردم شورائی حاکمیت تحقق هایشرط پیش از یکی کردستان در لهکومهاساس سند استراتژی 

 کردن  جایگزین  برای  کردستان  در   بورژوایی  احزاب  هایتالش   گذاشتن  عقیم  کردستان  در

ارگان حا  نهادهای با  اسالمی  جمهوری  رژیم  محلی  کمیت  بورژوازی  مردمی  فوق  است،  های 

هم در جزئیات بر سر پروسه  رهبری جناح مقابل به دستیابی به توافق با احزاب ناسیونالیست آن

کنند. در حالی که تجربه تاریخی بارها و بارها نشان واگذار کردن حاکمیت به مردم تأکید می

واند  تداده است که حاکمیت مردم و به زعم ما حاکمیت شورائی مردم در کردستان فقط و فقط می 

  شهرهای  در  ایتوده  خیزش  و   جنبش  همان  یعنی.  باشد  پایین   از  ایهمحصول یک جنبش تود

 بودیم   شاهد  کردستان  شهرهای  از  بسیاری  در  آبان  خیزش  در  را  آن  از  ایجلوه  که  کردستان

پانی  پاشیدن  هم  از   و   سقوط  موجبات  تواند می و    در   اسالمی  جمهوری  حاکمیت  هاییهروها 

  برخاسته   جنبشی  چنین  فقط .  دهد  پایان  کردستان  در  آن  گریاشغال  به  و   آورد  فراهم  را  کردستان

  و  شهرها در را ایتوده حاکمیت  هایارگان و نهادها خود دل  در شد خواهد قادر جامعه اعماق از

ختار قدرت سیاسی برای اداره و مدیریت سا یک دادن سازمان با و کند برپا کردستان روستاهای

  به   هادههای سیاسی و انقالبی وقتی که توپیروزی خود را قطعیت بخشد. در دوره بحران جامعه  

  دسترس   در  هایاهرم  به  کشند،می   زیر  به  را  حاکم  سیستم  هایارگان  و  نهادها  و  آیندمی  در  حرکت

برپایی نهادها و اد  سیستم  در  خالء  هر  و   برندمی   دست   سیاسی  قدرت  اعمال با  را  اری جامعه 

  در   نباید.  گیرندمی   دست  در  را   شهرها  و   محالت  اداره  و  کنندمی  پر  ایدههای حاکمیت توارگان

 هم   از  و  ایستاد  خواهند  روند   این  مقابل  در  ناسیونالیست  احزاب  که  داد  راه  خودبه   تردیدی  باره  این

داران و  سرمایه ریزند.  آن نقشه می   گذاشتن  عقیم  و  مردم  هایتوده  خیزش  کنترل  برای  اکنون

  کردستان   در  تا  اندندادهاحزاب بورژوایی در هیچ کجای دنیا حکومت را دو دستی تحویل مردم  

  جریان   در.  بدهند  تحویل  هاتوده  به  را  حکومت  "لهکومه"  با   توافق   در  ناسیونالیست  احزاب   ایران

کشمکش حاد طبقات  ائل مورد  مس  از   یکی  حاکمیت  مسئله  همیشه  انقالبی   و  سیاسی   هایبحران 

  این .  است  بوده  تحت ستم  و  محروم  هایدهباال و احزاب سیاسی متعلق به آنان با کارگران و تو

 سوسیالیستی  استراتژی  هایپایه   از  یکی   اندرسیده   اثبات  به   بارها  تاریخی  تجربه  در  که  باورها

احزاب ناسیونالیست با    که   طورهمان   است  این مسئله.  است  کردستان   انقالبی  جنبش  در  لهکومه
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قاطعیت به دنبال استراتژی خودشان هستند و کنترل قیام مردم، انتقال قدرت به احزاب، تشکیل  

ارتش ملی و تدارک تشکیل پارلمان و ربودن قدرت از دست مردم را در دستور کار خود قرار  

گفتمان  تبد  پی  در  اکنون  هم  از قاطعیت  و  بینیروشن  با  باید  هم  لهکومه  اند،داده کردن  یل 

حاکمیت شورائی به یک گفتمان نیرومند در جامعه کردستان، به راه انداختن یک جنبش شورایی 

  قیام   فردای  ای درتوده  تسلیح  و  ایدهدر شهرها و روستاهای کردستان بر بستر رشد اعتراضات تو

اسی متکی  سی  قدرت  تصرف   استراتژی   از  ناسیونالیست  احزاب  که   طورهمان .  باشد  مردم  پیروزمند

بر یک سیستم پارلمانی و تشکیل ارتش میهنی و تکرار تجربه کردستان عراق در ایران کوتاه 

  بر  ناسیونالیست احزاب  با  توافق  زمینه در  باوریخوش  به   زدن دامن  با نباید  هم لهکومه آیند، نمی

متشکل   هایتوده  سلیحت  و   شورایی  حاکمیت  استراتژی  مردم،  به   حاکمیت  حق  واگذاری  پروسه   سر

  تبدیل   کردستان  در  بورژوایی  احزاب  هایژهرو پروبه دنباله   در شوراها را به حاشیه براند و عمالً 

 .گردد

 له،کومه یکی دیگر از محورهای مورد اختالف در درون تشکیالت حزب کمونیست ایران و  

ناح  ج   رهبری  اعضای  از.  است  بوده  کشور  یک  در  سوسیالیسم  تحقق  پذیریامکان   سر  بر  اختالف

  در . اندگفته  سخن  "نیست پذیرامکان  کشور یک در سوسیالیسم  تحقق "راست بارها اندر باب تز 

  کند می   تأکید  کارگران  شورائی  حکومت   و   کارگری  انقالب  استراتژی   بر  که  ما  حزب   برای  که  حالی

  این   جز  راهی   گرفت  دست   در  را   سیاسی   قدرت  و   کرد  انقالب  کارگر  طبقه  وقتی   باشد،  روشن   باید

ریزی  ر پیش رو ندارد که باید برای متحول کردن اقتصاد جامعه در جهت اهداف خودش برنامه د

فرمان نمی  با صدور چند  است که حکومت کارگران  را جانشین  کند. روشن  تواند سوسیالیسم 

اما حکومت شورائی کارگران میسرمایه اجتماعداری کند.  و  امکانات دولتی  به کار تواند  را  ی 

ریزی دقیق اقتصاد در جهت نظام اشتراکی و سوسیالیستی راه رسیدن به اهدافش  بگیرد تا با برنامه 

را کوتاه و تسریع کند. برای حکومت کارگران بدیهی است که سوسیالیستی کردن تولید در جامعه  

رین مشکالت و هایی از صنایع کلیدی شروع شود که کمتتواند در شاخهصنعتی مانند ایران می

های مختلف دستاورد و موانع را سر راه داشته باشد. هر چه سوسیالیستی کردن تولید در شاخه 
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انسان نیاز  به  پاسخگویی  جهت  در  را  خود  انسانمحاسن  واقعی  آزادی  و  کند  آشکارتر  ها ها 

  الیسم سوسی  پیشرفت  راه  در  ترهدارتر شود، دولت خود مدیریتی تولیدکنندگان هم جسورانریشه

 .داشت  برخواهد گام

از طرف دیگر در حالی که تالش برای ایجاد قطب چپ و کمونیستی در ایران و در کردستان  

جهت و  ایران  کمونیست  حزب  رسمی  سیاست  و  استراتژی  از  پلنومبخشی  کمیته گیری  های 

 این   برابر  در  مختلف  اشکال  به  راست  جناح  رهبری  اما  است،  بوده  لهکومههای حزب و  مرکزی

  در   کمونیستی   و  چپ بلوک  به   دادنشکل   سیاست  با  کردن مخالفت.  اندکرده  کارشکنی  هاتالش 

 طبقاتی  جامعه  یک  هم  کردستان  جامعه.  است  کردستان  جامعه  واقعیات  ندیدن  معنای  به  کردستان

  و   گرایشات   ها،جنبش  رویارویی طبقات،  و  جدال  و  کشمش  متن  بر  نیز  جامعه  این  در  است،

عیات عینی و غیر قابل انکار وجود دارند که هر کدام از  واق  عنوانبه   سیاسی  مختلف  هایسنت 

های گیری احزاب و جریان ها و گرایشات سیاسی اجتماعی و جا افتاده، خود بستر شکل این سنت 

 مختلف سیاسی را به وجود آورده است. گرایش اسالم سیاسی، جنبش و سنت ناسیونالیستی و 

دهند. در  جنبش سوسیالیستی، هر کدام بخشی از واقعیت عینی جامعه کردستان را تشکیل می

به  ناسیونالیستی  گرایش  بستر  بر  احزاب و سازمانکردستان  اجتماعی  گرایش  های عنوان یک 

های جاافتاده فعالیت  کنند و دارای کادر، پیشینه تاریخی و سنت مختلف شکل گرفته و فعالیت می 

د. در این میان جنبش و گرایش سوسیالیستی در کردستان هم از این قاعده مستثنی  خود هستن

  این .  کنندمی  فعالیت سیاسی  مختلف  احزاب  و  لهکومهنیست. بر متن این جنبش عینی و واقعی  

  عمومی،   اعتصابات  سنت .  دارد  را  خود  شده  شناخته  مبارزاتی  هایسنت   و  کادر  هم  جنبش

روز کسیونآ  برپائی  مه،  ماه  اول  هایآکسیون  برگزاری  کارگری،  اعتراضات  و  اعتصابات های 

های این  جهانی زن، دفاع از حقوق کودکان و مبارزه علیه تخریب محیط زیست بخشی از سنت 

 اعتبار   و  اجتماعی  نفوذ  از  لهکومهآیند. درست است که  جنبش و گرایش اجتماعی به حساب می

ر ب  هم  دیگر  کمونیستی  و  چپ  احزاب  اما  است،  برخوردار  کردستان  هجامع  در  انکاری  قابل  غیر

کنند. این احزاب مستقل از هر نوع ارزیابی که  متن همین سنت مبارزاتی در کردستان فعالیت می
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در مورد دامنه فعالیت و نفوذ خود دارند، با برنامه و فرهنگ سیاسی خاص خود در این جامعه 

یافته بنابراین اگر جنبش و گرایش ناسیونالیستی در کردستان یک گرایش تحزب حضور دارند.  

یافته است. بر متن این  است، گرایش چپ و سوسیالیستی هم در این جامعه یک گرایش تحزب 

ها در اوضاع عمومی تالش چند سال پیش احزاب ناسیونالیست در کردستان برای گردآمدن آن

ها بر سر مبانی مشترک همکاری به لحاظ تاریخی در جامعه  مرکز همکاری و توافق نظر آن

دستان یک گام به پیش است و انتخاب سیاسی بین راست و چپ جامعه  کر مانند ایهیافتتحزب

برای تو  احزاب  همکاری  مرکز  گیریشکل  با  مخالفت  ما  کار.  کندمی  ترراحت  مردم  هایدهرا 

 و   کارگران  مبارزه  نیاز  به  پاسخگویی  موضع  از  باید  هم  لهکومه   بلکه  نیست،  ناسیونالیست

ی ایجاد یک قطب چپ و سوسیالیستی در کردستان  برا  تالش  عمل  ابتکار  کردستان  زحمتکشان

اتفاقاً بگیرد.  نیروها و جمع  را در دست  پایدار دیگر احزاب و  برای جلب همکاری  های  تالش 

و سوسیالیستی و توافق بر سر جزئیات    کمونیست در کردستان و شکل دادن به این قطب رادیکال

تواند به تقویت جنبش  بلیغی موفق، می ت  و  سیاسی  هایکمپین  انداختن  راه  به  برای  هاییژهپرو

 مند نقشه  مبارزه   با  ایمدهطور که بارها تأکید کرسوسیالیستی در جامعه کردستان منجر شود. همان

 ایپایه   حقوق  بیانیه  از  دفاع  حول  کمپین  کردستان،  در  کولبران  کشتار  با  مقابله  و   بیکاری  علیه

گفتمان حاکمیت شورائی مردم به یک    تبدیل  برای  مشترک  تالش  کردستان،   در  زحمتکش  مردم

توانیم حرکت رادیکال و سوسیالیستی را در کردستان تقویت کنیم. گفتمان نیرومند در جامعه، می 

  مبارزاتی   تجارب  از  سرشار  که  کردستان  مانند  اییافتههای مشترک در جامعه تحزببا این تالش 

ها است که جنبش و  د این فعالیتپیشبر  متن   بر  و  کرد،  ایجاد  تازه  هایفرصت   توانمی   است، 

نوع گفتمان سوسیالیستی در کردستان می این  انداختن  به راه  با  پیدا کند.  تواند نقش رهبری 

های چپ و رادیکال با  کمونیست، انسان "منفرد"کارزارهای مؤثر در کردستان است که هزاران 

 .کنندپیوندند و جایگاه خود را در این کارزارها پیدا میگرایشات سیاسی و نظری مختلف به آن می

 *** 
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اما واقعیت این است که به رغم وجود آن اختالف سیاسی و نظری که به اختصار به آن  

  سرانجام   و  لهکومه پرداختیم، این اختالفات به تنهایی وضعیت بحرانی حزب کمونیست ایران و  

ها ر چه در مغایرت با سیاست اگ  نظرات  و  هادیدگاه  آن.  دهندنمی   توضیح  را  راست  جناح  انشعاب

  غیرعادی   ایپدیدهها در یک حزب سیاسی کمونیستی  می حزب هستند، اما وجود آنو مواضع رس

 اتفاقاً .  شوند  پیگیری  و  شده  گذاشته  بحث  به  سالم  فضایی  در  توانستمی  اختالفات  این.  نیست

نمایی ختالفات بزرگا   اینکه  ادعای  یا  و  سیاسی  نظر  اختالف  وجود  انکار  جای  به  رفقا  این  اگر

  بیرون   در  کهطوریبه  کردند،می   مطرح  جامعه  به   رو   و  علنی  سطح  در   را  شانهایبحث   اند، هشد

  مسائل   شدن  ترشفاف  با  حداقل  توانستندمی   اینکار  با  چیست،  سر   بر  اختالفات  که  بدانند   هم  ما  از

ورت و با پایبندی  صآن  در  تنها.  کنند  کمک  حزب  درون  در  سیاسی  هایبندیگروه   و  اختالف  مورد

بندی سیاسی در مسیر وحدت  رغم وجود جناحتوانستند به های انقالبی و پیشرو بود که میسنت به  

صفوف تشکیالت قدم بردارند. اما این رفقا از یک طرف با انکار وجود اختالفات سیاسی و از  

ها و سبک کار به شدت ضددمکراتیکی که در مبارزه سیاسی و تشکیالتی  طرف دیگر با روش 

بندی شدید بندی و جناحند، بحران تشکیالتی را پیچیده کردند و موجبات یک قطبدر پیش گرفت

 .آلود و سرانجام انشعاب را فراهم آوردندو تنش 

ها با درس گرفتن از تجربه انشعاب جریان زحمتکشان و جدائی فراکسیون فعالیت تحت آن

  انحالل   مشی  خط  حول  لهکومه تشکیالت حزب کمونیست ایران و    در  که  دانستندمی  له،کومه نام  

 کشور،  یک  در  سوسیالیسم  ناپذیریتحقق   و  کارگری  انقالب  با   مخالفت   ایران،  کمونیست  حزب

  توانند نمی  سوسیالیستی،  و  چپ   قطب  ایجاد  با  مخالفت   و  کردستان  در  شورایی   حاکمیت  با  مخالفت

هایی که پیشتر . از اینرو با تشدید آن نوع آژیتاسیونکنند  همراه  خود  با  را  حزب  اعضای  اکثریت

ها و بطور  ویژه در مقطع برگزاری انتخاباته اشاره کردیم و آلوده کردن فضای سیاسی تشکیالت ب

مشخص در مقطع برگزاری کنگره هفدهم و کنفرانس دوازدهم تشکیالت خارج سعی کردند که 

  یکدست   رهبری  یک  به   دادنشکل  و  خود  هایژهای پیشبرد پروتجربه را در راست  افکار اعضای کم

 هایارگان  تسخیر  آنها  تشکیالتی  استراتژی.  کنند  مهندسی  حزب  رهبری  مختلف  هایارگان   برای
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 آنها .  بود  یافتهسازمان  هایپردازیدروغ   بر  تکیه  با  لهکومه  و   حزب  رهبری  و   تشکیالتی  مختلف

این  کنند  تسخیر  را  رهبری  های ارگان   طریق  این  از  خواستندمی سیاسی  و  مواضع  پیشبرد  بار 

  و   ادامه  در  را  دارند  قرار  لهکومه   و  حزب  استراتژیک  و  ایمهخودشان را که در تقابل با مبانی برنا

  خواستند می  رفقا  این.  دهند  جلوه  لهکومه  و  حزب  تاکنونی  مواضع  و  هاسیاست   با  پیوستگی  در

این حقیقت  راین   از   ببرند،   پیش   چپ  پوشش   در   را  خود  روانه راست   مواضع بیان  از    که   سادهو 

  و   ایران   کمونیست  حزب  استراتژی  و   ایبرنامه   مبانی   راست  جناح  در   عینی   طوربه   هاآن   مواضع

  راست   تبیین  عامدانه  حالی  در  راست  جناح  رهبری.  شوندمی  برآشفته  شدت   به  گرفته  قرار  لهکومه

اق در صفوف تشکیالت  انشق  و  تفرقه   ایجاد  عامل  را  لهکومه  و  حزب   درونی  اختالفات  از   چپ  و

دهد، دانند، و روزشمار وقایع درون حزب نیز به روشنی نشان می کند که خودشان می معرفی می

آن زمان که این تبیین از ماهیت اختالفات سیاسی بر مبنای اسناد و مواضع رسمی حزب در یک  

شته بود و  گذ  لهکومهل و نیم از مهندسی کنگره هفدهم  جلسه تشکیالتی طرح گردید، یک سا

روش و  بود  شده  تقسیم  متمایز  جناح  دو  به  تشکیالت  این  که  بود  سال  یک  از  های  بیش 

 .تر کرده بودها هر روز این شکاف را عمیق انحصارطلبانه آن 

حول اینکه چرا این    آفرینیطلبانه و جنجالرهبری جناح راست زیر لوای فریادهای وحدت

و بیش از دو سال است که در راستای انحالل   ، عمالًایدکردهتشکیالت را به راست و چپ تقسیم  

بر می  گام  ایران  این جناح در کمیته مرکزی کنونی  حزب کمونیست   و  لهکومه دارند. رهبری 

 مورد  در  حزب  مرکزی  کمیته  قرار  سال  دو  از   بیش  هم،  با  هماهنگی  در  خارج  تشکیالت  کمیته

ری کردند. طی تمام این مدت حکم  عضوگی  خود  جناح  برای  و  کرده  نقض   را   عضوگیری  توقف

های تشکیالتی بر باالی سر نیمی از اعضای این تشکیالت  تنبیه و اخراج و برکناری از مسئولیت

  نوع   این  تحت.  است  بوده  آویزان  اندنبوده  خارج  کمیته  و  لهکومهکه جزو جناح کمیته رهبری  

حزب استعفا دادند و رفتند، در    این  قدیمی  کادرهای  از  نفر  ده  از  بیش  کشور  از  خارج  در  فشارها

دانند. در تشکیالت علنی کردستان اعضا ن تشکیالت می حالی که هنوز خودشان را متعلق به ای

  خاطر   به  اند،داشته   قرار  فشار  تحت  همواره  انددهو پیشمرگانی که جزو جناح کمیته رهبری نبو
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به    اعضا  اجتماعی،  هایشبکه   در  هاآن  مواضع  منتقد  مطلب  یک  کردن  الیک پیشمرگان  و 

و مورد پرس  احضار شده  این روش دبیرخانه  با  و  قرار گرفتند  تنبیه  به  تهدید  و    های ضد وجو 

دمکراتیک و غیرانسانی رفقای ما را برای ترک صفوف تشکیالت به منظور تصفیه اردوگاه تحت 

 .فشار قرار دادند

را در قبضه داش امکانات مالی  اقدامات رهبری جناح راست در حالی که کلیه  این  با  ت و 

بر برگزاری کنگره سیزدهم   طلبانه بخشی از تشکیالت را به گروگان گرفته بود، مکرراًانحالل 

به  ایران  برون عنوان راه حزب کمونیست  از بحران پافشاری میحل  این پافشاری در رفت  کرد. 

نامه برگزاری کنگره سیزدهم و با توزیع آن در  حالی بود که کمیته مرکزی حزب با تدوین آیین

عزم خود برای برگزاری کنگره سیزدهم    2020برابر با نوامبر    1399میان اعضای حزب در آذرماه  

نامه که در سطح علنی نیز انتشار یافته است، هر دو  حزب را اعالم کرده بود. مطابق این آیین

و   حزب  درون   و   کنند  شرکت  کنگره  در  دارند  که  وزنی  تنسب  به  توانستندمی  لهکومهجناح 

پذیرش شده بودند از شرکت    جناحی  طور  به  که  اعضایی  نامهآیین  این  مطابق  شوند،  نمایندگی

از    ادمکراتیک ارادۀ همۀ اعض  ای کامالًنامه به شیوهشدند. این آییندر پروسه انتخابات منع می

کرد. اما در برابر تالش کمیته مرکزی حزب هر دو جناح در تعیین سرنوشت حزب را تأمین می

کنونی   مرکزی  کمیته  سیزدهم،  کنگره  برگزاری  این طومار  با  لهکومهبرای  مفاد  علیه  نویسی 

  و  پایبندی  عدم آشکارا  بود،   امضاکنندگان  لیست  صدر  در علیزاده نامه که خود رفیق ابراهیمآیین

  کنگره   برگزاری  مانع  عمال  خود  کارشکنی  با  و  کردند  اعالم  را  نامه  آیین  این  از  خود  یرویپ

حزب کمونیست   مرکزی  کمیته  اساسنامه،  مطابق   که  است  حالی  در   این .شدند  حزب  سیزدهم

عنوان باالترین ارگان حزب در فاصله دو کنگره مسئول سازماندهی و برگزاری کنگره  ایران به 

 .نامه برگزاری کنگره را از آن سلب کردتوان اختیار تدوین آیینآفرینی نمیجنجالاست و با 

ها محدود نماند. کمیته  ها و اقدامات ضد دمکراتیک رهبری جناح راست به این اما کارشکنی

  علنی   تشکیالت  در  که   حزب  اجرائی   کمیته  رفقای  حضور  از  ممانعت  با  لهکومه رهبری کنونی  

 مرکزی  کمیته  اعضای  سازماندهی  عدم  و  کمیته  این  جلسات  در  حضور  از  داشتند  حضور  کردستان
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  و   لهکومه  تلویزیون  های شبکه   درآوردن  انحصار  به   با  و  کردستان  تشکیالت  هایفعالیت  در  حزب

  رفتار   و   دمکراتیک  ضد  هایروش   به   ایزهزب کمونیست ایران و کمیسیون امور مالی، ابعاد تاح

  یکدست   با  لهکومه  کنونی  مرکزی  کمیته.  بخشیدند  تشکیالتی  درون  دمکراسی  موازین  با  مغایر

 را لهکومه هم و کمونیست حزب تبلیغات هم بایستمی تعریف به بنا که تلویزیون کمیته کردن

چپ  بردمی   پیش جناح  به  متعلق  پرسنل  و  کادرها  کلیه  برکناری  و  سیاسی  تصفیه  سیاست   ،

طور کامل نهادینه ه سازمان تلویزیون را به اجرا گذاشتند و سانسور نظرات مخالف را بتشکیالت از  

کردند. طی تمام این مدت مانع آن شدند که اعضا، کادرهای جناح چپ و اکثریت کمیته مرکزی  

 در  علیزاده  ابراهیم  نظرات رفیق  که  درحالی.  شوند  ظاهر  لهکومه حزب در رسانه تصویری حزب و  

  عضو   پاسخ  نمودند،  پخش  تلویزیون  آن   از  بار  چندین  را  تشکیالتی  درونی   ختالفاتا  با  رابطه

  محمد   رفیق . ندادند  را   آن   پخش  اجازه  و  نموده  سانسور  را   نظرات   آن   به  حزب  اجرایی  کمیته

  تهیه  دلیل به را "لهکومه تلویزیون" کنندگان و مجریان ثابتهیهت از و آشنا چهرۀ و صدا کمالی

 اجرائی  کمیته  مخالفت  علیرغم  عراق،  کردستان  مردم  هایتوده  اعتراضات  با  رابطه  در  ایبرنامه 

 گذاشتند. کنار تلویزیون در فعالیت از حزب،

طلبانه کمیته تلویزیون تحت نظر کمیته مرکزی کنونی های انحالل در ادامه همین روش

 2021مارس سال  27 تاریخ در ایاساسنامه  غیر اقدام یک در علیزاده ابراهیم شخص و لهکومه

  رفقا   این  همه  ایران،  کمونیست  حزب  تلویزیون   شبکه هایکنندگان برنامه با ارسال نامه به تهیه 

. کمیته  کردند  برکنار  حزبی  رسانه  این   در  فعالیت  و   کار  از  سیاسی   نظر  اختالف   وجود   دلیل  به  را

این   ادامه  در  راست  جناح  اطالع کمیته تلویزیون  بدون  علیزاده  ابراهیم  نظر  تحت  و  اقدامات 

ای به  مرکزی و کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران و خارج از دامنه اختیارات خود طی نامه 

 جهت  کارگر  راه  سازمان  و  اقلیت  فدائیان  سازمان  حکمتیست، ـ رهبری حزب کمونیست کارگری

  کردند  تعیین االجلضرب مشترک تلویزیونی  کانال از رفقا  این  تلویزیونی هایمه پخش برنا قطع

به آنها فرصت دادند تا در فکر اجاره کردن یک کانال تلویزیونی دیگر   2021  سپتامبر  ماه  آخر  تا  و

خواست با یک تیر دو نشان بزند، از یک سو،  باشند. رهبری جناح راست با این کار در واقع می 
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با این نیروها را مختل نماید و از سوی دیگر در  های مهم فعالیت مشترک حزب  یکی از عرصه 

  اندازی راه امکان بود،  آورده در خود کامل انحصار  به را لهکومهحالی که رسانه تصویری حزب و 

.  نمایند  سلب   تشکیالت  چپ   جناح  از  را  لهکومه   و  ایران   کمونیست  حزب   تلویزیونی  هایشبکه 

سانسور،  توج  قابل کردن  نهادینه  و  دمکراتیک  بشدت ضد  اقدامات  این  همه  رغم  به  اینکه  ه 

  در   که   ادعا  این   با  کردستان  مردم   به   رو  و   شده  ظاهر  تلویزیونی  هایبرنامه   درابراهیم علیزاده  

  تالش   از   کارنامه  این  با  وی.  داد  گزارش   مردم  به   را  حقیقت  خالف   ندارد،  وجود  سانسور  تشکیالت

ا خالی کردن منتقدین سیاسی، سنگ دفاع از اساسنامه و سنگ دفاع از اصل وجود پ  زیر  برای

ها رهبری جناح راست و در رأس  زند. فراتر از اینکثرت نظرات و وحدت عمل را به سینه می

اساسناآن اقدامات غیر  از  این کارنامه  با  علیزاده  ابراهیم  ر.   هایرسانه  که  حالی  در  و  ایمهها 

  را   تشکیالت  چپ  جناح  اند،دهتر خود یعنی کمیته مرکزی حزب را مصادره کرباال  ارگان  تبلیغی

  بر  تکیه  با   سرانجام  راست  جناح  رهبری.  کنندمی  متهم  ایاساسنامه   غیر   رفتار  و  کاری  موازی   به

  از   بخشی  که   توجیه  این  با  و  ایاساسنامه   ضد  اقدام  یک  در  انکارناپذیر،  واقعیات  این  کردن  وارونه

  به   اقدام  له،کومه  18تا  17 کزی حزب کمونیست ایران در فاصله دو کنگره  مر  کمیته  اعضای

  "لهکومه" جناحی کنگره سازماندهی اند،کرده لهکومه  و حزب با  موازی تشکیالت  دادن سازمان

 18  کنگره"  نمایندگان  انتخابات  برگزاری  برای  که  اینامهآیین  مطابق   و  داده  قرار  دستور  در  را

با ممانعت رسمی از مشارکت نیمی از اعضای واجد شرایط در تشکیالت    اندکرده  تدوین  "لهکومه

خارج برای شرکت در پروسه انتخابات نمایندگان این کنگره و با از قلم انداختن اکثریت قاطع  

  سازمان  عنوانله به کومهاعضای تشکیالت داخل، به انشعاب خود از حزب کمونیست ایران و از 

د. رهبری جناح راست با برگزاری کنگره جناحی و ممانعت از  دادن  رسمیت  حزب  این  دستانکر

 گرایی هم   جهت  در  بلندی گام  کنگره،   این در  ایران   کمونیست  حزب   له وکومه حضور جناح چپ  

 .برداشت  زحمتکشان سازمان  شاخه  دو با بیشتر چه هر

این کشمکش فرجام  رسمیتبدون شک  و  و  ها  ایران  کمونیست  حزب  در  انشعاب  یافتن 

  به   ایران   کمونیستی  و  کارگری  جنبش   برای  کردستان  و   ایران  کنونی  متحول  اوضاع  له درکومه
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 و  هاسازمان   و  احزاب  و  داخل  در  حزب  دوستداران  و  فعالین.  نیست  خوشایندی  رویداد  هیچ وجه

  نگرانی   مختلف  هایمناسبت   به  و  هافرصت  در  تاکنون  ایران  کمونیستی  جنبش  های خوشنامچهره

  این   وجود  رغمبه .  اندداشته   له ابرازکومهشعاب محتمل در حزب کمونیست ایران و  ان  از   را  خود

  حفظ   برای  حزب  مرکزی  کمیته  اکثریت  و   اجرائی   کمیته  ساله  چند  هایتالش   متأسفانه  ها،نگرانی 

 .شود واقع  مؤثر نتوانست انشعاب، از  جلوگیری و تشکیالت صفوف وحدت

  دشواری  نسبتاً  و   جدید  موقعیت  با  له راکومهاین انشعاب، حزب کمونیست ایران و    طبیعتاً

  حزب   مرکزی  کمیته  اکثریت  و  حزب  اجرائی  کمیته  هادشواری  این  رغمبه .  سازدمی  روبرو

شود مصمم است به وظایف  اعضای کمیته مرکزی را شامل میدرصد    75  که  ایران  کمونیست

هی است که روبرو شدن  بدی.  نماید  عمل  پیگیرانه  اششدهسیاسی و حزبی و کلیه تعهدات اعالم  

این دشواری  و  با  باال زدن و همکاری  آستین  بر  با تکیه  فقط  این وظایف سنگین  انجام  و  ها 

داخل ایران قابل   ویژه درهله بهمبستگی فعاالنه کادرها و اعضای حزب کمونیست ایران و کومه

 .حصول است

کمونیستی ایران در اوضاع متحول    جنبش  از  بخشی  عنوانله به کومهحزب کمونیست ایران و  

چنان در سنگر دفاع از منافع کارگران برای اهداف کمونیستی و  کنونی جهان، منطقه و ایران هم

می مبارزه  خود  کلیه انترناسیونالیستی  فوری  بازسازی  با  ایران  کمونیست  حزب  رهبری  کند. 

ونی چند سال گذشته  در  هایکشمکش   و   بحران  نتیجه   در  له کهکومه   و   حزب  فعالیت  هایعرصه

 کادرها   سیاسی  نفوذ  و  اعتبار  جریان،  این  اجتماعی  و  سیاسی  اعتبار  کندمی   تالش   اند،دیدهزیان  

  استراتژی   و   سراسری  سطح  در  حزب   کمونیستی  اهداف  برای  مبارزه  خدمت  در  را   آن  اعضای  و

 دهد.  قرار کردستان انقالبی جنبش له درکومه سوسیالیستی

  ایران   کمونیست  حزب  هایپلنوم  و  هارهما اعالم می داریم که مصوبات و اسناد رسمی کنگ •

 مبنای  چنانهم  حزب،  کردستان  سازمان  ـ  لهکومه  تاکنونی  هایکنگره  مصوبات  و  اسناد  و
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 بر   مختلف  هایه عرص  در  لهکومه   و  حزب  کادرها  و  اعضا  و  هستند  تشکیالت  هایفعالیت

 .برندپیش می  را خود فعالیت مصوبات،  و اسناد همین اساس

عنوان بخشی از روند بازسازی آن  کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران مصمم است که به  •

 اولین  در  اند،دیده  لطمه  هاکشمکش  این  جریان  در  له کهکومه  و  حزب  فعالیت  از  هاییصهعر

  برگزار   همزمان  را   حزب  کردستان  له سازمانکومه  و  ایران  کمونیست  حزب  کنگره  فرصت

 .نماید

با توجه به اینکه حفظ بخش علنی و مسلح حزب در کردستان برای ما از اهمیت اصولی  •

مربوط به این بحران و جدایی  برخوردار است، تمام تالش ما معطوف به آن است که مسائل  

و  هیچ لطمه اعتبار حزب  به    در   و  منطقی   روال  به  مسائل   همه  و   نیاورد  وارد  لهکومه ای 

 .مقابل حل و فصل گردد جناح رفقای با رفیقانه فضایی

ها و اقدامات تاکنونی تالش خواهد کرد که جدای از انتشار رهبری حزب در ادامه فعالیت •

های مستقیم هر نوع  های حزبی و همچنین از طریق تماس طریق دیگر رسانه این بیانیه، از  

د و  امی  و  برساند  حداقل  به  را  کنونی   جدائی  و  بحران  از  ناشی   فکری  اغتشاش  ودلسردی  

  حزب   کردستان  سازمان  ـ  لهکومه شور و شوق به فعالیت زیر پرچم حزب کمونیست ایران و  

 کادرها،   همه  همکاری  دست  وظایف  این  پیشبرد  برای.  نماید  تقویت   را   ایران   کمونیست

 .فشاریممی   گرمی  به  را  هستند  که  کجا  هر   در  را  لهکومه  و   حزب  فعالین  و  دوستداران  و  اعضا

 

 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

 1400دی ماه  26

 2022ژانویه  16
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 زیر نویس 

تن از رفقا:   15نفر هستند. از این تعداد    20تعداد اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران  

هلمت احمدیان، خسرو بوکانی، رئوف پرستار، نصرت تیمورزاده، عیسی جمشیدی، حسن شمسی،  

گوهر   محمدنژاد،  جالل  نصراللهی،  پدرام  مازوجی،  صالح  قهرمانی،  محمود  عزیزپور،  احمد 

بیگی و مرضیه نظری این بیانیه را مورد تصویب قرار  منصوران، اردشیر نصراهلل  معمارزاده، عباس

 .اندداده

دادند عبارتند از تن از رفقا که جناح اقلیت کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران را تشکیل می 5

 .رفقا: وریا احمدی، عادل الیاسی، فراست صالحی، ابراهیم علیزاده و سروه ناصری

 

 *** 
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6 

 هشت گام در روش دیالکتیک مارکس 

 نبرتل اولم

 ی حامد سعیدیترجمه

 توضیح مترجم 

پژوهان و تر دانش ، آشنایی بیشیکمی این مقاله دو مسئله است.  ام برای ترجمه ی اصلیانگیزه 

شان به کاربست آن در کارهای زبان با »روش دیالکتیک مارکس« و تشویقمندانِ فارسی عالقه 

به  البته  )و  آکادمیک  و  ارتقای  پژوهشی  اندیشیدنتواناطور کلی  در  و    ی کیالکتید  یی  تبیین  در 

کار  ی اجتماعی دانشگاهی به هاهایی که در پژوهشتحلیل مسائل(. چراکه تقریباً تمامیِ روش

نادیالکتیکیشوند، روش بسته می ایستا و  از های متداول  را  اند که مسائل و واحدهای تحلیلی 

وسیعزمینه سرمایهی  نظام  پویایی  برمیتر  جهانی  و داری  توجیه  خدمت  در  عمدتاً  زیرا  کَنند، 

ی  بردن به ریشهرادیکال برای دستکنند و فضای کافی و  داری عمل می استمرار نظام سرمایه 

گذارد. امروزه ضرورت اتخاذ باقی نمی  های موجود در جامعهمصایب، استثمار، تبعیض و نابرابری 

برای کسانی که رویکرد انتقادی به   ویژهشود، به روش دیالکتیکی بیش از هر زمانی احساس می

در افشای سازوکارهای نظم مستقر و تغییر  داری دارند و بنا دارند نقشی، ولو کوچک،  نظام سرمایه 

ارائه میآن ایفا کنند. این روش ی آن  کند که به واسطه شناسی ابزارهای مؤثر، پویا و جامعی 

شود. شخصاً این روش را  تر می داری آسانی سرمایههای جامعهودرک مسائل و پیچیدگیفهم

ام و برای کاوش و  کار بستهبه «  اقتصاد ژئوپلیتیکی نفوذِ چین در ایرانی اخیرم »در رساله 

مند ای علمی الگوسازی و نظام را به شیوه پذیری متغیرها و عناصر خاصی از کلیّت، آنسنجش 

تر تر نماید و کار با آن را راحتتر و انضمامیتواند چگونگی کاربست آن را مأنوس ام که میکرده

 سازد.

https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
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«، آقای عباس ولی بحثی در »نقد«  های اجتماعی در ایرانچپ و جنبش »میزگرد  ، در  دوم

تواند  تواند اتحاد ایجاد کند اما نمیکه »دیالکتیک میمنطق دیالکتیک مطرح کرد مبنی بر این

وبیش ی دیگر در میزگرد هم کمکنندهی آن کل را حفظ کند«. دو شرکتاستقالل اجزای سازنده 

ش دارد از دلِ پرداختن به منطق  سویی خود را با این رویکرد اعالم کردند. این نگرش تال هم

دید خویش، استنتاج سیاسی مورد نظرش را بیرون بکِشد بلکه به  روش دیالکتیکی، البته از زاویه 

ها و جامعیّت ی حوزهی کاربرد روش دیالکتیکی در همه خواهی برسد. گسترهی سیاسی دلنتیجه 

کند. به نقل از  یاسی نیز فراهم میهای سزمان زمینه را برای این گونه نگرش و دیدگاهآن، هم

می  اولمن  »برتل  که  کنیم  مطرح  را  این  موقتاً  دامنه  نیاتوانیم  پهناور  همین   ضرورتو  ی 

چنین و همبخشد،  یم  فردمنحصربه  موقعیت  کیالکتیکه به داست  قلمرو    تمامی این  دادنپوشش 

آسان  ـ دوستان و دشمنان  یبراطور یکسان  به   ـآن را  فی و تحر ،دشوار اریبسنیز  آن را   توضیح

تر  ها، زدودن برخی ابهامات و درک بایسته و شایسته« بنابراین، برای جلوگیری از تحریفکند.یم

ی گرانه، آموزنده و ارزنده را به همه ی بسیار روشنی این مقالهاز روش دیالکتیک مارکس، مطالعه

 کنم.تالشگران و عالقمندان توصیه می 

 *** 

 چکیده 

دآنچه   مورد  می  کیالکتیدر  ترت  اغلبشود  فهم  داردآن    یارائه   ب یبه  با    .بستگی  مقاله  این 

از حیث روابط و فرایندها درک و فهم    چیزکند، که در آن همهی روابط درونی آغاز می فلسفه

روابط و    نیا  یی ازهابخش   یسازد بر رویکه ما را قادر ماش،  بستهو فرایند انتزاعِ هم  شود،می

  .آن را منفک سازیم  و  نیمتمرکز ک  اندمناسب   بحثمورد    مسائل  یمطالعه  یکه برا  ییهافرایند

  «، یکیالکتید  نیمانند »قوان  دارد،ی خود برم  یکیالکتیکه مارکس در روش د  یگرید  یهاتمام گام

ای خوبی ، فقط به همان و عمل« نظریه  همانی و » «بازنمایی«، »سازیخودروشن » «، پژوهش»

 تواند کار کند.دهد، میها انجام می که بر اساس این شالوده
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دیالکتیک، روش دیالکتیکی، قوانین دیالکتیکی، تفکر دیالکتیکی، کردارهای واژگان کلیدی:  

 انتزاع امتداد، انتزاع سطح تعمیم. دید،  ی روابط درونی، فرایند انتزاع، انتزاع زاویه دیالکتیکی، فلسفه

 

مرد    کیاگر به  گوید: »های مختلف وجود دارد که می محبوب در میان فرهنگ   المثلیضرب

، دیاموزیب  یریگیاگر به او ماه  اما  .برای یک روز چیزی برای خوردن دارد،  دیبده  ی گرسنه ماه

نقش روش  ها،  ترین متفکران ما در طول قرنهمیشه چیزی برای خوردن دارد.« بسیاری از بزرگ

 اند. داده ترجیح جهینت  را بر خودِ شودیمطلوب م یاجهیکه منجر به نت یانجام کار ی چگونگ ای

، اما  وندشاتخاذ  ما    مسائلاز    یحداکثر تعداد  ای  کی  یبرا برای این منظورند که  ها  روش   اکثر

  است.   کیالکتیو آن د  شودکار بسته می به   زیچهمه   یبرا  باًی روش وجود دارد که تقرکم یک  دست

  موقعیت   کیالکتیکه به داست  قلمرو    تمامی این  دادنپوشش   ضرورت و  ی پهناور  همین دامنه  نیا

توضیحو همبخشد،  یم  فردمنحصربه را    چنین  تحر  ،دشوار  اریبسنیز  آن  را    فیو  طور  به  ـآن 

که گفته بود    را  کوتاهی  یقطعه کند. مارکس هرگز  ی آسان مـ  دوستان و دشمنان    ی برایکسان  

نرساند    بپردازد  کیالکتید  به  خواهدیم اتمام  آنچ  .(Marx [1858] 1955: 100)به    ه و 

اثرش    یشناختروش  ایمقدمه عنوان  به  نقد اقتصاد س  سهمی بر  که    ،کردآغاز    یاسی در 

پس از    ی مدیدهاو تا مدت  باقی ماند  ، ناتمامداده باشدرا انجام    ]قطعه[  نیهماحتمال دارد فقط  

مارکس نشد  نیز  مرگ  برا .  (Marx [1859] 1903: 264)  منتشر  که  است    ی واضح 

به دیالکتیک  اش  اما مارکس در پایبندی  شد.   دهیچیو پ  یطوالن   اریبس بردهنامبر کتاب   یامقدمه

 شیهاتوان در نوشته ی از آن، هرچند به درجات مختلف، را م  ی اوو استفادههرگز دچار تردید نشد،  

   .افتیاش ی تمام دوران زندگ در طول

 یاز نحوه  ی استبیاز ترکبرگرفته  شودادامه ارائه می مارکس که در   ی کیالکتیشرح روش د

او  کیالکتیاز د  شااستفاده آنچه که  را    وی انگلس که من    یشدریفرتری  میزان کمبه و    ـ  و 

اهم   ییگوسخن در  مارکس  با  دربارهمی  موضوع  نی تراز  ـ  میدانم  آن  ا.  گویدی  وجود    ، نیبا 
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  ، مناسبت بنویسد  نی در ا  خواستهمی   است که مارکس  یزیهمان چ  نیکه ا  میادعا کن  میتوانینم

 ن یااما  .کندارائه خواسته می است که او احتماالً  هایینسخهمندتر از نظام اریما بس ینسخه  رایز

کار گرفته به   یگریاحتماالً کمتر از هر زمان د  کیالکتیشده است که د  نگاشته   یمقاله در زمان

یابی به آن  ؛ امری که دست ردیگی مورد سوءاستفاده قرار م از هر زمان دیگری  ترو بیش   شودمی

 .کندی دشوارتر م  برندیم  لینوع تحل  نیسود را از ا  نیتربیش  آموختن آن را برای کسانی کهو/یا  

 یپایه که هر کدام بر    امبرساخته»نسبتاً« ساده  گامِ  را در هشت  روش دیالکتیک مارکس  رو،  ازاین

 هنگام مهو    روشن و تشریح کنمخود  ینوبه را به   گامکه هر  اند. بنا دارم  بنا شده  یقبل  هایگام

و کل  اشژهیسهم  در  د  تیّرا  درک    ا ی  یکیالکتیروش  به  تا  ساخت  قادر  را  مارکس  که  آنچه 

 نمایان سازم.  ابد،یدست  یداره یاز سرما شرینظی ب

 ی روابط درونی. گام اول: فلسفه۱

توان  ها میترین آن در میان سرشناس  .آیدبه چشم می  یغن  اریفلسفه بس  یدر حوزهما    فقیر  یایدن

و    ییساختارگرا  سم،یپراگمات  ،یدارشناسیپد  سم،یال یستانسی اگز  سم،یویتیپوز  شناسی،زبان   لیتحل

اش رغم اهمیت به   ی روابط درونیفلسفه   نام برد. را  (  شانفمختل  یها)در نسخه  سمیمدرناپس

چند اندیشمند بزرگ دیگر در گذشته و حال، در این سیاهه جای نگرفته است.  برای مارکس و  

روابط    متخالف  یفلسفه  کی  به وجود  فلسفه  نینام اخودِ  است که    لیدل  نیامر عمدتاً به ا  نیا

به   اشاره دارد   بیرونی از آن  عنوان  که در زمان و مکان ما چنان غالب شده است که معموالً 

که   یروشن  یگزینهاز    اشی، ضمن محرومیتروابط درون  یفلسفه  شود.یم  ادی  «میعقل سل»

مطالعه   لسوفانیف  اکثرآنچه    یشدهتصدیق از فهرست    ،یاری رساندآن    شدن برجسته  به بتواند  

از رهگذر   ی،باشد که شرح خود را از دوم  احتماالً سودمند  ن یبنابرا  شده است.  دیناپد  نیز  کنند،یم

  شود، ظاهر می عنوان فلسفه  به  اشکیآکادم  کسوتما در    یه زمان  مِیل سلکه عق  آنچه   پرداختن به

 . میآغاز کن
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سازند،  ی و هم جامعه را م  عتیکه هم طب  یعناصر  یهمه   ،یرونیروابط ب  یفلسفه   در

توانند، و البته نه الزاماً، روابطی با چیزهای دیگر برقرار کنند( )که می   گر یکدیو مستقل از    مجزا

هر    جوهری  هایخصیصهکدام از    چیداشته باشند، اما ه  یاندهیو آ  خیتوانند تارمی و ایستا )که

  زها«ینه، »چ  ایشود    اظهارخواه آشکارا    شوند.ی م  یتلق  (در خود ندارند  که مورد بحث استرا    آنچه

روابط    یفلسفه  با  یوقت  شوند.دریافت می  فهم و  گریکدیاز  متمایز    یمنطق  لحاظ  بهو »روابط«  

تاریخچه   ،کنیمکار می   بیرونی  و  روابط  زمانی  با آن ی هرچیزی مطالعه میمعموالً  ها شود که 

  ی براها:  شد و نتوان از برخورد با آن اجتناب کرد، و یا برش کوچکی از هر دوی این  رویارو«»

ا  یکسان م  دگاهید  نیکه  معتقدند که  دارند عموماً  اندازه ی را  به  آنچه که    یکاف  یتوانند  از هر 

است   پنداشتی  نیا .رندیبگ  ادیقرار دارد  شانمقابل در  ماًیکه مستق یاز شواهد ، خواهند بدانندیم

 یکوچک هایبرش دهد تا بر مجال می یعلوم اجتماعی حوزهشده در که به اکثر مطالعات انجام

،  ی نگراناندکی با  رند،یگجای می شانرشته یدایره که در  یمسائل  و های کنونیِ چالشنسخه از 

،  اندقرار گرفته تر که در آن  بزرگ   یو زمان  یمکان  بافتارهاینسبت به    ،اینگرانی   چیه  تقریباً  ای

 تمرکز کنند. 

  سراسر توالی در    نیزدر فضا و    زیچ است که همه   بر آن  یروابط درون  یفلسفه در مقابل،  

تعداد    مشتمل بر  جانی در ا  تیواقعبرند.  سر می در پیوند درونی به   نده،یگذشته و آدر  زمان، ازجمله  

 خوشنوعی و یا با سرعتی متغیر دست   که در  است  های متنوعبا سرشت   هااز فرایند  نامحدودی

سر  به   گری کدی( با  می مستقریغ  اری)و اغلب بس  میرمستقیغ  ای   میکه در روابط مستقی ، درحالندرییتغ

انمونه  ی برا  . برندمی با  سرما  نی،  م  یدارهیفلسفه،  از    زمانی  ایگستره  ی هامنزلهبه   توان ی را 

 یهمه  شاملو    ،در نظر گرفت  اشیاحتمال  یندهیو آ  ی دورهای گذشته بازگشت به خاستگاه

اثرگذار    یطوالن  یدوره  نیدر اشود که  بر چیزهایی می  نیزو    داری تأثیر گذاشتهسرمایهآنچه بر 

  نیز و    یو ماد  یاجتماع  طیبه شرامعطوف بود    اشتوجه عمدتاً    که مارکسیدرحال   .بوده است

 اریفلسفه بس  نیا  یدامنه ]اما[  ،  کردندیها تعامل مفکر و با آن   شانکه مردم درباره  ییهاروش

  یفلسفه  نیچن  نپذیرفتن  یکه آماده  یآن دسته از خوانندگان  دیکه با  یزیاما چ  .تر استگسترده
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  نوزا، یمانند اسپ  ـ  تأثیرگذاری  لسوفانی، گروه فو تأمل واداردمکث    اند را به یارفتهزدست ا  عجیبِ

بر اساس آن ترسیم خود را    ی ]روش دیالکتیکیِ[نسخهاست که مارکس    ـ  تسیبنیهگل و ال

  .کرد

این است که چه دو فلسفه بر سر    نیا  حامیان  نیب  مباحثهدر    یکه موضوع اصل  ییجااز آن

  شواهد   نیاز طرف  کی آنچه که هر    ی، صرف ارائه شودمحسوب می  « عنوان »شواهدبه چیزی  

شده  استدالل ارائه   نیثرترؤحال، من یبا ا  . بُرد بحث کمکی نکرده استدر پیش،  پندارندمحکمی می 

تلق  نیا  بندند کار میرا به   درونیروابط    یکه فلسفه   یتوسط کسان و    رییکردن تغی است که با 

تر  مهم  راتییتوانند تغیها نممخالفان آن   ،شوندپژوهیده میربط به آنچه  ی بی امری  مثابهبه روابط  

چه رسد به  ملحوظ نظر قرار دهند،  ی کافی  اندازه اند را به ی که برای دریافتن ضروریو روابط

هر   و مشکالت از    کیحل  جانب که    یانتقادپرتکرارترین    ما.  یعمده  مسائل  که    یکسان  از 

  ییبدون مرزها  ،است که  ن یا  گیرندکار می به    یکیالکتید  دگاهید  ه یعل  بیرونی را روابط    یفلسفه

برا مردم  اکثر  »چ  یکه  دن  زها«یوجود  قائل  یایدر  تا  راه    چیه  ،اندما  ندارد  وجود  از  دیگری 

انتقاد  ویژه  به   چیزهای دیگر جلوگیری کند.  یبه همه   ]مشخصی[  ز یهر چ  یمطالعه  شدنِ زیسرر

 دارد؟ قتیحق نیا ایدهد. اما آیم انیجا به بحث پانیاگر درست باشد، هم ،اخیر

 . گام دوم: فرایند انتزاع ۲

 نمااریرا در اخت هارابطهو  هامتشکل از فرایند یِشناسیمارکس، هست یروابط درون یاگر فلسفه

ا  اشبستههم  یِشناسمعرفت   دهد،یقرار م   ن یچنبه شناخت  که چگونه    پردازدی مسئله م  نیبه 

،  تجرید /فرایند انتزاعمارکس با  ور شویم.  غوطه  مانیهاافتهیدر  که  این  بدونی برآییم،  تیواقع

از   ییهااز بخش   یبرخ   پیرامونموقت    یمرز  نییتمرکز بر، و تع  ای،  گزینیتک  یبرا  یروش  ای

کانون  رابطه و    هافرایند در  که  ا  اشتوجهها  گرفته،  م  معضل  نیقرار  که  یدرحال  .کندی را حل 

از   هاییعنوان بخش طور واقعی بهبه  میکنیمادراک  خود    یگانهکه ما با حواس پنج  ییهاتیفیک

رسد و  یم  انیکجا به پا  ز«ی»چ  کی  دیگویکه به ما م  ایادراکی  زاتیتما  ـ  وجود دارند  عتیطب
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و   یاجتماع هایزمان[ سازه]هم  ـ زمان  طولشود، چه در فضا و چه در  ی مکجا آغاز  یمورد بعد

 بزرگ میکنیم میمرزها را ترس نیکه ما ا ییجهان بر جا تأثیر هرچقدرهم که  .ی نیز هستندذهن

مختلف و   یهادر فرهنگ  یو افراد  م،یکنی م  میرا ترس  هاآن که    میما هست  نیا  تیباشد، در نها

متفاوت  صورت  به را    این مرزها،  شاندر ذهن  متمایزبا اهداف    ایمتفاوت و/  یفلسف  یهاسنت از  

  ن یچنددر  مارکس اصطالح »انتزاع« را  ، خواه این میزان کم باشد یا زیاد.  کرد  ندخواه  میترس

است ]که برشمردیم و در ادامه معن  نیترمهم  نیما ا  اهداف  یاما برا  برد،یبه کار م  ی دیگرمعنا

 کنیم[. ریزی میرا شالودهآن

است،  دید  زاویهانتزاع  ،  یاول  .اندسه نوع متفاوت   سازدبرمیکه مارکس    یواقع  هایانتزاع

  ک یاز    شیکه بیزمان، ]یعنی[  خاص  یاه یاز »کل« از زاو  توان یمکه  آنچه را    یهمه  تیکه اهم

اکثر مردم احتماالً  دهد.  مورد تأکید قرار می و    سازدمی   آشکار  ،دردسترس است مشاهده کرد  هیزاو

 دیمف  اریخاص بس  یمسئله  کی  وفهمدرک  یتواند برایم  یگرید  نظرگاه  افتیکه در  اندموافق

اش، یروشیپ  موضوعِسوژه/  درک کارکرد  یبراکه    خود مارکس است  نیا  جانیدر ا  اما،  باشد

دیدهای متفاوت خود( را میان زاویه  شیپبه پیش خود )و بیش از چند بار حرکت رو حرکت روبه 

کند ی م  نییاست که تع  یا گستره  امتدادانتزاع    ی،دومگیرد.  عهده می داند، به  می   اشیکه ضرور

روابط مرتبط با هر  و    هابا فرایند  برخورددر    یزمان  یبازه  کی در    زمانچه مقدار فضا و چه مدت

کوچک،    یمحدوده  ک یکه در    یداد یرو  ی. مطالعهردیگیقرار م  ی تمرکزی معین، در حوزهمسئله

مانند    توانی نمرا  رخ داده است    ـهفته    کی  ـ مثالً   یکوتاه  زمانمدت   یکارخانه، برا  کیمانند  

 . یکسان تلقی کرددارد،    هنوز هم استمرار و    حادث شده  آن بخش ]اقتصادی[که در کل    یدادیرو

 نیشک دشوارتربدون   نیا  در میان این سه نوع انتزاع،  است.   انتزاع سطح تعمیمسومی،  

برای آخر کنار گذاشته شده،   است که  لیدل  نیاست، به هم  کاربستنو به   دنکربرای درک  هاآن

 که هر  ییجااز آن در جایگاه نخست آمده است.    هاعانتزا  نی مارکس از ا  یدر استفاده   اگرچه حتی

  ر یدو مورد اخ  اند،خودشان  امتدادِو    دیدزاویهاز    یعیوس فیط  یدارا  سطوح تعمیمکدام از  

عنوان موضوع به  یدارهیسرما  شوند. ی نم پدیدارمشخص نشود،  شانتعمیم سطح که  یتا زمان
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های امتدادو    دیدزاویهاز    زیمتما  فیبا ط،  تعمیمسطح    ایمارکس    متقدم  تیّ، کلاشیاصل

طور  نیزـ  همان   را  گرید  تیّاما مارکس دو کل  .را با آن آغاز کند  اشل یتحل  تواندی که م  آن نیز است

 یو اجتماع  یاقتصاد  حیثها را از  آنچه که آن  مبنایاساساً بر    داری انجام دادـ که در مورد سرمایه

از »وضع    کرد.  تجریدکند،  یم  زیمتما  ]بشریت[  خیتار  یهادوره   ریاز سا این دو کلیّت عبارتند 

  دوران )  ی«طبقات  خی تار»در جهان( و    ها[ ]انسان  ما  یوجود گونه   ی زمانیِدورهکل    ای)بشر«  

که    گونه. همان اند(وجود داشتهنوع یا انواع مختلف    کیطبقات از    آنْ  یکه در ط  یترکوتاه  اریبس

  ی داره یبا دوران سرما]کلیّت[ نیز    دو  ن یدارد، ا  یپوشانهم  ی طبقات  یجامعه  دوران بر    وضع بشر

تا    کنیماستخراج می را    «تعمیمسطح  است که مفهوم »   ییهامثال  نیاز چن  دارند.  یپوشانهم

های تاریخی[ ]دورانی  که در همه   هاییهایی یا ویژگیکیفیتاز    است  دورههر  ی  ویژه را که    چهنآ

آنچه کلنیباا  .میکن  زیمتما  شودیم  افتی ب  یهاتیّحال،  را  از   یگرید  زیاز هر چ  شیمارکس 

  که چنان  خاص خود را دارد.  قانون حرکتها  از آن  کیاست که هر    نیا  سازدمی  زیمتما  گریکدی

این    ، بلواجد اهمیت ویژه است ارد  د  دربر  نظام/ستمیس  کیآنچه    نه تنها،  کشدپیش می   فراز  نیا

در حال تکامل   اکنونچگونه هم ، یافته استتکامل  ه چگونکه ]یک نظام[   نیز حائز اهمیت است 

ی سندگانیاکثر نو  که  رسدی متأسفانه به نظر م.  ابدییتکامل م  زین  ندهیاحتماالً در آ  چگونه  است و

باب زده  مارکس  که در  او    اند،قلم  را که  ]یعنی[گویمی آنچه  نها  د،  نوشتن  اش  «یی»هدف  از 

 ده یبود، ناد  داری()یا سرمایه  مدرن«  یحرکت جامعهآشکارکردن قانون اقتصادیِ  که »  ه یسرما

 .  (Marx [1867] 1958:10) اندگرفته

 ی داره یسرماو    پردازد،یر باال منامبرده د  تیّمارکس فقط به سه کل  یهاکه نوشته   یدر حال

  از یمدرن ن  یایدر دنشان و نقش   گاهیاز جا  یمارکس  ریاست، تفس  اشنیترمهم  با اختالف زیادی

 که مارکس آغاز کرد را    اییکیالکتید  لیتحلکِشد تا  پیش میرا    تعمیماز    یگریبه انتزاع سطح د

از زما  یترگیرچشم  راتییاز تغ   یبیترک  مورد   نیاتکمیل نماید.   مارکس در  است که  ن نوشتنِ 

سرماباره،  این شده  یدارهیدر  وحادث  ب  ی ز یمتما  شیبوکم  کنشبرهم  نیز  ،  شان شکل  نیکه 
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ی]در  دو جنگ جهان  متعددی است:  تحوالت  یدربردارنده  امر  نیاگرفته و تکامل یافته است.  

متحده بر    االتیا  میرمستقیو غ  میمستق  یرو آن برآمدن سلطه پی و    ی نخست قرن بیستم[،نیمه

 سمیالیاز امپر  یگسترش شکل  ؛اشیو فرهنگ  یاقتصاد  ،یقدرت نظام  ق یجهان از طربخش اعظم  

سلطه  جا  یدولت  گرانیباز  یتحت  شرکت   ترپسین  ینیگزیو  توسط  ظهور ی؛  تیچندمل  یهاآن 

ی سازی نریو کانت  ونیاتوماس  های اخیرتر؛در دوره  شانو افول  سندیکالیسم،و    یدموکراسالیسوس

اشتغال، دستمزد، سود و  ،یالمللن یبر تجارت بشان ندهیفزا ریبا تأث ونقل کانتینری[]یا نظام حمل

  ، یدئولوژیو مؤثرتر ا دیو گسترش اشکال جد  ؛یقدرت بخش مال  شدید  شیافزا  ؛ازیسیتالیجید

با اکنون  تهد  اقلیمی  راتییتغ  دیکه  اضافه    یاجنگ هسته  دیو  آن  به  که همان  .کنیمرا  طور 

  د، قانون حرکتِ دنکر دایپ تیو اهم رخ دادند متعددتحوالت  نیکه ا یاز زمانکه  دیتوان فهمیم

نشده است و   فیتعر  پیشین   نیقوان  واضحیِجا به همان  با موضوعِ مورد نظرمان در این  مرتبط

ی یکی بسنده به ارائه که ما فقط    ییاز جااز آن تجرید کنیم، ]یعنی[  را    تیّدو کل  یراحتتوان به یم

برااز    گذشتهاما  ایم.  کرده زمان محدود،    موضوع  کی  یسازساده  یتالش  ما دشوار در مدت 

  ده یناد میکنی م یرا که در آن زندگ یدارهیجوامع سرما یِ« غالب کنون »قانون حرکتِ  میتوانینم

 . میریبگ

  ی هاستی از مارکس  یاریبس  مانند  بسیار سهل بوده است که ـاست که    نیا  گرید  یدغدغه

از زمان مارکس در سرما  یمهم  راتییاز تغ  یاریبه بس  ـسابق   واکنش    اند رخ داده  یداره یکه 

 موضع چندان  نیو اـ    ا. یستین  مناسب و مربوط  گرید  اخیر  لیادعا که کل تحل  نی، با ان دادنشا

 یمارکس برا  یهانوشته  ،کنندکماکان اظهار میاو    روانی از پ  یکه برخطورـ آن   ستین  یبهتر

 یْمارکس  . بدیلاست  یکاف   ،حادث شده  یدارهیدر سرمااش  هر آنچه که از زمان مرگ   حیتوض

  ی برا   اشیکیالکتیروش د  کارگیریبه و    «عامطور  به   یدارهیمارکس از »سرما  لیحفظ تمام تحل

از    یلیتحلوتجزیه انجام   به  مشابه  موسوم  دورانِ    است. مدرن«    یداره ی»سرمامتأخرترین 

هاست. البته  هر دوی این  یسازکپارچه هدف در نهایت ی  ، باشدناتمام    هرچقدرهم که این روش
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،  اندبوده  کار مشغول  انجام این  ازاین بهپیش  ستیمارکسپژوهان  دانش از    یبرخ  ناگفته نماند که

 دادن وجود دارد.انجام یبرا یتربیش یکارها]هنوز[ اما 

 مارکس   لیاز تحل  گر ید  یِ مخلجانبموضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود، محصول  

و   دیدزاویه  یهاانتزاع  ژهیو، به اشبستههم   مارکس و فرایند انتزاعِ  یِروابط درون  یفلسفه است.  

که در   هاییرابطه و    هادر فرایندداده تا تصمیم بگیرد که    ی هم به وی ادیزفضای مانور  ،  امتداد

کار جز این به ب  توانستی نم  نیا  کند.   میکجا مرز ترس  قاًیدق  کرد،ی آن کار م  یرو  معین  هر زمان

که   معنا آید  م  یمیمفاه  یبر  استفاده  او  باشد.    کرد یکه  نهآناثرگذار  حاو ها  اطالعات   یتنها 

مفاه  یتربیش  به  د  اندیمشابه   مینسبت  افراد  توسط  م  گر یکه  ی[ ]مقوله بلکه    شود،ی استفاده 

پارتو،   لفردویو  کند.یم  رییها تغمارکس از آن  یاستفاده  طیاغلب در    « نیز ترمقدار بیش »این  

.  اندخفاش   مثلمارکس    هایواژهخاطرنشان کرد که »  ـ  رنجش  اندکیاز    ش یبا ب  ـ  ییایتالیمنتقد ا

م ببینیدپرندهم    هاخفاش در    دیتوانیشما  را   Pareto [1902]) «  را  هاموش هم  و    گان 

.  دهند  حینتوانستند آن را توض  اشروان یاز پ  معدودیاز منتقدان مارکس و    ک ی  چیاما ه.  (332

انتظار   دیما نبا  کهنی بر ا یمبن  ،هیسرمامجلد سوم    یانگلس در مقدمه  حیهشدار صر  رغمیعل

معتبر   های دوران ای بود که برای همهورفتههای ثابت و شسته در پی تعریفکه »  میداشته باش

شوند،  شان نه ثابت، که تغییرپذیر ادراک میمتقابل بدیهی است هنگامی که چیزها و روابط    باشند.

ایدهتصویرهای ذهنی یعنی  و دگرگونی شان،  تغییر  تابعِ  نیز  مفاهیم  و  ایناندها  و  آن؛  را که  ها 

ها را در فرایند تاریخی و منطقیِ  باید آن  گنجاند، بلکه   ناپذیرهای انعطاف توان در قالب تعریفنمی

 . (Engels [1885] 1959: 13–14)سط داد« بو شان ساخت  گیریشکل 

 ی تر و حتگسترده  روی آن انگشت گذاشت ]امروزه[ بسیارکه انگلس    ایمسئلهمتأسفانه،  

  را یز،  طلبدیم  تر از آنچه که او ارائه کردکامل  یپاسخ  نیو بنابرادوران حیات او است  از    ترمخرب

داده    یکار انجام  مارکس  بهتعریف  یارائهکه    م یمفاه  یهمه  یبرا  «سانکِش»  واقعهای 

از آن غافل    توانیکه م  اندجزئی   چنانها اغلب  آن   یدر معان  راتییکه تغی در حال  است.  اشیدیکل
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  را از درک کامل   اشباشند که اکثر خوانندگان  بسامدو    چنان پرتعدادتوانند  یچنین مشد، اما هم

تواند  یم  اشبستههم  فرایند انتزاعِو    یروابط درون  یفلسفهتنها    باز دارند.  شامیپ  جامع  و

 .سازدآماده    آن  جیکار با نتا  یدهد و ما را برا  حیدهد توضیانجام م   جانیآنچه را که مارکس در ا

مارکس   یکیالکتیکل روش د  هایشالودهها را  اگر آن  نخواهد بود  آمیزچندان مبالغه،  رفتههمروی

 ]و با این منطق[ تعامل خواهیم کرد.  چنینها اینبا آن   ،یبعد  هایگام در    بنابراین  و  ،قلمداد کنیم

 . گام سوم: قوانین دیالکتیک مارکس3

اصل  شهیهم  یدارهیسرما اما    یموضوع  بود،    ر ی»تصاو  سکونِکه    ایم دیده  چنینهممارکس 

که   هاییدوران دارند، بر    یپوشانهم  یداره یکه بر سرما  یطبقات   خیو تاروضع بشر  تر« از  بزرگ

آن  پس ماز  شروع  مشابه که    ترسترگ هنوز    یزیچ  .نداثرگذار  زین  شوندیها  تمام    ینقش  در 

ا مارکس  آنْ دسته   کندیم  فایمطالعات  فرایند  ایو  و  روابط  الگوهاست که در   یدر همه   هااز 

با توجه به  )البته،    دینام   ی کیالکت ید  ن یقوانالگوها را    نیمارکس ا  د. نشوی م  افتی  تعمیمسطوح  

با    احتمال به از آن   توانستی ، مهاشیگراـضدمواجهه    اینکند(.    ادی  ز ین  ها«ش یعنوان »گراها 

با هم قرار مرتبط  دروناز  سم،یدر مارکس  یگرید  زیمانند هر چالگوها،   اند ]یا در پیوند درونی 

که با آن سروکار دارد و   ایمسئلهرا بر اساس    شانقیدق  یمارکس مرزها که  ی طور، به دارند[

 تجرید مجددکه امکان    ؛ امریکندیم  تجرید،  است  پیش رفتهبا آن    مواجههتا چه حد در    کهاین

باشد، مهیا کرده    رییاز انجام مطالعه تغ   شهدفکه  این  ای  هانیاز ا  ی کیمرز را درصورت وجود  

 سازد.می

از    نیا  نیترمهم عبارتند  ذات  فرانمودالگوها  طرو  از  ما  که  را  آنچه  که  حواس    قی، 

 نیترمرتبط تا    شانتروسیع   یمکانفضایی و  روابط    یبا آنچه با بررس  م یآموزیخود م  یگانهپنج

نظر    یبرا  «تربزرگ   ریتصو»  ینسخه مورد  می   آموخت،توان  می موضوع  قرار  تضاد   دهد.در 

چ  فرانمودِ دورب  یمعادل عکس  یزیهر  توسط  که  برا  نیاست  اما  است،  شده  تر  بیش   یگرفته 

که در آن گرفته  تری  ی بافتار بزرگکه دربارهاین   بدون  امر  ن یا  ،یمهم زندگ  هایپرسش   ومسائل  
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  آن را گرفته   یچه هدف یبرا ،ی چه زمان  ،یچه کس  چیزی بدانیم کافی نیست ـ برای نمونه  شده

 آن نهفته است.  اتذها در تر از آن ها و بسیار بیش ی اینهمه اند[؛و غیره ]بسیار مهم

تفاوت و  که  هویت  متوجه ،  را  می ما  واقعیت  این  که  ی  »چکند  دو  روابط    ای)  ز«یهر 

  توانند یم  ،کندبه ذهن ما برخورد میمتفاوت(    ای)  کسانصورت یبه   ( کهچنینیاین  یشدهتجرید

در ذهن،   ی گریبا هدف د ا، یگر ید زمانی در ای گر، ید در امتداد ای ددیزاویه از  ای گر، ید بافتاریدر 

.  دیندازیب  تانبیبه اسکناس دالر در ج  ینگاه  .شودیظاهر م  میکردی برخالف آنچه ما تصور م

  هم خب،    ؟بودید  درآورده  تانبیاست که از ج  یهمان اسکناس دالر  ای. آورو کنیدپشتآن را  

 درکاشتباه داران ممکن است به هی)خوانندگان متذکر خواهند شد که آنچه سرماهم خیر. و  آری

  یزیدانستن چمتفاوت  یبرا  یموجه   لیدل  ـ  تشان اسبه نفع   از لحاظ طبقاتی  کارنیا  رایز  ـکنند  

 (.نیست  ،بالعکس  ای است و هم متفاوت کسانی همکه 

ی کمّ  رییتغ  خوشدست   لیقب  نیاز ا  یزیکه هر چکند  تصدیق می   تیفیک/تی کمّ  رییتغ

یک سرعت مشخص یا هر سرعت    باباشد خواه    گر یدنوعی یا انواع  از    است، خواه این تغییرِ کمّی 

امعین  ینقطه  کیدر  دیگری.     ا یو/  فرانمود  یدر نحوه  یفیک  رییتغ  کیبه    ]تغییر کمّی[  نی، 

در نظر    شودیها استفاده ماشاره به انسان  یکه برارا    متفاوتی  یهانام   . شودیم  لیتبد  کارکرد آن

 ی اصل یِفیک/یکمّ راتییکه تغـ  ره یسال«، و غ«، »کودک«، »نوجوان«، »بزرگنوزاد»  ـ  دیریبگ

 .دهندی نشان م ایم،از سر گذرانده مانی ما در طول زندگ یرا که همه

 ی عمده  هایگردیسیرا نشان دهد که در آن د  یدارد تا روش  اندازی ژرف چشم  نفیِ نفی

به نظر   بوده است.  اشقبلما یجامعه یهایژگیو نیزتریمتماکردن رد مشتمل برجامعه معموالً 

اتفاق    یداره یبه سرما  سمیو از فئودال  سم،یبه فئودال  تربدویر از جوامع  اامر در گذ   ن یا  که  رسدیم

مورد   نیکه در ا  ،خود  ضدخود را به    یاحتماالً جا  زین  یدارهیکه سرما  پیامد  نیافتاده است، با ا

مسائلِ  که بدترشدن    حاکی از آن است چنین  هم  پیشین  یجامعه  «یِ»نف  دهد.ی م  ،است  سمیکمون

ها را حل  آن   توانستیکه م  یگرید  نظامبا  مستحق ساخت  در    ویژهبه   آن نظام را  بود که  آن این
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  ی زمان به سرنوشت مشابه   گذرگسترده در    لیدالهمان  ه  ب  جایگزین شود،  و نظام دومیکند  

 از مسائل  و مفصل  قیدق  لیتحلی  هرگز درخصوص ضرورت ارائه که مارکس  یدرحال  دچار شد.

  یِ خیتار یالگو کیاست که  نیا ی کیالکتیقانون د نیا ی، ارزش اصلتردید نداشت  یاهر جامعه

عمده در   وتحولرییتغ  برای درنظرگرفتن چگونگیِکارساز را    یچارچوب  و  ردیگیم  بر  را در  یواقع

 .کندمی فراهم  به آن نظرافکندن  یممکن برا روش کیما و  یجامعه

که در    سازدآشکار میرا    کنشبرهم   چند فرایند  ایدو    ناسازگارِ  یوتوسعه بسط ، که  تضاد و  

بازصورت  خوشدست  ن،یمع  ینقطه یک   و  م  شوندی م  یفیکبندی  تغییر  در  آ  توانیکه  را  ن 

کرد.  شانکارکردیو    نمودی  راتییتغ م  مشاهده  سرمادیگویمارکس  »در  چ  یدارهی:   ز یهمه 

  عالوه بر   ،امر  نیا  (.218[:  1963« )مارکس ]چنین هم هسترسد و در واقع  یبه نظر ممتضاد  

است همه  تیواقع  نیا معتقد  مارکس  مرتبط  که  تضادها  نیا  یکه  با هم   ن یتضم  اندازدرون 

و اگر  ش  مجاور  یبر تضادهاکم تا حدودی  دست تضاد،    کی از حل    برآمده  یِفیک  رییکه تغ  کندیم

عنوان یک کلیّت داری به بر سرمایه   اند ـچنینها  تر آن که بیش  ـبزرگ باشد    یکاف  یبه اندازه

(  نگوییم »یگانه« نقش اصلی)اگر    یاصل  ینقش  شهیتضادها هم  ب، یترتدین  بگذاشت.    تأثیر خواهد

 کردند.  فایا اشیاحرفه  ی در طول زندگ یدارهیمارکس از تکامل سرما یکیالکتید لیدر تحل
 سازیبیشینه  یبرا   دارانهیسرما  یرانه و انگیزه   ،یدارهیسرما  یتضادها  نیتراز مهم  یکی

پرداخت   با  کارگران   دستمزد  نی ترکماالمکان  حتیسود  امابه  است،  به  نیاز    زمان[]هم  شان 

اکثر را تشکمصرف  تیکارگران که  تا آن هم  دهند،ی م  لیکنندگان  مقدار    هاچنان مطرح است 

اکثر کارگران استطاعت پرداخت  که صورتیبه، را خریداری کنند موجود یکاالها  یفزاینده دائماً

  چند از    یکیتنها    جانیدر ا  نامبردهتضاد    ،یادوره  یهادر مورد بحران   را ندارند.ی کاالها[  ]هزینه

چنمرتبط  ازدرون   تناقض که  م  ییهابحران   نیاست  ممکن  بحران   سازدی را  ]این  سپس   ها[ ـ 

اما . دهدی نشان م شانیاکه وقوع دوره طورهمان   شوند ـ می ریناپذاجتناب تیمحتمل و در نها

 منطبق باشد. اهداف ما  با دیشده در باال بایادتناقض 
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 یدربارهیکسان،  ، بهدوستان و دشمنان  یهاتر نوشته است که بیش   برانگیزسف أت   ،سرانجام

که    تربزرگ  بافتار  کردنلحاظ  اما بدون   .شودی م  آغاز  اشیک یالکتید  نیمارکس، با قوان  کیالکتید

  ی کل  یالگوها  نیا  یمعرف  در  تعجیل ،  اندارائه شده   و فرایند انتزاع  ی روابط درون  یتوسط فلسفه

 افزاید. کند، به آن میمیموضوع را احاطه    نیکه کل ا  را  زدگیوحشتاز رمز و راز و    یاتنها هاله

 . گام چهارم: پژوهش )یا تحقیق(۴

وجه   نیخود را انجام داد، به بهتر  قاتیآن تحق  چارچوب  که مارکس در  اییذهنفِریم یا قابک  

 ,Marx [1863])« نماگیری شده است  شک کن!  زیبه همه چ»  اششعار مورد عالقه توسط  

Reminiscences of Marx and Engels, n.d., 266)  .  در  گفتارپیمارکس 

لحاظ فرم،  مسلماً روش بازنمایی به نوشت: »  هیسرماجلد اول  یِ مآلمانزبان    بهدوم    ویراست

تفصیل دربر گیرد،  بهباید از روش پژوهش متفاوت باشد. دومی باید مطالب و موضوع پژوهش را  

ها را ردیابی و پیدا کند.  وتحلیل، و پیوند درونی آن اش را تجزیه و تکامل  های متفاوت بسط شکل 

«  ردک  فراخور تشریح و بازنماییتوان حرکت واقعی را به نحوی  تنها پس از انجام این کار، می

(Marx [1873] 1958:19)  .ه یسرما اول  مجلد  از    ی منتقد روس  کی  فیتوص  عیناً مارکس  

بود  را تصدیق بود: »ارزشِ عملیِ چنین پژوهشی، آشکارسازی قوانین خاصی که گفت   ،کرده  ه 

است که خاستگاه، وجود، تکامل و مرگ یک ارگانیسم معینِ اجتماعی و جایگزینی آن با ارگانیسم  

ه او به تصویر  کند که »آنچکند.« مارکس در واکنش به آن اضافه میدیگر و باالتری را تعیین می

 (Marx [1873] 1958: 17–20)کشد، چه چیز دیگری، جز روش دیالکتیکی است؟«  می

از درون    زیچ  که همه   ییاما در جا  شود،ی « محدود مپژوهش»  ی»روش« معموالً به لحظه 

مرتبط  هم  ماندبا  د  یبررس  ی برا  دیدزاویهعنوان  به   تواندی،  شود.   زین   کیالکتیکل  در    استفاده 

( 1) :میریگی در نظر م  ریبه سؤاالت ز  یعنوان پاسخبه   تربینانه باریک  صورتِما آن را به   جا،این

به جستجوی آن    چگونه(  3و )  آن را جستجو کرد؟  کجا(  2)  بود؟   چه  در جستجویمارکس  
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،  یابدنمود می مقاله که در آن    توسط فرم و فضای محدود  شدهل یتحم  ت یمحدود  نظر به  ؟پرداخت

 .بود میها خواهپاسخ یهابخش نیترمهم در پی صرفاًما 

مارکس   یشدههدف اعالمتر گفتیم که  پیشآن بود،    درجستجویمارکس    آنچهخصوص  در

که امری مدرن را آشکار کند«  یحرکت جامعه یبود که »قانون اقتصاد ن یا سرمایهاز نوشتن 

  کشف   دیداشت که با  چیزهای زیادی وجود  اما هنوزکرد.  ادراک می  یدارهیسرما  کلیّتاو آن را  

و شامل گشت  یم  تیّ کل  نی کارکرد ا  در »جستجوی«  دیچنین بااو هم  نی، بنابراندشدیم  و آشکار

 ک یکلیّت  نقش    یکس  گاهحال، هر  ن یا  با  .شوده بود نیز می افتیخود از آن    شرحآنچه را که در  

که مارکس خودش ظاهراً این.  شودای مطرح میمسئلهدهد،    تیآن اولو  یرا بر نقش اجزا  نظام

عنوان  به کامل    پیکر»گوید:  توان از اظهار وی دریافت کرد که می از این موضوع نرنجیده است، می 

ای زمینه با توجه به   ـ «، که  آن پیکر مطالعه کرد  یهاتر از سلولآسان   توانرا می  کیکل ارگان  کی

اتخاذ   یدارهیدر مورد سرمابنا بود ]این روش[ بیش و پیش از هرچیز    ـشود  یم  پدیداره در آن  ک

 .(Marx [1867] 1958: 8)شود 

تعلق    یبدانند به چه نوع کل  کهن یباورند که قبل از ا  نیمردم احتماالً بر ا  اکثرحال،  نیباا

از کم درک  دست   دیدارند، با باالیی  اجزا  ی برخ  نسبتاً  باشند.  یزیهر چ  ی از  ا  داشته    امر   نیاما 

پدیدار    یمتفاوت  یهادر زمان   مینامی « و »کل« ماجزاء که آنچه ما »  گذاردی م  ن یفرض را بر ا

کنش در این تردیدی نیست که برهممارکس،    درونیِروابط    یفلسفه توجه به  با عطف    .شوندمی

اجزا  کیعنوان  به   یدارهیسرما  نظام  میان و  م   ای)  آن   یکل  که  را  زمانیآنچه  هر  در    ی توان 

نقش    ک یهر    شان، در شروع مشترک  ، است که در آن  یکرد(، تعامل  تجرید آن    یعنوان اجزابه 

 ها آن   یمارکس در مورد هر دو.  کندی م  فای ا  یگریبه ددهی  شکل و    دیدر کمک به تول  ایی اساس

  دیدهای زاویه از    نده،یطور فزا، و، به شانکنشبرهم  یواسطهبه  جایک  ]یعنی کل و اجزای آن[

،  خواهد دریابدکه او می از کل    های بسیاریجنبه و از  گیرد  نشأت می   هاکه از آن بخش   یمتفاوت

 آموزد.یم
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آغاز    یطور کلبه  یدارهی، پاسخ با سرماپردازدجستجو میبه    کجامارکس    کهنیدر مورد ا

 ی هامتشکل از فرایند  دِیتول  یوه یبه ش  ارجحیّتکه    جاست ـ جاییآغازش این  صرفاً  اما  ـشود  یم

تر در کانون توجه قرار  ، که تولید بیش شودیمبادله و مصرف داده م  ع، یتوز  د،یتول  یوابستههمبه 

با    ه یسرما  نیب  یرابطه گیرد.  می همراه  کار،  رازو  »اشانز یآمفرزند  دگرد  ، رزش«،    ی سیو 

  ه، یبه کاال، پول، سرما  اشی کیزیکه در آن شکل ف  یحرکت  ایفرد آن در سراسر اقتصاد )منحصربه

غ و  می   رهیسود  به   جوهری  تیف یک  اما  ،یابداستحاله  را   کارِ  محصول ممکنِ  یگانه عنوان  خود 

ی که  ترعیوس  بافتاربا ارجاع به    .گیردقرار می   قیدق  یبررس  نیز موردکند(  ی حفظ م  شدهگانه یب

به  حرکت،  »جامعه قانون  می عنوان  پوشش  »اقتصاد«  نه  مدرن«،   see Marx]دهد  ی 

و دولت، طبقه،    دیتول  یوهیشکنش بین  برهم  یبرا  یاتیح  زِ یچ  چیه  ،[10 :1958 [1897]

 ذهندر  امر مهمی که باید  چنین  هم  شده است.نگرفته    دهیناد  یبه کل  رهیمذهب، فرهنگ و غ

کند ی م  ی خود بررس  پژوهشکه مارکس در    ییهاروابط و فرایند  یکه همه این است    میداشته باش

توانند  یها مبدان معناست که آن   نیا  .کندمیها  که او از آن هایی است  از انتزاع  ای برآمدهتااندازه

با  لحاظاز    حدیتا   و محتوا  که مارکس در    دیدزاویه  وامتداد  مختلفِ    هایانتزاع  اندازه 

 د. نمتفاوت باش ،کندیها استفاده مآن یهمطالع

 ی، همهارجحیّت دادخود به آن    هایپژوهشکه مارکس در    یاصل  هایحوزهاز    گرید  یکی

  ی برا  کنندی م  یدر آن زندگمردم  را که    کارکرد نظامیاست که درک    یتفکر  یهاو روش   هادهیا

است    بغرنجقدر بزرگ و  آن  یدارهیسرما  ،ی ]از مردم[اریبس  یبرا  .سازدی دشوار م  اریبس  هاآناکثر  

  صنعتِ   کند که کلاین امر به این مسئله کمکی نمی  یقیناً  . مانده استپنهان    د یمعرض د  از که  

  های روش  جادیمارکس( در ا  خود  )اصطالح  شان«مزدوران خودفروختهداران و »هیسرما  یِآگاه

آنچه واقعاً   ـ حتی گاهی برای جلوگیری از دیدن ـ  مردم  و فهم   از درک  یریجلوگ  یبرا  یادیز

کاال   وارگیبت  ها عبارتند ازصورت   ن یا  نیاز جمله مؤثرتر. اندگذرد موفق شدهی مشان  در جامعه

از   ای) وارونه    د یتولرا  ها  است که آن   یراداف  نیب  یرابطه جای  به   زهایچ  ن یب  یرابطه   تصوری 
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  یو »طبقه« اشاره کرد )برا  «یداره یبه »سرما  توانیمختلف که با آن م  یهاانفجار نام ،  کنند(یم

 یاز فلسفه  یعنوان بخشو به  دارد(،  هاآن  یبرا  یانتقاد  یسویهکه    یمیاجتناب از استفاده از مفاه

تب  ایپیکره  ای)  بیرونیروابط    مسلط بر   ی سویهکیو    ستایا  ،یجزئ  یهانییاز   مسائل که فقط 

ا.  (اند و روابط قابل درک  هاحسب فرایند   « یدئولوژیمفهوم »ا  مارکسبرای  موارد،    نیدر تمام 

نوعبه  ب  کندمی عمل    یو هدفمند  ینیع  ی هاف یتحر  یچتر برا  یعنوان  امروزه  از هر    شیکه 

 موجودند.  یگریزمان د

ی گام  نیترمهمکرد.  نگاه می   افتهیی به آنچه م  چگونهکه مارکس    میپردازی م  نیاکنون به ا

  دوار یخوانندگانش که امهم برای  خود و    یبرا  اش، همپژوهش  کردنرؤیتقابل   ی که مارکس برا

  یتر« بود که برابزرگ  ری»تصو  ینسخه   یگانهآن در    برنشاندن برداشت،    ،بود از آن استفاده کنند

  م یکنی م  ی که اکنون در آن زندگ  یدارهینه تنها سرما  رایز  مناسب بود.ی حجیمی  پروژهچنین  

 یندهیآدر    ز یدر گذشته و نآن    یاصل  یهاشرطش یکه پ  جا به تصویر کشیده شده است،که در این

. اما گیرددر بر می  ها رااین  یهمه  ویتِ  قانون حرک  . ردیگیآن مورد توجه قرار م  احتمالی

پنج   نیدر ا این پرسش کرد؟ پاسخ لیرا تحل احتمالی یندهیو آ یواقع یتوان گذشته ی چگونه م

  د ی( بپرس2)نشان سازید؛  دست را    یامروز  یدارهیسرما  یاصل  هایخصیصه(  1)  نهفته است:   گام

طور که اکنون  ی، آندار ه یسرما  یکنون  ینسخهتا    افتادیدر گذشته اتفاق م  بایستی  یزی»چه چ

بازتجرید را  آن  )  دیرا بسط ده  یداره ی( سپس مفهوم سرما3) عمل کند؟«؛هست پدیدار شود و  

به آنچه    یدارهیآن سرما  یکه ط  دیکرد  یشروع به گنجاندن کل فرایند  که با آنْ  ، امری(دیکن

هست ا4)؛  شد  بدل  اکنون  تضادها  یداره یسرما  تری طوالن  ینسخه  نی(  که  و    یرا  آشکار 

و    ی انیم  ک،ینزد  یندهیآ  سویبه   ،کندحمل می آن را    یوزن تکامل واقع  نْآ  نوپدیدار  هایامکان 

که از   یو با درک بهتر  بنگریدبه گذشته    گریبار د  کی(  5)ریزی کنید؛ و سرانجام  دست طرحدور

  کسب رسیدگی عادالنه   یراب   .دیبازگرد اکنونبه    دیاکسب کرده  مانی رو  شِیپ  یِاصل  هایبدیل

ی  گرفتهالهام  یهاها از نسخهبه آن تان  دن یرس  یو نحوه تشخیص نتایج  اغلب به    کرد،ی رو  نیا  به

   کند.یگذشته و حال ارائه شده است، کمک م ،گراآرمانکه توسط متفکران  ندهیآ یِاخالق
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  روشی هرگز    ]رهیافت[  نیکه ا  میاضافه کن  باید  ،یاحتمالهای  برداشت از سوء  پیشگیری  یبرا

 یکه در تضادها  ویرانگری  هایبدیل   م،ینیبی که م  گونه همان  را ینبود، ز  ندهیآ  «ینیبش ی»پ  یبرا

 مارکس  که   اییکل  حرکتاما    ها ظاهر شوند. س آن أدر ر  توانندی م  ز ین  اند نهفته   یدارهیمتعدد سرما

کرده، و  هم  تشریح  پابرجاست  سرما  دنیشیاند  استمرارچنان  از   یبیترک  یمثابهبه   یدارهیبه 

  ر یتصو»از    یاچنان نسخه( هممحتمل  یحت  ای )  ممکن  یندهیو آ  یواقع  اکنون  ،حقیقی  یگذشته 

بهتر  «تربزرگ به  که  برا  نیاست  با  آموختن  یوجه  دن  دیآنچه  مورد  بدان  یایدر  و    میامروز 

 است.  مناسببهتر،  اریبس  یزیآن با چ ینی گزیجا یبخش ما براحال الهامنیدرع

 سازی. گام پنجم: خودروشن 5

 «سازیخودروشن »  ی برا  قطور  دو کتاب  کمدست است که    یبزرگ  اندیشمندمارکس احتماالً تنها  

برد، نه  می ها به کار آن ی که خود مارکس برا تعبیری  ؛نوشته است  [ خویش]یا بازاندیشی فکریِ 

انتشار.   ]اقتصادی و فلسفی[  هانوشته دست اولی  برای   160که حدود    بود  ۱8۴۴ی 

.  داشتسن  وشش سال  ستیمارکس تنها بصفحه است. این کتاب زمانی به نگارش درآمد که  

سال  هاشالوده  ای)  سهیگروندردومی   در  او  که  بود  نوشتن    ـ  1858(  شروع  از  قبل  درست 

  ش یبار ب  نخستین  یها برا آن صفحه دارد.    900تقریباً    که  ی تحریر درآوردبه رشته   ـ  ه یسرما

پس    یها، اما تنها در دههبه چاپ رسیدند  یاز پنجاه سال پس از مرگ مارکس در اتحاد شورو

  ی زیحال، چن یباا  شناخته شدند.  و بهتر  تربیش   یمخاطبان جهان  یدوم بود که برا  یاز جنگ جهان

 ست،یمارکسوران  دانشاکثر    انیدر م  ی، حتگیردقرار نمی مورد استقبال بایسته و شایسته  که هنوز  

 سمیکل مارکس  یبراشان  تیاهم  کنند، و به همراه آنْیم  فایدو کتاب ا  نیاست که ا  یاژه ینقش و

 است. 

کتابْ  نیا ترت  ایی واقع  انیپا  ایآغاز    دو  و  آن   ب یندارند  در  جاموضوعات  و    مل أت  یها 

 هاییزیچرا به چ  خواند،میها را  بود که آن   یکه او تنها کس  ییجادارد. از آن   گری فراوانی پرسش

را با او در    زیهمه چ  باًیانگلس که مارکس تقر  یرسد که حتی به نظر م  داشت؟  ازین  از این  تربیش 
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بدان معنا بود که   نی ا البته  نشد.شان گذاشته بود، تا پس از مرگ مارکس موفق به خواندن  انیم

کاف زمان  بس  یاصل  پیوندهای  تمامِ  ی جستجو  یبرا  یمارکس  در   یفرع  پیوندهایاز    یاریو 

برا  یمیموضوع عظ بود،    یکه  انتخاب کرده  اختیار  خود  تا  در  انتزاعداشت  مختلف  های  میان 

و مارکس  .  دیازمایرا ب  یجنتا  بندیمتعدد برای صورت   هایروش رکت کند و  داد حدید و امتزاویه

آیا    نبود  مجبور که  باشد  موضوع  این  بفهمندتوانند  ی م  گرانیدنگران  را  آثار    را   آن   ای،  این 

که چنان و پیگیری آن باز دارد.    از مطالعهها را  آنتر بدانند که  اندیشناک  یحت  ای  کنندهمتقاعد

ژرفی سبک  هیسرمانگارش  هنگام    ییهادغدغه  نیچن  د،ید  میخواه دقت  شدند. با    وسنگین 

« به آنچه که مارکس واقعاً وتردیدبدون گمان»  ینگاه  میکه اگر بخواه   رسدی به نظر م  ن،یبنابرا

دو اثر   یهاخ ی)با توجه به تار  ایشحرفه و چه در اواخر کار    لیچه در اوا  ی،داره یدر مورد سرما

باش  د،یشیاندیم  یدارهی( در مورد سرمانامبرده مقاـ    میداشته  م  سهیدر  او تصم  یزانی با   میکه 

 . میبپرداز  هیآثار اول نیبه ا  دیبا ـبه خوانندگانش ارائه دهد  تا ]کارهایش را[ گرفت

پرحجم از  ی وزین و استفاده سهیگروندرو  ۱8۴۴ یهانوشته دست  یژگیو نیبارزتر

بیگانگی نظریه  دیالکتیکی  مارکس  ی  اثر است.  اش  و روش  اثردر هر دو  بیش   اولی  در  تر که 

م  یگانگ یب  یدرباره ا  میآموزی است،  کارِ  نیکه  تمام  گانه ی ب  روابط  به  که  است   هایفرم شده 

شود و ی مبدل  شود،  یم  مفروض گرفته در سراسر اقتصاد    اشیسیکه »ارزش« در دگرد  یمتفاوت

 یکند که ما در جامعهی م  مصایب و مشکالتیتر  مسئول بیش   میرمستقیطور غبه   کمدست آن را  

  ن یا  یهمه  جادیا  یبرا   شدهگانه یکار ب  دیدِزاویه   دادن بهتی اولو  .میبری از آن رنج م  یدارهیسرما

های یکم،  گامکه در    ییهابه تمام روش   ـ  کیالکتیطور که دبود، درست همان   ضروری  پیوندها

سومِ   و  شدهمقاله    نیادوم  ـ  ارائه  و  چارچوبدر    اساسیاندازه  همانبه   نقشِاند  بندی 

که مارکس به   یتوجه میزان  بدون    هانیاز ا  کدامچ یهدرگیر داشت.  های  حرکت  بندیِبازچارچوب

  از   سرمایهکه در    امری  ،سهیگروندرو    ۱8۴۴  یهانوشتهدستدر    کیالکتیو د  یگانگیب

 . پذیر نبودامکان  شد، امتناعها آن  پرداختن به
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 . گام ششم: بازنمایی 6

که عمدتاً  م،یآغاز کرد دهدخود انجام  تالش کرد در پژوهشکه مارکس  یرا با کار چهارم گام

های متفاوت  شکل ...    تفصیل دربر گیرد،موضوع پژوهش را بهمطالب و  »  کهاین  عبارت بود از

سپس با  ها را ردیابی و پیدا کند.«  وتحلیل، و پیوندهای درونی آن اش را تجزیه و تکامل   بسط

توان حرکت »تنها پس از انجام این کار، می  :که  دیافزایمارکس م  بازنمایی،  حرکت به سمت

  حیات انجام شود، اگر    ت یکار با موفق  نیاگر اکند.    فراخور تشریح و بازنماییواقعی را به نحوی  

به نظر رسد که    چنین  ممکن استگاه  آن ،  ها و شفاف بازتاب یابد در ایده/آلدهیطور اموضوع به 

 .(Marx [1873] 1958: 19) رو هستیم«روبه  ینیشیپ ایبا ساخته  ییگو

م  نیا ایرا  به  تفس  نیتوان  که    ریمعنا  قطعهکرد  و  باهم   گذارشدههم  هایاجزا  طوری 

. این مهم کل واحد در نظر گرفت  کینوان  عها را به توان آن یم  یراحتکه به شوند  وجور می جفت

ارزیابی  طور جداگانه به توانمرتبط را نمی های ازدروناین بخشه داللت بر این دارد کچنین هم

را    نی، و اگرچه مارکس ممکن است ادهدرا نشان می   ایبلندمرتبه درواقع استاندارد    نیاکرد.  

از    ییهادر بخش   بازنگری  یراش بمتعدد  هایکوشش باشد،  خود گرفته    یعنوان هدف اصلبه 

ند ـ بود  هااین بازنگری   یاثر دارا  نیا  د یجد  هایکدام از ویراست هرـ که    هیسرما  اول  جلدم

داماد توفیق نیافت. پُل الفارگ،  به آن    شدندر نائلطور کامل  هرگز به بیانگر این است که وی  

در این    ، سپردرا به او    ، هیسرماازجمله    ،شیاز کارها  یبرخ  مسئولیت  که   یمارکس و تنها کس

نبود و    یراضکامالً  که ارائه کرده بود    ییهایبندصورتکه مارکس هرگز از    زمینه اظهار کرد

معموالً .  (Lafarge [1890] Reminiscences, n.d., 78)  دادی م  رییها را تغمدام آن

  ی درست بود، اما نگران   یقیناًکه    ،گرا بودکمال  کیمارکس    کهدانند  می  نیارا مصداقی برای    نیا

  ی متفاوت  اریبس  مخاطبچهار  با  نحو    نیبه بهترتواند  میکه چگونه  اش بیانگر این نیز است  ندهیفزا

که    یکارگران بودند، البته کارگران  هاارتباط برقرار کند. گروهی از آن نوشت،  یم  شانی که برا

که   بودیی  هاستیالیاز سوس  یگریانواع د  ؛ سومیخودش  روانیپ  ؛ گروه دیگرتوانستند بخوانندیم
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که    یشیاقتصاددانان آزاداندتش جلب کند؛ و چهارم،  نظراسوی  ها را به آن بود    دواریمارکس ام

 . بوداصالت  بسیار شهره به پیشاپیشکه اند یتر در مورد کسبیش د به کسب معلوماتمنعالقه 

توسط کارگران    سرمایهاست که   مندتر عالقه که بیش  کرداظهار می اگرچه مارکس اغلب 

به  ترهرچه بیش   نوشتکه او    ی، کتابنده شودخوا به نظر مبودگروه آخر    معطوف  که   رسدی . 

  ی مارکس را وادار کرد تا برخ  ،جدی گرفته شود  دانانیاسی اقتصاد ستوسط    کهاین   ازاش  ی نگران

  « یرعلمیها »غاز عناصر را که آن  یبرخ  یجلوه دهد و حت تیاهمخود کم  لیاز عناصر را در تحل

ارتدکس آن   یبرا  یزیو چه چ  حذف کرد.  کردند،یرد مدرنگ  پنداشتند و بیمی اقتصاددانان 

البتهزمان   از روش د  ـمثل االن    ـ و  اگرچه    د؟یرسیبه نظر م  یعلم  مارکسْ  یکیالکتیکمتر 

به بهمارکس   را  آن  از  زیادی  بخش  پیوسته  دبستکار میطور  از  استفاده  از  اما   ز ین  کیالکتی، 

که از ی مانند زمان  ،پذیر نبودامکان که    یدر مواقع  یاوقات حت  یاجتناب کرد، و گاه  االمکانحتی

انتقاد میاسیاقتصاد س به جا  کندی دانان   «یِماد  سرشت بر »  هیسرما  یِاجتماع  مناسبات  یکه 

،  کیالکتیو نه فقدان د  دناندازی م  شان«یدارهیرا به گردن »روح سرماو آن  کنندیم  دیتأک  هیسرما

 . (Marx [1867] 1958:767) کرد کارگیری دیالکتیک خودداری میاز به 

  یتوجه انتشار بخش قابل  یمارکس برا  اهتمام  نیاول  نتوانست به مارکس یاری کند تا  نیا

( 1859)  یاسیدر نقد اقتصاد س  سهمیآن را    بعداًآنچه او    ایشد،    بدل  هیسرمااز آنچه به  

  ک یالکتید   یادیمقدار ز  یموضوع، حاو  نیا  در باب  یطوالن  ی اپس از حذف مقدمه  یکه حت  ـ  دینام

از    یک نمونه از    ریکس آن را نخواند، و به غ  چیه  باًیتقربدل شود.    یتجار  به یک ناکامی  ـ  بود

مکرر انگلس    یسپس با اصرارها  وجود نداشت. ی آن[  ]درباره  یمهم  و بررسیِ   نقد  چیانگلس، ه

آنچه که   یافتهیبسط ینسخه ، مارکس سرانجام متقاعد شد که و دوست خوبش دکتر کوگلمان

به انگلس    یااو در نامهرا تا حد امکان ساده و بسیط حفظ کند.  شد  یم  دهینام  هیسرمااکنون  

اثرنوشت: »  1861در دسامبر   به خود   تریپسندعامهعمومی و    اریبس  صورت[  هیسرما]   این 

اول  [  است  من  از  دی]تاک  روشو    رد،یگیم بخش  با  مقایسه  است«  کمتر    اریبسدر  مشهود 

(Marx [1861] 1975: 333). 
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که   یااز لحظه   هیسرما   ز یانگشگفت   ت یداد که موفق  ص یتوان تشخی م  یراحتبه   کهبا آن 

نبا]منتها[  بود،    میتصم  نیا  ونیمد تا حدود زیادی  قرار گرفت    عموم  در دسترس   یهمه  دی ما 

او،    ییزهایچ نیز،را که  ما  البته  نتیجه  و  ]ادر  داده  ین تصمیم[ی   .میریبگ  دهیناد  م،یااز دست 

و بازسازی    یابیباز  یمن برا   یاصل  اهتمام  کنند،مالحظه می مقاله    نیکه خوانندگان ا  گونههمان

 میکه او تصم  یزمان  ی مارکس بود، حت  یاندیشه از    یبخش  شهیاست که هم  یکیالکتیروش د

که یاما درحال .بهره نگیرد یفور یِاسیبه اهداف س یابیدست یاز آن برا یگرفت از بخش مهم

انجام دهد،   یکیالکتید اش در اندیشیدنیی بر توانا یرگذاریکار را بدون تأث نیتواند ایمارکس م

ما    یدر مورد جامعه  دن یشیاند  ینحوه  یبرا  سان الگویی به  هیسرما از    ی که بنا دارنداکثر کسان

استفاده   قابلیتو    یکیالکتیدی  بین اندیشه  یپوشانهمبهره بگیرند، قادر به چنین کاری نیستند.  

د نیستمسائل    یمطالعه  یبرا  کیالکتیاز  صددرصد  و  حتمی  زیادی  اما    ،خاصْ  میزان  به 

 نامندیم  ستی که خود را مارکس  یاکثر کسان  ان یو آنچه اکنون در مشدن به آن است.  نزدیک

  ـ در مورد اقتصاددانان صادق است    ژهیوبه  مسئله  نیا  ظاهراًو  طور ناشایسته غایب است ـ  به 

به آن    بیآس  نیرتاحتماالً بیش  از این مسئلهکه    ایحوزه  است.  یکیالکتیتفکر د  یی و قابلیتتوانا

  عمل و    ه ینظرآن را بین    است که مارکس  ـ   یکیالکتید  یرابطه ـ  رابطه  وارد شده است، سپهر  

 ست. ن امایکه موضوع بخش بعد  برنشاند، امری

 . گام هفتم: پیوند میان نظریه و عمل 7

  ی ک یالکتیدناتفکر    یاصل   یهااز نشانه   یکی  ستین  پذیرکی تفک  فیآنچه که بدون تحر  کیتفک

اگر    رایز  .میابیی آن را م  ینمونه   نیتراست که مخرب   عملو    نظریه   ن یب  تفکیک است، و در  

با هم مرتبط است  زیچ  همه ااز درون   یکه مردم در آن زندگ  یطیدر مورد شرا  دیبا  امر  نی، 

 دهند،واکنش نشان می  هابه آن سبت  نچگونه  و    فهمند،یم  طیشرا  ن یآنچه در مورد ا  کنند،یم

معناست که در   نیامر صادق باشد، معموالً به ا  نیرسد ایکه به نظر نم   ییدر جانیز اتخاذ شود.   
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حال، با گذشت  نیا  با ؛  تداخل دارند  پیوندها  جادیوجود دارند که در ا  یموارد  ط،یشرا  نیا  انیم

 شود. به تغییر منجر تواند یم ی مذکورمسئلهاز انواع مختلف،  های متقابلکنشزمان و 
برآمده  نظریه و عمل دارد که    نیب  یروابط درون  یبرقرار  یبرا  یگرید  روشچنین  مارکس هم

همه  اشمواجهه  ینحوه   از میکه    ییهاانسان  یبا  ورود  کارش  است.  در  آغاز  در  کنند، 

، تنها تا جایی خواهیم پرداخت که افراد  هکه »ب  میآموزیم ،هیسرما   یکمجلد  پیشگفتارش بر م

مقوله به  انسانیِ  تجسم  طبقاتی عنوان  خاص  منافع  و  طبقاتی  مناسبات  تجسم  اقتصادی،   های 

تر از آنچه  کم یزیعنوان چبا مردم به  کهنیا یجابه .  (Marx [1867] 1958: 10)باشند« 

 یاریتر از آنچه که بسبیش  اری که بس  کندیانتزاع م  یاها را به گونه ، او آنکندکه هستند رفتار  

ما فکر   یمی از  ا  قاً یاما دقشمارد.  برمی   اند، ی ضرور  اکنیم ممکن  امتداد   بسط  ن یدر    مانخود  و 

انسانیِ»سوی  به  منافعتجسم    ،یاقتصاد  یهامقوله   تجسم  و  ما    «یطبقات  مناسبات  که  است 

 اش سهیمیینها  یدر نابود   نیزو    یدارهیکه در کارکرد نظام سرمااز آنچه را  تر  ها بیش انسان

که در   یتر مهمکم  امور   یو سپس عمدتاً برا  ،معدودینسبتاً    هایبا استثنا  .میابییم  م،یکنیم

 کند.ی « مآشکار و رونمایی» هیسرما که مارکس در  اندیروابط اصل نهایگذرد، ایما م یجامعه

کوتاه چ  عمل،  سخن  طبقاتانجامد  می   یزیبه  کل  فشار    ،که  و   مفرطتحت  جایگاه 

در شرف انجام آن هستند،    ای  دهند،یها انجام ممرتبط با آن   یو منافع طبقات  نظام،در    کارکردشان

 افت؟یتوان  یرا در کجا م  منافعو    طی شرا  نیاما ا  .برندیشدت رنج مانجام ندادن آن به   لیبه دل  ای

  ی مارکس از چگونگ  لیاز بازتاب آن در تحل  شود،[ امای ]یافت میدار هیسرما  یواقع  یایدر دن  یقیناً

،  وجود ندارد که هر دومرتبط  نظام ازدرون در    ییجا  چیهشود.  ی نیز یافت میدارهیکارکرد سرما

که توسط    اییگسستگ  یرا با وجود تفاوت آشکار در نوع، برا  سمیو مارکس  یدارهیسرما  یعنی

 شود، متحد کند. یم یانو نما  نظریه و عمل ارائه نیب یعموم زیتما

به   هست  یسوم  روشهنوز     ن یب  بنیادین  ییعنوان جداکه مارکس آنچه را که اکثر مردم 

«  تصاحبمکرر او از مفهوم »   یو آن استفاده  ،دهدپیوند می به هم    کنندتلقی می نظریه و عمل 

 شود.خود کردن درک میبه معنای چیزی را ازآنِ معموالً  «تصاحباست. »
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ی  ما در جهان، حت  هایکنش  دهد تا تمامیِتعمیم میرا    « تصاحباستفاده از »  نیمارکس ا

  ی هاتیفیک  یبه رشد و توسعه چیز باارزشی  که    امری،  را در بر گیرد  گانهحواس پنج  هایکنش

 مهمِ   ظرفیت  کیبه    دنیبخشتحقق   حسچنین  هم   ب،یترتدین  بافزاید.  می  هاکنش  نیدر ا  لیدخ

ماست  یژه یمورد توجه و جانیآنچه در ا امارساند.  می زمان،  گذردر   ی در نوع انسان را، حت یذات

ها(  )کنش عمل( و ها ده ی)ا هینظر وه،یش نی« به اتصاحباست که مارکس در استفاده از » نیا

  .کندی نم یمجزا و مستقل تلق یهادهیعنوان پدرا به 

  ، ظرفیت و گنجایش داشته باشدای که  نظریه و عمل به همان اندازه  نیب  یدرون  یرابطه 

تنها طبقات،  نه تیک توأم است، و  الکیکه با د  استتر«  بزرگ  ری»تصو  یهانسخه   نیاز پربارتر  یکی

ها آن  یهمه  کند.یوارد مدار خود م  زیرا ن  یطبقات  یبلکه مبارزه  ،ی طبقات  یو آگاه  یمنافع طبقات

و   شانکنشبرهمدر    توانی را م تأث  نبنابرای  ـ  که وحدت    فضایی  در   ـ  گری کدیبر    شانرات یبا 

یابد این است وضوح می یاندهیبه طور فزاآنچه  .افتی کند،ینظریه و عمل فراهم م یِکیالکتید

آن،   روی  کارکردن  یبرا   هاییروش   افتنیتر« و  بزرگ   ری»تصو  یبر جستجو  اشفشاریپابا  که  

از پایان تر بیشکه  )جویان  با کارگران و دانش  می توانی د که منوجود دار  زهایچبرخی   ]بعد  شان 

 مندتر باشد. ها ارزشآن  یبرا کیالکتیکه از د میبگذار انیکارگر خواهند شد( در م تحصیل[

کرد  ی و خودش صحبت م  )که تازه درگذشته بود(  مارکس  وقتی به نمایندگی از   مگر انگلس ـ

ما  کار    ابزار  نیبهتر  هاسالی که  ستیالیماتر  کیالکتید»ادعا کرد که    یوقت  نگفته بود، این را    ـ

]تأکیدات از   دهدیم  وندیکه هم نظریه و هم عمل را به هم پ  ما بوده است«  سالح  برّاترینو  

 .(Engels [1886] 1941: 44) ؟من است[
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 . گام هشتم: بازگشت به گام اول و ازنو شروع کردن8

  ن ی به ما ا  ،مارکس  یکیالکتیروش د  یواسطه به گام  به گام  یسفر  درخوانندگان    ساختنهمراهاگر  

 هاگام  نیاکنش  برهمی  به نحوه  یگام بعد ،حفظ کنیمرا نسبتاً ساده    ز یامکان را داد که همه چ

در  ابتدا    همان  از  گام، هر  اندازدرون با هم مرتبط ها  آن  یکه همهنظر به این   شود.ی مربوط م

ا  یبرخ  حیتوض  یبرا  ییهاکوشش   .بردسر می به   هاگام  ر یبا ساکنش  برهم  ها کنشبرهم   نیاز 

  ی به موارد  دید نسبتزاویه  رییها بدون تغاز آن  کی  چیصورت گرفت، اما عدالت کامل در مورد ه

فضای با توجه به    بود.  نخواهد  اجراقابل   م،یبود  دهیها نرسبه آن   شرح  نیا  انیکه هنوز در جر

آن را    دیو با  دیتوانیم   شما . اما  به انجام این کار برآییم  میتوان ینم  چنانهممقاله، ما    نمحدود ای

 .دیکن آزمون

های یک تا گام،  دیدتانزوایه عنوان  نظریه و عمل، به   نیب  ی، رابطه گام هفتمبا استفاده از  

 .سازید یغن هاگام نی از ا کیرا از هر تان اجمالیبررسی خود  یتا به نوبه  دیکنبازبینی را  شش

و    5تا    1های  نظرافکندن به گام  یبرا  دید خودزاویه عنوان  گام ششم به از    با انجام همین کار،

کن  رهیغ ا  .دیاستفاده  سرما  نیهدف  از همه  یدارهیاست که  کنیمسویه  نیا  یرا  نظاره  تا    ها 

 نیدرک کرد که از ا  و جامع   طور کاملتوان به یم  یکه تنها زمانروشن و تشریح کنیم    را  یروابط

   ند.ریقرار گ  یمختلف مورد بررسهای زاویه

 دیاز روش مارکس، باتر  و فهم ژرف  یابی به درکدستعالوه بر    و ممارست  نیتمر  نیا

برا  ییتوانا را  ا  ارتقا  ز ین  یکیالکتید  اندیشیدنِ  یشما  و  که   ییجا  ن یبخشد،   معموالً   است 

و    ـچرا که نه؟  ـ  آموزش آن    ،یزیهر چ  یکیالکتید  و بررسی  مطالعه  یها براتالش   نیترموفق

 . شودیآغاز م ،دایآموخته  آن از  آنچه به عمل

 *** 
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