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 18گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومه له به کنگره  

 

 الف: جهان سرمایه داری و چالشهای پیش رو 

روند انحطاط نظام سرمایه داری: اکنون مدتهاست ادعای "پایان تاریخ" و ابدی بودن   -١

و به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی جار زده می    1990نظام سرمایه داری کە در اوایل  

حبابی ترکیده است. آنچە که همچنان شاهد آن هستیم،  وجود یک نظام  شد، چون  

جهانی بحران زا است کە بە دلیل تناقضات ساختاری نە تنها خود، بلکە کل جهان را 

با خطر نابودی مواجە کردە است. نظامی کە قرار بود "آخرین مرحلە تاریخ" باشد اینک  

 .دورنمای بقایش هر روز تیرە و تارتر می¬شود

پایان   و  اتحاد جماهیر شوروی  فروپاشی  بحبوحە  در  نظام سرمایەداری  ابرقدرتهای 

آنچە جهان دو قطبی نام گرفتە بود با اعتماد بە نفس ویژەای آغاز "نظم نوین جهان"  

را اعالم کردند. گویی دیگر هیچ نیرویی قادر نخواهد بود هژمونی نظام سرمایەداری،  

و کارا بودن اقتصاد بازار آزاد را زیر سئوال ببرد و یا  مشروعیت جهان بینی لیبرالیستی  

بە بدیل آن تبدیل شود. با گذشت سی و اندی سال از اعالم این باصطالح "پیروزی"  

و انبوهی از فجایع ویرانگری کە جامعە بشری آن را تحت عنواِن دکترین "نظم نوین  

می کنیم روند رو    جهانی" تجربە کردە است، دیگر تردیدی نیست کە آنچە مشاهدە

 .بە نزول این نظام است، نە ابدی بودنش

کل   ازهم گسستگی  به  متمایل  روند  زمان  مرور  بە  اقتصادی  پی  در  پی  بحرانهای 

گفتمان دمکراسی لیبرالی و سقوط آنچە ارزشهای این نوع دموکراسی معرفی می  

تقویت  شد را نیز بە دنبال داشتە است. ارزشهایی کە بە تعمیق شکاف طبقاتی،  

به قدرت   فزاینده، ظهور جریانات راست فاشیستی،  نژادپرستی  فرهنگ زن ستیز، 

رسیدن گروه های بنیادگرای اسالمی و... را منجر شدە است.  افزون بر موارد فوق،  

نظام سرمایەداری در نوآوری جدیدش تضادهای اکولوژیک را بە اوج رساندە است، بە  

نزدیک شدن بە مقطع انقراض کل حیات بر کرە    شکلی کە سران خود این نظام نیز از
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قطب   نتیجە  در  کە  جمعی،  کشتار  سالحهای  زرادخانەهای  دهند.  می  خبر  زمین 

با شیوع   را تشدید کردە است.  روند  این  یافتەاند،  بندیهای جدید جهانی گسترش 

ملیون انسان بر اثر این بیماری ویرانگر،    ٥و جان سپردن بیش از    ١٩-اپیدمی کووید 

ران اپیدمیولوژیک نیز به لیست بحرانهای این نظام افزودە شدە است. بحرانی که  بح

می شد آن را بسیار زودتر و با تلفات بسیار کمتر پشت سر گذاشت، به دلیل اولویت  

سود بر جان انسان تا کنون نیز ادامه دارد. علی رغم درخواست های مکرر سازمان  

فرمول   کردن  عمومی  برای  جهانی  به  بهداشت  و  کشورها  همه  در  واکسن  تولید 

خصوص کشورهای فقیر، شرکت های بزرگِ کاشف واکسن کرونا از انحصار تولید آن  

چشم پوشی نکردند و می بینیم که کشورهای غربی اکثریت مردم دوز سوم واکسن  

کرونا   برابر  در  فقیر  از جمعیت کشورهای  ناچیز  بسیار  درصد  اما یک  کرده  تزریق  را 

ند و  این نابرابری در توزیع واکسن نیز سبب جهش های پی درپی این  واکسن شده ا

ویروس و عدم مهار کامل آن در کل جهان شده است. این بحران البتە تنها به فاجعە  

در شکل   باید  را  آن  لرزەهای  بلکە پس  ماند،  نخواهد  محدود  انسان  میلیونها  مرگ 

د. بارِ بحران اقتصادی که  بیکاری وسیع، آسیب های اجتماعی و روانی مشاهدە کر

بر دوش طبقه کارگر  و سایر   از پیش  بیماری جهانی کرونا آن را تشدید کرد بیش 

مردمان تهیدست جوامع قرار خواهد گرفت و وام های میلیاردی که از طریق دولت ها  

به شرکت های بزرگ داده شد تا از سقوط آنها جلوگیری شود، از جیب کارگران و از  

های سنگین بازپرداخت خواهند شد. افزون بر موارد فوق می توان از    طریق مالیات 

برچیدن سیستم بیمە های اجتماعی و خدمات پزشکی اسم برد کە طی چند دهە  

منجر   انسانی  فجایع  بە  و  آمدەاند  در  اجرا  بە  نئولیبرالیستی  طرحهای  طبق  اخیر 

  .شدەاند

  :سی آنتنوع و پیچیده شدن اشکال استثمار و بازتاب سیا -٢

بە موازات ترکیدن حباب ادعای پیروزی سرمایەداری به عنوان عالیترین نظم اجتماعی  

و آخرین مرحلە تاریخ، جنبش ها و حرکت های اجتماعی نوینی پا بە عرصە حیات  
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نهادەاند و با اقدامات و فعالیتهای ساختارشکن خود شروع پایان این نظام را بە عنوان  

 .می بخشندمرحلەای از تاریخ نوید 

یکی از بارزترین تبعات حاکمیت نظام سرمایەداری در شکل تکامل یافتە کنونی اش،  

تنوع اشکال استثمار است کە به تناسب آن دامنە مبارزه علیە آن نیز توسعە یافتە  

است. اگر سنتا نظام سرمایەداری بە استثمار کارگران و سایر مزدبگیران در مراکز  

پیشرفتە، شناختە شدە بود کە طبق نظم و قواعد خاصی،  تولید، بخصوص در صنایع  

از نوع بخشهای تولیِد تفکیک یافتە، کارفرماهاِی شناختە شدە، قرارادهای معین و  

زمان و مکان کار تعیین شدە تجلی می یافت، اکنون بخش وسیعی از نیروی کار در  

قرار استثمار  مورد  شغلی  ناپایدار  و  ثبات  بی  ناهمگون،  گیرند.    ساختارهای  می 

ساختارهایی کە موجبات تنوع استثمار را فراتر از اشکال سنتی آن فراهم آوردە است  

کە بە طبع آن جمعیت وسیع تری از جامعە بشری را بە فقر و بردگی کشاندە است.  

همە   در  کار  نیروی  از  عظیم  قشر  یک  ظهور  بە  شرایطی  چنین  کە  هاست  دهە 

انجامیدە است کە موقعیت آنها حتی از    بخشهای جهان  و در سطوح مختلف شغلی

موقعیت شغلی کارگران و مزدبگیران سنتی شکنندە تر است. این قشر اجتماعی،  

برای نظم موجود اسم می   بزرگترین خطر  و  اجتماعی"  بە عنوان "بمب  آنها  از  کە 

موقت   قراردادهای  و  قرارداد  بدون  مدت  کوتاە  اشتغال  خوداشتغالی،  برند.،میان 

از بازار کار رسمی بدون   سرگردانند  با    و خارج  با احساسی آغشتە  دورنما و امید، 

بیگانگی عمیق با محیط کار و زندگی خود روزگار را سپری می کنند. مجموعە افراد  

منتسب بە این قشر اجتماعی از فقدان هویت رنج می برند و احساس ناامنی در  

یالت، آموزش و حقوق بازنشستگی  مورد آینده، نبود مزایایی مانند بیمه درمانی، تعط

 .مداوما بە این رنج می افزاید

مدت بدون هیچ مزایای    های کوتاه در چنین شرایطی افراد ناچار می شوند بە  شغل 

سراغ بعدی بروند.  ایمنی، بیمە و قدرت چانە زنی تن بدهند و با تمام شدن یکی به 

فر در چنین شرایطی بە امرار  میلیون ن  ٥٥طبق تحقیقات موجود فقط در آمریکا حدود 

کار   بازار  در  غیابش  دلیل  بە  اجتماعی  قشر  این  حال  عین  در  پردازند.  می  معاش 
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بدون   پراکندە،  بە شدت  آن،  اعضای  پیوستە میان  ارتباطی  نبود  دلیل  بە  و  رسمی 

سازمان و ساختار معین مبارزە و فاقد آگاهی از موقعیت خود است. در مقایسه با  

اشتغال سنتی، اعضای این بخش از طبقە کارگر، هیچ چیزی برای از  کارگران دارای  

دست دادن ندارند و اعتراض آنها اساسا نە برای حفظ دستاوردهای کنونی شان و  

هایشان، بلکە عمدتا برای  نە برای افزودن بە آن و یا حرص و جوش برای از دست رفته 

نند، می باشد. از این رو رفتار و  آنچە هیچ وقت نداشتەاند، اما آنرا سزاوار خود می دا

طغیان آنها بسیار نامنسجم است و ترکیبی است از حس ناعدالتی، توقعات باال و در  

عین حال ناامیدی و یاس. این وضعیت بە بروز رفتارهای غیر قابل پیش بینی، بدون  

برنامە، بی هدف و اغلب واکنشی منجر شدە است. بە همین دلیل اعضای این قشر  

عی بارزترین نیروی شکل دهندە بە اعتراضات اجتماعی هستند کە با تسخیر  اجتما

فضاهای شهری و حمله به نهادهای دولتی و مالی در سطح وسیع تودەای نە تنها  

ی گذشته به چالش کشیدەاند، بلکە  ی تنظیم نئولیبرالی اقتصاد را در چند دهه شیوه 

ی را نیز زیر سئوال بردەاند. جنبش  عمال مبانی سیاسی و ایدئولوژیک نظام سرمایەدار

زردها در فرانسه، اعتراضات ضد نژادپرستی    درصدیها، جنبش جلیقه   ٩٩های همچون  

و اعتراضات مشهور بە "بهار عربی" نمونەهایی از خیزش های اجتماعی هستند کە  

عمدتا از سوی این قشر اجتماعی بە جریان در آمدەاند. در ایران می توان وجود این  

اجتماعی را، کە عمدتا تحت عنوان "بە حاشیە راندەشدگان" شناختە شدەاند،    قشر

 .مشاهدە کرد  ١٣٩٨ماه   و آبان  ١٣٩٦ماه   از جمله در خیزشهای دی 

  :موقعیت مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه داران  -۳

طبقه کارگر در مقیاس جهانی بخش عمده معترضین جوامع سرمایه داری را تشکیل  

می دهند. مبارزه کارگران سازمان یافته در اتحادیه و تشکلهای کارگری، با سرمایه  

داران و ابرشرکتها در جای جای جهان در جریان است و در عین حال همدردی وسیع  

ارو  نظیر  نابرابر  در جوامعی  کرده است. گسترش  افکار عمومی  را جلب  آمریکا  و  پا 

مبارزات کارگران حق طلب علیه نابرابری و شکاف عمیق طبقاتی، دستمزدهای نازل، 

از چالش های   مراکز کاری، کماکان  در  زور گویی  تبعیض و  کار،  ناایمن  محیط های 
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سرنوشت ساز جهان سرمایه داری است. به عنوان نمونه بر متن این مبارزه و این  

  2016دی، پدیده ای چون  »برنی ساندرز« در آمریکا ظهور کرد. ساندرز در سال  همدر

به عنوان سناتور مستقل و عضو حزب دموکرات در کنار هیالری کلینتون داوطلب  ۲۰١۶

که صاحبان   آمریکایی  در  آمریکا شد. ساندرز  ریاست جمهوری  انتخابات  در  شرکت 

زشی طی دهه ها  با پخش دروغ  سرمایه، رسانه های خط رسمی و ارگان های آمو

و تحریف "سوسیالیسم را مخرب و زیانبار ترسیم کرده بودند"، خود را سوسیالیست  

و فاشیست ها، نظیر   نژاد پرستان  خواند. تمام محافظه کاران، دست راستی ها، 

دونالد ترامپ  و رسانه هایشان گفتند و نوشتند که ساندرز با سوسیالیست خواندن 

مرگ سیاسی خود را فراهم کرده است. اما آنها در کمال ناباوری با  خویش موجبات  

 . آراء میلیونی به "سوسیالیسم" طبق روایت ساندرز روبرو شدند

درصد    56کشور عمده به عمل آمده به طور نسبی    28بر طبق نظر خواهی ها، که در  

.  روزنامه  کسانی که به آمارها جواب داده اند معتقدند "سرمایه داری کار نمیکند"

اکونومیست که به عنوان ارگان سیاسی ابرسرمایه داران جهان شناخته می شود،  

مبارزات، اعتراضات و اعتصابات    2021نوشت کارگران در سال    2021دسامبر    11در  

اعتصاب بزرگ کارگری در آمریکا اشاره    241بزرگی را پیش بردند." این  روزنامه به  

ماه نوامبر اتفاق افتاده است. اعتصابات مذکور علیه    مورد آنها فقط در  58کرده که  

شرکت ها و ابرشرکت های عظیم فعال در رشته های تولید غذا، آموزش و پرورش،  

اتومبیل سازی، بازی های آنالین، زنجیره رستوران های فراملی، استخدام کنندگان  

متشکل در اتحادیه  کارگران بهداشت و نظایر آنها و توسط کارگران، معلمان و پرستاران  

و    ها  رئیسه شرکت  هیئت  خود  مبارزات  نتیجه  در  اعتصابیون  است.  داده  روی  ها 

ابرشرکت ها را  ناچار کرده اند تا دستمزد ها را افزایش دهند، مرخصی بیماری همراه  

با دستمزد به کارگران بیمار بدهند و شرایط کار و مخصوصا ایمنی محیط کار را بهبود  

جه این مبارزات قانونگزاران نیز مجبور شده اند قوانینی به نفع کارگران  بخشند. در نتی

 .تصویب کنند

  :افق سوسیالیسم  -۴ 
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توانند تصویری قابل اطمینان را از بهبود وضعیت    یک از مدلهای سرمایەداری نمی   هیچ 

کنون و فائق آمدن بر مشکالتی که بشریت با آن گریبان است ترسیم کنند و روایتی  

انسان    از ملیاردها  زندگی  بر  شده  ذکر  مشکالت  دیگر  که  دهند  دست  بە  آیندە 

سنگینی نکنند. از این رو  برای بسیاری از معترضین به وضعیت کنونی، دیگر مسالە  

فرایندەهایی   بە  گرایش  اساسا  بلکە  نیست،  آن شکل سرمایەداری  یا  این  بر سر 

  .است کە  فراسوی سرمایەداری را در افق دارند

رچه سوسیالیسم، به عنوان بدیل نظام سرمایه داری، هنوز به گفتمان طبقه کارگر  اگ

و ستمدیدگان تبدیل نشده است و لذا نمی توان از نقطه عطف گذر نهای از سرمایه  

داری سخن گفت، اما روند تکامل این نظام و ماهیت اعتراض به آن خود زمینه ساز  

تجربیات   است.  عطفی  نقطه  چنین  به  تاکنونی  رسیدن  تغییر  دیالکتیک  و  تاریخی 

نظامهای اجتماعی همین را بە ما می گوید کە، مناسبات تولیدی که همدیگر را نفی  

می کنند، از دل همدیگر زاده می شوند. این دگرگونی پروسه پیچیدە ای است کە  

گام بە گام بە مقطع بلوغ می رسد. کارگران در چنین پروسه ای قدرت سیاسی را  

نند و نهایتا تغییر مناسبات اجتماعی از مناسبات تولیدی موجود به یک  کسب می ک

  .نظام برتر اجتماعی، سوسیالیسم، را متحقق خواهند کرد

 ب : اوضاع  خاورمیانه ، فرصت ها و موانع 

کانون   به  امروز  بزرگ  خاورمیانه  که  گفت  تواند  می  کلی  نگاه  یک  در  کلی:  نگاه 

بزرگ جهانی و محلی برای کسب سلطه و سهم    کشمکش ها و تضاد منافع قدرتهای

سیاسی،   فشارهای  است.  شده  تبدیل  جهانی  و  ای  منطقه  کار  تقسیم  از  بری 

رقابتهای اقتصادی، جنگهای داخلی و نیابتی ابزار تامین این منافع هستند. دولتهای  

ه  دیکتاتوری منطقه نظیر ایران، ترکیه، مصر، عربستان و اسرائیل دخالت در امور منطق

را  عمق امنیتی و استراتژی بقای خود در داخل کشورهایشان می دانند. قدرتهای  

بزرگ اروپای غربی، روسیه، چین و آمریکا هم در این منطقه بر سر تامین منافع خود  

وارد رقابت در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی و حتی نظامی شده اند. اتحادها  
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نده و ناپایدار هستند. در کنار اینها و درسطح دیگر   و ائتالف ها در این زمینه غالبا شکن

در خاورمیانه با مسائلی چون بنیادگرائی اسالمی در اشکال مختلف داعش، طالبان،  

از   ارزیابی  روبرو هستیم.  بربر منشاته،  اعمال  با  القاعده، حزب هللا، حشد شعبی 

ارزیا بدون  خاورمیانه  در سرنوشت  دخیل  نیروهای  بین  قوای  این  توازن  نقش  از  بی 

گروهها در متن جدالهای جاری در این منطقه ممکن نیست. عالوه بر این به دو فاکتور  

اول   کرد.  اشاره  باید  هستند،  منطقه  این  کشمکشهای  از  بخشی  که  دیگر  مهم 

مسئله فلسطین و دوم مسئله کرد که در متن هردو مسئله احزاب سیاسی مسلح  

برمعاد نوبه خود  به  دارند که  این  وجود  گذارند. همه  تاثیر می  منطقه  در  قدرت  الت 

عوامل در یک طرف و  سربرآوردن جوانه های مبارزات پیشرو و سرنوشت ساز توده  

ای عمدتا متشکل از جوانان در طرف دیگر قرار می گیرند. نیروی اعتراض و مبارزات  

ت در منطقه  توده ای در کشورهای ایران، ترکیه، عراق و لبنان عمال وارد معادالت قدر

شده است. این نیرو با همه نقطه ضعف هایش از لحاظ سازمان و رهبری، نقط امید  

تحوالت آتی در منطقه است و می تواند انسجام نقشه عمل دولتها و ابرقدرتها را بر  

    .علیه مردم  به هم بریزد

کرد:  -1 جنگ    مسئله  است.  کرد  مسئله  خاورمیانه  نشده  حل  مسائل  از  یکی 

دولتهای   بین  جهان  مجدد  تقسیم  عثمانی،  امپراطوری  فروپاشی  اول،  جهانی 

امپریالیستی همزمان با کشف منابع عظیم نفتی، سیمای سیاسی خاورمیانه را به  

پیکو،    -کس کلی تغییر داد. دولتهای استعمارگرِ پیروز در جنگ، در پیمان معروف به سای

که   مسائلی  گذاشتند.  جای  به  خود  از  منطقه  این  برای  فراوانی  الینحل  معضالت 

همچون استخوان های الی زخم هنوز هم که هنوز است مردم خاورمیانه را آزار می  

این   ترین  حاد  از  یکی  خود  دولت مستقل  داشتن  از  کرد  مردم  کردن  محروم  دهد. 

ژی، سیاست و جهت گیری های کومه له در  کومه له، استرات   ١٨مسائل بود. کنگره  

این رابطه را در سند جداگانه ای به تصویب رساند که همرا ه با این گزارش در دسترس  

   .عموم قرار خواهد گرفت
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: مسئله فلسطین همچنان بصورت یک استخوان الی زخم و  مسئله فلسطین  -2

ی خود به ضرب زور  الینحل باقی مانده است. مردمی را از آزدی تشکیل دولت مل 

محروم کرده اند، میلیونها نفر از آنها را از سرزمین خود آواره کرده اند، به دور آنها که  

روشها   ترین  با خشن  را  آنها  عادالنه  مقاومت  و  اند  کشیده  اند حصار  مانده  باقی 

سرکوب می کنند. این ستمگری عریان در جلو چشم جهانیان در شرایطی اعمال  

افق روشنی هم برای رهائی از آن پیش رو نیست. دولت اسرائیل،  می شود که هیچ  

برخوردار از سالح اتمی و ارتشی مجهز و تا دندان مسلح در دل منطقه استراتژیک و  

بحرانی خاورمیانه عامل این ستمگری است. دولت اسرائیل با چنین ظرفیتهائی، به  

ی دولت آمریکا و کشورهای  حکم شرایط عینی که در آن قرار دارد، متحد پایداری برا

غربی است. تا زمانیکه دولتی نژاد پرست و مذهبی در این کشور بر سر کار است  

آمریکا،   نگاه دولت  از  اینرو،  از  آمریکا قرار خواهد داشت.  این کشور الجرم در جبهه 

اسرائیل به عنوان نیروِی ذخیره دفاع از منافع حاکمیت در آمریکا ، باید از یک دولت با  

بات و قدرتمند برخوردار باشد. دولت اسرائیل با آگاهی از این موقعیت عینی خود، از  ث

با   دیگر  سوی  از  و  است  کرده  عادی  عربی  دولتهای  با  را  خود  مناسبات  سو  یک 

سرسختی دست اندر کار سرکوب مردم حق طلب فلسطین است. رژیم اسرائیل  

لسطین تشدید میکند و به  مدام سیاست های سرکوبگرانه خود را بر علیه مردم ف

توسعه شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطینی ها ادامه  

می دهد. دیوار حائل بین مناطق فلسطینی نشین و اسرائیل را بنا ساخته است. به  

برای   بزرگ  زندانی  بصورت  را  از سرزمین فلسطین  ترتیب بخش های وسیعی  این 

عمل سازمانهای فلسطینی در مقابل پایمال کردن  ساکنین آن درآورده است. عکس ال

حقوق مردم فلسطین در مناطق اشغالی، نتیجه ای جز تلفات فراوان جانی و ویرانی  

بیشتر به دنبال نداشته است. مردم فلسطین و اسرائیل نفعی در این دشمنی و  

ت  خشونت ها ندارند. دولت نژادپرست اسرائیل اساسا این نفرت را بوجود آورده اس 

و مدام آنرا بازتولید می کند. این دولت اسرائیل است که زمینه را برای رشد جریانات  

ساز   زمینه  و  کند  می  هموار  فلسطین  اشغالی  مناطق  در  افراطی  و  اسالمی 
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دخالتهای ارتجاعی و مخرب جمهوری اسالمی در قضیه عادالنه مردم فلسطین شده  

ی جز این وجود ندارد که مردم ستمدیده  است. برای رهایی از این کشتار و ناامنی راه

فلسطین و مردم شریف و عدالتخواه در اسرائیل متحدانه و دست در دست هم بر  

علیه این رژیم که بقای خود را در پایمال کردن حقوق فلسطینی ها و کشتار روزمره  

ن  آنها می داند، برخیزند. مردم ستمدیده فلسطین تنها با اتحاد و همبستگی با کارگرا

تداوم   این کشور،  در  اجتماعی  پیشرو  و جنبش های  توده های مردم زحمتکش  و 

مبارزه متحد خود و برخورداری از حمایت مردم شریف در سرتاسر جهان می توانند  

راهی برای برون رفت از این وضعیت نابسامان، بازگشت آوارگان به سرزمینهائی که  

 .سطین در این سرزمینها، بیابنداز آن رانده شده اند و تشکیل دولت مستقل فل 

این جریان در سازمانهای مختلف از اخوان المسلمین تا    بنیادگرائی اسالمی:  -3

داعش و القاعده و غیره متشکل است، ظهور و بقا و گسترش این جریان ریشه در  

فقر شدید و تبعیض و نابرابریهای موجود در جوامع خاورمیانه دارد. بنیادگرایان اسالمی  

و مترقی که ظرفیت  بر   پیشرو  آلترناتیو  نبود  در   اجتماعی فوق  تلخ  واقعیات  مبنی 

بسیج نیروهای سیاسی و طبقاتی معترض  را داشته باشد، به یک نیروی خطرناک  

برای آینده این منطقه تبدیل شده اند. آنها در عین حال ابزار جنگ ها و درگیری های  

ردگان این یا آن قدرت جهانی عمل کنند.  نبابتی هستند و می توانند به عنوان سرسپ

به عنوان مثال داعش زیر بال و پر آمریکا پرورش یافت، طالبان در نتیجه سازش آمریکا   

در افغانستان به قدرت رسید، حشد شعبی با سالحهای آمریکا تجهیز شد، اسرائیل  

ر برابر  بطور غیرمستقیم به شکل گیری حماس کمک کرد تا به عامل تفرقه و نیروئی د

سازمان الفتح تبدیل شود، در ایران عمال از فعالیت سلفی های کردستان  چشم  

بلکه به رقیبی در   تا  بپیوندند  از جوانان به این جریان  تا بخشی  پوشی می شود، 

مقابل احزاب سیاسی مخالف رژیم در این منطقه تبدیل شوند. حمایت دولت ها از 

بقای آنها، همراە با مناسبات اقتصادی و  شکل گیری نیروهای ارتجاعی و کمک به  

اجتماعی ای کە زمینە ساز شکل گیری و نیروگیری این جریانات است، آنها را بە  

 .خطری جدی برای جوامع خاورمیانە تبدیل کردە است
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: دوران  طوالنی حاکمیت اردوغان و حزب او رو به افول است و نشانه های    _ترکیه4

حاکم از درون پوسیده است و در مقابل بحران های    انحطاط ظاهر شده اند. دولت

سیاسی و اقتصادی که به تدریج آشکار می شوند، روز به روز آسیب پذیرتر می شود.  

در این میان بحران اقتصادی ترکیه شدیدتر و عمیق تر شده است. ارزش پول ترکیه  

تبر خارجی  درصد ارزش خود را در مقابل ارزهای مع  ٨۰در یک دهه گذشته به میزان  

لیبی،   به  مزدور  نیروهای  اعزام  و  آذربایجان  بحران  در  دخالت  است.  داده  از دست 

می   سوریه  در  ترکیه  از  نیابت  به  که  داعش  چون  اسالمی  جریانات  از  پشتیبانی 

جنگیدند، هیچکدام نتوانستند خدمتی به تحقق رویاِی جاه طلبانه و ارتجاعی اردوغان  

انجام دهند. شکست گروه های اسالمی مورد حمایت  برای "احیای خالفت عثمانی"،  

دولت ترکیه در سوریه، رسوائی جهانی برای اردوغان به دنبال داشت. ماجراجوئی  

های نظامی در کردستان عراق و سوریه، از جمله تالشهائی است برای پوشاندن  

  ناکامی ها و عقب انداختن نتایج محتومی که علیه حاکمیت اردوغان و حزب او به 

دنبال دارند .مانورهای دیپلماتیک بین روسیه و آمریکا، جز زیانهای اقتصادی و تحقیر  

سیاسی نتیجه دیگری به دنبال نداشت. استفاده از کارت پناهندگان نیز نتوانست در  

نماید.   ایجاد  تغییری  اروپا  اتحادیه  به  ورودش  برای  اروپائی  های  دولت  سیاست 

نتخب مردم در کردستان، دموکراسی دولت ترکیه  بازداشت شهرداران و نمایندگان م

را به مضحکه ای تبدیل کرده است. جامعه ترکیه، جامعه ایی زنده است و بدون شک  

برای مدتی طوالنی در مقابل تعرض به دست آوردهای سیاسی و اجتماعی خود،  

  سر فرود نمی آورد. در ترکیه جنبش های اجتماعی نیرومندی وجود دارند که در صحنه 

سیاسی و اجتماعی در برابر دیکتاتوری حاکم صف آرائی کرده اند. جنبش کارگری  

آزادی   از جنبش های قدرتمند کارگری در سطح جهانی است. جنبش  ترکیه یکی 

خواهی و سکوالر که هسته مرکزی آنرا جنبش دانشجوئی و جامعه روشنفکری ترکیه  

ش چشم گیری دارند و  تشکیل می دهد و گرایش های چپ و کمونیستی در آن نق 

و حق   آزادی خواهانه  مبارزات  نیرومند  ارکان  ترکیه،  در کردستان  کرد  مردم  جنبش 

طلبانه در ترکیه هستند. جنبش کردستان طی چند سال اخیر بخش های پیشرو  
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جامعه ترکیه را نیز با خود همراه کرده است و علیرغم ضرباتی که در چند سال اخیر  

یک  هنوز  است،  شده  است.  متحمل  او  حزب  و  اردوغان  جدی  های  نگرانی  از  ی 

و   طبقاتی  اجتماعی،  های  جنبش  و  تر می شوند  گسترده  بروز  روز  ها  نارضایتی 

 .سکوالر افق روشنی را در برابر آینده این جامعه گشوده اند

بیش از یک دهه است که در آتش جنگ می سوزد. میزان ویرانی  : سوریه    سوریه  -5

است و از جنگ جهانی دوم به این سو نظیر آن دیده نشده است. و آوارگی فاجعه بار  

جنگ های نیابتی علیرغم تخفیف نسبی در بخش هائی از سوریه هم چنان ادامه  

دارد. دولتهای روسیه، آمریکا، ایران، ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی، و دولت بشار  

ن این دولت روسیه است  اسد، بازیگران این صحنه آشفته هستند. اگر چه در این میا

که نهایتا حرف آخر را می زند. اما دولت آمریکا نیز جای پای خود را حفظ کرده است.  

هنوز   اما  دارد،  قرار  اسرائیل  شدید  نظامی  فشار  تحت  اگرچه  اسالمی  جمهوری 

نیروهایش را از این کشور به تمامی خارج نکرده است. دولت ترکیه بخش های از  

ف دائمی کردن اشغال در کنترل دارد. دولت بشار اسد اگر چه  خاک سوریه را با هد 

در این مقطع به مثابه دولت رسمی سوریه پذیرفته شده است، اما در فردای پایان  

یافتن جنگ ها و خونریزی ها بار دیگر با فوران خشم مردم این کشور روبرو خواهد  

از نو پا خواهد گرفت.  شد. جنبش توده ای این بار با کسب تجربه از ناکامی گذشته  

تاریک این کشور هنوز به   جنبش مترقی روژآوا تنها ستاره ای است که در آسمان 

اطراف خود نور و روشنائی می تاباند. این جنبش با تجارب ارزنده اش می تواند بخش  

سرنوشت سازی از روند تعیین تکلیف قدرت سیاسی در سوریه باشد. جنبش روژآوا  

افیا و مناطق تحت کنترل محدود شده است، اما این جنبش نه  اگر چه از لحاظ جغر

از   بیش  دادن  با  را  داعش  کمر  که  نظامی،  حرکت  یک  فقط  قربانی    12صرفا  هزار 

آن   در  نیرومند است که  و  مترقی  بلکه در همان حال یک جنبش مدنی  شکست، 

بدون شک    نسلی از انسانهای آبدیده در کوران مبارزه اجتماعی پرورده شده اند. آنها

توان آنرا دارند که حتی از آنچه که تاکنون در شیوه های اداره امور خود و در تعیین  

خودمدیریتی   تجربه  در  بروند.  فراتر  مراتب  به  اند  آورده  بدست  خویش  سرنوشت 
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کردستان سوریه به همت زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب، قوانینی در زمینه  

د و  مردان  و  زنان  افراد  برابری  حقوقی  برابری  جامعه،  اداره  در  آنان  خالت مستقیم 

متعلق به مذاهب و ملیت های مختلف، تأمین آزادی های سیاسی، جاری شده اند  

که هنوز هم می توانند برای جنبش های اعتراضی و حق طلبانه در خاورمیانه الهام  

یدا کنند.  بخش باشند. اکنون زمان آن است که این دستاوردها تعمیق و گسترش پ

نباید گذاشت تحت فشارها و مخاطراتی که این جنبش را تهدید می کند مشارکت و  

دخالت مستقیم توده ها در اداره امور جامعه و تعیین سرنوشت سیاسی خودشان  

کمرنگ شود. باید مشارکت مستقیم توده های کارگر و مردم زحمتکش در اداره امور  

ق با خطر رشد روش های غیر دمکراتیک و فساد  جامعه را نهادینه کرد و از این طری

اداری و مالی مقابله نمود. در زمینه اقتصادی الزم است که رفاه و آسایش توده های  

مردم در مرکز توجه برنامه های اقتصادی قرار گیرد. دمکراتیک و مترقی بودن جنبش  

خش پیشرو و  روژآوا بە درست حمایت و پشتیبانی بین المللی و انترناسیونالیستی ب

مترقی جامعە جهانی را باعث گردید. این جنبە در حمایت از جنبش روژآوا، بعنوان  

 .دست آورد ارزشمند و یکی از نقاط قوتش میتواند تحیکم و گسترش یابد

عراق کنونی کشوری است که بر اساس آمار و ارقام خود دولت ایاالت  :  عراق  -6

تریلیون ها دالر هزینه    2003ازی آن در سال  متحده آمریکا از زمان به اصطالح آزاد س 

کرده است. اما پس از حدود بیست سال، کماکان کشوری است با زیر ساختهای  

ویران شده، کشوری که دولت آن در ردیف فاسد ترین رژیم های جهان قرار دارد. داده  

کامل   تامین  از  نفت  درآمد سرشار  علیرغم  حاکم،  رژیم  آن  در  که  کشوری  است، 

مندی های اولیه نظیر آب پاک و برق نیز عاجز است. در عین حال عراق به میدان  نیاز

رقابت دولت های منطقه تبدیل شده است و گروه های مسلح ملیشیا عمال مقدرات  

بایکوت   با  انتخابات اخیر که  را رقم می زنند.  از سوی مردم    ۷۰این کشور  درصدی 

راق و منطقه قرار می دهد که، مگر  عراق روبرو شد، این پرسش را پیش روی مردم ع 

های   صندوق  در  تغییر  طریق  از  را  مردم  برای  بهتر  فردایی  نوید  غربی  دمکراسی 

انتخاباتی، سر نمی داد؟  کجاست وعده ی سامان دادن به وضع آشفته این کشور،  
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انتخابات به جای اینکه رقابت بین گروه های مختلف را تخفیف دهد، و صندوق رای  

یرد، آنرا تشدید نمود. از آنجا که این گروه ها، هرکدام میلیشیای رسمی  محک قرار گ

و غیر رسمی و حمایت و بنیە مالی و نظامی خود را دارند، خطر از سرگیری درگیری  

صدها    ۲۰١٩های داخلی برای تقسیم قدرت وجود دارد. اعتراضات خیابانی و مردمی  

گروه های مختلف تنها با تقلب و    کشتە و هزاران مجروح و زندانی بە همراە داشت.

پشت پا گرفتن از همدیگر توانستند حداقلی از آراء رای دهندگان را به نام خود ثبت  

کنند. این بایکوت آگاهانه و گسترده همزمان که نشان دهنده کاهش چشمگیر نفوذ  

گروه های حاکم و اپوزسیون است، خبر از وجود ظرفیتهای اعتراضی گسترده در ماه  

آتی در عراق بر علیه فقر و فالکت و ناامنی می دهد. اکثریت قریب به اتفاق    های

انتخابات هیچ   در  نکردن  یا  کردن  دارند که شرکت  اذعان می  این سرزمین  مردمان 

تغییری را ایجاد نمی کند. در این میان دولت آمریکا تالش میکند تا با جلب همکاری  

های موجود برای تشکیل حکومت آینده    جمهوری اسالمی در عراق تعادلی بین گروه

عراق بوجود بیاورد، حاکمیتی که بدون شک شکننده خواهد بود. افزون بر این ها تعدد  

مراکز قدرت که غالبا مسلح هم هستند و عقب نشینی نظامی آمریکا که روند آن  

آغاز شده است، گروه اسالمی داعش که در مناطق سنی نشین دوباره سربلند  

دورنمای تیره ای را برای آینده این کشور ترسیم می کند. مردم عراق از  کرده است  

دخالت های جمهوری اسالمی در این کشور بیزار هستند و این بیزاری خود را بارها  

با آتش زدن مراکز وابسته به رژیم ایران نشان داده اند. آشکار است کە نفوذ جمهوری  

باز از  یافتە و یکی  نزول  این  اسالمی در عراق  پارلمانی اخیر  انتخابات  ندگان اصلی 

جوانان   جنبش  بود.  آن  بە  وابستە  میلیشیاهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور 

انقالبی و مردم ناراضی و عاصی از تبعیض و فساد که نقطه امیدی برای ایجاد تغییرات  

رادیکال در این کشور بود و هنوز هم هست، نتوانسته است یک انسجام سیاسی و  

زمانی به خود بدهد. با این وجود، این تنها نقطه امید برای بهبود اوضاع آتی در  سا

این کشور است. سیستم سلطه در عراق، کانون اقتدار را بهم زده است به همین  

خاطر مردم معترض نمیدانند طرف حساب آنها کیست و به کدام یک از کانون های  
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به کشور،  اساسی  قانون  به  باشند؛  معترض  به    قدرت  ملیتی،  چند  های  شرکت 

و...  کدامین   به حشدالشعبی  به سیستانی، به صدر،  مالکی،  نوری  به  کاظمی، 

 .استراتژی می تواند منشاء تغییر در این کشور باشد

  ١٦حکومت اقلیم کردستان که دایره مناطق تحت کنترلش بویژە بعد از رویدادهای  

بخشهای بزرگی از مناطق کردنشین خارج از  بسیار محدود شده است و    ۲۰١۷اکتبر  

منطقه تحت حاکمیت آن قرار گرفته اند، از چند سو تحت فشار قرار گرفته است. از  

جانب دولت ترکیه که بخشهائی از شمال این منطقه را اشغال کرده است و قصد  

گسترش آنرا هم دارد و همزمان حکومت اقلیم را زیر فشار بدهی به بانکهای این  

ر قرار داده است. جمهوری اسالمی در رقابت با دولت ترکیه در مناطقی از خاک  کشو

اقلیم کردستان پیشروی کرده و حضور احزاب مخالف رژیم ایران در اقلیم کردستان را  

اقلیم   از  وسیعی  مناطق  عراق  مرکزی  دولت  است.  داده  قرار  دخالتهایش  بهانه 

تصرف چاههای نفتی به عملیات های   کردستان را تحت کنترل خود درآورده و با قصد

مشکوک و ایذائی توسط گروههای حشد شعبی دست می زند. دولت رسمی حاکم   

هم از تعهدات خود نسبت به اقلیم کردستان در چهارچوب فدرالیسم سر باز می زند  

و از همه مهمتر توافق پابرجائی برای تامین بودجه اقلیم کردستان وجود ندارد. اقدام  

نیروهای نظامی آمریکا و ماندن تنها بخش مستشاری آن در عراق و بە طبع    بە خروج

آن کردستان، نگرانی های بیشتری در این منطقە در مورد حضور و فعال شدن مجدد  

ایجاد   با حکومت مرکزی  داعش و همچنین بی ثباتی سیاسی و نظامی در رابطە 

 .کردە است

لی، کشمکش بین احزاب حاکم بر سر  در خود اقلیم کردستان سوء مدیریت، فساد ما

تقسیم قدرت، عدم پرداخت حقوقِ حقوق بگیران دولتی در کنار گرانی، فقر عمومی،   

ناامیدی و بی افقی جوانان، نارضایتی گسترده ای را در میان مردم این منطقه دامن  

زده است. این نارضایتی ها هر از چند گاهی به صورت خیزشهای توده ای خود را  

عراق    نشان  همه  در  هم  و  کردستان  اقلیم  در  هم  مردم  قاطع  اکثریت  دهد.  می 

انتخابات اخیر را بایکوت کردند. بعد از گذشت بیش از دو ماه از انتخابات به دلیل اختالف  
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بین احزاب و دخالتهای خارجی هنوز دولت ناشی از این انتخابات شکل نگرفته است. 

 .دهای آتی در این کشور را دشوار کرده استپیچیدگی اوضاع در عراق، پیش بینی رون

مردم   بخصوص  و  عراق  زجر کشیدە  مردم  طلبانه  مبارزات حق  از  اینکه  عین  در  ما 

کنیم، در همان حال   زندگیشان پشتیبانی می  بهبود شرایط  برای  کردستان عراق 

از   بخشی  هر  بر  خود  نامشروع  سلطه  برقراری  برای  را  عراق  دولت  های  تالش 

کردستان عراق و سیاست اعمال فشارهای اقتصادی و روانی بر مردم کردستان را  

محکوم می کنیم. به عنوان یک سیاست کلی ما مردم کردستان ایران را از هر طریق  

ممکن، به پشتیبانی از خواستهای حق طلبانه مردم کردستان عراق دعوت می کنیم  

 .بخشی از این پشتیبانی خواهیم بود و خود نیز به عنوان یک تشکیالت معین همواره  

عقب نشینی آمریكا و متحدین اش از افغانستان که به دنبال بیش  :  افغانستان  -7

از یکسال گفتگو بین آمریکا و طالبان در قطر اتفاق افتاد، نهایتا به قدرت رسیدن گروه  

ارتجاعی طالبان را به دنبال داشت. دولت اشرف غنی که دولتی پوشالی، فاسد،  

دست نشانده و  سرسپرده آمریکا بود علیرغم برخورداری از یک ارتش دویست هزار  

نفری مجهز به مدرن ترین تسلیحات نظامی، بدون هیچ گونه مقاومتی دو دستی  

تحویل طالبان داده شد. خروج آمریکا پس از بیست سال حضور نظامی در این کشور  

عقب نشینی منظمی برای خروج   به گونه ای بود که ارتش آمریکا حتی نتوانست یک 

نیروهای خود و هم پیمانانش را سازمان دهد و به یک شرمساری برای دولت آمریکا  

افغانسان تحت   آن است که مردم  به معنی  بازگشت به قدرت طالبان  تبدیل شد. 

حاکمیت این گروه به دوره فالکت باری پای نهاده اند. زنان اولین قربانیان سلطه طالبان  

تبعیض و زن ستیزی طالبان به شکلی است که زنان را از فعالیت در ادارات    هستند.

دولتی، اماکن عمومی، مدارس و دانشگاهها منع کرده است. فعالین حقوق زنان را  

از   بعد  یکی  اسالمی  ارتجاعی شریعت  قوانین  کند.  می  ناپدید  یا  و  ترور  دستگیر، 

ی اکثریت مردم این کشور در مرز  دیگری به اجرا گذاشته می شوند. از لحاظ اقتصاد

فاجعه   یک  وقوع  به  نسبت  بارها  متحد  ملل  سازمان  کنند.  می  زندگی  مرگ  خط 

انسانی در افغانستان هشدار داده است. با همه اینها نطفه های مقاومت در برابر  
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سلطه طالبان در حال شکل گیری است و نشان می دهد که با هیچ درجه ای از  

 .توان میل به رهایی و آزادی را از یک جامعه گرفتبربریت و خشونت نمی  

 

 ج : ایران ، موقعیت کنونی و چشم انداز آینده   

ایران طی چهار دهه اخیر شاهِد تغییر و تحوالت اجتماعی گسترده ای   _١ جامعه 

بوده است. رژیم اسالمی نتوانسته است روش زندگی مورد نظر خود را بر این جامعه  

الگوهای  کند.  های    تحمیل  شبکه  اینترنت،  ماهواره،  اند.  کرده  تغییر  مردم  زندگی 

اجتماعی، موسیقی، حضور زنان در استادیوم ها و میدانهای ورزشی و غیره وارد  

عرصه های مختلف زندگی مردم شده اند. مذهب بطور چشمگیری بویژه نزد جوانان  

زمینه های مخت در  هنر  و  فرهنگ  اند.  رونق شده  کم  و مساجد  رنگ  نظیر  کم  لف 

را   رژیم  ایدئولوژی  و  سانسور  کنترل،  های  چهارچوب  سینما  و  ادبیات  موسیقی، 

شکسته اند. شمار فارغ التحصیالن دانشگاه ها دهها برابر افزایش یافته است که در  

آن زنان پیشتاز هستند. در عین حال بافت اجتماعی جامعه ایران نیز دچار تحول شده  

ومت اسالمی حدود دو برابر و نیم افزایش یافته است.  است. جمعیت ایران در دوره حک 

نفر حاشیه   میلیون  بیست  از  بیش  به شهرها، جمعیتی  روستاها  از  موج مهاجرت 

زحمتکش هستند.   و  کارگر  که عمدتا  است،  داشته  دنبال  به  را  در شهرها  نشین 

های   آسیب  گسترش  کانون  به  عظیم،  جمعیت  این  با  بزرگ  شهرهای  حاشیه 

تب های  اجتماعی  ساختار  اجتماعی،  بزرگ  تغییرات  این  مقابل  در  اند.  شده  دیل 

سیاسی، ایدئولوژیک و حقوقی رژیم از جمله، قانون اساسی، والیت فقیه، شورای  

نگهبان، شبکه امامان جمعه به عنوان مروجین رژیم و مضامین ترویج آنها، باند فاسد،  

ردە و دست انداختن به تمام  و سرکوبگر سپاە پاسداران با نیرو و قدرت نظامی گست

عرصەهای اقتصادی، بعنوان حامی اصلی نهادهای مورد اشارە، تغییرچندانی نکرده  

اند. این تناقض، حکومت کردن بر چنین جامعه ای را برای رژیم اسالمی روز به روز  

 .دشوارتر کرده است
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، اعتصاب  ساله ایران و عراق مدام شاهد بروز اعتراضات عمومی  8با پایان جنگ   -۲

های کارگری، از جانب مردمی که امیدهایشان از انقالب ایران به یاس مبدل شده  

است، بوده ایم.  در کردستان همواره مقاومت در برابر حاکمیت این رژیم به اشکال  

مختلف ادامه داشته است و در اینجا مردم هرگز به رژیم جمهوری اسالمی تمکین  

ه از اعتراضات و اعتصابات کارگری پراکنده طی  نکرده اند. در سطح سراسری گذشت

 :این سالها، شاهد چندین خیزش بزرگ مردمی در ابعاد توده ای بوده ایم

در مشهد در اعتراض به تخریب خانه    ١٣۷١خیزش دهها هزار نفری مردم در سال  

، در اعتراض به  استان نشدن  ١٣۷٣های خارج محدوده، خیزش مردم قزوین در سال  

در اسالم شهر تهران در اعتراض به گران شدن وسیله نقلیه    ١٣۷٤یزش  قزوین، خ

پس از حمله    ١٣۷٨عمومی، خیزش  مردم در تهران و چند شهر دیگر ایران در سال  

به کوی دانشگاه و تعطیل شدن روزنامه منتقد سالم، چهار اعتصاب سیاسی عمومی  

لب در انتخابات در سال  در کردستان طی همین سالها، خیزش مردم در اعتراض به تق

از  ١٣٨٨ بیش  در  در دیماه  ١۰۰، خیزش سراسری  ایران  به    ١٣٩۶شهر  اعتراض  در 

شهر    ١٥۰اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، خیزش همزمان مردم در بیش از  

، اعتراضات گسترده  ١٣٩٨ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال  

آبی،  در اعتراض به بی   ١۴۰۰صفهان و چهار محال در سال  در استانهای خوزستان و ا

و سرانجام اعتصاب های کارگری گسترده نظیر اعتصاب سراسری رانندگان کامیون،  

کارگران   اعتصاب  فوالد،  کارگران  اعتصاب  تپه،  هفت  کارگران  مدت  طوالنی  اعتصاب 

انە و سراسری  پیمانی نفت و پتروشیمی، کارگران راه آهن، اعتراض و اعتصابات متحد

شهر برای پنجمین بار از آغاز سال تحصیلی جدید تا اواخر    ١۰۰معلمین در بیش از  

  .آذر ماە،  بخش های برجستە اعتراض سالها و ماههای اخیر هستند

به این سو،    ١٣٩٦بررسی این اعتراضات نشان می دهد که بویژه از مقطع دیماه   -٣

ترکیب شرکت کنندگان، هم در شعار  تغییرات اساسی  هم در  های مردم معترض، 

بوجود آمده است. شرکت کنندگان کارگران و زنان، مردم حاشیه شهرها و محروم  

ترین بخشهای جامعه بوده اند، شعارها سیاسی و اقتصادی، انعکاس دشوارتر شدن  
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شرایط مادی زندگی بوده اند. معترضین آگاه تر و جسورانه تر عمل کرده اند. خصلت  

، اساسا اعتراضات در چهارچوب رژیم بود و  ١٣٨٨ضات ضد رژیم تا سال  نمای اعترا 

جمهوری اسالمی با حیله های مختلف بخش هائی از مردم را به پای صندوقهای  

به بعد و بعد از تقلب بزرگ در انتخابات، مشروعیت رژیم بیش    ١٣٨٨رای می آورد. از  

بعد  قدرت سیاسی به تمامی  به    ١٣٩٦از پیش برای اکثریت مردم زیر سوال رفت. از  

از مردم بیگانه شد و مقبولیت و مشروعیت اجتماعی خود را در ابعاد توده ای از دست  

رژیم جمهوری   حاکمیت  است.  تر شده  مدام عمیق  رژیم  و  مردم  بین  داد. شکاف 

اسالمی زیر سئوال رفته است. نمایش های انتخاباتی، فریب کاری و سرکوب، کارآئی  

 .داده اند خود را از دست 

اکنون جمهوری اسالمی از چند جهت تحت فشارهای بی سابقە قرار گرفته است:  _٤

گسترش نارضایتی عمومی و اعتراضات کارگری، فروپاشی اقتصادی، تضعیف و یا از  

بین رفتن زیرساخت ها، تخریب محیط زیست، تعطیل شدن پی در پی مراکز تولیدی،  

و ریزش چشمگیر سطوح باالی رژیم، تشدید    فساد گسترده، محدود شدن دایره قدرت 

تنشها با آمریکا و دولتهای غربی، محدود شدن قدرت مانور در شکاف بین ابر قدرتها،  

کاهش چشمگیر نفوذ و قدرت رژیم در منطقە و کشورهای کە از آنها بعنوان "هالل  

شیعە" نامبردە می شود . عوامل فوق همگی دست بدست هم داده اند و جمهوری  

 .سالمی را در دشوار ترین شرایط حیات خود قرار داده اندا

ویروس کرونا خسارات فاجعه باری را در ایران بوجود آورده است. پنهانکاری، آمارها   _٥

اپیدمی و تلفات روز   ابعاد گسترش این  اند  و اطالع رسانی دروغین رژیم نتوانسته 

افزون آنرا پنهان کنند. جمهوری اسالمی نه تنها برنامه و سیاست خاصی را در قبال  

بلکه خود از عوامل و فاکتورهای گسترش از بیماری    این بیماری در پیش نگرفته است، 

اجتماعی   های  گیری  فاصله  و  ها  محدودیت  بایست  می  که  زمانی  بود.  خطرناک 

رعایت می شد، اقدام به برگزاری نمازهای جمعه، مضحکه انتخابات مجلس اسالمی  

تامین   فکر  در  که همه کشورها  زمانی  کردند.  می  تاسوعا  و  عاشورا  مراسمات  و 

سن ضد کرونا بودند، خامنه ایی بر علیه واکسن های تایید شده سازمان بهداشت  واک
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جهانی فتوا صادر می کرد. این رژیم در واقع جامعه را در قبال این پاندمی به حال خود  

رها کرده است. آنهم در حالیکه ساختارهای بهداشتی و درمانی موجود حتی نیمی  

رایط عادی هم تامین نمیکنند. این چنین است که  از نیازهای اولیه این جامعه را در ش 

تاکنون صدها هزار انسان در نتیجه این سیاست های ارتجاعی رژیم جان باخته اند.  

اما کرونا در عین حال به »برکتی « برای رژیم اسالمی تبدیل شد و به این رژیم فرصت  

 .ندداد تا موقتا هم که شده است خطر خیزشهای مردمی را از خود دور ک

بازگشتی رسیده است. اکنون   _٦ بدون  رابطه بین هیئت حاکمه و مردم به نقطه 

زندگی اکثریت مردم فالکت بارتر، فقر و بیکاری و آسیب های اجتماعی گسترده تر  

شده اند. در عین حال جنبش های اجتماعی نیرومندی نظیر جنبش کارگری، جنبش  

ردستان در ابعاد بسیار نیرومندتری از  معلمان، بازنشستگان و غیره در ایران و در ک

رژیم   رفتار  دلیل  به  معترض  اقشار  و  کارگر  طبقه  مطالبات  اند.  ظاهر شده  گذشته 

سیاسی می شوند و کل رژیم را به چالش می کشند. به این معنی بحران سیاسی  

رژیم در این دوره مستقیما به وضع اقتصادی و معیشت مردم مربوط است. فالکت  

ساد مالی و حکومتی، سطح نازل خدمات اجتماعی، بیکاری، تار بودن اقتصادی، ف

افق زندگی جوانان، فقر بیش از حد و مهاجرت بە خارج از کشور در همه جا مضمون  

توده شرکت   آن  تبع  به  را تشکیل می دهند.  و خواسته های مردم معترض  بحران 

ن، کارگران، معلمان،  کننده در این خیزشها را محروم ترین بخش این جامعه، بیکارا 

پرستاران، حقوق بگیران کم درآمد و مردم حاشیه شهرها تشکیل می دهند. حضور  

پر تعداد زنان به عنوان تحت ستم ترین بخش این جامعه در صف مقدم اعتراضات،  

 .به این سو با وضوح بیشتری شاهد آن هستیم ٩٨تحول دیگری است که از آبان 

ا_۷ تداوم  و  گستردگی  اجتماعی  علیرغم  مقبولیت  که  رهبری  یک  هنوز  عتراضات 

کسب کرده باشد و به عنوان آلترناتیو وضع موجود، پا به میدان عمل گذاشته باشد،  

شکل نگرفته است. احزاب سیاسی چپ و راست اپوزیسیون موجود در ایران هنوز  

یال انسانی  نتوانسته اند در راس این اعتراضات قرار گیرند. با این حال این مبارزات ماتر 

شکل دادن به رهبران رادیکاِل پیشروِ امروز و فردا را فراهم کرده اند. در دل مبارزات 
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های   اعتصاب  اند.  آمده  رو  کشور  داخل  در  اتکائی  قابل  پیشروان  و  رهبران  جاری، 

کارگری، اعتراضات معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، کشاورزان، بی آبی و محیط  

کرده اند که علنا و رو در رو وارد گفتگو با رژیم و کارگزارانش    زیست رهبرانی را عرضه

می شوند. فوت و فن مذاکره با دشمن را آموخته اند، لحظات پیشروی، عقب نشینی  

تکامل چنین روندی می تواند به شکل   را به درستی تشخیص می دهند.  یا دفاع 

 .گیری آلترناتیو رادیکال در مقابل رژیم اسالمی منجر شود

نه هیئت های حاکمه و نه حتی اپوزیسیون های بورژوائی آنها، هیچکدام برنامه   _٨

و راه کار اقتصادی روشنی برای پاسخگوئی به نیازهای بنیادین مردم معترض ندارند.  

الگوهای اقتصادی هر دو دسته در محتوای واقعی خود از چهارچوب سیاست های  

هانی و صندوق بین المللی پول که خود  اقتصاد نئولیبرالیستی و رهنمودهای بانک ج

برای   بزرگی  فرصت  واقعیت  این  رود.  نمی  فراتر  هستند،  ها  بحران  این  مسبب 

و   رادیکال  راه  نقشه  و  برنامه  که  سوسیالیست  نیروهای  نفوذ  کسب  و  گسترش 

 .متفاوتی دارند، در شرایط انقالبی را فراهم کرده است

به نقطه بدون بازگشتی رسیده است،    اگر چه رابطه بین هیئت حاکمه و مردم _٩

اما این سوال مطرح است که چرا این رژیم علیرغم همه بحرانها هنوز بر سرکار است؟  

عمده ترین دالیل آن عبارتند از: اول، سرکوب شدید و بدون مرز، اگر چه مردم مرحله  

باال  اندازه روحیه ها هم  اما هر  اند،  را پشت سر گذاشته  رژیم  از  و وحشت    ترس 

ای   توده  یافته  نیروی سازمان  با  یافته دشمن جز  قهر سازمان  باشد، خنثی کردن 

امکان پذیر نیست. دوم، کنار گذاشتن مالحظات ایدئولوژیک از جانب رژیم و تطبیق  

دادن خود با شرایط. جمهوری اسالمی علیرغم اینکه وانمود می کند که به باورهای  

مل بسیاری از آنها را کنار گذاشته است و "عقب  ایدئولوژیک خود پایبند است، اما در ع

نشینی و سازشهای قهرمانانه" به بخشی از استراتژی بقای رژیم تبدیل شده است.  

تکرار   در  انقالب،  بە  اقدام  صورت  در  مردم  ترساندن  از  رژیم  آگاهانە  تبلیغات  سوم، 

از بانیان  فجایعی از نوع عراق، سوریە، افغانستان و یمن کە جمهوری اسالمی یکی  

 .اصلی جنگ و ایجاد ناامنی و آشوب در این کشورها است
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اجتماعی کسب کرده   آلترناتیوی که مقبولیت  و عدم  اپوزیسیون  پراکندگی  چهارم، 

باشد. اگر چه در کردستان وجود احزاب سیاسی با پایگاه توده ای می تواند در شرایط  

ا آلترناتیو  نهایتا  اما  پر کند،  را  این خالء  رژیم در سطح سراسری بوجود  مساعد  ین 

 .خواهد آمد

 د: سیاست و تاکتیک ها 

تاکتیک اعتصاب های سیاسی و صنفی پی در پی که در شرایط فعلی تا حدودی   _١

تداوم   رابطه  این  در  و زمین گیر کند.  را خسته  تواند دشمن  یافته است، می  رواج 

شکل یابی منجر  جنبش مطالباتی بسیار مهم است. این جنبش می تواند هم به ت

شود  و هم به بستری برای گسترش نفوذ نیروهای سوسیالیست در محل تبدیل  

 .گردد

جنبش مطالباتی را نباید ابزاریی دید. نباید با مطالبات مردم به عنوان نردبان ترقی   _۲

حزب برخورد کرد. دستاوردهای ملموس در زمینه مطالبات باید با اهمیت تلقی شوند.  

ندگی مردم امر انقالب را نزدیک تر می کند نه دور تر. نباید تصور کرد  بهبود شرایط ز

  .که اوضاع اقتصادی مردم هرچه بدتر باشد، گویا امر انقالب در دسترس تر است

و   _٣ اعتصاب  خیابانی،  تظاهرات  مدنی هستند.  و  آمیز  مردم مسالمت  اعتراضات 

کرد رژیم در مقابل این  تحصن اشکال اصلی خیزش ها را تشکیل می دهند. اما روی

اعتراضات بر دو محور استوار است: الف: سرکوب، ب: نادیده گرفتن. سیاست سرکوب  

با   اثر کرد و سیاست نادیده گرفتن را  با تاکتیک های مناسب و منعطف باید کم  را 

زمینه   در  مطالبات.  ارتقاء  و  جامعه  مختلف  اقشار  حمایت  جلب  و  اعتراضات  تداوم 

از یک سو شکستن روحیه مردِم معرض و از سوی دیگر کشاندن    سرکوب، هدف رژیم 

اعتراض به سوی رویاروئی های زودرس به منظور جلوگیری از توده ای شدن آن است.  

اعتصاب سیاسی عمومی عملی ترین و در دسترس ترین و کم تلفات ترین تاکنیک  

از نگرانی  است.  انقالبی جمهوری اسالمی  پیشبرد جنبش سرنگونی  اینکه    برای 

مبادا انقالب سیاسی آینده ایران سرنوشت خیزش ها و انقالب های بهار عربی را  
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اتفاقی   از چنین  باید  مناسب  روشهای  و  ها  تاکتیک  با  اما  است.  واقعی  کند،  پیدا 

جلوگیری نمود. باید نیروهائی را که با عملکرد خود جامعه ایران را به این سو می  

 .برند، خنثی نمود

رژیم همیشه بر این باور بوده اند که نشان دادن هر گونه نرمش احتمالی  سران این  _٤

در برابر خواسته های معترضین، توقعات مردم را مدام باالتر می برد و چنین روندی  

سرانجام به زوال قدرت آنها منجر می شود. آنها می دانند که چنانچه هر بخشی از  

ن، تشکیالت و رهبری دست رسی  اپوزیسیون در داخل کشور به همبستگی، سازما

داشته باشد، به خطر جدی برای بقای او تبدیل می شود، از اینرو از فعالیت مدنی  

میترسد. با تمام توان فعالیت های تشکیالتی را سرکوب می کند و مانع ارتقاء سطح  

مبارزات مدنی به ایجاد تشکل مدنی و مردمی می شود. اما همین رفتار رژیم در  

 .م معترض جامعه را سیاسی تر میکندمقابل مرد

انقالبی   _٥  برای سرنگونی  را  نهائی  تعرض  باید  آن  در  که  وضعیتی  آمدن  پدید  تا 

جمهوری اسالمی و تصرف قدرت سیاسی سازمان داد، هنوز گامهای زیادی در پیش  

نشان داد که رژیم در بکار بردن هر درجه    ٩٨است. رفتار رژیم در جریان خیزش آبان  

ای از خشونت ابائی ندارد. از اینرو مردم نیز برای پیروزی در این نبرد و اجتناب از دادن  

تلفات به کسب آمادگی بیشتر، به بکارگیری ابزارهای کاراتر و به تکامل تاکتیک های  

دشمن تعیین و رویاروئی های    مبارزاتی نیاز دارند. از این پس زمان و مکان نبرد را نباید

زودرس را تحمیل کند. در مصاف های سالهای اخیر هردو سوی این نبرد، جبهه انقالب  

و جبهه ضد انقالب، نیرو و توان خود را آزموده اند و نقاط قوت و نقاط ضعف خود را  

و   فداکاریها  بهای  به  که  دوره  این  دستآوردهای  و  درسها  بندی  جمع  اند.  شناخته 

انی ها به دست آمده اند و تاکید بر وظایفی که بر دوش پیشروان و مبارزین  جانفش 

کمونیست در این نبرد سرنوشت ساز قرار می گیرند، برای جبهه انقالب، امری حیاتی  

  .است
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طیف وسیعی از اپوزیسیون راست و چپ با برنامه ها و استراتژی های متفاوت در  -٦

اند. این اپوزسیون در عین اینکه از امکانات   مقابل جمهوری اسالمی صف آرائی کرده 

نسبتا وسیع تبلیغاتی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی بر خوردار است، اما هنوز در  

موقعیتی نیست که به عنوان آلترناتیو جمهوری اسالمی مقبولیت اجتماعی کسب  

ز ظرفیت های  کرده باشد. با این همه اگرچه در دوره انقالبی نیروهای چپ و کارگری ا

مساعد تری برای پیشبرد استراتژی سیاسی خود برخوردار خواهند شد، اما از هم  

اکنون باید دشواری های راه را هم در رابطه با رژیم و هم در رابطه با اپوزیسیون آن  

، درسهای ارزنده ای  ١٣۵٨و    ١٣۵۷شناخت. تجربه کومه له در دوره انقالبی سالهای  

ارد که بدون شک به غنی تر شدن تجربه حزب کمونیست ایران  در این زمینه در بر د

 .کمک خواهد کرد

 

 ه: اولویتها و وظایف

همبستگی جنبشهای اجتماعی همچون، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش   _١

جنبش   و  زیست  محیط  دانشجویی،جنبش  جنبش  بازنشستگان،  جنبش  معلمان، 

است. در این زمینه نقش کومه له  انقالبی کردستان، شرط پیروزی بر رژیم اسالمی  

در پیوند دادن جنبش انقالبی مردم کردستان با جنبش ها سراسری یکی از ارکان  

 .این پیروزی را می سازد

سازمان سیاسی از طریق ارتباطات فردی و محدود حزبی به جامعه مربوط نمی   _۲

دخالت کمونیست  شود. این امر از طریق جنبشهای اجتماعی میسر است. تنها راه  

ها در تحوالت سیاسی در جامعه ایران، پیوند یافتن با جنبش های اجتماعی است.  

 .آلترناتیو جمهوری اسالمی در چنین مسیری شکل خواهد گرفت

 

تدارک انقالب آتی ایران از مراحل و گذرگاه های مختلف عبور خواهد کرد. وظایف و  _٣

یستی بشناسیم و به الزامات هر دوره  اولویت های خود را در دوره های مختلف با
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پیگیرانە جواب بدهیم. در شرایط کنونی، پیگیری جنبش مطالباتی بسیار مهم است.  

رفقای ما در محل بایستی مبتکر و فعال این جنبش باشند. فوت و فن هدایت و به  

و مشارکت   با حضور  دوره خیزش های عمومی  در  بیاموزند.  را  آن  رساندن  پیروزی 

خود اجازه ندهند که مسیر حرکت به انحراف کشیده شود و شعارهای گمراه    فعاالنه

 .کننده که تناسبی با توازن قوای واقعی ندارند بر حرکت مردم معترض غالب نشوند

برای پیروزی یک حرکت کسب حمایت و پشتیبانی اقشار مختلف ضروری است. نباید  

بین معترضین و اعتصاب کنندگان  اجازه داد روش های خود ما و یا تاکتیک های دشمن  

 .با توده مردم شکاف ایجاد کند

نقش   _٤ ایفای  برای  مناسب  فرصتهای  انقالبی خود جوش،  دوره خیزش های  در 

آگاهگرانه و نقشه مند فعالین کمونیست فراهم می شود. این فرصتها نبایستی از  

ی  می  را  همدیگر  شرایطی  چنین  در  انقالبیون  از  بسیاری  بروند.  پایه  دست  ابند، 

محمکترین رفاقت ها که سرمایه حرکت های بعدی هستند در چنین مواقعی گذاشته  

می شود. دخیل و فعال بودن بە معنای شرکت هدفمند، با برنامە، وحدت بخش عمل  

یعنی   آگاهانه  شرکت  است.  مرحله  هر  مناسب  شعارهای  طرح  با  همراە  کردن، 

ش برای حفظ نیرو در عین حضور فعال، با  تقسیم کار دور اندیشانه، یعنی حداکثر تال 

به کارگیری روشها و ابتکارات محلی. اهداف تعیین شده برای هر حرکت اعتراضی  

حتی المقدور قابل دسترس باشند. توجه به این نکته ضروری است که پیروزی روحیه  

می آفریند و نیرو جمع می کند و شکست چه بسا ناامیدی و محافظه کاری را تقویت  

 .کند می 

از خطراتی است که حرکت های   _٥ رژیم یکی  نفوذی  پرووکاتورها و عوامل  رخنه 

اعتراضی و بویژه خیزش های توده ای را تهدید می کند. به خشونت کشاندن صف  

انداختن صف تظاهر کنندگان به کمین دشمن، به سمت   آمیز،  تظاهرات مسالمت 

ن آمادگی الزم را ندارد. ترساندن رویاروئی سوق دادن در حالیکه توده معترض برای آ

اقشار بینابینی و مردد ازطریق پر هزینه کردن شرکت در اعتراضات، طرح شعارهای  
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نامربوط و انحرافی. از اینرو عناصر با تجربه و پیشرو باید با در پیش گرفتن روشهای  

 .سنجیده از افتادن به دام  اینگونه توطئه های دشمن جلوگیری کنند

انقالبی، یعنی شرایطی که زمان تعرض بر بنیادهای قدرت رژیم و یکسره    در دوره _٦

کردن نهائی کار جمهوری اسالمی امکان پذیر می شود. در چنین دوره ای تبعیت  

  .دقیق از دستورالعمل های مرکز رهبری حزبی حیاتی است

جلب   _۷ به  کمک  اعتراضات،  کردن  مرتبط  در  مهمی  نقش  اجتماعی  های  شبکه 

نی جهانی از مبارزات حق طلبانه ای که در جریان است، دارد. باید روش های  پشتیبا 

را آموخت. به دلیل همین کارآئی است که محروم   آنها  از  ایمن استفاده  و  درست 

کردن مردم معترض از دسترسی به این امکان، از اولویتهای رژیم است. در عین حال  

وانند جای تشکل های محیط کار  نباید فراموش کرد که شبکه های اجتماعی نمی ت

و زیست را پر کنند. انقالب کارگری و انقالب سوسیالیستی فردا، جز از طریق ستاد  

و زیست   کار  به سلول های تشکیالتی محل  رهبری کننده کمونیستی که متکی 

  .کارگران و زحمتکشان باشد، مقدور نمی شود

ائتالفی با نیروهای و افراد فعاِل  در پیش گرفتن یک سیاست همکاری و هماهنگی  _٨

به   برای  اهداف عملی مشخص  بر اساس  اجتماعی  و  مبارزات سیاسی  در  درگیرِ 

عنوان   به  بایستی  محل  در  له  کومه  فعالین  اعتراضی.  حرکتهای  رساندن  پیروزی 

انسانهای وحدت بخش، منعطف و در دسترس برای همکاری ظاهر شوند. به اختالف  

ت جمع با سعه صدر برخورد کنند و اصل را بر وحدت قرار دهند  نظر ها برای حفظ وحد

 .نه تفرقه. هماهنگی و توافق بر سر شعارها بسیار مهم است

ایجاد سازمان و تشکل کارگری و تودەای در دل جنبش های اعتراضی و جاری   _٩

بهتر از هر زمان دیگری شکل میگیرند. در همان حال چنین نهادهای در سازماندهی  

ایت اعتراضات و مبارزات جاری، آبدیدە تر و جسورتر میگردند. متکی کردن چنین  و هد

نهاد و تشکل های بە مجمع عمومی تشکیل دهندگان و اعمال ارادە جمعی در آن،  
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هم رمز رادیکال ماندن این تشکل ها است و هم ابزار تمرین حاکمیت تودەای در آیندە  

  .است

 جهت گیری و وظایف و: کومه له، کردستان، و ارزیابی  

بیکاری کارگران و اقشار تهیدست، کردستان را در تنگنای شدید قرار داده است،   _١

بطوریکه بخش وسیعی از کارگران ناچارند برای تامین حداقل نیازمندی های خانواده  

هایشان، بە دست فروشی با کمترین درآمد و یا سخت ترین شرایط را تحمل کنند و  

همچون کولبری در مرزها، روی بیاورند. حاشیه نشینی به شدت   به کارهای پر خطری

گسترش یافته و کسانی حتی از مرکز شهرها به دلیل گرانی اجاره بها به حاشیه  

شهرها و حتی روستاهای اطراف روی آورده اند. حاشیه شهرها از کمترین امکانات  

حمله و تخریب  شهری و رفاهی برخوردار هستند و سرپناه محقشان دائما در خطر  

ماموران شهرداری قرار دارد. حاشیه شهرها به مرکز گسترش آسیب های اجتماعی  

دردناک تبدیل شده اند. در آخرین بودجه دولتی که به مجلس برده شده است رسما  

و علنا مناطق محروم و از جمله استان های کردنشین غرب کشور نادیده گرفته شده  

 .اند

محروم در سراسر ایران درد مشترک و منافع مشترکی    مردم کردستان با مردم _۲

دارند. ازاینرو، علیرغم ویژگی های جامعه کردستان،  همبستگی مبارزاتی کارگران و  

مردم ستمدیده کردستان با مردم هم سرنوشت خود در سراسر ایران یک ضرورت 

رابر رژیم  حیاتی است. کردستان انقالبی با اتکاء به بیش از چهار دهه مقاومت در ب 

ارتجاعی جمهوری اسالمی و حضور قدرتمند و سازمانیافتە نیروی چپ و کمونیست  

کە کومەلە )سازمان کردستان حزب کمونیست ایران( بستر اصلی آن است، از تجربه  

رژیم   علیه  بر  طلبانه سراسری  مبارزات حق  تقویت  برای  باالئی  های  ظرفیت  از  و 

 .یستی با پیگیری به کار گرفته شوندبرخوردار است. همه این ظرفیت ها با

کومه له به عنوان یک جریان کمونیستی، خواهان وحدت هر چه وسیعتر نیروها و   _٣

مردم هم سرنوشت است. از این رو هر کارگر استثمار شده ای که بر مصالح امروز و  
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  فردای طبقه خود آگاهی یافته است، هر زن آزاده ای که در برابر تبعیض و نابرابری 

سر فرود نمی آورد، هر زحمتکش محرومی که برخورداری از یک زندگی آزاد و آسوده  

را حق انسانی خود می داند، هر هنرمند متعهدی که خود را در برابر رنج مردم جامعه  

مسئول می داند، هر روشنفکر و نویسندەای کە قلم اش علیە استبداد و در خدمت  

ه تحقیر و تبعیض ناشی از ستم ملی را  محرومان است، هر انسان ستمدیده ای ک 

بر نمی تابد، هر کمونیست انقالبی که شور تغییر مناسبات ظالمانه حاکم بر جامعه  

در سر دارد، هر جوان پرشور و عاشق زندگی کە آرزوهای جوانی اش را در بیرون از  

ته  قفس های سرکوب رژیم و در دنیای آزاد و برابر می یابد، می تواند جایگاه شایس

یا در وحدت مبارزاتی با این جریان پیدا کند. کومه له   خود را در اتحاد تشکیالتی و 

بایستی پیگیرانه زمینه سیاست همبستگی و هماهنگ کردن این نیروها را فراهم  

رژیم   مخالف  سیاسی  نیروهای  همکاری  جلب  برای  تالش  زمینه  همین  در  سازد. 

ضروری است. نباید اجازه داد که    جمهوری اسالمی بر اساس خطوط تاکتیکی روشن 

 .رژیم از تنوعات سیاسی در جامعه کردستان برای ایجاد تفرقه بهره برداری نماید

های   _٤ بخش  سایر  در  ُکرد  مردم  مبارزات  مدافع  عنوان  بە  کومەلە  نقش  ایفای 

و   مدنی  نهادهای  و  سیاسی  نیروها  میان  الزم  هماهنگی  و  همکاری  کردستان، 

کردن طرح ها و توطئەهای دولت های منطقە که علیە این    اجتماعی جهت خنثی 

مبارزات در جریان است، بە یک ضرورت تبدیل شدە است. در این زمینه اجرای پیگیرانه  

قطعنامه مصوب همین کنگره در مورد مسئله کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای  

  .پاسخی است بە این ضرورت

ستمدیدگاِن جامعە، خود را سهیم و مسئول    کومەله در تمام عرصەهای مبارزاتِ  _٥

میداند. کومەلە جریانی است که بر دانش زمانه خود اتکاء دارد، به سوسیالیسم و  

مارکسیسم به مثابه یک علم می نگرد کە هموارە جهت تاثیرگذاری نیاز بە بروزیابی  

تبط  دارد و برای کسب حقانیت از استدالالت علمی، منطقی و فعالیت های عملی مر

با زندگی مادی جامعە، همراە با روحیە و شور مبارزاتی، بهرە می جوید.؛  کومەلە  

جریانی است کە اتحاد و همبستگی درونی آن بر اساس اصل تنوع نظر و وحدت عمل  
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تامین می شود و وجود اختالف نظر سیاسی در صفوف خود را طبیعی ترین پدیده  

 .می پندارد

برطبق یک سنت جا افتاده اجتماعی مردم    ١٩ی کوید  در دوره اوج اشاعه بیمار _٦

کردستان در روزهای سخت و در شرایط وقوع مصائب طبیعی به سرعت نهادهای  

مدنی تشکیل می دهند و به یاری همدیگر، حتی در بخش های دیگر کردستان می  

ع  شتابند و نهادهایی را بە این منظور ایجاد می کنند. جمهوری اسالمی با وجود و مان

تراشی ها و سرکوب ها، نتوانسته است روند پیدایش و شکل گیری این نهادها را  

متوقف سازد. اینگونه حرکت ها تاریخا در ادامه سنت هائی بوده اند که کومه له در  

جامعه کردستان و ایران رواج داده است. ازاینرو نهادینه کردن آنها از وظایف تعطیل  

 .محلی است ناپذیر کومه له و بویژه فعالین 

تحکیم موقعیت کومه له در رهبری مبارزه بر علیه ستم ملی با اتکا به "برنامه   _۷

کومه له برای حاکمیت توده ای "، "استراتژی کومه له در جنبش کردستان" و مصوبات  

کومه له پیگیری می شود. در این زمینه شرکت فعالتر در مجادالت سیاسی    18کنگره  

آینده کردستان، مبارزه نظری با دیدگاه هائی که نه تنها به  و نظری بر سر دورنمای  

حل مسئله ملی به عنوان یک معضل اجتماعی منجر نمی شوند، بلکه ستم ملی را  

نهادینه و همیشگی می کنند، ترویج و تبلیغ راه حل کمونیست ها و تبدیل آن به  

 .ومەلە می باشدآگاهی و شعور اکثریت مردم در جامعه کردستان، جزو اولویت های ک

جلب همکاری کلیه فعالین چپ و کمونیست در داخل و خارج کشور که مایل اند  _٨

در ظرفیت جنبش انقالبی مردم کردستان نقش ایفا کنند و در حال حاضر الزاما عضو  

و   چپ  گروههای  و  افراد  دعوت  نیستند،  هم  معینی  سیاسی  تشکل  هیچ 

هماه و  همکاری  یا   و  پیوستن  به  کردستان،  سوسیالیست  در  له  کومه  با  نگی 

گسترش پیوند با عناصر پیشرو جامعه و با شخصیت های مورد اعتماد مردم، بویژه در  

داخل کردستان، در بیرون از محدوده حزبی، یکی دیگر از اهم اولویت های کومەلە  

است. توجه به مالحظات، انتقادات و پیشنهادات آنها در خدمت به جامعه و جنبش  



 

29 
www.Komalah.org          Facebook & Instagram Page: @Komalamedia                Telegram: @Komalamedianetwork 

م  توانائی  انقالبی  بتوانند  افراد  اینگونه  که  آوردن ظرف هائی  فراهم  ردم کردستان، 

بویژه در   ابعاد وسیع تری به کار بگیرند، گسترش تشکیالت حزبی  را در  های خود 

کارگاه ها، مراکز تولیدی و محالت کارگری، باالبردن ظرفیت و توانائی تشکیالت برای  

نشگاه ها، در میان معلمان و در محیط  جذب جوانان انقالبی و کمونیست فعال در دا

های فرهنگی مترقی و پیشرو، گسترش فعالیت های نمایندگی کومه له در خارج  

کشور، استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی، آمادگی الزم برای ایفای نقش موثر  

در صورت بروز شرایط نامطلوب در داخل کشور و یا در کردستان عراق، عرصەهایی  

  .حضور فعال در آنها به امر وحدت چپ یاری می رساندهستند کە 

تشکیالت علنی کومه له در کردستان عراق یکی دیگر از عرصه های با اهمیت   _٩

فعالیت ارگانهای تشکیالتی کومه له است. حفظ و تقویت این مرکز همواره یکی از  

حفظ چهره  اولویت های ما در دوره های مختلف بوده است. در عین اینکه بر ضرورت  

مسلح کومه له و تقویت آن در مقدورات، پافشاری می کنیم اما در عین حال تاکید  

به   ما  نظامی  فعالیت  جبهه  پشت  عراق  کردستان  دیگر  مدتهاست  که  کنیم  می 

حساب نمی آید. احزابی که در تعیین استراتژی نظامی خود این واقعیت را در نظر  

ه اند، بلکه هم خود ضربه خورده اند و هم به رژیم  نگرفته اند، نه تنها راه به جائی نبرد

امکان داده اند تبلیغات روحیه شکنانه ای در میان بخش هائی از مردم کردستان به  

 .عمل آورد

دایره همکاری ها و فعالیت های کومه له در کردستان، در سطح منطقه و در   _١۰

در قطعنامه مسئله کرد  خارج کشور، بر اساس نقشه عمل و ارزیابی کومه له، مندرج  

به عنوان یک مسئله منطقه ای باید گسترش یابند. کومه له باید با تحکیم موقعیت  

خود در رهبری جنبش رفع ستم ملی در کردستان ایران، به عنوان یک نیروی مسئول  

در روند مبارزات و در تخفیف رنجها و آالم مردم در بخشهای دیگر کردستان نیز تاثیر  

نمایندگی کومه له در خارج کشور در این زمینه باید موثر تر و فعاالنه تر  گذار باشد.  

عمل کند. کمیته مرکزی کومه له در تقسیم کار و وظایف درونی خود در این زمینه  
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باید این وظیفه را به عنوان یکی از محورهای فعالیت خود بداند و در این زمینه کاراتر  

 .عمل کند

بخ   در چهار  با  دولتهای حاکم  با هم دارند،  تضاد منافعی که  ش کردستان علیرغم 

نیروهای   و  مردم بخش های مختلف کردستان  بر علیه  پیچیده  نقشه های  اجرای 

سیاسی آن توطئه گری می کنند. پیشروی بیشتر ارتش ترکیه در مناطق تحت کنترل  

حکومت محلی کردستان، چشم پوشی دولت عراق بر این تجاوزات، تمرکز نیروهای  

مهوری اسالمی در مرزها و توپ باران مناطقی از کردستان عراق، حضور پهپادهای  ج

مداوم   های  توطئه  از  بخشی  اینها  عراق، همه  کردستان  آسمان  بر  ترکیه  و  ایران 

منطقه ای بر علیه مردم کردستان و نیروهای سیاسی هستند. همبستگی مردم  

ا از اولویتهای فعالیت کومه  بخشهای مختلف کردستان برای خنثی کردن این توطئه ه 

له است. کومه له از هر تالش صادقانه بدور از مصالح تنگ نظرانه سازمانی در این  

 .راستا پشتیبانی می کند و فعاالنه برای به نتیجه رساندن آن تالش می کند

 

 ڵه كۆمه  18مصوب کنگره 

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 1400دیماه 

 2022ژانویه 

 

 

 

 

 

 

 

 ه به کارگران ایرانلمەوک 18پیام کنگره 
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 زنان و مردان کارگر، رفقا! 

ویرانگر   را رو    است و دنیای سرمایه دچار یک بحران  این بحران  ویروس کرونا ژرفای 

کرده است. سرمایه داران و نمایندگان سیاسی آنها تاکنون نتوانسته اند راه حلی  

برای این بحران بیابند. آنها در دوره های قبلی وقتی از یافتن یک راه حل اقتصادی  

ور  اکنون به چند دلیل شعله    جنگهای جهانی براه می انداختند.درمانده میشدند،  

تمام حریفان و رقیبان    ،اولجنگ جهانی برایشان بسیار مشکل است.    کردن آتش یک

قدرتمند جهانی به اندازه چند بار نابود کردن شرایط زندگی بر روی زمین بمب ها و  

دارند. اختیار  در  جمعی  کشتار  های  ،  دوم  سالحهای  سرمایه  دالر  ها  تریلیون 

در صورت شروع یک جنگ    ،سوم  ده است.سوپرمیلیاردرهای این کشور ها در هم تنی

جهانی سیستم جهانی اقتصاد اینها، قرارداد هایی که مخفیانه و علنی باهم بسته  

اگر گسیخته شود تمام نظامشان با خطر نابودی    ،اند و وام هایی که رد و بدل کرده اند

اک  به همین جهت جهان در یک دوره گذار و بر سر یک پرتگاه خطرن   روبرو خواهد شد. 

قرار گرفته و بشریت برای نجات فقط یک راه در پیش دارد و آن توسل به طبقه کارگر  

 برای استقرار یک نظام سوسیالیستی است.  

را بویژه در چند سال اخیر از    ی استوار طبقاتی شماجامعه ما، ایران، صدای گامها

  ران فوالد، جانب گردان های رزمنده شما نظیر کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه، کارگ 

معادن، کارگران  هپکو،  نفت،  کارگران  ثالث  ارکان  و  پیمانی  و   کارگران  آهن    راه 

است.  در پیگیری خواسته های حق طلبانه تان شنیده  پتروشیمی ها و گاز و معلمین  

امیدو این  است.  آورده  بوجود  پیروزی  به  امید  از  موجی  تمام  مبارزات شما  در    اری 

ی بود کە ما در  اردر پرتو این امیدو  عکس شده است. من   و مصوبات کنگره ما   مباحث 

بدلیل مبارزات تا  ش و  ا   طبقه کارگر به دلیل موقعیت اجتماعی کنگرە تأکید کردیم کە  

ایران  میرود کە   گیرد.  ما بر این  در مرکز تحوالت جامعه قرار  کنونی خود، امروز در 

باوریم کە طبقە کارگر ایران بالقوە این ظرفیت و پتانسیل را در خود دارد کە در رأس  
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دیگر جنبش های رادیکال اجتماعی قرار گیرد و با پشتیبانی از آنان ، عرصە مانور دادن  

در کنگرە تأکید داشتیم  و ابزار سرکوب آنرا بی اثر کند.  جمهوری اسالمی را محدود کند  

جنبش  ه حلقه رابط همه  برا میتوان    ر، نان، آزادی، اداره شورائی” شعار “کا  کە امروز

برای هدایت و رهبری این   های اعتراضی تبدیل کرد و ظرفیت های جنبش کارگری را

بی کە از چنین  بالفعل کرد. کومەلە به مثابه یک جریان کمونیست و انقالجنبش ها  

ن انقالبی پیام همراهی،  گر کردستاخود از سن  ١٨، در کنگرە  سیاستی نیرو میگرد 

 بار دیگر تکرار و تأکید می کند.   ایران  کارگران همبستگی و همگامی خود را با شما 

 زندە باد همبستگی کارگری 

 زنده باد سوسیالیسم 

 کنگره هیجدهم کومه له 

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 1400دیماه 

 2022ژانویه 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندانیان سیاسی دربند کومەلە بە  ١٨پیام کنگرە    
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 !، رفقای مقاوم و تسلیم ناپذیرزندانیان سیاسی دربند

کومەلە صمممیمانەترین درودهای خود را تقدیم شممما و خانوادەهای عزیزتان    ١٨کنگرە  

می نماید. کنگرە کومەلە در شرایطی برگزار گردید کە متاسفانە دەها تن از شما کە 

  هدایت و رهبری نبرد و اعتراضات روزانە جهت سرنگونیجایتان در کنار دست ما و در  

های آهنین اسممتبداد نگە   ە، در پشممت میلفاشممیسممم مذهبی حاکم بر ایران اسممت

کە طنین  ،  اسمیر هسمتید  ی رژیم اسمالمیزندانهاحالی در شمما در   داشمتە شمدەاید.  

در همه تجمعات اعتراضمی مردمی به گوش    شمعار "زندانی سمیاسمی آزاد باید گردد "

ها انسمممان   حقانیت و جایگاهتان در قلب میلیون از  ناشمممی  این حقیقت   می رسمممد.

و نظمام طبقماتی    دیکتماتورِی اسممممالمِی حماکمنفرت عمومی از    کمارگر و زحمتکش و

حفظ حاکمیت ننگین  ، زندان بان و سرکوب ابزاری برای  کە بە جز زندان . نظامی  است

 .خود ندارد

های اسمتبداد   ، درب زندان ە همت اعتراضمات تودەای و انقالبیدور نیسمت روزی کە ب

بر دوش  بر گردن و  گل    دسمته  شمور انقالبی در دل،  دینی درهم شمکسمتە شمود و با

 تان با سربلندی برگردید.  ن اقیام کنندگان بە جمع گرم خانوادە و یار

تسممملیم ناپذیر خود و خانوادەهایتان  بر مقاومت و ارادە  کومەلە    ١٨ما از تریبون کنگرە  

 درود می فرستیم .

 کومەلە  ١٨کنگرە  

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 خورشیدی  ١٤۰۰دیماە 

 2022ژانویه 

 

کومەلە بە خانوادە جانباختگان  ١٨پیام کنگرە    
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 حزب کمونیست ایران! و خانوادە های بزرگوار جانباختگان صفوف کومەلە

کومەلە صمممممیممانەترین درودهمای خود را بمه شمممممما خمانوادە عزیز و گرامی   ١٨کنگرە 

جانباختگان صممفوف کومەلە و حزب کمونیسممت ایران تقدیم می کند. شممما سممالیان  

متممادی اسممممت کمه از مهر و محبمت عزیزان خود و همرزممان مما محروم شممممده ایمد . 

اسمممالمی ، در نبرد مسممملحانە کردسمممتان و دیگر    عزیزانی کە در سمممیاەچالهای رژیم

عرصممممەهمای مبمارزە اجتمماعی، در راە بنیماد نهمادن جمامعمه انسممممانهمای آزاد و برابر و 

آسمموده، جامعه ای فارغ از سممتم و اسممتثمار، جانباختند. ما در این کنگرە و بویژە در 

انباخته را شمرایط متحول ایران و کردسمتان ، از هر زمانی بیشمتر جای خالی عزیزان ج

کومەلە در مقابل رنج جانکاهی شممما که با از دسممت    ١٨احسمماس می کنیم. کنگرە 

دادن عزیزانتان متحمل شمده اید ، سمر تعظیم فرود می آورد و به اسمتقامت و پایداری  

شممما درود می فرسممتد.  یاد این عزیزان را گرمی می داریم و قاطعانه تر از همیشممه  

 ن تا تحقق اهداف واالیشان پای می فشاریم.بر ادامە راە پر افتخار آنا

 کومەلە  ١٨کنگرە  

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 

 ١٤۰۰دیماە 

 ۲۰۲۲ژانویە 

 

 

 

 

 

 قطعنامه در باره ضرورت وحدت چپ در کردستان
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با توجە بە وضعیت کنونی جامعە ایران و کردستان، کە اساسی ترین مشخصه آن 

و سایر اقشار محروم و تحت ستم است، با توجه گسترش اعتراضات گسترده کارگران 

به شفاف تر شدن صف بندی های سیاسی و نیز با توجه به نزدیک شدن جامعه 

ایران به یک برآمد تودەای و انقالبی، شکل دادن بە یک قطب متشکل و قدرتمند چپ 

و سوسیالیست در کردستان، بیش از پیش به یک ضرورت مبرم مبارزاتی تبدیل شدە 

. با در نظر گرفتن مؤلفەهای فوق و نقش تاریخی کومەلە بە عنوان بستر اصلی است

جریان چپ و سوسیالیست در جامعه کردستان، و با توجە بە ضرورت تقویت جنبش 

کنگره هیجدهم کومه چپ بە عنوان اساسی ترین اولویت جریان ما در دورە کنونی، 

بار دیگر جهت گیری های زیر را به عنوان مبنی کار در ادامه تالشهای تا کنونی،  له

 کمیته مرکزی کومه له مورد تاکید قرار می دهد.

در پیش گرفتن رویکرد دیالوگ و تبادل نظر میان فعالین جنبش چپ با محوریت الف_ 

اتحاد عمل در عین قبول کثرت نظر. چنین رویکردی را می توان از جملە از طریق 

تا از یک سو بە سمینارها، جلسات عمومی، تماسها و ارتباطات مستمر پیگیری کرد 

های  هم نظری در مورد موانع شکل دادن بە یک قطب متشکل چپ و اتحاد عمل

مبارزاتی موثر دست یافت و از دیگر سو برای رفع این موانع اقدامات عملی، جدی و 

مشترک را در دستور کار قرار داد. در این راستا ما تمام نیروها و فعالینی که خود را 

یستی در کردستان می دانند بە همکاری، دیالوگ و متعلق به جریان چپ و سوسیال

 .اقدامات عملی فرا می خوانیم

زمینەهای همگرائی را تضعیف می کند، موجبات  هائی کە فاصله گرفتن از روش ب_

پراکندگی میان نیروها و فعالین چپ را فراهم می آورد و شکل گرفتن تشکل پر نیرو 

و وسیع را با چالش های جدی مواجە می کند. از جملە نقد فرهنگی کە اشتراکات 

می ورزد نیروهای چپ و کمونیست را نادیده می گیرد و همواره بر اختالف نظر تاکید 
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و آن را دلیلی “موجە” برای پراکندگی این نیروها می پندارد. فرهنگی کە بە حزب و 

عنوان “مبارزه نادرست به تشکل سیاسی بە عنوان ابزار پیشبرد آنچه که از آن به 

ایدئولویک” نام برده می شود می نگرد و نە ابزار ایجاد تغییر و پیشبرد فعالیت های 

کومەلە خود را مسئول و موظف می بر مبنای علوم انسانی.   نتیجەبخش اجتماعی

داند در هردو عرصە نظری و عملی بە نقد این فرهنگ سیاسی و روش کار آن، هم 

به منظور تقویت سازمان حزبی و هم ایجاد وحدت مبارزاتی گسترده و موثر، بپردازد. 

های حزب در  چنین رویکردی در سطح سراسری نیز به انسجام و تقویت سیاست

 .د کرداین زمینه کمک خواه

تالش برای شکل دادن بە قطب چپ در کردستان هموارە بخشی مهمی از  ج _ 

رد مشغلەهای جریان ما بوده است. اما تالش های تا کنونی از جملە بە دلیل عملک

فرهنگ سیاسی کە در باال بە آن اشارە رفت و بعضا بە دلیل کشمکش های درونی 

با نقد ه کنگردر حزب کمونیست ایران متأسفانە پیشرفت محسوسی نداشتە است. 

موانع فعالیت های تا کنونی ما در این زمینە، و با در نظر گرفتن اوضاع پر تالطم کنونی 

 .تور کار کومەلە قرار دادتالش برای تغییر مثبت در این عرصە را در دس ،جامعە

بازبینی نقادانە در سیاست ها و تصمیمات گذشتە کە عمال بە امر متشکل شدن د _ 

سیاست و  18کنگره در این زمینە بطور مشخص  .فعالین چپ یاری نرساندە است

میالدی منجر به کنارگذاشتن تعدادی  ۲۰۰٩تصمیمی را قابل نقد میداند کە در سال 

از فعالین کومەلە شد کە تحت عنوان ” فراکسیون فعالیت با نام کومەلە” اعالم 

موجودیت کردند و بعد از آن جریان “روند سوسیالیستی کومەلە” را تشکیل دادند. 

رە بە روش فعالیت های این رفقا وارد بود، تصمیم به علیرغم هر انتقادی کە در آن دو

اخراج آنها در راستای سیاست و تالشهای کومەلە برای متشکل کردن فعالین چپ 

نبود. انتقاد از روش فعالیت این رفقا میتوانست در چارچوب موازین حزبی و بویژە تأکید 
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دد. از این رو بر قبول کثرت نظرات سیاسی و فعالیت مشترک حزبی حل و فصل گر

، ضمن اشتباە دانستن آن تصمیم، در چهارچوب اقدامات کنگره هیجدهم کومه له

وسیع خود برای پاسخ دادن بە ضروت شکل دادن بە یک قطب متشکل چپ، بطور 

 .مشخص وارد بحث و دیالوگ با این رفقا خواهد شد

 کومه له 18کنگره 

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 1400دیماه 

 2020ژانویه 
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واقعیت تلخ این است کە اعتیاد بە مواد مخدر در کردستان گسترش یافتە است و    -١

شکلی   بە  خانوادها  از  اشکال  بسیاری  پدیدە  از  این  دهنده  با  هستند.  آزار  درگیر 

توزیع مواد مخدر میزند اما  و    جمهوری اسالمی اگر چە ظاهرا دم از مبارزە با قاچاق

کە این پدیدە بدون پشتیبانی مستقیم و غیر    گسترش ابعاد آن شکی باقی نمیگذارد 

مستقیم کارگزاران ردە باالی جمهوری اسالمی ممکن نیست. جدا از سود سرشاری  

گی میلیونها انسان بە جیب میزنند، گسترش آن  تباە کردن زند  طریق دالالن   کە از این 

،   ادبا گسترش اعتی اهداف سیاسی دیگری را نیز تعقیب میکند.  بویژە در کردستان  

بی تفاوتی سیاسی جوانان و بی ارادە کردن  تخم  رژیم اسالمی آگاهانە برای کاشتن  

کردە    در قبال وضعیت موجود سرمایە گذاری  وادار کردنشان بە تمکین و تسلیم  آنان و

 .  است

پایین جامعە    -۲ قربانیان چنین سیاستی کسانی جزء جوانان بویژە در میان اقشار 

افراد   این  رژیم  نیستند.  مجرم شناختە  می شوندقربانی  توسط  در  ،  و  می شوند 

کنترل    مجرم نیستند، مجرم آنانی هستند که قربانیان اعتیاد    جامعه منزوی می گردند.

. مجرم آنهایی  در دست دارندنمان برانداز را  شبکه مافیای تولید و توزیع این مواد خا

مجرم  اندوزند.    های افسانەای می   هستند که از طریق تولید و توزیع این مواد، ثروت 

مجرم آن سیستم  آنهایی هستند که شادی، تفریح و آزادی را از جوانان سلب مرده،  

. مجرم این  و نظامی است که بستر تولید و توزیع و گردش این مواد را هموار می کند

سرانجام این رژیم اسالمیست    نظام و این حکومت و سران و سردمداران این رژیم اند.

 کە باید طرد گردد تا طرد شدگان امروز بە جامعە باز گردند.  

با گسترش فضای سرکوب و اختناق، تلخ کردن زندگی برای  جمهوری اسالمی    -٣

آنان    از جوانان، بسیاری   کردن  در  محروم  زندگی خود،از تالش  مقابلە    راە ساختن 

آیندە ای روشن را در مقابل جوانان   آشکار با هر آنچە کە بە زندگی امید میدهد و 

کرده است. از    را بە اعتیاد فراهماز جوانان  ترسیم میکند،  زمینە رو آوری بسیاری  

باید   را  معتاد  فرد  شرایط  اینرو  فرهنگی اقتصادی،  قربانی  و  سیاسی    اجتماعی، 
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پاسدار آن است. اقدامات این رژیم از جملە ایجاد  و کە رژیم اسالمی مسؤل  دانست 

از این حقیقت نمی از  مراکزی برای نگەداری   زیرا کە شرایط    ، کاهد  معتادان ذرەای 

اجتماعی دست نخوردە باقی میماند و  فرد معتاد پس از یک دورە نگە    سیاسی و 

ن مشکالت از جملە فقر و محرومیت  داری در این مراکز مجدد با همان شرایط و همە آ

کە رژیم اسالمی بە جامعە تحمیل کردە است، روبرو میشود و دوبارە بە اعتیاد پناه  

 میبرد. 

اعتیاد، در گرو مبارزه با جمهوری اسالمی و نظامی است  پدیدە  مبارزه با  از اینرو    -٤

ال مختلف  خود عامل بازتولید این شرایط است. شرایطی کە انسانها را در اشک  که

اد  هش اثرات زیانبار گسترش موبا این رژیم و مبارزە برای کا مبارزه    قربانی می کند. 

انداز  مخدر   چشم  میتواند  مبارزه  این  هستند.  واحد  مبارزه  یک  زنجیر  های  حلقه 

این زمینه را    ،روشنی بر روی جوانان بگشاید. آنان بر بستر این چشم انداز امیدبخش

خواهند یافت تا به جای تسلیم شدن در مقابل نامالیمات، راه مبارزه و نابودی عوامل  

 اعتیاد را انتخاب کنند.

کومەلە ضمن تأکید بر این واقعیات، مبارزە با پدیدە اعتیاد و گسترش آن در   ١٨کنگرە 

ا موظف  کردستان را امر جدی میداند و بدین منظور کمیتە مرکزی منتخب خود ر

حرکت جمعی برای مقابلە با این پدیدە را در دستور کار خود   سازمان دهیمیکند تا 

 قرار دهد.  

 کومەلە  ١٨کنگرە  

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 2022، ژانویه 1400دیماه 

کومه له در مورد محیط زیست  ١٨قطعنامه مصوب کنگره    
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سرمایەداری حد و مرزی نمیشناسد، این ماهیت نه تنها  ماهیتِ سودجویانه نظام    -١

زندگی کنونی انسان ها را به تباهی کشانده است، بلکه روند نابودی محیط زیست  

توسط این سیستم در مسیری قرار گرفته است که آینده بشریت و این کره خاکی را  

سیستم    با تهدید جدی روبرو کرده است. جمهوری اسالمی همچون حلقه ای از این

جهانِی پرتنافض، محیط زیست ایران را با مشکالت عظیم و چه بسا برگشت ناپذیری  

ها،   تاالب  ها،  رودخانه  کردن  به خشک  توان  می  زمینه  این  در  است.  کرده  روبرو 

سدسازی های بی رویه و غیرکارشناسانه، ساخت و سازهای بی رویه و از بین بردن  

گران و کارشناسان حوزه بهداشت به رابطه  جنگل ها اشاره کرد. شماری از پژوهش

اند. به عنوان نمونه، افزایش نرخ  زیست و سالمتی افراد اشاره کرده   آلودگی محیط 

سرطان به دلیل مصرف نادرست سموم و کودهای شیمیایی و یا افزایش نرخ مرگ و  

 هوا. میر بر اثر آلودگی 

 یت اسالمی در رابطە با محیط اما آن گونه که از روند سیاست های سود جویانە حاکم 

شوند.  آید، چنین هشدارهایی نیز از سوی این رژیم جدی گرفته نمی زیست بر می 

زیست ایران حتی  گذشته، محیط    چند دهە ظرف  کە  دهد  بررسِی آمارها نشان می 

کند دغدغه و اولویت حاکمیت نبودە  آنجا که به سالمتی شهروندان ارتباط پیدا می 

بە  میلیون تن زباله تولید میشود که تنها   ۵۰است. بر حسب جمعیت، روزانه بیش از  

درصد زباله باقی مانده در دل    ٩۵ها بازیافت میشود.  درصد آن در کارخانه     ٥زحمت  

های ایران  هزار هکتار از جنگل   ١۲۵ساالنه  شوند.  ین مدفون و یا در طبیعت رها می زم

بینی شده است اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، ایران تا  شود. پیش نابود می 

 سال آینده جنگلی نخواهد داشت.    ۵۰

به  قطع بدون رویه درختان جنگلی، آتش زدن جنگلها  این روند در کردستان نیز با    -۲

های   مانده  پس  بهداشتی  غیر  دفع  سرکوبگر،  نیروهای  برای  امنیت  تامین  بهانه 

شهری، سد سازی کارشناسی نشده، ساختمان سازی، جاده سازی و سد سازی  

با انگیزه سود جویانه و یا نظامی، آلوده شدن شدید هوای تنفسی در اثر گسترش  

کرد،   جلوگیری  آنها  گسترش  از  میتوان  که  تدریجی  آالیندەهائی  شدن  خشک 
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دریاچەهای ارومیه و زریبار، خشک شدن تاالبها و غیره از جمله موارد تخریب محیط  

 زیست در کردستان هستند . 

نابودی میکشاند،    - ٣ را بە  امروز و فردای محیط زیست  با درک چنین فاجعەای کە 

فعاالن مدنی در کردستان بە منظور  دفاع از محیط زیست در مقابل این تخریبگری  

دست بکار شدەاند. مردم کردستان فداکاری بی نظیر شریف باجور و دیگر همکاران  

عی  کردەاند کە توجە همگانی را بە این امر  خود را از یاد نخواهند برد. این فعاالن س

مهم جلب کردە و به سهم خود در باالبردن سطح فرهنگ پیشرو در این زمینه نقش  

ایفا کنند. اگرچه ابعاد خطراتی که محیط زیست کردستان را تهدید می کند، بسیار  

فرهنگ  فراتر از دایره فعالیت این گروهها است، اما این حرکت در عین حال به رواج  

 پیشرو و رفتار مسئوالنه در قبال محیط زیست کمک می کند.  

کومەلە ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان فعاالن محیط زیست و ارج    ١٨کنگرە    - ٤

نهادن بر فعالیت فعاالن دفاع از محیط زیست،  خود را پشتیبان اقدامات آنان میداند  و  

تماس  در  منتخب خود میخواهد کە  مرکزی  زمینە    از کمیتە  فعالین،  این  با  ارتباط  و 

همکاری و همفکری را با آنان فراهم کردە تا از این طریق حرکت جمعی برای دفاع از  

 محیط زیست بە یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.  

 کومەلە  ١٨کنگرە  

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 

 2022، ژانویه 1400دیماه 
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 کومەلە در بارە مبارزات متحدانە معلمان  ١٨قطعنامە کنگرە  

 

_ جامعە ایران در تب و تاب تحوالت مهم و سمرنوشمت سمازی بە سمر می برد. از یک ١

سممممو فقر ، بیکماری ، تعمیق شممممکماف طبقماتی ، همەگیری ویروس کرونما ، همراە بما  

وزانە ، تنفر از طرف دیگر، اعتراض ، اعتصممممابمات راز  سممممرکوب خونین و بیرحممانە، و  

جمهوری اسممالمی و امید بە پایان حاکمیت ضممد مردمی آن ، سممیمای کنونی ایران 

 امروز را ترسیم میکند . 

طبقە کارگر ، سممازمانیافتە  مبارزات   _ جنبش امروز معلمان ایران بعنوان بخشممی از۲

ترین و متحمدترین بخش این طبقە در حرکتی سممممراسممممری و ممداوم  مطمالبمات حق 

خود را پیگیری می کنمد. نقطە قوت جنبش معلممان نسممممبمت بە دیگر جنبش  طلبمانمه  

های اعتراضممی و اجتماعی ، در همبسممتگی توده معلمان و نهاد رهبری کننده آن ،  

های صممنفی فرهنگیان ، اسممت . جنبش معلمان مرعوب  شممورای هماهنگی تشممکل

ن را نخورده  تهدیدها و بگیر و ببندهای رژیم نشمممده اسمممت و فریب وعده های دروغی

 است.

همسممان سممازی   _   خواسممت معلمان عبارت اسممت از: " ، افزایش حقوق ماهانە ،٣

آزادی معلمان بازداشمممت شمممدە، آموزش رایگان ".   ،طرح رتبەبندیاجرای  حقوق ها،  

است. نادیده گرفتن خواسته های معلمان ، دستگیری و زندانی کردن فعالین پیشرو  

نه مجلس اسمممالمی در مورد " رتبه بندی " هیچکدام  این جنبش، طرح ناقص فریبکارا

 نتوانسته است  جنبش سراسری معلمان را خاموش سازد. 

_ رمز نیرومندی اعتراضممات معلمان ، ضمممن اسممتمرار و پیگیری ، در جلب حمایت و ٤

 از پشمممتیبانی دیگر بخش های جنبش کارگری ، بخصممموص کارگران مراکز صمممنعتی ،

دانشمجویان ، دانش  و نیز  اکز تولید نفت و پتروشمیمی ها،  جملە کارگران شماغل در مر

 آموزان و خانوادەهای آنها است.  
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_ کومەلە چە در کردسمممتان بعنوان سمممازمان کمونیسمممت و مبارز و چه در سمممطح  ٦

سممراسممری به عنوان  بخشممی از حزب کمونیسممت ایران ، حمایت فعاالنە و بی دریغ  

کومەلە، ضمممممن    ١٨می دارد. کنگرە    خود از جنبش حق طلبممانە معلمممان را اعالم

خواسمت آزادی فوری معلمان دربند و دیگر زندانیان سمیاسمی ، عزم و ارادە همبسمتە  

معلمان در اعتراض  و اعتصمممابات کنونی در سمممراسمممر ایران و از جملە شمممرکت فعال  

معلمان کردسمممتان در این حرکت های حق طلبانە در برابر رژیم سمممرکوبگر جمهوری 

سممممتمایمد و آنرا ارج می نهمد. در هممانحمال از مردم معترض و مبمارز    اسممممالمی را می

کردسمممتان درخواسمممت حمایت فعال و همەجانبە از مبارزە و اعتراضمممات شمممجاعانە  

 معلمان را دارد. 

 

 کومەلە  ١٨کنگرە  

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 1400دیماه 

 2022ژانویه 
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 کرد در باره مسئله ملی کومه له   18کنگره قطعنامه 

 

_ خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به  1

های بورژوائی محلی تبدیل    های امپریالیستی و دولت  نقطه تالقی تضاد منافع قدرت

شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این  

هایی کشانده است که هیچ ربطی    ها و درگیری  قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگ

ها امر خود را هم    د. این دولتنبه مصالح امروز و فردای اکثریت مردم این جوامع ندار

های نیابتی تعقیب می    از طریق لشکر کشی و دخالت مستقیم و هم از طریق جنگ 

منطقه در کشورهائی مانند عراق، سوریه، لیبی،  کنند. کشتار مردم بیدفاع در این  

دهها   ابعاد  بدری  در  و  آوارگی  و  است  کرده  پیدا  میلیونی  ابعاد  افغانستان  و  یمن 

هائی از مردمی    های ملی و مذهبی دامن زده شده اند و بخش  میلیونی. کشمکش

را که به مثابه مردمی هم سرنوشت در کنار هم می زیستند، به جان هم انداخته  

 .اند

_ مناطق کردنشین خاورمیانه در کانون این بحران قرار گرفته اند. مسئله ملی کرد  2

یکی از مسائل حل نشدۀ خاورمیانه را تشکیل می دهد. مردم کرد بین چهار کشور  

از وجود ستم   این مردم  اند.  تقسیم شده  و سوریه  ایران، عراق  ترکیه،  در  منطقه 

می برند و به همین دلیل جنبش رفع ستم    ملی، یعنی تبعیض بر اساس ملیت رنج 

ملی در همه این کشورها به عنوان عکس العملی در برابر تبعیض و نابرابری و بی  

های    ها اساسا در دست احزاب و جریان   حقوقی در جریان است. رهبری این جنبش 

استراتژیژوایی  بور و  تاریخی  پیشینه  در    با  اما  دارد.  قرار  متفاوت  سیاسی  های 

برای  کردست  ایران کومه له به عنوان یک جریان سوسیالیستی که پرچم مبارزه  ان 

زحمتکش اقشار  و  کارگران  دمکراتیک  و  رفاهی  اقتصادی،  مطالبات  زنان    ،کسب 

جامعه را در دست دارد، در عین حال پیگیرترین نیرو در مبارزه برای  و جوانان  ستمدیده  

کش و زنان ستمدیده را نیروی  رفع ستم ملی است. کومەلە کارگران و مردم زحمت

محرکه جنبش انقالبی کردستان و هر تحول دمکراتیک در جامعه می داند و بر این  
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باور است که با به میدان آمدن این نیروهای اجتماعی است که پیش شرط های حل  

نیروی   یک  عنوان  به  چنین  هم  له  کومه  آید.  می  فراهم  ملی  مسئله  دمکراتیک 

که   و  انترناسیونالیست  زحمتکش  های  توده  و  کارگران  همبستگی  تقویت  وظیفه 

ستمدیده در منطقه را امر خود میداند، وظیفه خود می داند سیاست و خط مشی  

 .خود را در قبال مسئله کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای، در دستور کار بگذارد

ست  _ ستم ملی، در کشورهائی که مردم کرد در آن زندگی می کنند، سیاستی ا3

که با اتکاء بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسلط در این    تبعیض آمیز 

در    ایجاد تفرقه جوامع بر مردم کرد تحمیل می شود. ستم ملی ابزاری است برای  

صفوف طبقه کارگر منتسب به ملیتهای مختلف. مبارزه بر علیه این ستمگری حق  

 .طلبانه است و ستم ملی می تواند و باید ریشه کن شود

مانند ستم 4 وجود ستم ملی،  بر  ان زن  بر   _   حاکم  و خفقان سیاسی  دیکتاتوری   ،

بین  تفرقه  تشدید  و  ایجاد  برای  است  عاملی  غیره،  و  متع  جامعه  به  کارگران  لق 

مختلف دولت  ،ملیتهای  دست  در  است  ای  و    وسیله  محلی  داران  سرمایه  ها، 

سراسری، برای ادامه سلطه سیاسی و اقتصادی خود بر زندگی مردم. وجود این  

با بورژوازی   ستم چهره واقعی بورژوازی کرد را که در بقای درجه ای از ستم ملی 

 .ندحاکم سراسری ذینفع است، از چشم کارگران می پوشا

ض، _ جنبش رفع ستم ملی در کردستان عکس العملی توده ای است در مقابل تبعی5

های    به همین دلیل جنبش رفع ستم ملی در بخش   . نابرابری و بی حقوقی مردم کرد

مختلف کردستان به دلیل محتوای دموکراتیک و عادالنه آن قابل پشتیبانی است. تاثیر  

 ین موقعیت و مضمون باشد.  ما بر این جنبش بایستی در جهت حفظ ا

_ در مناطقی که مردم کرد و غیر کرد در جوار همدیگر زندگی می کنند، کومه له نه  6

تنها با ایجاد هر گونه تفرقه و دامن زدن به آن بین مردم منتسب به ملیت کرد و غیر  

بر هویت   تأکید  و  آنها  بر منافع مشترک  با تکیه  بلکه  کرد، قاطعانه مبارزه می کند، 
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تالشی   از هیچ  ملیتها  این  در صفوف  و همبستگی  اتحاد  ایجاد  برای  آنان  انسانی 

 .فروگذار نخواهد کرد

به حکم تحوالت اقتصادی و جهانگیری سرمایه، طبقه سرمایه دار و اقشار مرفه   _7

این   تبع  به  ندارند.  جامعه  در  ملی  رفع ستم  راه  در  مبارزه  برای  ای  انگیزه  جامعه 

ریانهایی که نمایندگی سیاسی طبقات دارای جامعه را بر عهده  تحوالت، احزاب و ج

دارند، چه به لحاظ عینی و چه به لحاظ تاریخی ظرفیت حل دمکراتیک مسئله ملی  

در راستای منافع اکثریت مردم ستمدیده کردستان را از دست داده اند و از جنبش  

 می کنند.رفع ستم ملی تنها به عنوان نردبان ترقی احزاب خود استفاده  

در    های سیاسی و رفع تبعیض و ستم ملی _ به دلیل نقش و جایگاهی که آزادی  8

برای کسب قدرت سیاسی دارد، خواهان گسترده ترین    کارگر   امر سازمانیابی طبقه 

تحوالت دمکراتیک در جامعه است. طبقه کارگر نه تنها هیچ نفعی در بقای هیچ نوعی  

ن همۀ اشکال نابرابری و تبعیض که انسانها را بر  از ستمگری ندارد، بلکه برای برچید

 .شان تحت ستم قرار می دهد، پیگیرانه مبارزه می کند  اساس ملیت

های اجتماعی مختلف و ایدئولوژی و مکاتب    بر متن مبارزه طبقاتی و وجود جنبش _9

سیاسی متنوع مانند ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم، طیفی از احزاب و  

سیاسی   استراتژی  با  کدام  هر  که  اند  گرفته  شکل  مختلف  سیاسی  گروههای 

 :متفاوتی برای رفع ستم ملی مبارزه می کنند

محتوای  دیدگاهی  لیبرالیسم   از  را  کردستان  جنبش  کند  می  تالش  که  است 

بخش خود خالی کند و با انجام پارەای اصالحات تدریجی گام به   دموکراتیک و رهائی 

دن امتیازهائی در زمینه فرهنگ ملی، شور مبارزاتی مردم کرد را در  گام اداری و دا

این یا آن کشور فرو بنشاند. آنها از پیوند خوردن جنبش کردستان با مبارزات سراسری،  

پیوند خوردن جنبش کردستان با جنبش های اجتماعی پیشرو بیمناک هستند.   از 

ئی مردم کردستان از ستم  طرح هائی که این گرایش ارائه می دهد، هرگز به رها
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ملی منجر نخواهد شد، بلکه راه مشارکت این جریان در قدرت محلی و سراسری  

   .هموار می شود و سهم خود را از استثمار مردم کارگر و زحمتکش می گیرد

  ی ناسیونالیسم محصول پیدایش نظام سرمایه داریست. دولت های بورژوایی چه آنها

دالی و ضد اشرافیت بودند و چه آنهایی که طی یک  ضد فئو   که محصول انقالبهایِ 

پروسۀ اصالحات تدریجی قدرت گرفتند، محدوده قدرت خود را تا آنجا که تیغشان می  

اشتراکات   از  کشورهایشان  داخلی  بازار  حفظ  برای  سپس  میدادند،  توسعه  برید، 

در   مردم،  در  انگیزه  ایجاد  برای  ابزارهائی  غیره  و  فرهنگی  زبانی،  از  نژادی،  دفاع 

هایی از لحاظ زبانی و    مرزهای بدست آمده، می ساختند. اگر در این محدوده تفاوت

فرهنگی و غیره هم وجود داشت، به کمک ابزارهای دولتی به همسان سازی مردم  

هایی با تفاوتهای از این نوع را به کمک ابزارهای دولتی به رنگ    می پرداختند و اقلیت

ستاوردهای تاریخی مردم در زمینەهای مختلف، نمادهائی  همدیگر در می آوردند. از د

برای "افتخار کردن" می ساختند، گاه در شکل مبالغه آمیزی خود را برتر از دیگران  

می پنداشتند و از اینجا به دیدگاههای ایدئولوژیک بسیار ارتجاعی نظیر فاشیزم می  

بین  از  نتیجه  در  مستعمره  کشورهای  در  دیگر  سوی  از  تدریجی    رسیدند.  رفتن 

مناسبات تولیدی پیشاسرمایەداری و پیدایش طبقات نوخاسته بورژوا و کارگر، مبارزه  

نیز   مناطق  این  در  داشت،  نیاز  انگیزه ملی  به  اشغالگر  نیروهای  راندن  بیرون  برای 

ناسیونالیسم به ابزار چنین نیازی تبدیل شد. اما امروز در عصر جهانی شدن سرمایه  

 اقتصادی و افق سیاسی خود را از دست داده است.   ناسیونالیسم پایه

از همه   را  رهائی بخشی است که جامعه بشری  و جنبش  دانش  سوسیالیسم، 

بقایای نظام کهن، از ستم و استثمار رها می کند و به آزادی واقعی و از جمله رفع  

ستم ملی رهنمون می شود. سوسیالیسم تحقق اهداف خود را به زندگی و مبارزه  

طبقه معین اجتماعی، طبقه کارگر، مربوط کرده است. در این سنت به رسمیت  یک  

شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کردستان به معنای حق جدا شدن و تشکیل  

دولت مستقل، سرراست ترین و واقعی ترین راه برای رفع کامل ستم ملی است. از  
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بر   اینرو کمونیست  این حق  قید و شرط  بدون  تامین  ای مردم کردستان  ها خواهان 

کراتیکی است که مردم  ه معنای وجود شرایط دمهستند. تامین این حق از نظر ما ب

شدن از نظر ما، در شرایطی میتواند مطلوب    بتوانند از این حق خود استفاده کنند. جدا

ی فراهم  دمکراتیک ترو  مطلوب تر  باشد که یک نظام مترقی و برتر، شرایط زندگی  

های قدرت   راه نزدیکتری برای دسترسی طبقه کارگر به اهرم   و از این طریق نیز  آورد

ت . صرف نظر  مهیاتر شود سیاسی   میم مردم کردستان مبنی بر تشکیل دولت  صاز 

غرافیای کنونی، ما از مردم کردستان خواهیم  مستقل خود و یا ماندن در چارچوب ج 

. به بیان  شت خود جدا نکنندمبارزه خود را از صف مردم هم سرنو   صفخواست که  

اگر چه ماندن مردم کردستان تحت سلطه یک دولت مرتجع و ضد مردم هیچگاه  دیگر،  

اما   بود،  ما نخواهد  با مبارزه طبقه  توصیه  پیوستگی مبارزات طبقه کارگر کردستان 

   سایر مناطق همواره اولویت کار ما خواهد بود.    درکارگر  

عنوان راه حلی برای رفع ستم ملی در هیچکدام از  فدرالیسم و خودمختاری به   _  10

های کردستان نمی تواند راهی برای رفع ستم ملی باشد. زیرا فدرالیسم،    بخش

توجهی به ماهیت رژیم حاکم ندارد، طرحی است مربوط به آرایش و حدود اختیارات  

در    با دولت مرکزی، در چنین آرایشی بنا به تعریف همه ابزارهای ستمگری و سرکوب

دست دولت مرکزی باقی خواهد ماند. فدرالیسم در رابطه با دولت مرکزی ماهیتی  

هم   ملی  و حالل ستم  ندارد  تعیین سرنوشت  به حق  ربطی  و  دارد  سازشکارانه 

است.   گذاشتن  باقی  زخم  الی  استخوان  و  ملی  ستم  تداوم  سند  بلکه  نیست، 

ها و نهادهای سرکوبگر و  فدرالیسم بعنوان راه حلی برای رفع ستم ملی، همۀ ارگان

قدرت اقتصادی و برنامه ریزی مرکزی را در اختیار دولت مرکزی باقی می گذارد، از  

اینرو در عمل چیزی بیش از یک منزل انتقالی به همان طرح لیبرالی نیست. اما اینکه  

کشوری از لحاظ تقسیمات اداری و جغرافیایی بصورت فدرال و یا غیر متمرکز اداره  

ئله جداگانه ای است که از نظر ما چنین طرحهایی هم نهایتا با رأی اکثریت  شود، مس

 .مردم متشکل در شوراهای نمایندگان مردم تعیین خواهد شد
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کارگران، مردم زحمتکش و زنان ستمدیده جامعه نیروی اصلی پیش برنده مبارزه   _ 11

یابی این نیروها  برای پایان دادن به ستمگری ملی هستند. با نیروی آگاهی و سازمان

در مقیاس اجتماعی و تأمین رهبری انقالبی است که مردم کردستان از قید ستم  

های منطقه که   ملی رها می شوند. دخالت ابرقدرتها و میدان دادن به دخالت دولت 

هر کدام به دنبال منافع ویژۀ خود هستند، خطریست که همواره جنبش عادالنه مردم  

تهدید کرده است. کومه له پیگیرانه نسبت به مداخله  کرد در بخشهای مختلف را  

های خارجی و مخاطرات ناشی از آن به مردم کردستان در بخش های    گری قدرت

مختلف هشدار می دهد. کومه له زیانبار بودن سیاست آن بخش از احزاب و نیروهای  

قدرت    سیاسی را که به جای اتکاء به نیروی مستقیم مردم، بذر خوشباوری به دخالت

های خارجی را می کارند و حالت انتظار و دست روی دست گذاشتن را ترویج و دامن  

 .میزنند، پیگیرانه برای مردم توضیح خواهد داد

علیرغم اینکه مردم کرد در همه بخشهای کردستان تحت ستم ملی قرار دارند   _12

به حکم شرایط    و به این منظور با دولتهای مرکزی خود در نبرد هستند، اما هر کدام

حاکم،   های سیاسی  رژیم  ژئوپولتیک،  و سیاسی،  اجتماعی  های  ویژگی  عینی، 

نمی توانند دارای یک استراتژی واحدی باشند. کومه له ضمن به رسمیت شناختن  

این واقعیت، از زاویۀ منافع کارگران و مردم ستمدیده این استراتژی های سیاسی را  

 .مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد

_به دلیل شرایط عینی موجود در هر کدام از کشورهای منطقه، مبارزه مردم کرد  13

در  تاریخ واقعی تحوالت  این کشورها مجزا باشد.  مبارزات سراسری در  از  نمیتواند 

  کشورهای سوریه، ترکیه، عراق و ایران نشان می دهد که تنها در صورتی که دولت 

یلی تضعیف شده اند، برای جنبش مردم کرد  های مرکزی دچار بحران شده و یا به دال

نیز فرصتهایی ایجاد شده و توازن قوا به نفع آنان تغییر کرده است. از اینرو ما همه  

مردم کردستان را به شرکت فعاالنه در مبارزه برای تغییر دولت مرکزی و هم پیمانی  

 .با نیروهای پیشرو و مترقی در این جوامع فرا می خوانیم
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شرایطی که مردم کردستان در هر کدام از بخش ها بتوانند آزادانه و بدور  تأمین  _ 14

گرو   در  بگیرند  تصمیم  خود  سرنوشت  تعیین  مورد  در  تهدیدی  و  فشار  هرگونه  از 

امروز مردم کرد در آن   دمکراتیزه کردن فضای سیاسی کل آن جامعه ای است که 

های پیشرو اجتماعی که    شزندگی می کنند. این امر بدون مبارزه طبقه کارگر و جنب 

بطور عینی در مسیر تأمین مطالبات و آزادیهای دمکراتیک گام بر میدارند و در عرصه  

های مختلف نظام سیاسی حاکم را به چالش می کشند ممکن نیست. از اینرو ایجاد  

با جنبش  پیمانی و همبستگی  از    هم  اجتماعی در سطح سراسری  پیشرو  های 

طلبانه مردم کردستان در مبارزه برای رفع ستم ملی    ملزومات پیشروی جنبش حق 

 . است 

در غیاب یک جنبش توده ای برای رفع ستم ملی که رهبری آن در دست جریان   _15

پیشرو و انقالبی باشد، و بدون تأمین شرایط و ملزومات اعمال اراده آزادانه مردم برای  

تقالل کردستان از  تعیین سرنوشت خویش و تشکیل دولت مستقل، دستیابی به اس

و   مترقی  سیاسی  نظام  یک  تنها  نه  امپریالیستی،  قدرتهای  با  همسویی  طریق 

دمکراتیک را به ارمغان نخواهد آورد بلکه حکومت کردستان استقالل یافته را در حلقه  

 .حکومتهای ارتجاعی منطقه و هم پیمان آمریکا قرار می دهد

د16 کرد  مردم  که  کشورهایی  در  حاکم  علیرغم  _دولتهای  میکنند،  زندگی  آن  ر 

کشاندن   به شکست  برای  دارند،  همدیگر  با  معموال  که  منافعی  تضاد  و  اختالفات 

ها تا آنجا   جنبش مردم کردستان، با همدیگر همکاری و تبانی می کنند. توطئه گری

کار می   به  بر علیه همدیگر  را  احزاب سیاسی  و  نیروها  کرد که  پیدا خواهد  ادامه 

های    ها و تفرقه ها را تشدید می کنند. مبارزه با این سیاست دولت   ف اندازند و شکا

حاکم در کردستان و خنثی کردن آنها یکی از ارکان استراتژی کومه له در قبال مسئلۀ  

کرد است. برای انجام این وظیفه در هر مقطع معینی راه کار مناسب را پیشنهاد  

 .خواهدکرد

در مقابل    ەک  یا  ەف ی وظو    نالیستی و طبقاتیکومه له بنا به وظیفه انترناسیو  _17
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خود در نظر دارد،  متحدین پایدار خود    یبرا  ی معضل منطقه ا  کی عنوان    ە کرد ب  ە مسئل

بخش  جنبش  در  میان    را  در  کردستان  و  خواهان،    آزادی های مختلف  آگاه  کارگران 

و مردم  ها و مطالبات طبقه کارگر   ها جستجو میکند و پیگیرانه از خواست  کمونیست 

ستم   آزادیتحت  پیگیر  مدافع  له  کومه  همچنین  کرد.  خواهد  مدنی،    دفاع  های 

های دمکراتیک در    سکوالریزم و جدایی دین از دولت، رفع ستم بر زنان و کلیۀ آزادی

های مردم کردستان خواهد بود. کومه له بر این حقیقت پافشاری خواهد    درون جنبش

سیالسم و انقالب پیگیر سوسیالیستی، تنها تضمین دستیابی به رهایی  کرد که سو 

و آسایش و ارزشهای انسانی است. استراتژی کومەله برای رهائی مردم کردستان  

 .از ستم ملی، تحقق چنین هدفی را تسهیل خواهد کرد

  های اولیه مردم را با لشکر   _از آنجا که رژیمهای سرکوبگر مردم کرد حقوق و آزادی 18

کشی و زور و سرکوب پایمال می کنند، از آنجا که نیروهای مسلح بمثابه یک نیروی  

به عنوان حق    اشغالگر با مردم کردستان رفتار می کنند، مردم کردستان می توانند 

دست به اسلحه ببرند و از حقوق و حرمت و کرامت انسانی خود دفاع   دفاع مشروع 

م نیروی  و  شوند  مسلح  دارند  حق  و  نمایند.  نهادها  هدایت  تحت  مردمی  سلح 

شوراهای مردمی را سازمان دهند. مردم کردستان به خشونت متوسل نمیشوند،  

. کومه له آن  کننداما در برابر خشونت می ایستند و از حرمت انسانی خود دفاع می  

های لیبرالی که اقدام مردم کردستان و نیروهای سیاسی آنرا در دست بردن    گرایش 

م و  اسلحه  برابر به  در  مسلحانه  دولت  قاومت  مرکزی  تهاجم  ارزیابی    های  زیانبار 

می کنند، مردود می داند. اما در عین حال تاکید می کند که ضروری است که نیروی  

مسلح احزاب، جای خود را به  نیروی مسلح تحت هدایت نهادهای برآمده از قدرت  

 .مردم بدهند

 کومه له  18کنگره 

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 2022ژانویه  -1400دیماه 
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 در جنبش زنان بارە  کومه له   ١٨قطعنامە کنگرە  

_ ایران تحت حاکمیت جمهوری اسممممالمی از بدو بە قدرت رسممممیدن تا کنون  زندان ١

، بویژە زنان بودە اسممت. این رژیم در بیش از چهار دهە  ی برای اکثر سمماکنین آن بزرگ

زندان بزرگ را با اسمتفادە از اعتقادات    حصمارهای اینحاکمیت خود کوشمیدە اسمت تا  

و فرهنگ فرتوت مرد سمممماالری گسممممترش دهد  و از این طریق بی حقوقی  مذهبی  

بمِل این تبعیض  نیمی از جمعیمت ایران را بە یمک امر و روال عمادی تبمدیمل کنمد. امما در مقما

ری  و بی حقوقی آشممممکمار بر علیمه زنمان، جمع کثیری از زنمان و مردان آزادیخواه و براب 

با مبارزه مداوم نه تنها تسلیم این فرهنگ، سیاست و اقدامات ارتجاعی نشده    طلب

اند، بلکه در اشممکال گوناگون آن را به چالش کشممیده اند. به یارِی این مبارزات پیگیر  

تا جائیکە رژیم   صممارهای این زندان هر روز ترک بیشممتری بر داشممتە،بوده اسممت که ح

اسممممالمی را در نهمادینە کردن بی حقوقی علیمه زنمان در جمامعە تما انمدازه زیمادی نماتوان  

سمماختە اسممت. اشممکال متفاوت مقاومت را می توان در حرکت های اعتراضممی دوره  

تقمابمل بما  پما بە میمدان    اعتمماد بنفس بیشممممتریاخیر کمه در آن فعمالین حقوق زنمان بما  

  چنین مقماومتیقوانین ارتجماعی حماکمیمت اسممممالمی گمذاشممممەانمد، مشمممماهمده کرد. 

جنبش رهایی زنان را بە یک امر واقعی در فضمای سمیاسمی ایران ارتقاء دادە اسمت. 

جنبشممممی کە در کنار سممممایر جنبش های اعتراضممممی و رادیکال در جامعە بە یکی از 

 یران تبدیل شدە است.ستون های اصلی انقالب آتی در ا

همراە و همگام با جنبش پیشممرو زنان در   ردسممتان زنان آزادی خواه و پیشممرو_ در ک2

سمممراسمممر ایران با بکار گیری ابتکارات خود در شمممکل دادن بە مقاومت علیە قوانین و 

عرصمه  اسمالمی قدم های بزرگی را برداشمتند. زنان در کردسمتان در    یِ فرهنگ ارتجاع

انقالبی كردسممممتان و هر جا که نشممممانی از اعتراض و مبارزه و های مختلف جنبش  

این مبمارزە قرار دارنمد. بمدون شممممک این حرکمت برای    مقماوممت هسممممت، در خط مقمدم

خواسمممت  قید و بندهای مردسممماالری و از اسمممارت قوانین مذهبی و تامین    رهایی از

اشمد. مبارزە  برابری نمیتواند از خواسمت رهایی از سمتم و اسمتثمار سمرمایەداری جدا ب

در شممممرط پیشممممروی آنهما  و مقماوممت امروز زنمان و مردان آزادیخواە و برابری طلمب  
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نظام طبقاتی و زن برای رهایی از اسممتثمار  همگامی با دیگر جنبش های اعتراضممی  

  سرمایه داری است.ستیز 

 کومەلە ضمن ارج نهادن بە مقاومت و مبارزە زنان تأکید میکند کە : ١٨کنگرە 

زنان در عرصممممەهای سممممیاسممممی،    یمال شممممدهحقوق پا  بارزه برای تامین_ مالف    

جمهوری اسممالمی فقط امر    جامعه تحت حاکمیتِ اقتصممادی، اجتماعی و خانوادە در  

زنان نیسمممت، بلکە وظیفە همە انسمممان های آزادیخواە و برابری طلبی اسمممت کە از 

و قصد دگرگونی    از آن بیزارند  رنج می برند،ستم و اختناق و نابرابری حاکم در جامعە  

 . آن را دارند

_ تحقق مطالبات برابری طلبانه زنان در گرو توده گیر شمممدن مبارزات زنان اسمممت.  ب 

توده    ، الزم اسمممتبرای تبدیل شمممدن جنبش زنان به یک جنبش توده ای و اجتماعی

م این امر  زنمان کمارگر و زحمتکش در ابعماد میلیونی بمه میمدان مبمارزه بیماینمد. برای انجما

باید بر اسمممتقالل اقتصمممادی زنان و بر خواسمممتها و نیازهای رفاهی زنان تأکید کرد و 

مسمیر تحقق این خواسمتها را نشمان داد. طرح مطالبات مندرج در "بیانیه حقوق زن"، 

  در پیمودن این مسیر است. بدیل ما

رهائی  زنان به منظور هر چه توده ای تر شمدن جنبش  بدون شمک ایجاد تشمکل   _   ج

وظیفە جمدی پیشممممروان این جنبش خواهمد بود کە بمایمد در اشممممکمال مختلف    زن،  

اما تاکید بر هم سممممرنوشممممتی طبقاتی زنان و مردان کارگر و مبارزە    .گسممممترش یابد

مشمترک در تشمکالت مسمتقل خود، نە تنها در تقابل با تشمکل مسمتقل زنان نیسمت،  

 بلکە در همراهی و همسویی با آن است. 

حماکم بر جمامعمه، فرهنمگ طبقمه مسمممملط بر جمامعمه اسممممت. تحقیر، بی    فرهنمگ  -د  

حقوقی، تبعیض، خشمممونت، قتل های ناموسمممی و اذیت و آزار زنان توسمممط فرهنگ  

ارتجاعی حکومت اسممالمی در جامعه تشممدید می شممود و باعث جنایات فجیعی در 

ار حق زنمان می شممممود. تغییر این شممممرایط نمابرابر و فرهنمگ ارتجماعی منتج از آن کم 
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طوالنی و ممداومی را در میمان عموم مردم می طلبمد تما برابری و رهمایی زنمان را بمه 

 آگاهی عمومی تبدیل کرد.

کومەلە کمیتە مرکزی منتخب خود را موظف میکند کە در مسیر تقویت    ١٨لذا  کنگرە  

عملی روشممممن و قمابمل  این جنبش و مبمارزە و مقماوممت زنمان در کردسممممتمان اقمداممات 

 دستور کار آتی خود قرار دهد. در  ارزیابی را
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کومه له در مورد کولبری ١٨قطعنامه مصوب کنگره    
 

نمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه    نام گرفتە است در حقیقتکولبری  آنچە کە    -١

بیش تر نوعی پیش فروش جان و سالمت جسمی مردم زحمتکش کردستان است  

تبعیض سیستماتیک،  . کولبری در مرزها حاصل  تامین یک زندگی بخور و نمیردر مقابِل  

افزایش جوانان و مردم تهیدست مناطق کردنشین   به    است. بیکاری گسترده و رو 

همه دشواریها  سال علی رغِم    ۷۰تا     ١٣از سن    ز زن و مرد، جوان و پیر،  شمار کثیری ا

  ۲۰۲١از روی اجبار بە آن رو کردەاند. فقط در سال  دارد،  کولبری  که    خطراتِ جانیو  

را از دست دادە و یا زخمی    تن از کولبراِن شریف و زحمتکش جان خود  ۲١٩میالدی  

 شدەاند.  

کافیست تا دشمنی رژیم اسالمی  کردستان  دِم  حقِ مر در  چنین جنایت آشکاری    - ۲

و بە کولبری،    باید به مبارزه برخواست   جنایاتعلیه این  را با مردم کردستان بر مال کند.  

اجبارِ   خاتمه  این  فرسا  طاقت  و  مخاطره  رژیم  پر  باید  اول  قدم  در  اینکار  برای  داد. 

این زحمتکشان تامین کند  کار مناسب برای    اسالمی را با مبارزات خود موظف کرد کە 

ناچار نگردند بە    بطوریکه  ،و یا با دادن بیمه بیکاری مکفی زندگی آنان را تامین نماید

به خانواده کولبرانی که  موظف کرد کە    بایدرا    رژیم  در قدم بعدی  .  چنین کاری رو آورند

 خسارت بپردازد. دادە یا زخمی شدەاند،جان خود را از دست  

هر گونه تعرض به این زحمتکشان را به شدت محکوم می کند    کومەله   ١٨کنگره    -٣

از   میخواهد  و  آزادیخواە  مردم  از  کە  همە  دفاع  با  آنان  به  و  سازماندهِی  برخیزند 

علیە جنایت آشکار رژیم در فراهم کردن چنین شرایطی، اجازە  حرکتهای اعتراضی  

کومەلە ضمن    ١٨رە  ندهند کە این جنایت و این وضعیت ادامە پیدا کند. همچنین کنگ 

مرکزی   کمیتە  دادەاند،  از دست  را  خود  جان  کە  زحمتکشانی  خانوادە  با  همدردی 

منتخب خود را موظف میکند مبارزە علیە جنایات جمهوری اسالمی را تقویت کرده و  

 برای تأمین خواست های فوق، اقدامات الزم را در دستور کار خود قرار دهد.  
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