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گزارش پایانی کنگره پنجم اتحاد فداییان
کمونیست

برگزاری اولین پلنوم شورای مرکزی بعد از
کنگره پنجم

کنگره پنجم سازمان درماه های مرداد و شهریور 1389برگزار
گردید.

اولین پلنوم شورای مرکزی بالفاصله بعد از پایان کار کنگره با شرکت
اعضای اصلی و مشاور شورای مرکزی برگزار گردید .اولین اجالس پلنوم
بالفاصله بعد از اتمام کار کنگره و جلسات بعدی آن به فاصله چند روز ادامه
یافت .در اجالس پلنوم ابتدا آئین نامه داخلی شورای مرکزی به بحث و تبادل
نظر گذاشته شد و با اصالحاتی بعنوان آئین نامه داخلی شورای مرکزی
منتخب کنگره پنجم تصویب شد.

بحثهای پیش کنگره قبل از برگزاری کنگره از طریق نشریه سازمان
بصورت کتبی انتشار علنی یافته بودند .این مباحث هم زمان در اتاق بحث
وگفتگوی سازمان نیز به شکل علنی در معرض بررسی و نقد فعالین جنبش
گذاشته شده بودند.
کنگره درآغاز با تقدیر و یادآوری خاطره رفقای جانباخته سازمان و تمامی
جانباختگان راه سوسیالیسم ،با یک دقیقه سکوت کار خود را آغاز کرد .پس
از آن رفقای حاضر در کنگره هیأت رییسه نشست را انتخاب کردند و سپس
گزارشات سیاسی و تشکیالتی شورای مرکزی سازمان به کنگره ارائه شد.
یکی از رفقای شورای مرکزی فشرده ای از نکات برجسته این گزارشات
را با تحلیلی از اوضاع تاریخی -سیاسی جامعه ایران از لحاظ جامعه شناسی
و روانشناسی فضای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و مذهبی ایران ارائه داد
و خالصه ای از وضعیت و شرایط کاری و معیشتی طبقه کارگر و مکانیسم
های اقتصادی و ویژگیهای سیاسی آن ،تورم و رکود اقتصادی و انعکاس
آن در وضعیت زیستی ومبارزات طبقه کارگر و توده های محروم ایران
توضیح داد .در این گزارش به اهمیت باز کردن ویژگیهای جامعه شناسی
جنبش های اجتماعی ومبارزات سیاسی ایران و نقش ویژه مذهب قبل و بعد
از مشروطه ،بافت مذهبی فرهنگ اجتماعی ایران بخصوص در دوران
مشروطیت ،شرایط اقتصادی – سیاسی و فرهنگی ایران در سالهای اول
دهه  50و ساختارهای قدرت با توجه به چند پاره گی مذهبی و ملی و
زمینه ساز بودن روبنای مذهب اسالم که قادر به جمع آوری این چند پاره
گی زیر یک پرچم بود،برای دستیابی به یک تحلیل دقیق تر و طبقاتی تر
وجامع تر از جامعه و طبعا تدوین یک برنامه کاری مبارزاتی و همینطور
در مورد چگونگی و عدم شرایط و موقعیت مساعد برای مبارزات سیاسی
حتی مبارزات مدنی در ایران که براندازی قهرآمیز رژیم جمهوری اسالمی
راناگزیر میکند،تاکید بعمل آمد و درهمین راستا به ضرورت مطالعات
ساختار اقثصادی اجتماعی و تاریخی و فرهنگی ایران تاکید شد.
همچنین چرایی عدم کار آیی قابل انتظار نیروهای چپ و تشکیالت سازمان
ما در ایران در رابطه با سازماندهی مبارزات طبقه کارگر و موقعیت
اپوزیسیون راست و رفرمیستی ،سوار بر موج نارضایتی موجود ،مورد
بحث وبررسی قرارگرفت ( جهت دسترسی به مشروح این بحث به سایت
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سپس درباره چگونگی تقسیم کار و پیشبرد مصوبات و رهنمودهای کنگره
پنجم سازمان تبادل نظر شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.در
ادامه با انتخاب هیأت سیاسی ،روابط عمومی ،مالی ،کمیسیون روابط بین
المللی ،امنیتی ،آموزشی ،رابطین داخل و خارج کشور به عنوان مسئولین
قسمتهای مختلف تعیین گردیدند .پلنوم بر اساس مباحثی که در کنگره و پیش
از کنگره صورت گرفته بود بر تغییرات کیفی تر و نظم و انظباط در خور
فعالیتهای پیشاروی تاکید نمود .
اجالس پلنوم همچنین با تعیین کمیسیون آموزشی و امنیتی بر این نکته تاکید
کرد که عالوه بر آموزشهای سوسیالیسم علمی ،میباید همه اعضا و پیش
عضو ها هم در حوزه کادرسازی و هم برای پیشبرد مصوبات سازمان و
اهداف و آماج های آن ،با مبانی برنامه ای ،مصوبات ،استراتژی و تاکتیکهای
سازمان و نیز سبک کار و مناسبات حزبی درونی سازمان که محصول نقد
تاریخ پرفراز و نشیب جنبش کمونیستی درایران است ،آشنائی کامل داشته
باشند و در اجرای وظایف و قرارها و تعهدات سازمانی و رعایت مسائل
امنیتی نظم و انظباط الزم را به کاربندند .با این تأکیدات پلنوم به کار خود
پایان داد و رسیدگی به امورات دیگر را به اجالس آتی خود واگذار نمود.
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شماره  102شهریور 1389
نوشته ای تحت عنوان ( سیاست تشریحی کمیته آذربایجان ( برای تصویب
از سوی این کمیته به کنگره ارائه شده بود که بعد از یکدوره بحث و ارائه
پیشنهادات اصالحی قطعنامه در کلیت آن تصویب شد و یکی از رفقا مسولیت
وارد کردن پیشنهادات مطرح شده را به عهده گرفت.

بعد از ارائه این بحث جلسه به طرح سواالت و پیشنهادات و نقد این گزارش
از طرف رفقای حاضر در جلسه پرداخت .موارد و نکات پیشنهادی برای
اصالح گزارش از این قرار بود:

در جلسه پایانی کنگره اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی و نیز
مسئولین کمیسیون مرکزی بازرسی انتخاب گشتند و در پایان با سرود
انترناسیونال ،کنگره درفضائی رفیقانه به کار خودپایان داد.

 نامحتمل بودن اقدام نظامی از جانب سرمایه جهانی( مشخصا امپریالیسمآمریکا)

کنگره از برخی سازمانها واحزاب انقالبی برای شرکت در اجالس کنگره
بعنوان مهمان دعوت بعمل آورده بود که بدلیل مشکالت پیش آمده نتوانستند
در کنگره حضور یابند که با ارسال پیام رفیقانه برای شرکت کنندگان در
کنگره ارزوی موفقیت نمودند.

 عدم کفایت یک تحلیل مبسوط بر جنبشهای جاری از جمله جنبش زنان،دانشجویان ،ملی  ...در گزارش
 نپرداختن به " چه باید کرد" های برنامه ای – سیاسی ضرورت توضیح مفصلتری در مورد نقش امپریالیسم در تقویت نیروهایارتجاعی و حمایت از نقش ابزاری مذهب اسالم به مثابه تلفیق فرهنگی آن
با نیازهای سرمایه در منطقه.
بعد از دریافت انتقادات وپیشنهادات ،کنگره یک هیئت  3نفره را جهت تدوین
اصالحیه گزارش انتخاب کرد و متن تصحیح شده در پایان جلسه اول کنگره
به رای گذاشته شد که به تصویب کنگره رسید.
کنگره در ادامه اجالس خود به گزارش تشکیالتی و فعالیتهای بخشها و کمیته
های مختلف سازمان در فاصله کنگره قبل تا بحال پرداخت .در سرآغاز این
مباحث ابتدا کنگره گرارش شورای مرکزی را در مورد فعالیتهای تشکیالت
منظور داشت و سپس مسئولین کمیته های سازمان در مورد فعالیتهای کمیته
ها و چشم اندازهای فعالیتها مستقیما به کنگره گزارش دادند .پس از استماع
این گزارشات طرح تغییر اساسنامه سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
کنگره با تاکید بر سانترالیسم دموکراتیک و اینکه موارد مندرج در اساسنامه
ناظر اجرایی نقد سازمان از سبک کارهای بوروکراتیک و محفلی رایج در
عمده سازمانهای سیاسی و ازجمله طیف اقلیت بوده است و عدول از آن
عالوه بر ضربات تشکیالتی غیرقابل پیشبینی یک عقب نشینی نظری هم
هست؛ بر اجرای اساسنامه سازمان پای فشاری کرد و همه رفقا را متعهد به
اجرای اساسنامه کرد.
در پایان این بخش از نشست ،شورای مرکزی رسما از مسئولیتهای خود
استعفا داد که از طرف تمام رفقای حاضر پذیرفته شد.
اجالس بعدی کنگره حول تصویب قطعنامه های ارائه شده به کنگره متمرکز
شد ( جنبشهای بین المللی و منطقه ای – کردستان – کارگری) ،اتحادهای
طبقاتی ،مواضع و برخورد به جنبش توده ای از جمله این موارد بود.
قطعنامه سیاستهای اتحاد بین المللی – منطقه ای به اتفاق آراء تصویب شد.
بحثی که رفقای کمیته کردستان سازمان در مورد حزب حیات آزاد کردستان
(پژاک) به کنگره ارائه داده بودند و خواستار موضع گیری کنگره در مورد
همکاری با این جریان بودند موضوع دور بعدی بحث کنگره بود .این بحث
به اختالف نظرهایی از جانب رفقا روبرو شد که به نتیجه مورد توافق
اکثریت رفقا نرسید و بعد از ارائه بحث موافقین و مخالفین این قطعنامه ،دو
پیشنهاد ارائه شد به این مفهوم که یک پیشنهاد جهت بررسی مفصلتر ،رای
گیری در مورد این قطعنامه را به آینده موکول میکرد و پیشنهاد دوم که
مبنی بر بال مانع بودن همکاری با پژاک بود ،دوباره به رای گذاشته شد که
با اکثریت آراء پیشنهاد دوم به تصویب کنگره رسید.
در دور بعدی قطعنامه درباره جنبش کارگری قرائت شد و بعد از چند دور
بحث حول این قطعنامه ،تصمیم گرفته شد که بحث بعد از کنگره ادامه داشته
باشد تا رفقا بتوانند حول موارد محوری این بحث به اتفاق نظر برسند.
در اجالس بعدی کنگره بحث حول ضرورت اتحاد های طبقاتی متمرکز شد
ودراین رابطه با توجه به مباحث پیش کنگره وارزیابی از اوضاع سیاسی
قطعنامه ای درباره جبهه چپ انقالبی تهیه شد که کلیت آن به تصویب رسید
ووارد کردن اصالحات به کمیسیون منتخب واگذار گردید.

**********************************************

قطعنامه درباره جنبش کارگری

طبقه کارگر ایران با تعرض افسار گسیخته نظام سرمایه داری به حقوق
ومعیشت خود مواجه است ،بواسطه سرکوب وخفقان و نبود حداقل آزادیهای
سیاسی وفقدان تشکل های حزبی وتوده ای  ،این تعرضات به نحو وحشیانه
ای کارو معیشت کارگران را مورد یورش قرارداده وزندکی خود وخانواده
آنان را با معضالت الینحلی مواجه نموده است.
بیکارسازیهای وسیع ،حقوق و دستمزد نامکفی ،تشدید استثمار ،قراردادهای
موقت ،عدم پرداخت حقوق و دستمزدهای ماهیانه ،نبود تضمین شغلی ،نبود
ایمنی محیط کار ،نبود تشکل های مستقل کارگری ،حاکم کردن فضای امتیتی
بر محیط های کار و سرکوب و زندان رهبران کارگران ،ازجمله موارد بی
شماری است که توسط طبقه سرمایه دار و صاحبان قدرت و ثروت درایران
برزندگی کارگران تحمیل شده است.
اما تشدید بحران اقتصادی و سیاسی ،گسترش ابعاد فقر وبیکاری و گرانی
و تورم و تعرض به حقوق زنان ،جوانان ،دانشجویان بخش زیادی از توده
های زحمتکش مردم را نیز به سمت مبارزه علیه جمهوری اسالمی سوق
داده است.
درحالیکه طبقه کارگر ایران با اعتصابات و اعتراضات خود به اشکال
گوناگون دربرابر اخراجها ،بیکارسازیها و تعرض به حقوق ومعیشت خود
توسط دولت وسرمایه داران مقاومت میکند ،توده های مردم بویژه زنان و
جوانان ودانشجویان نیز با استفاده از شکاف درون رژیم درسال گذشته در
ابعادی توده ای به خیابانها ریختند و با خلق حماسه های باشکوه به تمام
جهانیان نشاندادند که با رژیم ارتجاعی حاکم سرسازگاری ندارند وخواستار
سرنگونی آن و رسیدن به آزادی و برابری های اقتصادی و اجتماعی
درایران هستند.
از طرفی تاریخ مبارزات یکصدساله توده های زحمتکش مردم ،طبقه
کارگر ،زنان ،جوانان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه و بویژه برآمدهای
توده ای سال گذشته نشان داد مبارزات پراکنده ونا متشکل و بدون رهبری
انقالبی به نتیجه مطلوب نمیرسند و نیز وقایع و برآمدهای توده ای سه
دهه گذشته مبین این واقعیت هستند که پیروزی جنبش های اجتماعی زنان،
جوانان ،دانشجویان ،کارمندان ،روشنفکران و خلقهای تحت ستم و استثمار
و دیگر اقشار محروم و زحمتکش جامعه ایران در گرو حضور طبقه
کارگر قدرتمند و متحد و متشکل در صحنه مبارزه است .در حالیکه طبقه
کارگرایران بعنوان قدرتمندترین طبقه فاقد تشکل های سراسری و اتحاد و
اتفاق الزم است و طبقه سرمایه دار و دولت ارتجاعی و مذهبی آن هرگونه
تالش برای متشکل شدن و متحد شدن طبقه کارگر را با سرکوب و زندان
و شکنجه و کشتار پاسخ میدهد .یعنی طبقه کارگر ایران فاقد این اساسی
ترین پیش شرط حضور قدرتمند خود درصحنه مبارزه طبقاتی جاری است
و این یکی از ضعف های مهم طبقه کارگرایران و یکی ازموانع بسیار مهم
و اساسی پیشروی جنبش های اجتماعی مترقی و انقالبی علیه نظام سرمایه
داری حاکم و دولت مذهبی آن محسوب میشود.
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قطعنامه درباره جنبش کارگری ...
و حل این تضاد یکی از وظایف مبرم جنبش کمونیستی و کارگری ایران
از جمله سازمان ما در شرایط کنونی است .از این رو ما ضمن حمایت
و پشتیبانی از کارگران سراسر ایران برای ایجاد تشکلهای مستقل خود،
ونیز تشدید تالش در جهت سازمانیابی کارگران در تشکلهای توده ای و
حزبی ازجمله تشکلهای علنی و مخفی ،اعالم میکنیم که از جمله تالش
ما وسایر یشروان جنبش کارگری باید معطوف به حل این تضاد باشد که:
درشرایطی که هرگونه کوشش رهبران جنبش کارگری ایران برای ایجاد
تشکلهای صنفی و سیاسی خود با سرکوب دستگیری و زندان وشکنجه
وکشتار پاسخ داده میشود ،پیشروان کارگری و کمونیستها چه وظایف عملی
را باید دردستور روز مبارزاتی خود قراردهند تا بتوانند این بن بست رادرهم
بشکنند.
کنگره گشایش و پیشبرد این مباحث را بمنظور رسیدن به نتیجه عملی در
دستور روز سازمان قرار میدهد و رهبری سازمان موظف است که نیروها
و فعالین واقعی جنبش کارگری و سوسیالیستی را در این مباحث درگیر
کند کنگره از همه فعالین و پیشروان جنبش کارگری دعوت میکند که برای
رسیدن به نتیجه مطلوب دراین مباحث شرکت فعال بنمایند.
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موضع درباره پژاک (حزب حیات آزاد
کردستان)
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محوری مبارزه برای گسترش و تبلیغ برنامه و پروگرام جریانات اجتماعی
تبدیل گشته است .ساختار اجتماعی – اقتصادی کردستان با قدری تفاوت در
بخشهای مختلف این سرزمین بطور کلی عبارت است از ساختار سرمایه
داری که هنوز هم بقایای سیتم فیودالی نه بعنوان یک طبقه بلکه بعنوان
نیرویی که هنوز از امکانات مالی برخوردار است تا اینکه سرمایه خویش
را در شهر و روستا به جریان اندازد  ،در آن به حیات خویش ادامه میدهد.
رشد بورژوازی تجاری و به جریان افتادن سرمایه آنان در بخش داللی
بازار نشاندهنده این واقعیت است که بورژوازی روستا منافع خویش را
در به جریان انداختن سرمایه خود در شهرها و در داخل بازار یافته است
 .به همین خاطر در هیچ بخشی از سرزمین کردستان بورژوازی صنعتی
فرصت رشد نیافته و از چهارچوب بورژوازی تجاری پا را فراتر ننهاده
است (( .در کردستان جنوبی یعنی کردستان عراق در حال حاضر که زمینه
های رشد بورژوازی از هر زمان دیگری مناسبتر میباشد  ،این واقعیت به
خوبی خود را نمایان میسازد و در این بخش از کردستان بورژوازی کرد
حاکم است از امکانات مادی و معنوی فراوانی نیز برخوردار میباشد برای
اینکه سرمایه خویش را در هر بخش تولیدی و توزیع که میخواهد به کار
بیندازد .اما هنوز هم به خاطر عقب افتادگی خود بورژوازی کرد و همچنین
عقب افتادگی جامعه بورژوازی از آن هراس دارد که در بخشی بجز واردات
کاال و توزیع آن سرمایه گذاری نماید)).جریانات سیاسی کرد  ،چه اقشار و
طبقات اجتماعی را نمایندگی میکنند ؟
انچه گفتیم مختصری بود در مورد وضعیت بورژوازی شهر و روستا ی
کردستان .اما اینکه جریانات سیاسی کردی چه اقشار و طبقات اجتماعی
کرد را نمایندگی میکنند ،بایستی مالک و معیار چنین ارزیابی را خاستگاه
طبقاتی هر جریان سیاسی از ابتدای تاسیس و اعالم موجودیت آن قرار دهیم.
و یا اینکه هر جریان سیاسی در تیوری و پراتیک از منافع طبقاتی چه قشر
و طبقه ای دفاع نموده و در جریان تکامل جامعه و شیوه های تولید و توزیع
و همچنین رشد روابط و مناسبات تولیدی و تعمیق مبارزه طبقاتی و صف
بندیهای جدید طبقاتی دردرون جامعه الجرم و بنا به خاستگاه طبقاتی خویش
به کدام سوی و دفاع از منافع طبقاتی چه قشر و طبقه ای میپردازند .واضح
است که مواضع هر جریان سیاسی با در نظر گرفتن خاستگاه طبقاتی آن
یعنی دفاع از منافع طبقاتی طبقه و اقشار اجتماعی بخصوصی با گذشت
زمان و رشد و تکامل شیوه های تولیدی و به تبع آن تغییر در ساختار
اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر در صف بندیهای طبقاتی
درون جامعه ف تغییر خواهد کرد و جریانی که تا مرحله ای از مبارزه در
صف انقالب پرچم مبارزه بر علیه ستم ملی را برافراشته بود ،اینک نتواند
برنامه و پروگرام شفاف و واضحی برای حل چنین تضادی در جامعه ارایه
دهد.

کمیته کردستان سازمان

تاریخچه حزب کارگران کردستان ( پ – ک – ک )

موضع درباره پژاک ( حزب حیات آزاد کردستان ) و ارتباط آن با مطالبات
و خواستهای خلق کرد در کردستان ایران برای اینکه تاریخچه و مواضع
پژاک را بدرستی مورد دقت قرار دهیم میبایست در وحله نخست نگاهی
داشته باشیم به تاریخچه پ – ک – ک و ارتباط آن با خواستهای خلق کرد
در کردستان ترکیه .و اما نخست مختصری در مورد ساختار اقتصادی –
اجتماعی کردستان .جنبش انقالبی خلق کرد در بخشهای مختلف آن بسیاری
از جریانات را در دامن خود پرورانده و جریانات مختلف در مسیر مبارزه
خلق کرد هر کدام با خاستگاه طبقاتی مختلف و متمایز از یکدیگر و همچنین
دارا بودن منافع اقتصادی – سیاسی و اجتماعی متفاوت توانسته اند بر بستر
تضاد اصلی یعنی تضاد ملی ،نمایندگی افکار اجتماعی بخصوصی را بعهده
گیرند .از ابتدای قیامهای عشایری شمال تا جنوب و شرق تا غرب کردستان
تا قیامهای سازماندهی شده تحت رهبری جریانات ناسیونالیست تضاد اصلی
همانا تضاد ملی بوده و نیروی محرک اصلی برای شورشهای خلق کرد
همانا استفاده از وجود ستم ملی و تضاد اصلی در این جوامع بوده است .با
در نظر گرفتن چنین تحلیلی از از وجود تضادهای درون جامعه کردستان
و تعیین تضاد اصلی ،تعیین شکل مبارزه و یا تاکتیک اصلی با در نظر
گرفتن اوضاع اقتصادی – اجتماعی – سیاسی  -فرهنگی و همچنین آداب
و رسوم رایج در درون جامعه کردستان  ،مبارزه مسلحانه بمنظور حل
تضادها و تضاد اصلی یعنی تضاد ملی ،به شکل و شیوه اصلی و یا تاکتیک

تاریخچه حزب کارگران کردستان به  3مرحله خالصه میشود:
 -1از ابتدای شکلگیری روابط و مناسبات سرمایه داری در کردستان ترکیه
و آغاز فعالیتهای روشنفکرانه دسته ای از دانشجویان مبارز در آنکارا از
سال  1970تا تاسیس این جریان در سال 1980
 -2از زمان تاسیس این جریان تا هنگام وقوع جنگ مابین این جریان و
جریانات کرد کردستان جنوبی ( کردستان عراق ) و گسترش جنگ خلق
کرد در کردستان ترکیه بر علیه حکومت مرکزی و جریانات همپیمان با
حکومت مرکزی  ،یعنی تا سال  1990و پیش از سقوط اتحاد جماهیر
شوروی و اردوگاه سوسیالیستی.
 -3تغییر در سیاستهای پ – ک – ک به خاطر عواملی همچون سقوط اتحاد
جماهیر شوروی و همچنین رشد و گسترش روابط و مناسبات سرمایه داری
در کردستان ترکیه و صف بندیهای جدید در درون ساختار طبقاتی کردستان
ترکیه.
سال  1970دسته ای از دانشجویان دانشگاه آنکارا تحت تاثیر قیام
آزادیخواهانه خلق ویتنام و همچنین مبارزه دانشجویان چپ ترکیه طی آن
سالها  ،خود را برای تییوریزه کردن انقالب کردستان آماده میکردند  .در
بقیه در صفحه 4
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بقیه از صفحه 3

موضع درباره پژاک ...
آنزمان شرایط عینی و ذهنی برای قیام در کردستان مهیا بود .عینی به این
معنی که طبقات سرمایه دار و کارگر کردستان دو طبقه اصلی ساختار
اجتماعی کردستان را تشکیل میدادند و در این میان اقشار بینابینی مانند
خرده بورژوازی با تمامی تقسیمات آن به دنبال منافع و مصالح اقتصادی
و اجتماعی خویش بود و تمامی اقشار و طبقات اجتماعی نامبرده نیرو و
جریان نماینده خود را تشکیل میدادند و در این میان طبقه تازه به میدان آمده
کارگر کردستان با شکلگیری تازه خود و همچنین ناهمگونی و سطح نازل
آگاهی اجتماعی و طبقاتی خویش نتوانست جریان سیاسی خویش را بعنوان
نیرویی بمنظور دفاع از منافع و مصالح طبقاتی خویش سازمان دهد و از
رسالت تاریخی خویش باز ماند و وظیفه خویش را به خرده بورژوازی
فقیر و تهیدست روستا و همچنین خرده بورژوازی متوسط مرفه روستا و
شهرها که منافع آنان در این مرحله با منافع طبقه کارگر در تضاد با منافع
سرمایه داری بزرگ بود ،واگذار کرد .شرایط ذهنی نیز بخاطر وجود سالها
ستم و اجحاف ملی – طبقاتی – جنسی و  ...و سرکوب ددمنشانه خلق کرد
کردستان ترکیه توسط حکومتهای فاشیستی ترکیه برای برپا کردن قیامی
سازماندهی شده و خارج از شکل و غالب عشایری آماده بود .دوران فعالیت
ایدیولوژیکی گروه ما بین سالهای  1970تا  75بطول انجامید و انقالب
کردستان را تییوریزه کردند.
سال  1976کمیته مرکزی انتخاب شد .کمیته مرکزی از  3نفر تشکیل شده
بود :رهبر و چهار نفر جانشین وی (( به نامهای حقی و شخص دیگری به
نام قمر اوزکان که قبل از آن عضو گروه چپگرای کایپا کایا بود و به خاطر
خیانت قمر اوزکان گروه کایپا کایا توسط پلیس ترکیه متالشی شد و تمامی
اعضای گروه توسط پلیس دستگیر و یا کشته شدند .بعد از آشکار شدن
خیانت قمر اوزکان افراد مسلح گروه او را در شهر درسیم ترور نمودند.
حقی نیز توسط گروهی به نام ستاره سرخ در شهر عنتاب ترور شد)) .
در سال  1978تاسیس پ – ک – ک توسط گروه رسما اعالم گردید.
جریانات سیاسی کردی در شمال کردستان یعنی کردستان ترکیه عموما بعد
از دهه  80میالدی بخصوص بعد از کودتای  1972و رشد بورژوازی
در کردستان و بوجود آمدن طبقات و اقشار جدید در سیستم جدید  ،تشکیل
گردیدند و عموما تحت تاثیر شعارها و برنامه و پروگرام التقاطی خرده
بورژواییانه آغشته به سوسیالیسم و در مراکز روشنفکری یعنی دانشگاههای
آنکارا بمنظور حل ستم ملی در کردستان فعالیت خود را آغاز نمودند  .پ
– ک – ک نیز بعنوان جریانی از این جریانات و با بینشی التقاطی خرده
بورژوایی که منافع و مصالح قشر خرده بورژوازی روستا و شهرهای
کردستان ترکیه را نمایندگی میکرد از همان آغاز اعالم موجودیت خویش
در دشمنی با دو جبهه متفاوت قرار گرفت .نخست در دشمنی با بقایای نطام
قبلی یعنی سیستم عشایری و فیودالی که خود را در غالب جنگهای این
جریان بر علیه عشایر کردستان آشکار کرد و دیگری بر علیه تفکرات چپ
ترکیه که در اساس هرچند چپ ترکیه خود نیز نتوانسته بود در مقابل اعمال
فاشیستی حکومت ترکیه در قبال کردها و حق تعیین سرنوشت این خلق
موضع قاطعی اتخاذ کند ،اما دشمنی پ – ک – ک و حتی حمله مسلحانه
آنها به جان فعالین چپ در کردستان ترکیه نشاندهنده آن بود که جریان پ
– ک – ک از نظر طبقاتی قادر به اتخاذ موضع بسود سرمایه داری تازه
به دوران رسیده و پرولتاریای تازه کرد نیست .به همین دلیل پ – ک –
ک از آغاز جنگ خود بر علیه بقایای فیودالی بمنظور دفاع از منافع قشر
خرده بورژوای پایین شهر و روستا را شروع نمود و به خاطر آنکه سیستم
فیودالی به سرعت و به دلیل رشد و تکامل شیوه و روابط و مناسبات تولیدی
سرمایه داری تازه در آغاز دهه  80نیرو و توان خویش را بعنوان طبقه
بمنظور دفاع از منافع و همچنین حفظ روابط و مناسبات نظام مطبوعش از
دست داده بود ،از نظر سیاسی و اقتصادی تسلیم روابط و مناسبات اجتماعی
جدید گردید .حکومت مرکزی ترکیه نیز که به امپریالیسم آمریکا وابسته بود
و بعنوان پایگاه داخلی آن همکار و همپیمان حکومت پهلوی در ایران بود
برای حفظ منافع امپریالیسم در منطقه به وحشیانه ترین شیوه ممکن جنبش
خلق کرد را سرکوب مینمود .به همین خاطر در چنین شرایطی تضاد خلق
و حکومت مرکزی که حافظ منافع امپریالیسم بود ،غیر مستقیم بعنوان تضاد
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خلق و امپریالیسم تحلیل میشد .چپ ترکیه این واقعیت را آنزمان درک کرد
اما از واقعیت ستم ملی و وجود تضاد اصلی که میبایست تضادهای دیگر
جامعه سرمایه داری را در جامعه عقب افتاده کردستان از آن کانال حل
کرد ،عاجز و ناتوان بود  .چپ ترکیه نتوانست خود را از تاثیرات سیاست
احزاب برادر و اتحاد جماهیر شوروی رها سازد .این وضعیت چپ پاسیو
و در جبهه اتحاد شوروی در ترکیه بود .چپ اکتیو نیز هر چند در مقابل
سیاستهای رویزیونیستی و رفورمیستی چپ پاسیو ایستاد و مبارزه قهر آمیز
خویش را بر علیه دیکتاتوری اعالم نمود ،اما خود را به مناطق ترک نشین
ترکیه محدود ساخت و نتوانست مبارزه خلقهای تحت ستم مانند خلق کرد
را تحت رهبری خویش در آورد و آنرا سازماندهی کند .و در این وضعیت
بود که چپ ترکیه میدان را در کردستان به جریانات خرده بورژوا واگذار
کرد .چپ ترکیه میبایست همپیمانان خود را از میان اقشار فقیر و تهیدست
و متوسط ناراضی از گسترش روابط و مناسبات اجتماعی سرمایه داری
انتخاب مینمود .به همین دلیل پ – ک – ک بعنوان نماینده خرده بورژوازی
روستا و شهر از همان آغاز به دلیل سیاست ضعیف و پاسیو چپ ترکیه و
از طرفی دیگر رشد و گسترش روابط و مناسبات تولیدی سرمایه داری و
تغییر ساختار سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کردستان به جانب ناسیونالیسم
گرایش یافت.
در شرایط بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تاکنون بورژوازی خلقهای
تحت ستم برای بدست آوردن سهم بیشتر و مشارکت در حاکمیت و قدرت
و سرمایه شعار استفاده از خواست و اراده خلقهای تحت ستم را پیش کشیده
به این معنی که اگر امپریالیسم و سرمایه قطبی جهانی میباشند و بر جهان
حاکمند ،اراده خلقهای تحت ستم نیز نه برای تغییر روابط و مناسبات
استثمارگرانه سرمایه درای بلکه بمنظور حفظ منافع سرمایه جهانی از خطر
محدود نمودن آن از جانب دولت – ملیتها از هر زمان دیگری ضروری تر
بنظر میاید ،یعنی استفاده از نیرو و توان خلقهای تحت ستم بمنظور تشکیل
جامعه ای بر اساس همزیستی مسالمت آمیز طبقاتی و دفاع از روابط و
مناسبات موجود  .سیاستی که هم اکنون در شمال و جنوب و شرق و غرب
کردستان از جانب امپریالیسم و جریانات کرد همپیمان آن اجرا شده و تبلیغ
میگردد .دفاع پ – ک – ک از منافع خرده بورژوازی متوسط و باالیی
روستا و شهر کردستان ترکیه برخی اوقات در تضاد با منافع بورژوازی
کرد قرار گرفته و خود را در غالب جنگهای مابین این جریان با نیروهای
بورژوایی کردی در عراق نظیر حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه
میهنی کردستان عراق آشکار میسازد و شاهد بوده ایم که چگونه بورژوازی
کرد با تمام توان خویش سعی نموده تا خرده بورژوازی متوسط و باالیی
روستا و شهر کردستان ترکیه و جریان سیاسی که آنرا نمایندگی میکند را
تحت انقیاد خویش در آورند .ماهیت جنگ جریانات کردی در بخشهای
دیگر کردستان هم در همین چهارچوب قابل ارزیابی است .حال ممکن است
این جنگ در بخش دیگری از کردستان مقابله بورژوازی کرد و بقایای
زمینداران و فیودالها با خرده بورژوازی فقیر و تهیدست روستاها بوده باشد
که در تشکالت مخصوص به خویش سازماندهی شده بودند .پ – ک – ک
هرچند بنا به خاستگاه طبقاتی آن از بدو تاسیس تا به امروز جریانی کارگری
و رادیکال بشمار نمیاید ،اما به خاطر اینکه مدافع منافع خرده بورژوازی
متوسط و پایین شهر و روستاهای کردستان ترکیه در مقابله با بورژوازی
حاکم و وابسته به امپریالیسم است در صف انقالب جای دارد و نمیتوان مالک
و معیار قضاوت خویش را برای انقالبی بودن این جریان بر این مبنا قرار
دهیم که چون مارکسیست – لنینیست نیستند ،پس ضد انقالبند .روند روبه
پیش مبارزه طبقاتی مسیر هر جریان سیاسی را تعیین میکند و تعمیق و حاد
شدن تضاد طبقاتی ،جریانات سیاسی را وادار به اتخاذ موضع مینماید ،حتی
اگر موضعگیری آنها بسیار چپ و رادیکال باشد اما در پراتیک ممکن است
بسیار راست گرایانه عمل نمایند .به همین خاطر مالک و معیار قضاوت
مارکسیست – لنینیستها تییوری انقالبی همراه با پراتیک انقالبی است نه تنها
تییوری انقالبی بدون پراتیک و یا پراگماتیسم خشک و خالی و بی ماهیت.
اکنون و با شناخت نسبی از حزب مادر یعنی پ – ک – ک میتوان در مورد
پژاک یا شاخه کردستان شرقی ( کردستان ایران ) این جریان قضاوت کرد.
البته که وقتی میگوییم پژاک شاخه ایرانی پ – ک – ک است باید بدانیم و
این واقعیت را قبول نماییم که این جریان پیرو سیاستهای حزب مادر است و
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موضع درباره پژاک ...
و تاکتیک و استراتژی آنها همان تاکتیکها و استراتژی حزب مادر میباشد.
البته بایستی در نطر داشت که مالک و معیار قضاوتها در مورد جریانات
سیاسی خوبی و یا بدی اشخاص و رهبران انها نمیتواند باشد بلکه دقت در
برنامه و پروگرام و همانطور که گفتیم ارزیابی خاستگاه طبقاتی جریان
میباشد و نه چیز دیگری .استراتژی پژاک و پ  -ک  -ک ایجاد کنفدراسیون
دمکراتیک در منطقه است و بحث در باره آن در این مختصر نمی گنجد و
بایستی برای اطالعات بیشتر در این مورد به مباحث رهبر پ  -ک  -ک
عبدهللا اوجاالن در این مورد مراجعه کرد.
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مذهبی مناطق و ملیت های مختلف ،شکاف عظیم طبقاتی که با هیچ اصالح
و رفرمی التیام نمی یابند ،تداوم حاکمیت های اقتدارگرا که همواره با تکیه
بر استبداد و دیکتاتوری حکومت کرده اند و طبقه مرفه و سرمایه دار غالبا
مذهبی و نیز خرافاتی که ازچنین حاکمیت سیاسی بیشترین نفع را در استثمار
کارگران و غارت زحمتکشان میبرند.
این نمونه ها نشان دهنده تشابهات ساختاری موقعییت ایران (برغم مختصات
ویژه خود در خاورمیانه به مثابه کشور ی که وارد فاز استعماری نشد )،با
کشورهایی است که بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی در همسایگی ایران
شکل گرفتند ،نظیر عراق و افغانستان و غیره که تصویری نسبتا همگون
از رشد سرمایه داری در شرق را با تمام تبعات و حوادث و تحوالتش به
نمایش میگذارند.
بطور مثال عراق را درنظر میگیریم که بعد از فروپاشی دولت عثمانی
امپریالیسم انگلیس بمثابه یکی از دولت های پیروز جنگ جهانی اول برای
حفظ اقتدار خود و پایان دادن به کشمکش میان اجزای مختلف ملیت ها و
مذاهب و ایالت و عشایر این منطقه ،به زور سرنیزه آنها را متحد نمود و
با گذاشتن شاهی باالی سرشان کشور عراق را ایجاد کرد .این درحالی بود
که هنوز در سرزمینی بنام عراق طبقه معینی شکل نگرفته بود که بتواند
نماینده ملت عراق و قدرت سیاسی منتج از آن را سازمانداده و نمایندگی کند.

گزارش سیاسی به کنگره پنجم
ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
جامعه
وضعیت عمومی ایران درگذرگاه تحوالت مهم جهانی و منطقه ای روز
بروز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد .هرچند که در مقطع برگزاری
کنگره های سازمان عالوه بر تحلیل وضعیت جهان بطور مشخص ،وضعیت
اقتصادی و اجتماعی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است و  ...یا در
نشست ها و پلنوم ها با تحلیل وضعیت کشور نتیجه گیریها و استنتاجات
تاکتیکی بعمل آمده است ،اما روند کنونی بررسی تحلیلی موقعیت کشور و
جنبشهای اجتماعی و چشم انداز آینده را الزام آور ساخته است.
رمزگشایی از علل اقتصادی ،اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی «حاکمیت والیت
فقیه» موانع پیروزی آزادیخواهی بر ارتجاع و استبداد و تاریک اندیشی طی
یکصدسال اخیر ،موانع تشکل یابی کارگران و زحمتکشان در سازمانهای
حزبی و توده ای و صنفی ،نقش مذهب و باورهای سنتی در جلوگیری از
رشد آگاهی طبقاتی در میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ،رمزگشایی
از تضاد بین جهانی شدن سرمایه و ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی
و سیاسی ،چالشهای پیش روی نظام سرمایه داری ایران و ساختار سیاسی
متمرکز مذهبی آن ،ارزیابی از جنبش های اجتماعی و نیروهای سیاسی و
طبقاتی و تعیین تاکتیک ها براین اساس و ارزیابی از چشم انداز آینده و...
از جمله موارد بسیار مهمی هستند که کنگره سازمان بر اساس این گزارش
باید درباره آنها قرارهای معینی را به تصویب برساند.

مختصری درباره جامعه شناسی مردم ایران
 -1وقتی از مردم ایران صحبت میکنیم ابتدا چنین به نظر میرسد که ما با
یک ملت واحد درچارچوب جغرافیایی معیین مواجه هستیم که این ملت
دارای ساختارهای فرهنگی و ملی و طبقاتی سامان یافته و همگون میباشد
که طی سالیان متمادی تکامل یافته و به امروز رسیده است.اما هنگامی
که قرار باشد از چنین تحلیلی استنتاجات عملی بدست آید دچار تناقض می
شویم .تناقضات ملی که هربار به محض گشایش روزنه ای سر باز می کنند،
تناقضات مذهبی و قومی که تنها درشرایط سرکوب شدید خود را با ساختار
رسمی تطبیق می دهد ،اختالف در سطح رشد اقتصادی و سطح فرهنگی و

طی سالیان متمادی برغم تالش روشنفکران عراق اما بورژوازی عراق
بمفهوم رایج آن شکل نگرفت تا دولت متحد واقعی خودش را برقرار سازد.
هردولتی تحت هرنامی آمد سرانجام با بخشی از ساختار متناقض این منطقه
علیه بخش دیگر متحد شد .تازه این اتحاد هم مبنتی بر قدرت سرنیزه عملی
شد نه از روی میل و رغبت و از طرق دموکراتیک .برای همین به محض
از هم پاشی حکومت متمرکز صدام ،تمامی عواملی که زیر دیکتاتوری
صدام تمرکز یافته و کشور عراق را تشکیل میدادند به اجزای تشکیل دهنده
خود تقسیم شدند و طبقات اجتماعی نه از روی وابستگی به این یا آن طبقه
بلکه از روی وابستگی به این قوم و آن عشیره و یا این مذهب و آن مذهب و
این یا آن آیت هللا بعنوان مرجع تقلید تعریف و سپس در ماجراهای سیاسی به
صف شدند و بر اساس همین تعریف درجه و نحوه مشارکت سیاسی (تحت
کنترل واتوریته) سران مذاهب و عشایر و اقوام و ملیت های مختلف را
تامین کردند.
 -2ایران نیز از جمله کشورهای آسیایی خاورمیانه ای است که رشد سرمایه
داری در آن سرنوشت نسبتا مشابهی داشته است .در ایران از دیرباز
مذهب درحفظ یکپارچگی مناطق متصرفی پادشاهان و یکپارچگی گروه
های مختلف مردم از اقشار گوناگون جامعه زیر بیرق قدرت سیاسی نقش
بازی کرده است .چارچوب جغرافیایی ایران روزگاری در نتیجه جنگ و
کشورگشایی حاکمان وقت منطقه بزرگی از آسیای میانه تا قفقاز و از بخشی
از افغانستان و پاکستان تا عراق را دربرمیگرفت .همه این مناطق برغم
گوناگونی ملل ،فرهنگ و خاستگاه عشیره ای و یا طبقاتی زیر چتر مذهب
وحدت می یافتند و اداره میشدند .حکام مناطق مختلف وسالطین ریز و
درشت امپراطوری های گسترده با وجود اینکه با جنگ و قدرت شمشیر ایل
و تبار خود  ،این مناطق را متصرف می شدند ،اما برای مشروعیت عامه
دادن به حکومت خود و حفظ مناطق متصرفی ،ازخلفای اسالم و یا مجتحدین
معتبر جواز وتوافق نامه دریافت میکردند.
اما ایران نیز مثل سایر کشورها در طول زمان و در ادامه تحوالت جهان و
منطقه و درپی جنگ و جدلهای متعدد و دخالتگری قدرتهای جهانی و منطقه
ای بخشهای مختلف آن از هم تجزیه شدند .تجزیه هایی که جز مناطق مرکزی
و برخی ازایالت وعشایر به جا مانده در شهرها و چراگاه های مرکزی،
بخش های مختلفی از جداشدگان در هر دو سوی مرزهای طوالنی به دو
قسمت تقسیم شدند :کردستان ،خوزستان (که تا زمان رضاخان عربستان نام
داشت) ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان ،ترکمنستان ،افاغنه در دوسوی
مرزها خود به چگونگی و نحوه شکل گیری مرزهای فعلی و رسمی ایران
داللت دارند .بنابراین آنچه که در سطح جغرافیایی امروز تثبیت شده است
به هیج وجه آنی نیست که قبل از جنگهای ایران روس بود ،بلکه مرزهای
موجود محصول تحوالت روسیه در اوایل قرن گذشته و دخالت گری های
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گزارش سیاسی به کنگره ...
امپریالست ها بویژه امپریالیسم آمریکا و انگلیس و در نتیجه جنگها
وکشمکشهای ایران و روس ،ونیز روسیه وانگلیس است .برای شناخت
عنصر مذهب و کارکرد آن در جنبش های اجتماعی امروز و فردای ایران
باید توجه داشت که در طی قرون مرزهای رسمی از هر نقطه خاکی که
میگذشت اما همواره حاکمان وقت از طریق حکومت متمرکز استبدادی و
زیر بیرق اسالم بود که این ملیت ها و جریانات متعدد را در یک چارچوب
ارضی متحد می نمودند و بدین طریق از توده های زحمتکش مردم هم در
جنگ با دشمنان خارجی میتوانستند استفاده کنند و هم در سرکوب داخلی
از آن سود می جستند .بنابراین ما درطول تاریخ همواره با «هم بودی» ای
مواجه بوده ایم که مانع از تعین طبقاتی و صنفی در بین اقشار مردم بوده
است .روشن است که چنین «هم بودی» از مناطق ملیتها و مذاهب و قومیت
های مختلف که هیچکدام مسیر رشد طبیعی خود را نپیموده اند و وحدتی
آزادانه را تجربه نکرده اند ،نمیتوانند در شرایط آزادی نیز چنین اجباری را
متحمل شوند.
 -3پرولتاریای آگاه و انترناسیونالیست بدون درک روند تاریخی شکل¬گیری
چنین ترکیبی و علل سیاسی ،فرهنگی و ملی و اقتصادی آن نمیتواند در
حوادث و اتفاقات آینده بعنوان رهبر تحوالت عظیم ظاهر شود و با اتخاذ
استراتژی و تاکتیک های انقالبی مبتنی بر وضعیت واقعی جامعه و سیر
تحوالت آن از خطر تبدیل شدن به دنبالچه جریانات پروناسیونالیست محلی
و عظمت طلب ایرانی و انواع فرقه های مذهبی بر حذر باشد و مهمتر از
آن با تأکید بر اتحاد طبقاتی و استقالل طبقاتی پرولتاریا مسیر اتحاد آزادانه و
برابر خلقها را در چارچوب جامعه ای سوسیالیستی و در جمهوری فدراتیو
شورایی تأمین کند و از آن فراتر رفته ،در مبارزه با پایه های اصلی اجبار
یعنی مذهب امکان حل تضادهایی را که در طی قرون و اعصار در نتیجه
جنگها و تجاوزات بوجود آمده است ،را در سراسر منطقه به نفع اتحاد
کارگران و زحمتکشان هم سرنوشتش در سراسر منطقه تامین کند .امروز
در کشور ما درک ماهیت قدرت سیاسی و نقش مذهب و باورها و سنت های
مذهبی یکی از اولویت های تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزاتی انقالبیون
و طبقه کارگر انقالبی در همه عرصه های سیاسی ،نظری ،تبلیغی و عملی
میباشد.

ب :نگاهی مختصر به ماهیت قدرت سیاسی درتاریخ معاصر ایران
 -1در طول تاریخ قدرت سیاسی درایران همواره و همیشه میبایست با
مذهب کنار میامد .مذهب یا قدرت سیاسی را در دست داشت ،یا دین و دولت
آنچنان تلفیق میشدند که هیچ امری بدون توجیه مذهبی واقع نمیشد و یا اینکه
حکام وسالطین وقت عالوه بر اجرای قوانین شرعی از نهادهای مذهبی
مشروعیت خود را بدست میاوردند .طبقه مسلط جامعه به لحاظ اقتصادی تا
کنون از این دو بخش یعنی مذهب و دولت قابل تفکیک نبودند.
 -2اوایل قرن گذشته همزمان با تحوالتی انقالبی دموکراتیک درروسیه،
در ایران نیز تالش شد تا قدرت دربار و مذهب محدود شود و ساختارهای
پارلمانی قدرت قانون گذاری و نظارت براجرای آن را بدست اورند .اما این
تالش با شکست مواجه شد.
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قیام از یک چنین خصوصیاتی برخوردار بود و با وجود حفظ شکل ظاهری
«پارلمانتاریسم» اما مذهب نقش اساسی در حفظ قدرت مطلقه شاه را بازی
می کرد و کماکان قوانین کشور می ایستاد با شرع اسالم تطابق پیدا می
کرد .شعار «خدا  -شاه  -میهن» تبلور نه جدایی دین از دولت ،بلکه ادغام
دین و قدرت مطلقه شاهان پهلوی بود که درعین حال بصورت شفاف و از
نقطه نظر پایه ایدئولوژی ،اتحاد ناسیونالیسم ایرانی با مذهب شیعه درایران
را متبلور می کرد .این شعار به مثابه ابزاری برای وحدت ظاهری اقشار
و طبقات و ملیت ها و مذاهب گوناگون تبلیغ و ترویج میشد .اما در اصل
وسیله ای برای به زیر سلطه در آوردن توده های محروم جامعه و سرکوب
خواست ها و مطالبات دموکراتیک و انقالبی آنها بود و تالش بخشی از
بورژوازی به رهبری مصدق و مبارزات کارگران و زحمتکشان و تالش
روشنفکران جامعه طی دهه بیست برای ایجاد تعدیالتی در این نوع ساخت
قدرت نیز سرانجام با دخالت امپریایستها و با کودتای  28مرداد شکست
خورد.
 -5با قیام  57و سرنگونی رژیم شاه تا تسلط کامل رژیم جدید در فضای
نسبتا آزادی که بوجود آمده بود ،هدف قیام کنندگان تنها به سرنگونی
حاکمیت استبدادی گذشته متوقف نشد ،بلکه همانطورکه قابل پیش بینی بود
اصوالساختارهای اقتصادی و جغرافیای سیاسی را نیز در بر گرفت .با
سقوط قدرت مطلقه شاه همبودی ای که در نتیجه دخالت امپریالیستها و قشر
حاکم زیر دیکتاتوری شاه متکی به اقتصاد عمدتا دولتی شکل گرفته بود و
بوسیله سرنیزه و سرکوب آزادیهای سیاسی حفظ شده بود ،شکاف برداشت.
کنترل کارگری همزمان با گریز از مرکز ملیتها و تنش بین مذاهب در عمده
ترین صورتش بروز یافت .در کنار آن تجزیه در سایر رده ها و رسته ها
هم که در دورانی با سازش نمایندگان آنها چه مذهبی  -از طریق مراجع
تقلید  -و چه سران ایل و قبایل و عشایر در نقطه سلطنت به هم رسیده بودند
نیز دوباره اظهار وجود کردند و این بار نیزعنصر مذهب و در اینجا مذهب
شیعه عامل مناسبی شد تا این رسته ها و گروه ها را برغم تعلق خاطر به
گروه های مختلف ملی و طبقاتی در زیر چترخود گرد آورده و سرکوب
حرکت های اعتراضی و توقف تداوم انقالب را ممکن سازند .نمونه آیت
اله هایی که توانستند از طریق تجمیع اقشار مذهبی طرفدار خود در مناطق
ملی ،از یکطرف سرکوب جنبش های اجتماعی را ممکن سازند و از طرف
دیگر در اتحاد با روحانیت و زیر اتوریته خمینی دستگاه های سرکوب دولت
سابق را دراختیار گیرند و یا درسازماندهی گروه های سرکوب و سراسری
کردن آنها مشارکت کنند.
 -6درست است که سرمایه جهانی در راس آنها امپریالیسم آمریکا برای
مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و در ترس از افتادن قدرت به دست نیروهای
چپ و کمونیست همچون گذشته نقش مهمی در استقرار حکومت مذهبی در
ایران بازی کرد ،اما علت عمده را باید درتعیین نیافتگی برنامه ای طبقات
اجتماعی و نبود آگاهی طبقاتی به همراه شفافیت برنامه ای جستجو کرد که
زمینه را از پیش فراهم کرد تا اسالم بار دیگر عاملی باشد که گروه های
اجتماعی مختلف المنافع را در زیر چتر خود گرد آورد .بر چنین زمینه
تاریخی وفرهنگی و سیاسی و اجتماعی ای بود که این بار نیز به جای
سلطان ،ولی فقیه بعنوان قدرت مطلقه بر باالی هرم قدرت نشست تا بر
«همبود» مذکور اقتدار یابد و بتواند آنرا اداره کند.

جهانی شدن و جهانی سازی و ساختارهای کهن (مورد بررسی ایران)

 -3دراین زمان امپریالیسم وارد فاز جدیدی شده بود و به تبع آن تالش میکرد
تا روند طبیعی رشد سرمایه داری در کشورهای موخر و یا درحال رشد
را قطع کرده و از طریق صدور سرمایه و برگماری دولتهای دست نشانده
کنترل اقتصادی آنها را در دست گیرد و تصمیمات اقتصادی و سیاسی این
کشورها را در راستای منافع خود هدایت کند .در این دوران ،مشخصه
این کشورها اقتصاد عمدتا دولتی و روبنای سیاسی دست نشانده متکی به
امپریالیسم بود که هر کدام از دول معظم سرمایه داری در رقابت با هم و
در مقابله با «اردوگاه سوسیالیستی» میکوشید از طریق کنترل دولت در
کشورهای موخر سرمایه داری امکانات تجاری و اقتصادی و بازار کار
و کاال را در دست گیرد و آنرا در راستای منافع اقتصادی وسیاسی خود
هدایت کند.

تناقض ساختارهای کهن سیاسی واقتصادی ایران با روند جهانی شدن

 -4مشخصه دولتهای بعد از شکست انقالب مشروطیت درایران تا مقطع
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 -7اما همزمان با انقالب  1357ایران که حکومت جمهوری اسالمی بر
اقتصاد نیمه دولتی و ماشین دولتی متمرکز مسلط شد ،تحوالت بزرگی نیز
درعرصه جهان بوقوع پیوست .با حذف اتحاد شوروی و اروپای شرقی از
صحنه معادالت بینالمللی ،جهان گستری سرمایه و جهانی سازی ،سرمایه
داری را بعد از تجربه تاچریسم به سمت اجرای سیاست نئولیبرالیستی سوق
داد .اکنون دردنیای بیرقیب ،سرمایه داری خروج از بحرانهای مزمن را
در اجرای بی چون و چرای قوانین بازار آزاد و مقررات دیکته شده توسط
ستادهای سرمایه جهانی نظیر بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول و
سازمان تجارت جهانی یافت.

اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست
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گزارش سیاسی به کنگره ...

و جهانی سازی
 -8همراه با جهانی تر شدن و گسترش مناسبات سرمایه داری ،دراین مرحله
از جهانی شدن سرمایه برعکس دوران اوایل قرن (اگراستثناءها را در نظر
نگیریم) در کل و بصورت قاعده دیگر نیازی نیست که دول امپریالیستی
و سرمایه جهانی از طریق حمایت از ساختارهای هرمی کهن و یا ایجاد
و برگماری دولتهای دست نشانده ای که عمده اهرم های اقتصادی را نیز
در دست دارند ،به شیوه سابق نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را اعمال کنند.
بلکه از طریق اعمال سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
و از طریق بازار آزاد ،گشایش مرزها و گمرکات و سایر اهرمهای قدرت
عمال موقعییتی را برای سرمایه های بزرگ و انحصارات تامین میکنند که
کال گردش بازار سرمایه و کار و سیاست های مترتب بر آن را در اختیار
خود گیرند .نظیر آنچه که از آن در کشورهای اروپایی بی خاصیت کردن
پارلمانها یاد میکنند .در اجرای این سیاست می باید موسسات دولتی به
بخش خصوصی واگذار گردند و دولت نه مالک اقتصاد کالن بلکه سازمانده
و تضمین کننده امنیت و گردش سرمایه باشد .برچیدن عوارض گمرکی،
حذف یارانه ها ،تعدیل نیروی کار ،حذف دست آوردهای جنبشهای کارگری
و سایر جنبشهای اجتماعی درباره تامینات اجتماعی ،قوانین کار و ...که
بعدا به آنها خواهیم پرداخت ازجمله آنها است .طبیعی است که متناسب با
گسترش بخش خصوصی و تغییر در ساختارهای اقتصادی ،ساختارهای
متمرکز سیاسی نیزبه چالش کشیده میشوند و این تحوالت در قدرت سیاسی
هم تغییراتی را اجتناب ناپذیر میسازد.
 -9تداوم حیات این ساختارهای سیاسی که با تمرکز و استبداد توام بوده و
با تشکیل مافیای قدرت و ثروت و امکانات دولتی بر حیات کشور مسلط
هستند .با شکل جدید روند جهانی سازی و نئولیبرالیسم و سازماندهی بازار
آزاد گردش سرمایه همخوانی ندارند .با وجود این ناهمخوانی اما دیر یا زود
ناچارند تسلیم ساخت و ساز سرمایه جهانی شوند .هم اکنون برغم اختالفات
ظاهری درساختار قدرت سیاسی ایران  ،دولت احمدی نژاد تالش میکند
قوانین مزبور را به نحوی به اجرا بگذارد که از یکسو اقتدار مافیای حاکم را
بر اقتصاد کالن همچنان حفظ کند و از سوی دیگر با اعمال سیاست سرکوب
و اجرای طرح هایی نظیر دادن «سهم عدالت» بین گروه های ضربه پذیر
جامعه ازابعاد اعتراضات و نفوذ رادیکالیسم و گسترش دامنه جنبشهای
اجتماعی ناشی از تبعات اجرای قوانین مزبور بکاهد.
 -10اما چند عامل درهم تنیده ساختاری این روند را در اینگونه کشورها
با تناقضات و پیچیدگی های زیادی مواجه می-سازد .اول ماهیت استبدادی
و سرکوبگر این ساختارها است .اینگونه دولت ها مورد نفرت بخش مهمی
از نیروهای سیاسی ،روشنفکران و توده های مردم قرار دارند .اغلب
سردمداران آنها جرایم مختلفی از جنایات سازمانیافته گرفته تا جرایم مالی
مرتکب شدهاند که امکان اصالحات مورد نظر سرمایه جهانی درساختارهای
اقتصادی و سیاسی این کشورها را بدون یک جابجایی اساسی در قدرت
سیاسی (که دراین احتمال هیرارشی قدرت فعلی مورد بازخواست مردم
قرار خواهند گرفت) نامحتمل میسازد.
 -11دوم اینکه دولت ورهبران سیاسی و مذهبی حاکم بدون پشتوانه
اقتصادی و پشتیبانی صاحبان سرمایه نیستند .طبقه سرمایه داری که طی
سه دهه بعد از سقوط شاه شکل گرفت ،شریانهای اقتصادی را با کمک
قدرت دولتی دردست دارد ،حفظ قدرت سیاسی و اقتدار دولت براقتصادیات
کالن با منافع مادی آن گره خورده است .این سرمایه داران هر چند که به
حکم غریزه طبقاتی چهار نعل برای اجرای قرارهای مزبور میتازند ،اما
بسادگی حاضر نیستند به تمام پروژه های نئولیبیرالیسم گردن بگذارند .آنجا
هم که تن به برخی از قوانین آن می دهند ،بیشتر دست بدست کردن مالکیت
واحدهای تولیدی و صنعتی دربین مافیای قدرت است .بنابراین خود این
شیوه خصوصی سازی شتاب آنها را درتعدیل نیروی کار و سرکوب شدید
فعالین کارگری بخوبی نشان می دهد درحالیکه قانون تعدیل نیروی کار
دیکته شده توسط نهادهای سرمایه جهانی با بی رحمی تمام اجرا می شود
اما جریان خصوصی سازیها یا از دایره خودی ها و مافیای حاکم فراتر نمی
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رود و یا آنچنان به کندی انجام می شود که سر و صدای والیت فقیه را هم
در می آورد.
 -12سوم اینکه تبعات نئولیبرالیسم درکشورهایی که سنتا ساختار اقتصادی
آنها نه مسیر عادی بلکه با دخالت قدرت های امپریالیستی و در ارتباط با
منافع آنها شکل گرفته و بخش مهمی از اقتصاد دردست دولت و بورکراسی
متمرکز بوده است و اکنون هم چه از لحاظ سرمایه ثابت و چه متغییر دچار
بحران هستند ،به یکسان نمود پیدا نمیکند .وارد کردن چنین شوک ویران
کننده ای بسادگی امکان پذیر نبوده و به تنشهای اجتماعی که اعتصابات
گسترده کارگری و شورشهای زحمتکشان وتهی دستان حاشیه شهرها از
اولین نتایج آن است ،منجر خواهد شد .در این صورت خطر تحولی رادیکال
علیه قدرت سیاسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی افزایش یافته و می تواند
کنترل امور را ازدست صاحبان ثروت وقدرت داخلی و شرکای خارجی
آنها بگیرد و در نتیجه سمت و سوی تحوالت اجتماعی و اقتصادی را نه
به مسیر رشد سرمایه داری یعنی آنچه که سرمایه داری جهانی و داخلی
انتظار دارند بلکه به سمت دیگری ،به سمت یک انقالب اجتماعی سوق
دهد .بنابراین سرنیزه سرکوب و اختناق به یکی از ملزومات این روند
تبدیل میشود که بدون توسل به سرکوب گسترده چنین تحوالتی را درراستای
اجرای قرارهای سرمایه ناممکن می سازد .شدت این سرکوب ومحدودیت به
حدی است که حتی رقابت بین طبقه سرمایه دار نیز که از ملزومات حتمی
ساختار مبتنی بر بازار آزاد و نئولیبیرالیسم است ،ناممکن می شود .با این
وجود و برغم تناقضات ساختاری اقتصاد ایران ،و تناقض منافع گروه های
صاحب سرمایه و قدرتمداران حاکم در اجرای قرارهای سرمایه جهانی،
نظام سرمایه داری ایران ناگزیر است خود را با این روند جهانی سرمایه
هماهنگ سازد و چگونگی پیاده کردن ملزومات آن و از همه مهمتر مقابله
با تبعات منفی آن بویژه مقابله با جنبشهای اجتماعی چالش مهم کنونی طبقه
حاکم و رهبران جمهوری اسالمی را تشکیل می دهد .متقابال جنبش طبقه
کارگر و جنبش ترقی خواهی و عدالتجویانه اقشار زحمتکش هم به عنوان
قطب دیگر تضادهای اجتماعی در این تحوالت مسیر متفاوتی را می پیماید.
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برای دریافت نشریات سازمان اتحاد فدائیان
کمونیست به سایت سازمان مراجعه نمائید
www.fedayi.org
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گزارش سیاسی به کنگره ...
مسأله جنگ قدرت درحوزه جنبشهای طبقاتی و اجتماعی سوسیالیستی و
ترقی خواهانه را مسیری تعیین می کند که این جنبشها در آن به راهپیمایی
میپردازند .سرنوشت آینده نظام سرمایه داری درایران به کمیت و کیفیت و
برنامه این نیروهای اجتماعی وابسته است.

Kar@fedayi.org

گسترش بحران اقتصادی
جامعه ما همچنان در بحرانهای مزمن و همه جانبه گرفتار است .اقتصاد
کشور بحران بی سابقه ای را تجربه می کند .عالوه بر بحرانهای ساختاری
اقتصاد ایران که ناشی از نحوه شکل گیری و رشد و گسترش سرمایه داری
دراین کشور و عملکرد جمهوری اسالمی در سه دهه اخیر می باشد ،اکنون
امواج بحران جهان سرمایه داری نیز اقتصاد نیمه نفس ومتکی به نفت ایران
را به لرزه درآورده است .بعد از بحران درصنایع نساجی ،صنایع قند و
شکر ،فرش و صنایع مرتبط با آنها و نیز صنایعی که محصوالت آنها قدرت
رقابتی با محصوالت مشابه را از دست داده و به ورشکستگی و تعطیلی
کشانیده شده اند ،نیز با بحران مواجه شده اند .اکنون بخش صنایع ساختمان
نیز با میلیونها کارگر و کارمند و حقوق بگیر که صنایع ،کارگاه ها و مراکز
خدماتی مرتبط با آن را در بر می¬گیرد ،با بحران درگیر شده است .دامنه
بحران باز هم سطح وسیع تری از صنایع و تولیدات و خدمات داخلی را در
بر می گیرد.
اتاق بازرگانی رژیم با استناد به آمارهای تحقیقی خود دراین باره گزارشاتی
را ارائه داده است که نه همه واقعیت های موجود اقتصاد درهم شکسته
ایران ،بلکه حداقل بیانگر بخشی از واقعییات است.
بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنایع و کارخانه ها و مراکز تولیدی حداکثر
با  50درصد ضرفیت خود تولید میکنند .البته آنهائی که هنوز سر پا مانده
اند.
اتاق صنایع و بازرگانی سال  88را سال بحرانهای کارگری نام گذارده بود.
این در حالی است که طبق گزارشات مدیران و کارشناسان اقتصادی در سال
 87نیز ،بیش از  1400واحد صنعتی کشور با بحران مواجه بوده اند .این
بحران در نیمه اول سال  89نیز سیر صعودی پیموده است .بحران ناشی از
تورم و رکود تار و پود اقتصاد ایران را فراگرفته و در حالیکه تحریم های
سازمان ملل و تحریم های یک جانبه اتحاد اروپا و استرالیا و ژاپن میرود تا
آخرین رمق های اقتصاد ایران را بگیرد ،اما سردمداران رژیم برای آرام
کردن جو جامعه از ایران به عنوان گلستانی درآتش یاد میکنند .گلستانی که
اینک شعله های آتش از هر سوی آن زبانه می کشد.

تاثیرات بحران مالی بین المللی
بحران اقتصادی و بحران در واحدهای تولیدی کشور از همان آغاز دوره
بعد از جنگ و دوره به اصطالح سازندگی نمایان شد .در این دوره سیاست
انطباق ساختار اقتصادی ایران با جهانی سازی و جهانی شدن و نئولیبیرالیسم
و قوانین و مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با سیاست مشهور
«تعدیل» نیروی کار و تعرض به حقوق و معیشت کارگران آغاز شد و در
دوران خاتمی و دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد هم تمام تالش ها در
همان سمت و سوی اجرای سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی
پول سیر کرد .لذا اقتصاد ایران نمیتوانست تافته¬ای جدابافته از اقتصاد
جهانی باشد و از تاثیرات بحران مالی آن مبرا باشد .از پیش روشن بود که
بحران مالی کشورهای امپریالیستی دیر یا زود دامن ایران را هم خواهد
گرفت و سخنان احمدی نژاد مبنی بر اینکه گویا دامنه اقتصاد ایران از
بحران جهان سرمایه داری به دور خواهد ماند ،بیشتر به طنز شباهت داشت
تا یک ارزیابی جدی.

بقیه مطالب در شماره آینده ...

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org
برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید
کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdistan@fedayi.org
کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
مسئولین پا لتاک
paltalkroom@fedayi.org
کمیته امور پناهندگی
panahjo@fedayi.org

