
 

 18کومه له به کنگره  یمرکز تهیکم یاسیگزارش س

 

 رو شیپ یو چالشها یدار هی: جهان سرماالف

بودن  ی" و ابدخیتار انی"پا ی: اکنون مدتهاست ادعایدار هیروند انحطاط نظام سرما -١

 یجار زده م یاتحاد شورو یو به دنبال فروپاش ١990 لیدر اوا ەک یدار هینظام سرما

نظام  کیوجود   م،یکه همچنان شاهد آن هست ەاست. آنچ دهیترک یشد، چون حباب

کل جهان را  ەتنها خود، بلک ەن یساختار ناقضاتت لیدل ەب ەبحران زا است ک یجهان

 نکی" باشد اخیرتا ەمرحل نیقرار بود "آخر ەک یاست. نظام ەکرد ەمواج یبا خطر نابود

 .شود¬یو تارتر م ەریهر روز ت شیبقا یدورنما

 انیو پا یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش ەدر بحبوح یداریەنظام سرما یابرقدرتها

جهان"  نیآغاز "نظم نو یاەژینفس و ەبود با اعتماد ب ەنام گرفت یجهان دو قطب ەآنچ

 ،یداریەنظام سرما یقادر نخواهد بود هژمون ییروین چیه گرید ییرا اعالم کردند. گو

 ایسئوال ببرد و  ریو کارا بودن اقتصاد بازار آزاد را ز یستیبرالیل ینیجهان ب تیمشروع

" یروزیباصطالح "پ نیسال از اعالم ا یو اند یشود. با گذشت س لیآن تبد لیبد ەب

 نی"نظم نو نیآن را تحت عنواِن دکتر یبشر ەجامع ەک یرانگریو عیاز فجا یو انبوه

روند رو  میکن یم ەمشاهد ەآنچ ەک ستین یدیترد گریاست، د ەکرد ە" تجربیجهان

 .بودنش یابد ەنظام است، ن نینزول ا ەب

کل  یبه ازهم گسستگ لیمرور زمان روند متما ەب یاقتصاد یدر پ یپ یبحرانها

 یم یمعرف ینوع دموکراس نیا یارزشها ەو سقوط آنچ یبرالیل یگفتمان دمکراس

 تیتقو ،یشکاف طبقات قیتعم ەب ەک ییاست. ارزشها ەدنبال داشت ەب زیشد را ن

به قدرت  ،یستیفاش استر اناتیظهور جر نده،یفزا ینژادپرست ز،یفرهنگ زن ست

است.  افزون بر موارد فوق،  ەو... را منجر شد یاسالم یادگرایبن یگروه ها دنیرس



 ەاست، ب ەاوج رساند ەرا ب کیاکولوژ یتضادها دشیجد یدر نوآور یداریەنظام سرما

 ەبر کر اتیمقطع انقراض کل ح ەشدن ب کیاز نزد زینظام ن نیسران خود ا ەک یشکل

قطب  ەجیدر نت ەک ،یکشتار جمع یسالحها یهاە. زرادخانهندد یخبر م نیزم

 وعیاست. با ش ەکرد دیروند را تشد نیا اند،ەافتیگسترش  یجهان دیجد یهایبند

 رانگر،یو یماریب نیانسان بر اثر ا ونیمل ٥از  شیو جان سپردن ب ١9-دیکوو یدمیاپ

که  یاست. بحران ەشد ەنظام افزود نیا یبحرانها ستیبه ل زین کیولوژیدمیبحران اپ

 تیاولو لیکمتر پشت سر گذاشت، به دل اریزودتر و با تلفات بس اریشد آن را بس یم

مکرر سازمان  یرغم درخواست ها یادامه دارد. عل زیسود بر جان انسان تا کنون ن

واکسن در همه کشورها و به  دیکردن فرمول تول یعموم یبرا یبهداشت جهان

آن  دیبزرگِ کاشف واکسن کرونا از انحصار تول یشرکت ها ر،یفق یخصوص کشورها

مردم دوز سوم واکسن  تیراکث یغرب یکه کشورها مینیب ینکردند و م یچشم پوش

در برابر کرونا  ریفق یکشورها تیاز جمع زیناچ اریدرصد بس کیکرده اما  قیرا تزر

 نیا یرپد یپ یسبب جهش ها زیواکسن ن عیدر توز ینابرابر نیواکسن شده اند و  ا

 ەتنها به فاجع ەبحران البت نیو عدم مهار کامل آن در کل جهان شده است. ا روسیو

در شکل  دیآن را با یهاەپس لرز ەانسان محدود نخواهد ماند، بلک ونهایلیمرگ م

که  یکرد. بارِ بحران اقتصاد ەمشاهد یو روان یاجتماع یها بیآس ع،یوس یکاریب

 ریبر دوش طبقه کارگر  و سا شیاز پ شید کرد بیکرونا آن را تشد یجهان یماریب

دولت ها  قیکه از طر یاردیلیم یجوامع قرار خواهد گرفت و وام ها دستیمردمان ته

کارگران و از  بیشود، از ج یریبزرگ داده شد تا از سقوط آنها جلوگ یبه شرکت ها

از  توان یبازپرداخت خواهند شد. افزون بر موارد فوق م نیسنگ یها اتیمال قیطر

 ەچند ده یط ەاسم برد ک یو خدمات پزشک یاجتماع یها ەمیب ستمیس دنیبرچ

منجر  یانسان عیفجا ەو ب اندەاجرا در آمد ەب یستیبرالینئول یطبق طرحها ریاخ

  .اندەشد

  :آن یاسیشدن اشکال استثمار و بازتاب س دهیچیتنوع و پ -٢



 ینظم اجتماع نیتریبه عنوان عال یداریەسرما یروزیپ یحباب ادعا دنیموازات ترک ەب

 اتیح ەعرص ەپا ب ینینو یاجتماع یجنبش ها و حرکت ها خ،یتار ەمرحل نیو آخر

عنوان  ەنظام را ب نیا انیساختارشکن خود شروع پا یتهایو با اقدامات و فعال اندەنهاد

 .بخشند یم دینو خیاز تار یاەمرحل

اش،  یکنون ەافتیدر شکل تکامل  یداریەنظام سرما تیتبعات حاکم نیاز بارزتر یکی

 ەافتی ەتوسع زینآن  یەمبارزه عل ەبه تناسب آن دامن ەتنوع اشکال استثمار است ک

در مراکز  رانیمزدبگ ریاستثمار کارگران و سا ەب یداریەاست. اگر سنتا نظام سرما

 ،یطبق نظم و قواعد خاص ەبود ک ەشد ەناختش ،ەشرفتیپ عیبخصوص در صنا د،یتول

و  نیمع یقرارادها ،ەشد ەشناخت یِ کارفرماها ،ەافتی کیتفک دِ یتول یاز نوع بخشها

کار در  یرویاز ن یعیاکنون بخش وس افت،ی یم یتجل ەشد نییزمان و مکان کار تع

. رندیگ یمورد استثمار قرار م یشغل داریثبات و ناپا یناهمگون، ب یساختارها

است  ەآن فراهم آورد یموجبات تنوع استثمار را فراتر از اشکال سنت ەک ییساختارها

است.  ەکشاند یفقر و بردگ ەرا ب یبشر ەاز جامع یتر عیوس تیطبع آن جمع ەب ەک

 ەکار در هم یرویاز ن میقشر عظ کیظهور  ەب یطیشرا نیچن ەهاست ک ەده

از  یآنها حت تیموقع ەک است ەدیانجام یجهان  و در سطوح مختلف شغل یبخشها

 ،یقشر اجتماع نیتر است. ا ەشکنند یسنت رانیکارگران و مزدبگ یشغل تیموقع

 ینظم موجود اسم م یخطر برا نی" و بزرگتریاععنوان "بمب اجتم ەاز آنها ب ەک

موقت  یمدت بدون قرارداد و قراردادها ەاشتغال کوتا ،یخوداشتغال انیبرند.،م

با  ەآغشت یبا احساس د،یدورنما و ام بدون یسرگردانند و خارج از بازار کار رسم

افراد  ەکنند. مجموع یم یخود روزگار را سپر یکار و زندگ طیبا مح قیعم یگانگیب

در  یبرند و احساس ناامن یرنج م تیاز فقدان هو یقشر اجتماع نیا ەمنتسب ب

 یو حقوق بازنشستگ شآموز الت،یتعط ،یدرمان مهیمانند ب ییاینبود مزا نده،یمورد آ

 .دیافزا یرنج م نیا ەمداوما ب

 یایمزا چیمدت بدون ه کوتاه یهاشغل  ەشوند ب یافراد ناچار م یطیشرا نیچن در

بروند.  یسراغ بعدبه  یکیتن بدهند و با تمام شدن  یزن ەو قدرت چان ەمیب ،یمنیا



امرار  ەب یطیشرا نینفر در چن ونیلیم ٥٥حدود  کایموجود فقط در آمر قاتیطبق تحق

در بازار کار  ابشیغ لیدل ەب یقشر اجتماع نیحال ا نیپردازند. در ع یمعاش م

بدون  ،ەشدت پراکند ەآن، ب یاعضا انیم ەوستیپ ینبود ارتباط لیدل ەو ب یرسم

با  سهیخود است. در مقا تیاز موقع یو فاقد آگاه ەمبارز نیسازمان و ساختار مع

از  یبرا یزیچ چیکارگر، ه ەبخش از طبق نیا یاعضا ،یاشتغال سنت یکارگران دارا

شان و  یکنون یحفظ دستاوردها یبرا ەدست دادن ندارند و اعتراض آنها اساسا ن

 یعمدتا برا ەبلک شان،یهااز دست رفته یحرص و جوش برا ایآن و  ەافزودن ب یبرا ەن

رو رفتار و  نیباشد. از ا یدانند، م یاما آنرا سزاوار خود م اند،ەوقت نداشت چیه ەآنچ

توقعات باال و در  ،یاست از حس ناعدالت یبیو ترک ستنامنسجم ا اریآنها بس انیطغ

بدون  ،ینیب شیقابل پ ریغ یبروز رفتارها ەب تیوضع نی. ااسیو  یدیحال ناام نیع

قشر  نیا یاعضا لیدل نیهم ەاست. ب ەمنجر شد یهدف و اغلب واکنش یب ،ەبرنام

 ریتسخ اب ەهستند ک یاعتراضات اجتماع ەب ەشکل دهند یروین نیبارزتر یاجتماع

نها ت ەن یاەتود عیدر سطح وس یو مال یدولت یو حمله به نهادها یشهر یفضاها

 ەبلک اند،ەدیگذشته به چالش کش یاقتصاد را در چند دهه یبرالینئول میتنظ یوهیش

. جنبش اندەسئوال برد ریز زیرا ن یداریەنظام سرما کیدئولوژیو ا یاسیس یعمال مبان

 یزردها در فرانسه، اعتراضات ضد نژادپرست قهیجل شجنب ها،یدرصد 99همچون  یها

 ەهستند ک یاجتماع یها زشیاز خ ییهاە" نمونی"بهار عرب ەو اعتراضات مشهور ب

 نیتوان وجود ا یم رانی. در ااندەدر آمد انیجر ەب یقشر اجتماع نیا یعمدتا از سو

 اند،ەشد ەت" شناخشدگانەراند یەحاش ەعمدتا تحت عنوان "ب ەرا، ک یقشر اجتماع

 .کرد ەمشاهد ١٣9٨ماه  و آبان ١٣9٦ماه  ید یزشهایاز جمله در خ

  :داران هیسرما هیکارگران عل یمبارزه طبقات تیموقع -۳

 لیرا تشک یدار هیجوامع سرما نیبخش عمده معترض یجهان اسیکارگر در مق طبقه

 هیبا سرما ،یکارگر یو تشکلها هیدر اتحاد افتهیدهند. مبارزه کارگران سازمان  یم

 عیوس یحال همدرد نیعاست و در  انیجهان در جر یجا یداران و ابرشرکتها در جا

را جلب کرده است. گسترش  کایو آمر پاارو رینابرابر نظ یدر جوامع یافکار عموم



نازل،  یدستمزدها ،یطبقات قیو شکاف عم ینابرابر هیمبارزات کارگران حق طلب عل

 یکماکان از چالش ها ،یدر مراکز کار ییو زور گو ضیکار، تبع منیناا یها طیمح

 نیمبارزه و ا نیاست. به عنوان نمونه بر متن ا یدار هیسرنوشت ساز جهان سرما

 20١٦ظهور کرد. ساندرز در سال  کایدر آمر« ساندرز یبرن»چون   یا دهیپد ،یدهمدر

داوطلب  نتونیکل یالریبه عنوان سناتور مستقل و عضو حزب دموکرات در کنار ه20١۶

که صاحبان  ییکایشد. ساندرز در آمر کایآمر یجمهور استیشرکت در انتخابات ر

دهه ها  با پخش دروغ  یط یزشآمو یو ارگان ها یخط رسم یرسانه ها ه،یسرما

 ستیالیکرده بودند"، خود را سوس میترس انباریرا مخرب و ز سمیالی"سوس فیو تحر

 ریها، نظ ستیها، نژاد پرستان و فاش یخواند. تمام محافظه کاران، دست راست

خواندن  ستیالیگفتند و نوشتند که ساندرز با سوس شانیدونالد ترامپ  و رسانه ها

با  یخود را فراهم کرده است. اما آنها در کمال ناباور یاسیس مرگموجبات  شیخو

 . ساندرز روبرو شدند تی" طبق رواسمیالیبه "سوس یونیلیآراء م

درصد  ٥٦ یه به طور نسبکشور عمده به عمل آمد 2٨ها، که در  یطبق نظر خواه بر

".  روزنامه کندیکار نم یدار هیکه به آمارها جواب داده اند معتقدند "سرما یکسان

شود،  یداران جهان شناخته م هیابرسرما یاسیکه به عنوان ارگان س ستیاکونوم

مبارزات، اعتراضات و اعتصابات  202١نوشت کارگران در سال  202١دسامبر  ١١در 

اشاره  کایدر آمر یاعتصاب بزرگ کارگر 24١روزنامه به   نیند." ابرد شیرا پ یبزرگ

 هیمورد آنها فقط در ماه نوامبر اتفاق افتاده است. اعتصابات مذکور عل ٥٨کرده که 

غذا، آموزش و پرورش،  دیتول یفعال در رشته ها میعظ یشرکت ها و ابرشرکت ها

استخدام کنندگان  ،یفرامل یرستوران ها رهیزنج ن،یآنال یها یباز ،یساز لیاتومب

 هیآنها و توسط کارگران، معلمان و پرستاران متشکل در اتحاد ریکارگران بهداشت و نظا

شرکت ها و   سهیرئ ئتیمبارزات خود ه جهیدر نت ونیداده است. اعتصاب یها رو

همراه  یماریب یدهند، مرخص شیابرشرکت ها را  ناچار کرده اند تا دستمزد ها را افزا

کار را بهبود  طیمح یمنیکار و مخصوصا ا طیبدهند و شرا ماریستمزد به کارگران ببا د



به نفع کارگران  ینیمجبور شده اند قوان زیمبارزات قانونگزاران ن نیا جهیبخشند. در نت

 .کنند بیتصو

  :سمیالیافق سوس  -۴ 

 تیرا از بهبود وضع نانیقابل اطم یریتوانند تصو ینم یداریەسرما یاز مدلها کی چیه

 یتیکنند و روا میاست ترس بانیبا آن گر تیکه بشر یکنون و فائق آمدن بر مشکالت

انسان  اردهایمل یمشکالت ذکر شده بر زندگ گریدست دهند که د ەب ەندیاز آ

 ەمسال گرید ،یکنون تیبه وضع نیاز معترض یاریبس یرو  برا نینکنند. از ا ینیسنگ

 ییهاەندیفرا ەب شیاساسا گرا ەبلک ست،ین یداریەسرماآن شکل  ای نیبر سر ا

  .را در افق دارند یداریەسرما یفراسو  ەاست ک

هنوز به گفتمان طبقه کارگر  ،یدار هینظام سرما لیبه عنوان بد سم،یالیسوس اگرچه

 هیاز سرما یتوان از نقطه عطف گذر نها ینشده است و لذا نم لیتبد دگانیو ستمد

ساز  نهیاعتراض به آن خود زم تینظام و ماه نیسخن گفت، اما روند تکامل ا یدار

 یتاکنون رییتغ کیالکتیو د یخیتار اتیاست. تجرب ینقطه عطف نیبه چن دنیرس

 یرا نف گریکه همد یدیمناسبات تول ،ەک دیگو یما م ەرا ب نیهم یاجتماع ینظامها

 ەاست ک یا ەدیچیپروسه پ یدگرگون نیشوند. ا یزاده م گریکنند، از دل همد یم

را  یاسیقدرت س یپروسه ا نیرسد. کارگران در چن یمقطع بلوغ م ەگام ب ەگام ب

 کیموجود به  یدیاز مناسبات تول یمناسبات اجتماع رییتغ تایکنند و نها یکسب م

  .را متحقق خواهند کرد سم،یالیسوس ،ینظام برتر اجتماع

 ها و موانع، فرصت  انهی: اوضاع  خاورم ب

بزرگ امروز به کانون  انهیتواند گفت که خاورم یم ینگاه کل کی: در یکل نگاه

کسب سلطه و سهم  یبرا یو محل یبزرگ جهان یکشمکش ها و تضاد منافع قدرتها

 ،یاسیس یشده است. فشارها لیتبد یو جهان یکار منطقه ا میاز تقس یبر

 یمنافع هستند. دولتها نیا نیابزار تام یابتیو ن یداخل یجنگها ،یاقتصاد یرقابتها

دخالت در امور منطقه  لیمصر، عربستان و اسرائ ه،یترک ران،یا ریمنطقه نظ یکتاتورید



 یدانند. قدرتها یم شانیخود در داخل کشورها یبقا یو استراتژ یتیرا  عمق امن

منافع خود  نیمنطقه بر سر تام نیهم در ا کایو آمر نیچ ه،یروس ،یغرب یبزرگ اروپا

شده اند. اتحادها  ینظام یو حت یاقتصاد یاسیمختلف س یدر عرصه ها قابتوارد ر

  گریو درسطح د نهایهستند. در کنار ا داریغالبا شکننده و ناپا نهیزم نیو ائتالف ها در ا

در اشکال مختلف داعش، طالبان،  یاسالم یادگرائیچون بن یبا مسائل انهیدر خاورم

از  یابی. ارزمیبربر منشاته، روبرو هست عمالبا ا ی، حشد شعبالقاعده، حزب هللا

 نیاز نقش ا یابیبدون ارز انهیدر سرنوشت خاورم لیدخ یروهاین نیب یتوازن قوا

به دو فاکتور  نی. عالوه بر استیمنطقه ممکن ن نیدر ا یجار یگروهها در متن جدالها

اشاره کرد. اول  دیمنطقه هستند، با نیا یاز کشمکشها یکه بخش گریمهم د

مسلح  یاسیو دوم مسئله کرد که در متن هردو مسئله احزاب س نیمسئله فلسط

 نیگذارند. همه ا یم ریوجود دارند که به نوبه خود برمعادالت قدرت در منطقه تاث

و سرنوشت ساز توده  شرویمبارزات پ یطرف و  سربرآوردن جوانه ها کیعوامل در 

اعتراض و مبارزات  یروی. نرندیگ یمقرار  گریدر طرف دعمدتا متشکل از جوانان  یا

عراق و لبنان عمال وارد معادالت قدرت در منطقه  ه،یترک ران،یا یدر کشورها یتوده ا

 دینقط ام ،یاز لحاظ سازمان و رهبر شیبا همه نقطه ضعف ها روین نیشده است. ا

 برا و ابرقدرتها را تواند انسجام نقشه عمل دولته یدر منطقه است و م یتحوالت آت

    .زدیمردم  به هم بر هیعل

 یمسئله کرد است. جنگ جهان انهیاز مسائل حل نشده خاورم یکی مسئله کرد: -1

 یستیالیامپر یدولتها نیمجدد جهان ب میتقس ،یعثمان یامپراطور یاول، فروپاش

 رییتغ یرا به کل انهیخاورم یاسیس یمایس ،ینفت میهمزمان با کشف منابع عظ

معضالت  کو،یپ -کسیمعروف به سا مانیدر جنگ، در پ روزیاستعمارگِر پ یداد. دولتها

که همچون  یگذاشتند. مسائل یمنطقه از خود به جا نیا یبرا یفراوان نحلیال

دهد.  یرا آزار م انهیزخم هنوز هم که هنوز است مردم خاورم یال یاستخوان ها

مسائل  نیا نیاز حاد تر یکیخود  محروم کردن مردم کرد از داشتن دولت مستقل

رابطه  نیکومه له در ا یها یریو جهت گ استیس ،یله، استراتژ مهکو ١٨بود. کنگره 



گزارش در دسترس عموم  نیرساند که همرا ه با ا بیبه تصو یرا در سند جداگانه ا

   .قرار خواهد گرفت

 

زخم و  یاستخوان ال کیهمچنان بصورت  نی: مسئله فلسطینطمسئله فلس -٢

خود به ضرب زور  یدولت مل لیتشک یرا از آزد یمانده است. مردم یباق نحلیال

خود آواره کرده اند، به دور آنها که  نینفر از آنها را از سرزم ونهایلیمحروم کرده اند، م

روشها  نیآنها را با خشن تر النهاند و مقاومت عاد دهیمانده اند حصار کش یباق

اعمال  یطیدر شرا انیدر جلو چشم جهان انیعر یمگرست نیکنند. ا یسرکوب م

 ل،ی. دولت اسرائستیرو ن شیاز آن پ یرهائ یهم برا یافق روشن چیشود که ه یم

و  کیمجهز و تا دندان مسلح در دل منطقه استراتژ یو ارتش یبرخوردار از سالح اتم

به  ،یتهائیظرف نیبا چن لیاست. دولت اسرائ یستمگر نیعامل ا انهیخاورم یبحران

 یو کشورها کایدولت آمر یبرا یداریکه در آن قرار دارد، متحد پا ینیع طیحکم شرا

کشور بر سر کار است  نیدر ا ینژاد پرست و مذهب یدولت کهیاست. تا زمان یغرب

 کا،یاز نگاه دولت آمر نرو،یقرار خواهد داشت. از ا کایکشور الجرم در جبهه آمر نیا

دولت با  کیاز  دی، با کایدر آمر تیدفاع از منافع حاکم رهیذخ یِ رویبه عنوان ن لیاسرائ

خود، از  ینیع تیموقع نیاز ا یبا آگاه لیثبات و قدرتمند برخوردار باشد. دولت اسرائ

 اب گرید یکرده است و از سو یعاد یعرب یسو مناسبات خود را با دولتها کی

 لیاسرائ میاست. رژ نیدست اندر کار سرکوب مردم حق طلب فلسط یسرسخت

و به  کندیم دیتشد نیمردم فلسط هیسرکوبگرانه خود را بر عل یها استیمدام س

ها ادامه  ینیفلسط یاشغال یها نیدر سرزم نینش یهودی یتوسعه شهرک ها

ساخته است. به  ارا بن لیو اسرائ نینش ینیمناطق فلسط نیحائل ب واریدهد. د یم

 یبزرگ برا یرا بصورت زندان نیفلسط نیاز سرزم یعیوس یبخش ها بیترت نیا

کردن  مالیدر مقابل پا ینیفلسط یآن درآورده است. عکس العمل سازمانها نیساکن

 یرانیو و یجز تلفات فراوان جان یا جهینت ،یدر مناطق اشغال نیحقوق مردم فلسط

و  یدشمن نیدر ا ینفع لیو اسرائ نیفلسط ردمبه دنبال نداشته است. م شتریب



نفرت را بوجود آورده است  نیاساسا ا لیخشونت ها ندارند. دولت نژادپرست اسرائ

 اناتیرشد جر یرا برا نهیاست که زم لیدولت اسرائ نیکند. ا یم دیو مدام آنرا بازتول

ساز  نهیکند و زم یهموار م نیفلسط یدر مناطق اشغال یو افراط یاسالم

شده  نیعادالنه مردم فلسط هیدر قض یاسالم یو مخرب جمهور یارتجاع یدخالتها

 دهیوجود ندارد که مردم ستمد نیجز ا یراه یکشتار و ناامن نیاز ا ییرها یاست. برا

متحدانه و دست در دست هم بر  لیو عدالتخواه در اسرائ فیو مردم شر نیفلسط

ها و کشتار روزمره  ینیحقوق فلسط کردن مالیخود را در پا یکه بقا میرژ نیا هیعل

با کارگران  یتنها با اتحاد و همبستگ نیفلسط دهی. مردم ستمدزندیداند، برخ یها مآن

کشور، تداوم  نیدر ا یاجتماع شرویپ یمردم زحمتکش و جنبش ها یو توده ها

توانند  یدر سرتاسر جهان م فیمردم شر تیاز حما یمبارزه متحد خود و برخوردار

که  ینهائینابسامان، بازگشت آوارگان به سرزم تیوضع نیبرون رفت از ا یبرا یراه

 .ابندیب نها،یسرزم نیدر ا نیدولت مستقل فلسط لیاز آن رانده شده اند و تشک

تا  نیمختلف از اخوان المسلم یدر سازمانها انیجر نیا :بنیادگرائی اسالمی -۳

در  شهیر انیجر نیمتشکل است، ظهور و بقا و گسترش ا رهیداعش و القاعده و غ

 یاسالم انیادگرایدارد. بن انهیموجود در جوامع خاورم یهایو نابرابر ضیو تبع دیفقر شد

 تیکه ظرف یو مترق شرویپ وینبود آلترنات  درفوق  یتلخ اجتماع اتیواقع یبر مبن

خطرناک  یروین کیمعترض  را داشته باشد، به  یو طبقات یاسیس یروهاین جیبس

 یها یریحال ابزار جنگ ها و درگ نیده اند. آنها در عش لیمنطقه تبد نیا ندهیآ یبرا

کنند.  لعم یآن قدرت جهان ای نیتوانند به عنوان سرسپردگان ا یهستند و م ینبابت

  کایسازش آمر جهیطالبان در نت افت،یپرورش  کایبال و پر آمر ریبه عنوان مثال داعش ز

 لیشد، اسرائ زیتجه کایآمر یبا سالحها یحشد شعب د،یدر افغانستان به قدرت رس

در برابر  یروئیحماس کمک کرد تا به عامل تفرقه و ن یریبه شکل گ میرمستقیبطور غ

کردستان  چشم  یها یسلف تیعمال از فعال رانیدر ا د،شو لیسازمان الفتح تبد

در  یبیتا بلکه به رق وندندیبپ انیجر نیاز جوانان به ا یشود، تا بخش یم یپوش

دولت ها از  تیشوند. حما لیمنطقه تبد نیدر ا میمخالف رژ یاسیمقابل احزاب س



و  یقتصادبا مناسبات ا ەآنها، همرا یو کمک به بقا یارتجاع یروهاین یریشکل گ

 ەاست، آنها را ب اناتیجر نیا یریروگیو ن یریساز شکل گ ەنیزم ەک یا یاجتماع

 .است ەکرد لیتبد ەانیجوامع خاورم یبرا یجد یخطر

 یاردوغان و حزب او رو به افول است و نشانه ها تیحاکم ی: دوران  طوالن _ترکیه4

 یاست و در مقابل بحران ها دهیانحطاط ظاهر شده اند. دولت حاکم از درون پوس

شود.  یم رتریپذ بیشوند، روز به روز آس یآشکار م جیکه به تدر یو اقتصاد یاسیس

 هیتر شده است. ارزش پول ترک قیدتر و عمیشد هیترک یبحران اقتصاد انیم نیدر ا

 یمعتبر خارج یدرصد ارزش خود را در مقابل ارزها ٨0 زانیدهه گذشته به م کیدر 

 ،یبیمزدور به ل یروهایو اعزام ن جانیاز دست داده است. دخالت در بحران آذربا

 یم هیدر سور هیاز ترک ابتیچون داعش که به ن یاسالم اناتیاز جر یبانیپشت

اردوغان  یجاه طلبانه و ارتجاع یِ ایبه تحقق رو ینتوانستند خدمت چکدامیه دند،یجنگ

 تیمورد حما یاسالم ی"، انجام دهند. شکست گروه هایخالفت عثمان یای"اح یبرا

 یاردوغان به دنبال داشت. ماجراجوئ یبرا یجهان یرسوائ ه،یدر سور هیدولت ترک

پوشاندن  یاست برا یتالشهائ ملهاز ج ه،یدر کردستان عراق و سور ینظام یها

اردوغان و حزب او به  تیحاکم هیکه عل یمحتوم جیها و عقب انداختن نتا یناکام

 ریو تحق یاقتصاد یانهایجز ز کا،یو آمر هیروس نیب کیپلماتید یدنبال دارند .مانورها

نتوانست در  زیبه دنبال نداشت. استفاده از کارت پناهندگان ن یگرید جهینت یاسیس

. دینما جادیا یرییاروپا تغ هیورودش به اتحاد یبرا یاروپائ یدولت ها ستایس

 هیدولت ترک یمنتخب مردم در کردستان، دموکراس ندگانیبازداشت شهرداران و نما

زنده است و بدون شک  ییجامعه ا ه،یکرده است. جامعه ترک لیتبد یرا به مضحکه ا

خود،  یو اجتماع یاسیس یردهادر مقابل تعرض به دست آو یطوالن یمدت یبرا

وجود دارند که در صحنه  یرومندین یاجتماع یجنبش ها هیآورد. در ترک یسر فرود نم

 یکرده اند. جنبش کارگر یحاکم صف آرائ یکتاتوریدر برابر د یو اجتماع یاسیس

 یاست. جنبش آزاد یدر سطح جهان یقدرتمند کارگر یاز جنبش ها یکی هیترک

 هیترک یو جامعه روشنفکر یآنرا جنبش دانشجوئ یهسته مرکز و سکوالر که یخواه



دارند و  یریدر آن نقش چشم گ یستیچپ و کمون یها شیدهد و گرا یم لیتشک

خواهانه و حق  یمبارزات آزاد رومندیارکان ن ه،یجنبش مردم کرد در کردستان ترک

 روشیپ یبخش ها ریچند سال اخ یهستند. جنبش کردستان ط هیطلبانه در ترک

 ریکه در چند سال اخ یضربات رغمیبا خود همراه کرده است و عل زیرا ن هیجامعه ترک

اردوغان و حزب او است.  یجد یها یاز نگران یکیمتحمل شده است، هنوز 

و  یطبقات ،یاجتماع یشوند و جنبش ها یها روز بروز گسترده تر م یتینارضا

 .اند گشودهجامعه  نیا ندهیرا در برابر آ یسکوالر افق روشن

 یرانیو زانیسوزد. م یدهه است که در آتش جنگ م کیاز  شیبسوریه :  هیسور -5

نشده است.  دهیآن د ریسو نظ نیدوم به ا یفاجعه بار است و از جنگ جهان یو آوارگ

هم چنان ادامه  هیاز سور یدر بخش هائ ینسب فیتخف رغمیعل یابتین یجنگ ها

و دولت بشار  ،یعربستان سعود ل،یسرائا ه،یترک ران،یا کا،یآمر ه،یروس یدارد. دولتها

است  هیدولت روس نیا انیم نیصحنه آشفته هستند. اگر چه در ا نیا گرانیاسد، باز

خود را حفظ کرده است.  یپا یجا زین کایزند. اما دولت آمر یحرف آخر را م تایکه نها

قرار دارد، اما هنوز  لیاسرائ دیشد یاگرچه تحت فشار نظام یاسالم یجمهور

از  یبخش ها هیخارج نکرده است. دولت ترک یکشور به تمام نیرا از ا شیروهاین

کردن اشغال در کنترل دارد. دولت بشار اسد اگر چه  یرا با هدف دائم هیخاک سور

 انیپا یشده است، اما در فردا رفتهیپذ هیسور یمقطع به مثابه دولت رسم نیدر ا

کشور روبرو خواهد  نیخشم مردم ا رانبا فو گریها بار د یزیرجنگ ها و خون افتنی

گذشته از نو پا خواهد گرفت.  یبار با کسب تجربه از ناکام نیا یشد. جنبش توده ا

کشور هنوز به  نیا کیاست که در آسمان تار یروژآوا تنها ستاره ا یجنبش مترق

تواند بخش  یرزنده اش مجنبش با تجارب ا نیتاباند. ا یم یاطراف خود نور و روشنائ

باشد. جنبش روژآوا  هیدر سور یاسیقدرت س فیتکل نییاز روند تع یساز سرنوشت

جنبش نه  نیو مناطق تحت کنترل محدود شده است، اما ا ایاگر چه از لحاظ جغراف

 یهزار قربان ١2از  شیکه کمر داعش را با دادن ب ،یحرکت نظام کیصرفا فقط 

است که در آن  رومندیو ن یمترق یجنبش مدن کیشکست، بلکه در همان حال 



پرورده شده اند. آنها بدون شک  یدر کوران مبارزه اجتماع دهیآبد یاز انسانها ینسل

 نییاداره امور خود و در تع یها وهیاز آنچه که تاکنون در ش یتوان آنرا دارند که حت

 یتیریخودمدبدست آورده اند به مراتب فراتر بروند. در تجربه  شیسرنوشت خو

 نهیدر زم ینیطلب، قوان یخواه و برابر یبه همت زنان و مردان آزاد هیکردستان سور

افراد  یحقوق یآنان در اداره جامعه، برابر میزنان و مردان و دخالت مستق یبرابر

شده اند  یجار ،یاسیس یها یآزاد نیمختلف، تأم یها تیمتعلق به مذاهب و مل

الهام  انهیو حق طلبانه در خاورم یاعتراض یجنبش ها یتوانند برا یکه هنوز هم م

کنند.  دایو گسترش پ قیدستاوردها تعم نیبخش باشند. اکنون زمان آن است که ا

کند مشارکت و  یم دیجنبش را تهد نیکه ا یگذاشت تحت فشارها و مخاطرات دینبا

شان خود یاسیسرنوشت س نییتوده ها در اداره امور جامعه و تع میدخالت مستق

کارگر و مردم زحمتکش در اداره امور  یتوده ها میمستق ارکتمش دیکمرنگ شود. با

و فساد  کیدمکرات ریغ یبا خطر رشد روش ها قیطر نیکرد و از ا نهیجامعه را نهاد

 یتوده ها شیالزم است که رفاه و آسا یاقتصاد نهیمقابله نمود. در زم یو مال یادار

بودن جنبش  یو مترق کیکرات. دمردیقرار گ یاقتصاد یمردم در مرکز توجه برنامه ها

و  شرویبخش پ یستیونالیو انترناس یالملل نیب یبانیو پشت تیدرست حما ەروژآوا ب

از جنبش روژآوا، بعنوان  تیدر حما ەجنب نی. ادیرا باعث گرد یجهان ەجامع یمترق

 .دابیو گسترش  کمیتح تواندیاز نقاط قوتش م یکیدست آورد ارزشمند و 

 االتیاست که بر اساس آمار و ارقام خود دولت ا یکشور یعراق کنون: عراق -6

 نهیها دالر هز ونیلیتر 200٣آن در سال  یاز زمان به اصطالح آزاد ساز کایمتحده آمر

 یساختها ریاست با ز یسال، کماکان کشور ستیکرده است. اما پس از حدود ب

جهان قرار دارد. داده  یها میرژ نیترفاسد  فیکه دولت آن در رد یشده، کشور رانیو

کامل  نیدرآمد سرشار نفت از تام رغمیحاکم، عل میکه در آن رژ یاست، کشور

 دانیحال عراق به م نیعاجز است. در ع زیآب پاک و برق ن رینظ هیاول یها یازمندین

عمال مقدرات  ایشیمسلح مل یشده است و گروه ها لیمنطقه تبد یرقابت دولت ها

مردم  یاز سو یدرصد ۷0 کوتیکه با با ریزنند. انتخابات اخ یرا رقم م رکشو نیا



دهد که، مگر  یمردم عراق و منطقه قرار م یرو شیپرسش را پ نیعراق روبرو شد، ا

 یدر صندوق ها رییتغ قیمردم را از طر یبهتر برا ییفردا دینو یغرب یدمکراس

کشور،  نیسامان دادن به وضع آشفته ا یداد؟  کجاست وعده  یسر نم ،یانتخابات

 یدهد، و صندوق را فیمختلف را تخف یگروه ها نیرقابت ب نکهیا یانتخابات به جا

 یرسم یایشیلیگروه ها، هرکدام م نینمود. از آنجا که ا دیآنرا تشد رد،یمحک قرار گ

 یریدرگ یریخود را دارند، خطر از سرگ یو نظام یمال یەو بن تیو حما یرسم ریو غ

صدها  20١9 یو مردم یابانیقدرت وجود دارد. اعتراضات خ میتقس یبرا یداخل یها

مختلف تنها با تقلب و  یداشت. گروه ها ەهمرا ەب یو هزاران مجروح و زندان ەکشت

دهندگان را به نام خود ثبت  یاز آراء را یتوانستند حداقل گریپشت پا گرفتن از همد

نفوذ  رینشان دهنده کاهش چشمگ کهآگاهانه و گسترده همزمان  کوتیبا نیکنند. ا

گسترده در ماه  یاعتراض یتهایاست، خبر از وجود ظرف ونیحاکم و اپوزس یگروه ها

به اتفاق  بیقر تیدهد. اکثر یم یفقر و فالکت و ناامن هیدر عراق بر عل یآت یها

 چین در انتخابات هنکرد ایدارند که شرکت کردن  یاذعان م نیسرزم نیمردمان ا

 یتا با جلب همکار کندیتالش م کایدولت آمر انیم نیکند. در ا ینم جادیا را یرییتغ

 ندهیحکومت آ لیتشک یموجود برا یگروه ها نیب یدر عراق تعادل یاسالم یجمهور

ها تعدد  نیکه بدون شک شکننده خواهد بود. افزون بر ا یتیحاکم اورد،یعراق بوجود ب

که روند آن  کایآمر ینظام ینینش بمراکز قدرت که غالبا مسلح هم هستند و عق

دوباره سربلند  نینش یداعش که در مناطق سن یآغاز شده است، گروه اسالم

کند. مردم عراق از  یم میکشور ترس نیا ندهیآ یرا برا یا رهیت یکرده است دورنما

خود را بارها  یزاریب نیهستند و ا زاریبکشور  نیدر ا یاسالم یجمهور یدخالت ها

 ینفوذ جمهور ەنشان داده اند. آشکار است ک رانیا میمراکز وابسته به رژ نبا آتش زد

 نیا ریاخ یانتخابات پارلمان یاز بازندگان اصل یکیو  ەافتیدر عراق نزول  یاسالم

آن بود. جنبش جوانان  ەب ەوابست یاهایشیلیو م رانیا یاسالم یکشور جمهور

 راتییتغ جادیا یبرا یدیکه نقطه ام دو فسا ضیاز تبع یو عاص یو مردم ناراض یانقالب

و  یاسیانسجام س کیکشور بود و هنوز هم هست، نتوانسته است  نیدر ا کالیراد



در  یبهبود اوضاع آت یبرا دیتنها نقطه ام نیوجود، ا نیبه خود بدهد. با ا یسازمان

 نیسلطه در عراق، کانون اقتدار را بهم زده است به هم ستمیکشور است. س نیا

 یاز کانون ها کیو به کدام  ستیطرف حساب آنها ک دانندیخاطر مردم معترض نم

به  ،یتیچند مل یکشور، به شرکت ها یقدرت معترض باشند؛ به قانون اساس

 نیو...  کدام یبه صدر، به حشدالشعب ،یستانیبه س ،یمالک یبه نور ،یکاظم

 .کشور باشد نیدر ا رییتواند منشاء تغ یم یاستراتژ

 ١٦ یدادهایبعد از رو ەژیمناطق تحت کنترلش بو رهیکردستان که دا میاقل حکومت

خارج از  نیاز مناطق کردنش یبزرگ یمحدود شده است و بخشها اریبس 20١۷اکتبر 

آن قرار گرفته اند، از چند سو تحت فشار قرار گرفته است. از  تیمنطقه تحت حاکم

را اشغال کرده است و قصد  منطقه نیاز شمال ا یکه بخشهائ هیجانب دولت ترک

 نیا یبه بانکها یفشار بده ریرا ز میگسترش آنرا هم دارد و همزمان حکومت اقل

از خاک  یدر مناطق هیدر رقابت با دولت ترک یاسالم یکشور قرار داده است. جمهور

کردستان را  میدر اقل رانیا میکرده و حضور احزاب مخالف رژ یشرویکردستان پ میاقل

 میاز اقل یعیعراق مناطق وس یقرار داده است. دولت مرکز شیدخالتها هبهان

 یها اتیبه عمل ینفت یکردستان را تحت کنترل خود درآورده و با قصد تصرف چاهها

حاکم   یزند. دولت رسم یدست م یحشد شعب یوههاتوسط گر یذائیمشکوک و ا

زند  یسر باز م سمیلکردستان در چهارچوب فدرا میهم از تعهدات خود نسبت به اقل

کردستان وجود ندارد. اقدام  میبودجه اقل نیتام یبرا یو از همه مهمتر توافق پابرجائ

طبع  ەآن در عراق و ب یو ماندن تنها بخش مستشار کایآمر ینظام یروهایخروج ن ەب

در مورد حضور و فعال شدن مجدد  ەمنطق نیدر ا یشتریب یها یآن کردستان، نگران

 جادیا یبا حکومت مرکز ەدر رابط یو نظام یاسیس یثبات ین بیداعش و همچن

 .است ەکرد

احزاب حاکم بر سر  نیکشمکش ب ،یفساد مال ت،یریکردستان سوء مد میخود اقل در

  ،یفقر عموم ،یدر کنار گران یدولت رانیپرداخت حقوقِ حقوق بگ قدرت، عدم میتقس

منطقه دامن  نیمردم ا انیرا در م یگسترده ا یتیجوانان، نارضا یافق یو ب یدیناام



خود را  یتوده ا یزشهایبه صورت خ یگاهها هر از چند  یتینارضا نیزده است. ا

کردستان و هم در همه عراق  میقاطع مردم هم در اقل تیدهد. اکثر ینشان م

اختالف  لیاز دو ماه از انتخابات به دل شیکردند. بعد از گذشت ب کوتیرا با ریانتخابات اخ

. استانتخابات شکل نگرفته  نیاز ا یهنوز دولت ناش یخارج یاحزاب و دخالتها نیب

 .تکشور را دشوار کرده اس نیدر ا یآت یروندها ینیب شیاوضاع در عراق، پ یدگیچیپ

عراق و بخصوص مردم  ەدیاز مبارزات حق طلبانه مردم زجر کش نکهیا نیدر ع ما

در همان حال  م،یکن یم یبانیپشت شانیزندگ طیبهبود شرا یکردستان عراق برا

از  یسلطه نامشروع خود بر هر بخش یبرقرار یدولت عراق را برا یتالش ها

مردم کردستان را  بر یو روان یاقتصاد یاعمال فشارها استیکردستان عراق و س

 قیرا از هر طر رانیما مردم کردستان ا یکل استیس کی. به عنوان میکن یمحکوم م

 میکن یحق طلبانه مردم کردستان عراق دعوت م یاز خواستها یبانیممکن، به پشت

 .بود میخواه یبانیپشت نیاز ا یهمواره بخش نیمع التیتشک کیبه عنوان  زیو خود ن

 شیاش از افغانستان که به دنبال ب نیو متحد كایآمر ینیعقب نش: افغانستان -7

گروه  دنیبه قدرت رس تایو طالبان در قطر اتفاق افتاد، نها کایآمر نیگفتگو ب کسالیاز 

فاسد،  ،یپوشال یکه دولت یطالبان را به دنبال داشت. دولت اشرف غن یارتجاع

هزار  ستیارتش دو کیاز  یبرخوردار رغمیعلبود  کایدست نشانده و  سرسپرده آمر

 یدو دست یگونه مقاومت چیبدون ه ،ینظام حاتیتسل نیمجهز به مدرن تر ینفر

کشور  نیدر ا یسال حضور نظام ستیپس از ب کایطالبان داده شد. خروج آمر لیتحو

خروج  یبرا یمنظم ینیعقب نش کینتوانست  یحت کایبود که ارتش آمر یبه گونه ا

 کایدولت آمر یبرا یشرمسار کیرا سازمان دهد و به  مانانشیخود و هم پ یروهاین

آن است که مردم افغانسان تحت  یشد. بازگشت به قدرت طالبان به معن لیتبد

سلطه طالبان  انیقربان نینهاده اند. زنان اول یپا یگروه به دوره فالکت بار نیا تیحاکم

در ادارات  تیکه زنان را از فعال است یطالبان به شکل یزیو زن ست ضیهستند. تبع

حقوق زنان را  نیمدارس و دانشگاهها منع کرده است. فعال ،یاماکن عموم ،یدولت

بعد از  یکی یاسالم عتیشر یارتجاع نیکند. قوان یم دیناپد ایترور و  ر،یدستگ



کشور در مرز  نیمردم ا تیاکثر یشوند. از لحاظ اقتصاد یبه اجرا گذاشته م یگرید

فاجعه  کیکنند. سازمان ملل متحد بارها نسبت به وقوع  یم یزندگ مرگخط 

مقاومت در برابر  ینطفه ها نهایدر افغانستان هشدار داده است. با همه ا یانسان

از  یدرجه ا چیدهد که با ه یاست و نشان م یریسلطه طالبان در حال شکل گ

 .ک جامعه گرفتیرا از  یو آزاد ییبه رها لیتوان م یو خشونت نم تیبربر

 

 ندهیو چشم انداز آ یکنون تی، موقع رانیج : ا  

 یگسترده ا یو تحوالت اجتماع رییشاهِد تغ ریچهار دهه اخ یط رانیجامعه ا _١

جامعه  نیمورد نظر خود را بر ا ینتوانسته است روش زندگ یاسالم میبوده است. رژ

 یشبکه ها نترنت،یکرده اند. ماهواره، ا رییمردم تغ یزندگ یکند. الگوها لیتحم

وارد  رهیو غ یورزش یدانهایها و م ومیحضور زنان در استاد ،یقیموس ،یاجتماع

نزد جوانان  ژهیبو یریمردم شده اند. مذهب بطور چشمگ یمختلف زندگ یعرصه ها

 ریمختلف نظ یها نهیکم رنگ و مساجد کم رونق شده اند. فرهنگ و هنر در زم

را  میرژ یدئولوژیکنترل، سانسور و ا یچهارچوب ها نمایو س اتیدبا ،یقیموس

است که در  افتهی شیدانشگاه ها دهها برابر افزا النیالتحص فارغشکسته اند. شمار 

دچار تحول شده  زین رانیجامعه ا یحال بافت اجتماع نیهستند. در ع شتازیآن زنان پ

است.  افتهی شیافزا میحدود دو برابر و ن یدر دوره حکومت اسالم رانیا تیاست. جمع

 هینفر حاش ونیلیم ستیب زا شیب یتیموج مهاجرت از روستاها به شهرها، جمع

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

 یها بیبه کانون گسترش آس م،یعظ تیجمع نیبزرگ با ا یشهرها هیحاش

 یساختار ها ،یبزرگ اجتماع راتییتغ نید. در مقابل اشده ان لیتبد یاجتماع

 یشورا ه،یفق تیوال ،یقانون اساس جمله،از  میرژ یو حقوق کیدئولوژیا ،یاسیس

آنها، باند فاسد،  جیترو نیو مضام میرژ نینگهبان، شبکه امامان جمعه به عنوان مروج

و دست انداختن به تمام  ەگسترد یو قدرت نظام رویپاسداران با ن ەو سرکوبگر سپا



 کردهن یرچندانییتغ ،ەمورد اشار ینهادها یاصل یبعنوان حام ،یاقتصاد یهاەعرص

روز به روز  یاسالم میرژ یرا برا یجامعه ا نیتناقض، حکومت کردن بر چن نیاند. ا

 .دشوارتر کرده است

عتصاب ا ،یو عراق مدام شاهد بروز اعتراضات عموم رانیساله ا ٨جنگ  انیبا پا -2

مبدل شده  اسیبه  رانیاز انقالب ا شانیدهایکه ام یاز جانب مردم ،یکارگر یها

به اشکال  میرژ نیا تی.  در کردستان همواره مقاومت در برابر حاکممیاست، بوده ا

 نیتمک یاسالم یجمهور میهرگز به رژ دممر نجایمختلف ادامه داشته است و در ا

 یپراکنده ط یگذشته از اعتراضات و اعتصابات کارگر ینکرده اند. در سطح سراسر

 :میبوده ا یدر ابعاد توده ا یبزرگ مردم زشیخ نیسالها، شاهد چند نیا

خانه  بیدر مشهد در اعتراض به تخر ١٣۷١مردم در سال  یدهها هزار نفر زشیخ

، در اعتراض به  استان نشدن ١٣۷٣در سال  نیمردم قزو زشیخارج محدوده، خ یها

 هینقل لهیدر اسالم شهر تهران در اعتراض به گران شدن وس ١٣۷4 زشیخ ن،یقزو

پس از حمله  ١٣۷٨در سال   رانیا گریمردم در تهران و چند شهر د  زشیخ ،یعموم

 یعموم یاسیشدن روزنامه منتقد سالم، چهار اعتصاب س لیدانشگاه و تعط یبه کو

مردم در اعتراض به تقلب در انتخابات در سال  زشیسالها، خ نیهم یدر کردستان ط

در اعتراض به  ١٣9۶ ماهیدر د رانیشهر ا١00از  شیدر ب یسراسر زشی، خ١٣٨٨

شهر  ١٥0از  شیهمزمان مردم در ب زشیخ ،یو اجتماع یصاداوضاع نابسامان اقت

، اعتراضات گسترده ١٣9٨در سال  نیبنز متیق یناگهان شیدر اعتراض به افزا رانیا

 ،یآبیدر اعتراض به ب ١۴00خوزستان و اصفهان و چهار محال در سال  یاستانها در

 ون،یکام ندگانران یاعتصاب سراسر ریگسترده نظ یکارگر یو سرانجام اعتصاب ها

مدت کارگران هفت تپه، اعتصاب کارگران فوالد، اعتصاب کارگران  یاعتصاب طوالن

 یو سراسر ەکارگران راه آهن، اعتراض و اعتصابات متحدان ،یمینفت و پتروش یمانیپ

تا اواخر  دیجد یلیبار از آغاز سال تحص نیپنجم یشهر برا ١00از  شیدر ب نیمعلم

  .هستند ریاخ یاعتراض سالها و ماهها ەستبرج یبخش ها  ،ەآذر ما



سو،  نیبه ا ١٣9٦ ماهیاز مقطع د ژهیدهد که بو یاعتراضات نشان م نیا یبررس -٣

 یاساس راتییمردم معترض، تغ یشرکت کنندگان، هم در شعارها بیهم در ترک

شهرها و محروم  هیبوجود آمده است. شرکت کنندگان کارگران و زنان، مردم حاش

انعکاس دشوارتر شدن  ،یادو اقتص یاسیجامعه بوده اند، شعارها س یبخشها نیتر

جسورانه تر عمل کرده اند. خصلت آگاه تر و  نیبوده اند. معترض یزندگ یماد طیشرا

بود و  می، اساسا اعتراضات در چهارچوب رژ١٣٨٨تا سال  میاعتراضات ضد رژ ینما

 یصندوقها یاز مردم را به پا یمختلف بخش هائ یها لهیبا ح یاسالم یجمهور

 شیب میرژ تیبه بعد و بعد از تقلب بزرگ در انتخابات، مشروع ١٣٨٨آورد. از  یم یرا

 یبه تمام یاسیبه بعد  قدرت س ١٣9٦سوال رفت. از  ریمردم ز تیاکثر یبرا شیاز پ

از دست  یخود را در ابعاد توده ا یاجتماع تیو مشروع تیشد و مقبول گانهیاز مردم ب

 یجمهور میرژ تی. حاکمتتر شده اس قیمدام عم میمردم و رژ نیداد. شکاف ب

 یو سرکوب، کارآئ یکار بیفر ،یانتخابات یها شیسئوال رفته است. نما ریز یاسالم

 .خود را از دست داده اند

قرار گرفته است:  ەسابق یب یاز چند جهت تحت فشارها یاسالم یاکنون جمهور_4

از  ایو  فیتضع ،یاقتصاد یفروپاش ،یو اعتراضات کارگر یعموم یتیگسترش نارضا

 ،یدیمراکز تول یپ در یشدن پ لیتعط ست،یز طیمح بیها، تخر رساختیرفتن ز نیب

 دیتشد م،یرژ یسطوح باال ریگچشم زشیقدرت و ر رهیفساد گسترده، محدود شدن دا

ابر قدرتها،  نیمحدود شدن قدرت مانور در شکاف ب ،یغرب یو دولتها کایتنشها با آمر

از آنها بعنوان "هالل  ەک یو کشورها ەدر منطق مینفوذ و قدرت رژ ریکاهش چشمگ

 یدست بدست هم داده اند و جمهور یشود . عوامل فوق همگ یم ە" نامبردەعیش

 .خود قرار داده اند اتیح طیشرا نیرا در دشوار تر یاسالم

آمارها  ،یبوجود آورده است. پنهانکار رانیرا در ا یکرونا خسارات فاجعه بار روسیو _٥

روز و تلفات  یدمیاپ نینتوانسته اند ابعاد گسترش ا میرژ نیدروغ یو اطالع رسان

را در قبال  یخاص استینه تنها برنامه و س یاسالم یافزون آنرا پنهان کنند. جمهور

 یماریگسترش از ب یبلکه خود از عوامل و فاکتورها ست،نگرفته ا شیدر پ یماریب نیا



 یاجتماع یها یریها و فاصله گ تیمحدود ستیبا یکه م یخطرناک بود. زمان

 یجمعه، مضحکه انتخابات مجلس اسالم ینمازها یشد، اقدام به برگزار یم تیرعا

 نیکه همه کشورها در فکر تام یکردند. زمان یو مراسمات عاشورا و تاسوعا م

شده سازمان بهداشت  دییتا یواکسن ها هیبر عل ییضد کرونا بودند، خامنه ا واکسن

حال خود  به یپاندم نیدر واقع جامعه را در قبال ا میرژ نیکرد. ا یفتوا صادر م یجهان

 یمین یموجود حت یو درمان یبهداشت یساختارها کهیرها کرده است. آنهم در حال

است که  نیچن نی. اکنندینم نیهم تام یعاد طیشرا رجامعه را د نیا هیاول یازهایاز ن

جان باخته اند.  میرژ یارتجاع یها استیس نیا جهیتاکنون صدها هزار انسان در نت

فرصت  میرژ نیشد و به ا لیتبد یاسالم میرژ یبرا«  یبرکت»حال به  نیاما کرونا در ع

 .کند ررا از خود دو یمردم یزشهایداد تا موقتا هم که شده است خطر خ

است. اکنون  دهیرس یحاکمه و مردم به نقطه بدون بازگشت ئتیه نیرابطه ب _٦

گسترده تر  یاجتماع یها بیو آس یکاریمردم فالکت بارتر، فقر و ب تیاکثر یزندگ

جنبش  ،یجنبش کارگر رینظ یرومندین یاجتماع یحال جنبش ها نیشده اند. در ع

از  یرومندترین اریدر ابعاد بس انو در کردست رانیدر ا رهیمعلمان، بازنشستگان و غ

 میرفتار رژ لیگذشته ظاهر شده اند. مطالبات طبقه کارگر و اقشار معترض به دل

 یاسیبحران س یمعن نیکشند. به ا یرا به چالش م میشوند و کل رژ یم یاسیس

مردم مربوط است. فالکت  شتیو مع یبه وضع اقتصاد مایدوره مستق نیدر ا میرژ

تار بودن  ،یکاریب ،یسطح نازل خدمات اجتماع ،یو حکومت یمالفساد  ،یاقتصاد

ن خارج از کشور در همه جا مضمو ەاز حد و مهاجرت ب شیجوانان، فقر ب یافق زندگ

دهند. به تبع آن توده شرکت  یم لیمردم معترض را تشک یبحران و خواسته ها

معلمان،  ارگران،ک کاران،یجامعه، ب نیبخش ا نیرا محروم تر زشهایخ نیکننده در ا

دهند. حضور  یم لیشهرها تشک هیکم درآمد و مردم حاش رانیپرستاران، حقوق بگ

جامعه در صف مقدم اعتراضات،  نیبخش ا نیپر تعداد زنان به عنوان تحت ستم تر

 .میشاهد آن هست یشتریسو با وضوح ب نیبه ا 9٨است که از آبان  یگریتحول د



 یاجتماع تیکه مقبول یرهبر کیو تداوم اعتراضات هنوز  یگستردگ رغمیعل_۷

عمل گذاشته باشد،  دانیوضع موجود، پا به م ویکسب کرده باشد و به عنوان آلترنات

هنوز  رانیموجود در ا ونیسیچپ و راست اپوز یاسیاحزاب س شکل نگرفته است.

 یانسان الیمبارزات ماتر نیحال ا نیا ا. برندیاعتراضات قرار گ نینتوانسته اند در راس ا

امروز و فردا را فراهم کرده اند. در دل مبارزات  شروِ یپ کالِ یشکل دادن به رهبران راد

 یدر داخل کشور رو آمده اند. اعتصاب ها یقابل اتکائ شروانیرهبران و پ ،یجار

 طیو مح یآب یکشاورزان، ب ان،یاعتراضات معلمان، بازنشستگان، دانشجو ،یکارگر

و کارگزارانش  میرا عرضه کرده اند که علنا و رو در رو وارد گفتگو با رژ یرهبران ستیز

 ینینش عقب ،یشرویشوند. فوت و فن مذاکره با دشمن را آموخته اند، لحظات پ یم

تواند به شکل  یم یروند نیدهند. تکامل چن یم صیتشخ یدفاع را به درست ای

 .منجر شود یاسالم میرژ بلدر مقا کالیراد ویآلترنات یریگ

برنامه  چکدامیآنها، ه یبورژوائ یها ونیسیاپوز یحاکمه و نه حت یها ئتینه ه _٨

مردم معترض ندارند.  نیادیبن یازهایبه ن یپاسخگوئ یبرا یروشن یو راه کار اقتصاد

 یها استیخود از چهارچوب س یواقع یهر دو دسته در محتوا یاقتصاد یالگوها

پول که خود  یالملل نیو صندوق ب یجهانبانک  یو رهنمودها یستیبرالیاقتصاد نئول

 یبرا یفرصت بزرگ تیواقع نیرود. ا یبحران ها هستند، فراتر نم نیمسبب ا

و  کالیکه برنامه و نقشه راه راد ستیالیسوس یروهایگسترش و کسب نفوذ ن

 .را فراهم کرده است یانقالب طیدارند، در شرا یمتفاوت

است،  دهیرس یحاکمه و مردم به نقطه بدون بازگشت ئتیه نیاگر چه رابطه ب _9

همه بحرانها هنوز بر سرکار است؟  رغمیعل میرژ نیسوال مطرح است که چرا ا نیاما ا

و بدون مرز، اگر چه مردم مرحله  دیآن عبارتند از: اول، سرکوب شد لیدال نیعمده تر

ها هم باال  هیاند، اما هر اندازه روح تهرا پشت سر گذاش میترس و وحشت از رژ

 یتوده ا افتهیسازمان  یرویدشمن جز با ن افتهیکردن قهر سازمان  یباشد، خنث

 قیو تطب میاز جانب رژ کیدئولوژی. دوم، کنار گذاشتن مالحظات استین ریامکان پذ

 یکند که به باورها یوانمود م نکهیا رغمیعل یاسالم ی. جمهورطیدادن خود با شرا



از آنها را کنار گذاشته است و "عقب  یاریاست، اما در عمل بس بندیخود پا کیدئولوژیا

شده است.  لیتبد میرژ یبقا یاز استراتژ یقهرمانانه" به بخش یو سازشها ینینش

انقالب، در تکرار  ەاز ترساندن مردم در صورت اقدام ب میرژ ەآگاهان غاتیسوم، تبل

 انیاز بان یکی یاسالم یجمهور ەک منیو  افغانستان ،یەاز نوع عراق، سور یعیفجا

 .کشورها است نیو آشوب در ا یناامن جادیجنگ و ا یاصل

ب کرده کس یاجتماع تیکه مقبول یویو عدم آلترنات ونیسیاپوز یپراکندگ چهارم،

 طیتواند در شرا یم یتوده ا گاهیبا پا یاسیباشد. اگر چه در کردستان وجود احزاب س

بوجود  یدر سطح سراسر میرژ نیا ویآلترنات تایخالء را پر کند، اما نها نیمساعد ا

 .خواهد آمد

 ها کیو تاکت استی: سد

 یتا حدود یفعل طیکه در شرا یدر پ یپ یو صنف یاسیس یاعتصاب ها کیتاکت _١

رابطه تداوم  نیکند. در ا ریگ نیتواند دشمن را خسته و زم یاست، م افتهیرواج 

منجر  یابیتواند هم به تشکل  یجنبش م نیمهم است. ا اریبس یجنبش مطالبات

 لیدر محل تبد ستیالیسوس یروهایگسترش نفوذ ن یبرا یشود  و هم به بستر

 .گردد

 یبا مطالبات مردم به عنوان نردبان ترق دی. نبادید ییابزار دیرا نبا یجنبش مطالبات _2

شوند.  یتلق تیبا اهم دیمطالبات با نهیملموس در زم یحزب برخورد کرد. دستاوردها

تصور کرد  دیکند نه دور تر. نبا یتر م کیمردم امر انقالب را نزد یزندگ طیبهبود شرا

  .در دسترس تر است امر انقالب ایهرچه بدتر باشد، گو ممرد یکه اوضاع اقتصاد

اعتصاب و  ،یابانیهستند. تظاهرات خ یو مدن زیاعتراضات مردم مسالمت آم _٣

 نیدر مقابل ا میرژ کردیدهند. اما رو یم لیها را تشک زشیخ یتحصن اشکال اصل

سرکوب  استیگرفتن. س دهیاعتراضات بر دو محور استوار است: الف: سرکوب، ب: ناد

گرفتن را با  دهیناد استیو س کردکم اثر  دیمنعطف با مناسب و یها کیرا با تاکت

 نهیاقشار مختلف جامعه و ارتقاء مطالبات. در زم تیتداوم اعتراضات و جلب حما



کشاندن  گرید یمردِم معرض و از سو هیسو شکستن روح کیاز  میسرکوب، هدف رژ

شدن آن است.  یاز توده ا یریزودرس به منظور جلوگ یها یاروئیرو یاعتراض به سو

 کیتاکن نیو کم تلفات تر نیو در دسترس تر نیتر یعمل یعموم یاسیاعتصاب س

 نکهیاز ا یاست. نگران یاسالم یجمهور یانقالب یجنبش سرنگون شبردیپ یبرا

را  یبهار عرب یها و انقالب ها زشیسرنوشت خ رانیا ندهیآ یاسیمبادا انقالب س

 یاتفاق نیچن زا دیمناسب با یها و روشها کیاست. اما با تاکت یکند، واقع دایپ

 یسو م نیرا به ا رانیرا که با عملکرد خود جامعه ا یروهائین دینمود. با یریجلوگ

 .نمود یبرند، خنث

 یباور بوده اند که نشان دادن هر گونه نرمش احتمال نیبر ا شهیهم میرژ نیسران ا_4

 یروند نیبرد و چن یم باالتر متوقعات مردم را مدا ن،یمعترض یدر برابر خواسته ها

از  یدانند که چنانچه هر بخش یشود. آنها م یسرانجام به زوال قدرت آنها منجر م

 یدست رس یو رهبر التیسازمان، تشک ،یستگدر داخل کشور به همب ونیسیاپوز

 یمدن تیاز فعال نرویشود، از ا یم لیاو تبد یبقا یبرا یداشته باشد، به خطر جد

کند و مانع ارتقاء سطح  یرا سرکوب م یالتیتشک یها تی. با تمام توان فعالترسدیم

 رد میرفتار رژ نیشود. اما هم یم یو مردم یتشکل مدن جادیبه ا یمبارزات مدن

 .کندیتر م یاسیمقابل مردم معترض جامعه را س

 یانقالب یسرنگون یرا برا یتعرض نهائ دیکه در آن با یتیآمدن وضع دیتا پد _٥ 

 شیدر پ یادیز یسازمان داد، هنوز گامها یاسیو تصرف قدرت س یاسالم یجمهور

در بکار بردن هر درجه  مینشان داد که رژ 9٨آبان  زشیخ انیدر جر میاست. رفتار رژ

نبرد و اجتناب از دادن  نیدر ا یروزیپ یبرا زینمردم  نرویندارد. از ا یاز خشونت ابائ یا

 یها کیکاراتر و به تکامل تاکت یابزارها یریبه بکارگ شتر،یب یتلفات به کسب آمادگ

 یها یاروئیو رو نییدشمن تع دیپس زمان و مکان نبرد را نبا نیدارند. از ا ازین یمبارزات

نبرد، جبهه انقالب  نیا یهردو سو ریاخ یسالها یکند. در مصاف ها لیزودرس را تحم

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

و  هایفداکار یدوره که به بها نیا یدرسها و دستآوردها یشناخته اند. جمع بند



 نیو مبارز شروانیکه بر دوش پ یفیبر وظا دیها به دست آمده اند و تاک یجانفشان

 یاتیح یجبهه انقالب، امر یبرا رند،یگ ینبرد سرنوشت ساز قرار م نیا رد ستیکمون

  .است

متفاوت در  یها یراست و چپ با برنامه ها و استراتژ ونیسیاز اپوز یعیوس فیط-٦

از امکانات  نکهیا نیدر ع ونیاپوزس نیکرده اند. ا یصف آرائ یاسالم یمقابل جمهور

بر خوردار است، اما هنوز در  یبر افکار عموم یگذار ریتاث یبرا یغاتیتبل عینسبتا وس

کسب  یاجتماع تیمقبول یاسالم یجمهور ویرناتکه به عنوان آلت ستین یتیموقع

 یها تیاز ظرف یچپ و کارگر یروهاین یهمه اگرچه در دوره انقالب نیکرده باشد. با ا

خود برخوردار خواهند شد، اما از هم  یاسیس یاستراتژ شبردیپ یبرا یمساعد تر

آن  ونیسیپوزهم در رابطه با او  میراه را هم در رابطه با رژ یها یدشوار دیاکنون با

 یارزنده ا ی، درسها١٣۵٨و  ١٣۵۷ یسالها یشناخت. تجربه کومه له در دوره انقالب

 رانیا ستیتر شدن تجربه حزب کمون یدر بر دارد که بدون شک به غن نهیزم نیدر ا

 .کمک خواهد کرد

 

 فیو وظا تهای: اولوه

جنبش زنان، جنبش  ،یهمچون، جنبش کارگر یاجتماع یجنبشها یهمبستگ _١

و جنبش  ستیز طیمح ،جنبشییمعلمان، جنبش بازنشستگان، جنبش دانشجو

نقش کومه له  نهیزم نیاست. در ا یاسالم میبر رژ یروزیکردستان، شرط پ یانقالب

از ارکان  یکی یمردم کردستان با جنبش ها سراسر یدادن جنبش انقالب وندیدر پ

 .سازد یرا م یروزیپ نیا

 یبه جامعه مربوط نم یو محدود حزب یارتباطات فرد قیاز طر یاسیسازمان س _2

 ستیاست. تنها راه دخالت کمون سریم یاجتماع یجنبشها قیامر از طر نیشود. ا

است.  یاجتماع یبا جنبش ها افتنی وندیپ ران،یدر جامعه ا یاسیها در تحوالت س

 .گرفت اهدشکل خو یریمس نیدر چن یاسالم یجمهور ویآلترنات



 

و  فیمختلف عبور خواهد کرد. وظا یاز مراحل و گذرگاه ها رانیا یتدارک انقالب آت_٣

و به الزامات هر دوره  میبشناس یستیمختلف با یخود را در دوره ها یها تیاولو

مهم است.  اریبس یجنبش مطالبات یریگیپ ،یکنون طی. در شرامیجواب بده ەرانیگیپ

و به  تیجنبش باشند. فوت و فن هدا نیا لمبتکر و فعا یستیما در محل با یرفقا

با حضور و مشارکت  یعموم یها زشی. در دوره خاموزندیرساندن آن را ب یروزیپ

گمراه  یشود و شعارها دهیحرکت به انحراف کش ریفعاالنه خود اجازه ندهند که مس

 .ندارند بر حرکت مردم معترض غالب نشوند یواقع یبا توازن قوا یکننده که تناسب

 دیاست. نبا یاقشار مختلف ضرور یبانیو پشت تیحرکت کسب حما کی یروزیپ یبرا

و اعتصاب کنندگان  نیمعترض نیدشمن ب یها کیتاکت ایخود ما و  یاجازه داد روش ها

 .کند جادیبا توده مردم شکاف ا

نقش  یفایا یمناسب برا یاخود جوش، فرصته یانقالب یها زشیدر دوره خ _4

از  یستیفرصتها نبا نیشود. ا یفراهم م ستیکمون نیآگاهگرانه و نقشه مند فعال

 هیپا ابند،ی یرا م گریهمد یطیشرا نیدر چن ونیاز انقالب یاریدست بروند. بس

گذاشته  یمواقع نیهستند در چن یبعد یحرکت ها هیرفاقت ها که سرما نیمحمکتر

وحدت بخش عمل  ،ەشرکت هدفمند، با برنام یمعنا ەو فعال بودن ب لیشود. دخ یم

 یعنیمناسب هر مرحله است. شرکت آگاهانه  یبا طرح شعارها ەکردن، همرا

حضور فعال، با  نیدر ع رویحفظ ن یحداکثر تالش برا یعنی شانه،یکار دور اند میتقس

 یر حرکت اعتراضه یشده برا نیی. اهداف تعیمحل تکاراتروشها و اب یریبه کارگ

 هیروح یروزیاست که پ ینکته ضرور نیالمقدور قابل دسترس باشند. توجه به ا یحت

 تیرا تقو یو محافظه کار یدیکند و شکست چه بسا ناام یجمع م رویو ن ندیآفر یم

 .کند یم

 یاست که حرکت ها یاز خطرات یکی میرژ یرخنه پرووکاتورها و عوامل نفوذ _٥

کند. به خشونت کشاندن صف  یم دیرا تهد یتوده ا یها زشیخ ژهیو بو یاعتراض



دشمن، به سمت  نیانداختن صف تظاهر کنندگان به کم ز،یتظاهرات مسالمت آم

الزم را ندارد. ترساندن  یگآن آماد یتوده معترض برا کهیسوق دادن در حال یاروئیرو

 یکردن شرکت در اعتراضات، طرح شعارها نهیپر هز قیو مردد ازطر ینینابیاقشار ب

 یگرفتن روشها شیبا در پ دیبا شرویعناصر با تجربه و پ نروی. از اینامربوط و انحراف

 .کنند یریدشمن جلوگ یتوطئه ها نگونهیاز افتادن به دام  ا دهیسنج

 کسرهیو  میقدرت رژ یادهایکه زمان تعرض بر بن یطیشرا یعنی ،یدر دوره انقالب _٦

 تیتبع یدوره ا نیشود. در چن یم ریامکان پذ یاسالم یکار جمهور ینهائ کردن

  .است یاتیح یحزب یمرکز رهبر یاز دستورالعمل ها قیدق

در مرتبط کردن اعتراضات، کمک به جلب  ینقش مهم یاجتماع یشبکه ها _۷

 یروش ها دیاست، دارد. با انیکه در جر یاز مبارزات حق طلبانه ا یجهان یبانیپشت

است که محروم  یکارآئ نیهم لیاستفاده از آنها را آموخت. به دل منیدرست و ا

حال  نیاست. در ع میرژ یتهایوامکان، از اول نیبه ا یکردن مردم معترض از دسترس

کار  طیمح یتشکل ها یتوانند جا ینم یاجتماع یفراموش کرد که شبکه ها دینبا

ستاد  قیفردا، جز از طر یستیالیب سوسو انقال یرا پر کنند. انقالب کارگر ستیو ز

 ستیمحل کار و ز یالتیتشک یبه سلول ها یکه متک یستیکننده کمون یرهبر

  .شود یکارگران و زحمتکشان باشد، مقدور نم

و افراد فعاِل  یروهایبا ن یائتالف یو هماهنگ یهمکار استیس کیگرفتن  شیدر پ_٨

به  یمشخص برا یبر اساس اهداف عمل یو اجتماع یاسیدر مبارزات س رِ یدرگ

به عنوان  یستیکومه له در محل با نی. فعالیاعتراض یرساندن حرکتها یروزیپ

ظاهر شوند. به اختالف  یهمکار یوحدت بخش، منعطف و در دسترس برا یانسانها

حفظ وحدت جمع با سعه صدر برخورد کنند و اصل را بر وحدت قرار دهند  ینظر ها برا

 .مهم است اریو توافق بر سر شعارها بس یهماهنگنه تفرقه. 

 یو جار یاعتراض یدر دل جنبش ها یاەو تود یسازمان و تشکل کارگر جادیا _9

 یدر سازمانده ینهادها نی. در همان حال چنرندیگیشکل م یگریبهتر از هر زمان د



 نیکردن چن ی. متکگردندیتر و جسورتر م ەدیآبد ،یاعتراضات و مبارزات جار تیو هدا

در آن،  یجمع ەو اعمال اراد ندگانده لیتشک یمجمع عموم ەب ینهاد و تشکل ها

 ەندیدر آ یاەتود تیحاکم نیتشکل ها است و هم ابزار تمر نیماندن ا کالیهم رمز راد

  .است

 فیو وظا یریجهت گ یابی: کومه له، کردستان، و ارزو

قرار داده است،  دیشد یدر تنگنا کردستان را دست،یکارگران و اقشار ته یکاریب _١

خانواده  یها یازمندیحداقل ن نیتام یاز کارگران ناچارند برا یعیبخش وس کهیبطور

را تحمل کنند و  طیشرا نیسخت تر ایدرآمد و  نیبا کمتر یدست فروش ەب شان،یها

به شدت  ینینش هی. حاشاورندیب یرو مرزها،در  یهمچون کولبر یپر خطر یبه کارها

 هیاجاره بها به حاش یگران لیاز مرکز شهرها به دل یحت یو کسان افتهیگسترش 

امکانات  نیشهرها از کمتر هیآورده اند. حاش یاطراف رو یروستاها یشهرها و حت

 بیبرخوردار هستند و سرپناه محقشان دائما در خطر حمله و تخر یو رفاه یشهر

 یاجتماع یها بیرها به مرکز گسترش آسشه هیقرار دارد. حاش یشهردار رانمامو

که به مجلس برده شده است رسما  یبودجه دولت نیشده اند. در آخر لیدردناک تبد

گرفته شده  دهیغرب کشور ناد نیکردنش یو علنا مناطق محروم و از جمله استان ها

 .اند

 یدرد مشترک و منافع مشترک رانیمردم کردستان با مردم محروم در سراسر ا _2

کارگران و  یمبارزات یجامعه کردستان،  همبستگ یها یژگیو رغمیعل نرو،یدارند. ازا

ضرورت  کی رانیکردستان با مردم هم سرنوشت خود در سراسر ا دهیمردم ستمد

 میچهار دهه مقاومت در برابر رژ از شیبا اتکاء به ب یاست. کردستان انقالب یاتیح

 ستیچپ و کمون یروین ەافتیو سازمان و حضور قدرتمند یاسالم یجمهور یارتجاع

آن است، از تجربه  ی( بستر اصلرانیا ستی)سازمان کردستان حزب کمون ەلەکوم ەک

 میرژ هیبر عل یمبارزات حق طلبانه سراسر تیتقو یبرا یباالئ یها تیو از ظرف

 .به کار گرفته شوند یریگیبا پ یستیها با تیظرف نی. همه استبرخوردار ا



و  روهاین عتریخواهان وحدت هر چه وس ،یستیکمون انیجر کیکومه له به عنوان  _٣

که بر مصالح امروز و  یرو هر کارگر استثمار شده ا نیمردم هم سرنوشت است. از ا

 یو نابرابر ضیکه در برابر تبع یاست، هر زن آزاده ا افتهی یطبقه خود آگاه یفردا

آزاد و آسوده  یزندگ کیاز  یکه برخوردار یآورد، هر زحمتکش محروم یسر فرود نم

که خود را در برابر رنج مردم جامعه  یداند، هر هنرمند متعهد یخود م یرا حق انسان

استبداد و در خدمت  یەقلم اش عل ەک یاەسندیداند، هر روشنفکر و نو یمسئول م

 را یاز ستم مل یناش ضیو تبع ریکه تحق یا دهیمحرومان است، هر انسان ستمد

مناسبات ظالمانه حاکم بر جامعه  رییکه شور تغ یانقالب ستیتابد، هر کمون یبر نم

از  رونیاش را در ب یجوان یآرزوها ەک یدر سر دارد، هر جوان پرشور و عاشق زندگ

 ستهیشا گاهیتواند جا یم ابد،ی یآزاد و برابر م یایو در دن میسرکوب رژ یقفس ها

کند. کومه له  دایپ انیجر نیبا ا یوحدت مبارزات رد ایو  یالتیخود را در اتحاد تشک

را فراهم  روهاین نیو هماهنگ کردن ا یهمبستگ استیس نهیزم رانهیگیپ یستیبا

 میمخالف رژ یاسیس یروهاین یجلب همکار یتالش برا نهیزم نیسازد. در هم

اجازه داد که  دیاست. نبا یروشن ضرور یکیبر اساس خطوط تاکت یاسالم یجمهور

 .دینما یتفرقه بهره بردار جادیا یدر جامعه کردستان برا یاسیم از تنوعات سیرژ

 یبخش ها ریعنوان مدافع مبارزات مردم ُکرد در سا ەب ەلەنقش کوم یفایا _4

و  یمدن یو نهادها یاسیس روهاین انیالزم م یو هماهنگ یکردستان، همکار

 نیا یەکه عل ەنطقم یدولت ها یهاەکردن طرح ها و توطئ یجهت خنث یاجتماع

 رانهیگیپ یاجرا نهین زمیاست. در ا ەشد لیضرورت تبد کی ەاست، ب انیمبارزات در جر

 یمسئله منطقه ا کیکنگره در مورد مسئله کرد به عنوان  نیقطعنامه مصوب هم

  .ضرورت نیا ەاست ب یپاسخ

و مسئول  میخود را سه ،ەجامع دگانِ یمبارزاتِ ستمد یهاەدر تمام عرص لهەکوم _٥

و  سمیالیاست که بر دانش زمانه خود اتکاء دارد، به سوس یانیجر ەلە. کومداندیم

 یابیبروز ەب ازین یرگذاریجهت تاث ەهموار ەنگرد ک یعلم م کیبه مثابه  سمیمارکس

مرتبط  یعمل یها تیو فعال یمنطق ،یعلم تاز استدالال تیکسب حقان یدارد و برا



 ەلە.؛  کومدیجو یم ەبهر ،یو شور مبارزات یەبا روح ەهمرا ،ەجامع یماد یبا زندگ

آن بر اساس اصل تنوع نظر و وحدت عمل  یدرون یاتحاد و همبستگ ەاست ک یانیجر

 دهیپد نیتر یعیدر صفوف خود را طب یاسیشود و وجود اختالف نظر س یم نیتام

 .پندارد یم

مردم  یسنت جا افتاده اجتماع کیبرطبق  ١9 دیکو یماریدر دوره اوج اشاعه ب _٦

 یبه سرعت نهادها یعیوقوع مصائب طب طیسخت و در شرا یکردستان در روزها

 یکردستان م گرید یدر بخش ها یحت گر،یهمد یاریدهند و به  یم لیتشک یمدن

با وجود و مانع  یاسالم یمهورکنند. ج یم جادیمنظور ا نیا ەرا ب ییشتابند و نهادها

نهادها را  نیا یریو شکل گ شیدایها، نتوانسته است روند پ ها و سرکوب یتراش

بوده اند که کومه له در  یدر ادامه سنت هائ خایحرکت ها تار نگونهیمتوقف سازد. ا

 لیتعط فیکردن آنها از وظا نهینهاد نرویرواج داده است. ازا رانیجامعه کردستان و ا

 .است یمحل نیفعال ژهیکومه له و بو ریذناپ

با اتکا به "برنامه  یستم مل هیمبارزه بر عل یکومه له در رهبر تیموقع میتحک _۷

کومه له در جنبش کردستان" و مصوبات  ی"، "استراتژ یتوده ا تیحاکم یکومه له برا

 یاسیشرکت فعالتر در مجادالت س نهیزم نیشود. در ا یم یریگیکومه له پ ١٨کنگره 

که نه تنها به  یهائ دگاهیبا د یرزه نظرمبا ان،کردست ندهیآ یبر سر دورنما یو نظر

را  یشوند، بلکه ستم مل یمنجر نم یمعضل اجتماع کیبه عنوان  یحل مسئله مل

آن به  لیها و تبد ستیراه حل کمون غیو تبل جیکنند، ترو یم یشگیو هم نهینهاد

 .شدبا یم ەلەکوم یها تیمردم در جامعه کردستان، جزو اولو تیو شعور اکثر یآگاه

اند  لیدر داخل و خارج کشور که ما ستیچپ و کمون نیفعال هیکل یجلب همکار_٨

کنند و در حال حاضر الزاما عضو  فایمردم کردستان نقش ا یجنبش انقالب تیدر ظرف

چپ و  یدعوت افراد و گروهها ستند،یهم ن ینیمع یاسیتشکل س چیه

کردستان،  دربا کومه له  یو هماهنگ یهمکار  ایو  وستنیبه پ ستیالیسوس

در  ژهیمورد اعتماد مردم، بو یها تیجامعه و با شخص شرویبا عناصر پ وندیگسترش پ



 ەلەکوم یها تیاز اهم اولو گرید یکی ،یاز محدوده حزب رونیداخل کردستان، در ب

آنها در خدمت به جامعه و جنبش  شنهاداتیاست. توجه به مالحظات، انتقادات و پ

 یافراد بتوانند توانائ نگونهیکه ا یآوردن ظرف هائ اهممردم کردستان، فر یانقالب

در  ژهیبو یحزب التیگسترش تشک رند،یبه کار بگ یتر عیخود را در ابعاد وس یها

 یبرا التیتشک یو توانائ تیباالبردن ظرف ،یو محالت کارگر یدیکارگاه ها، مراکز تول

 طیان معلمان و در محیفعال در دانشگاه ها، در م ستیو کمون یجذب جوانان انقالب

کومه له در خارج  یندگینما یها تیگسترش فعال شرو،یو پ یمترق یفرهنگ یها

نقش موثر  یفایا یالزم برا یآمادگ ،یاجتماع یاز شبکه ها نهیکشور، استفاده به

 ییهاەدر کردستان عراق، عرص اینامطلوب در داخل کشور و  طیدر صورت بروز شرا

  .رساند یم یاریبه امر وحدت چپ  هاحضور فعال در آن ەهستند ک

 تیبا اهم یاز عرصه ها گرید یکیکومه له در کردستان عراق  یعلن التیتشک _9

از  یکیمرکز همواره  نیا تیکومه له است. حفظ و تقو یالتیتشک یارگانها تیفعال

بر ضرورت حفظ چهره  نکهیا نیمختلف بوده است. در ع یما در دوره ها یها تیاولو

 دیحال تاک نیاما در ع میکن یم یارآن در مقدورات، پافش تیومه له و تقومسلح ک

ما به  ینظام تیکردستان عراق پشت جبهه فعال گریکه مدتهاست د میکن یم

را در نظر  تیواقع نیخود ا ینظام یاستراتژ نییکه در تع ی. احزابدیآ یحساب نم

 مینبرده اند، بلکه هم خود ضربه خورده اند و هم به رژ ینگرفته اند، نه تنها راه به جائ

از مردم کردستان به  یبخش هائ انیدر م یشکنانه ا هیروح غاتیداده اند تبل کانام

 .عمل آورد

کومه له در کردستان، در سطح منطقه و در  یها تیها و فعال یهمکار رهیدا _١0

ندرج در قطعنامه مسئله کرد کومه له، م یابیخارج کشور، بر اساس نقشه عمل و ارز

 تیموقع میبا تحک دی. کومه له باابندیگسترش  دیبا یمسئله منطقه ا کیبه عنوان 

مسئول  یروین کیبه عنوان  ران،یا تاندر کردس یجنبش رفع ستم مل یخود در رهبر

 ریتاث زیکردستان ن گرید یرنجها و آالم مردم در بخشها فیدر روند مبارزات و در تخف

موثر تر و فعاالنه تر  دیبا نهیزم نیکومه له در خارج کشور در ا یندگیگذار باشد. نما



 نهیزم نیاخود در  یدرون فیکار و وظا میکومه له در تقس یمرکز تهیعمل کند. کم

کاراتر  نهیزم نیخود بداند و در ا تیفعال یاز محورها یکیرا به عنوان  فهیوظ نیا دیبا

 .عمل کند

که با هم دارند، با  یتضاد منافع رغمیحاکم در چهار بخش کردستان عل یدولتها 

 یروهایمختلف کردستان و ن یمردم بخش ها هیبر عل دهیچیپ ینقشه ها یاجرا

در مناطق تحت کنترل  هیارتش ترک شتریب یشرویکنند. پ یم یآن توطئه گر یاسیس

 یروهایتمرکز ن تجاوزات، نیدولت عراق بر ا یکردستان، چشم پوش یحکومت محل

 یاز کردستان عراق، حضور پهپادها یدر مرزها و توپ باران مناطق یاسالم یجمهور

مداوم  یاز توطئه ها یبخش نهایبر آسمان کردستان عراق، همه ا هیو ترک رانیا

مردم  یهستند. همبستگ یاسیس یروهایمردم کردستان و ن هیبر عل یمنطقه ا

کومه  تیفعال یتهایتوطئه ها از اولو نیکردن ا یخنث یامختلف کردستان بر یبخشها

 نیدر ا یله است. کومه له از هر تالش صادقانه بدور از مصالح تنگ نظرانه سازمان

 .کند یرساندن آن تالش م جهیبه نت یکند و فعاالنه برا یم یبانیراستا پشت
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