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۳ اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران

سومین نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، پس از ششمین کنگرٔه حزب،  با حضور 

با یک دقیقه  برگزار شد. نشسِت کمیتٔه مرکزی،  تیرماه ۱۳۹۵  اعضای کمیتٔه مرکزی در 

سکوت در گرامی داشِت خاطرٔه همه جان باختگاِن راه آزادی و پخش چهارمین سرود حزب، 

آخرین  دربررسی  سیاسی  هیئت  گزارِش  مرکزی،  کمیتٔه  نشسِت  کرد.  آغاز  را  خود  کار 

از وارد دانستن برخی  ایران و جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و پس  تحوالت 

تغییرات، آن را به تصویب رساند.

نشست کمیتٔه مرکزی پس از بحث هایی مفصل پیرامون آخرین تحوالت ایران، از جمله: 

دراز  و  کوتاه  اثرات  و  اروپا  اتحادیٔه  کشورهای  و  آمریکا  با  »برجام«  توافق نامٔه  امضاِی 

مدِت این توافق نامه در وضعیت کشورمان، انتخاباِت اسفندماه ۱۳۹۴ مجلس های شورا و 

خبرگان، بحراِن فزایندٔه اقتصادی رژیم، گسترِش اعتراض های اجتماعی به ادامٔه حاکمیت 

استبداد، تهاجم خشن و ضد انسانی نیروهای امنیتی به کارگران و زحمتکشان و به شالق 

بستن کارگرانـ  از جمله کارگران معدن »آق دره«ـ  به د  لیِل حرکت های اعتراضی صنفی شان، 

نظامی  برخوردهای  و  ایران  مرزهای  در  نگران کننده  و  رویدادهای خطرناک  و همچنین 

اخیر در کردستان، میان نیروهای نظامی رژیم سرکوبگر و   واحد های پیشمرگه حزب 

دموکرات کردستان ایران، به ویژه در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه و مناطق کردنشین 

در عراق، سوریه و ترکیه، در زمینٔه سیاست های روز حزب و ضرورت سازماندهی کارزارهای 

تبلیغاتی مناسب با رخدادهای عمده در میهن اتخاذ کرد.

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره

برگزاری سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران
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تحقِق  در  پیِش رو  چالش های  و  معضل ها  همچنین  حزب،  مرکزی  کمیتٔه  نشسِت 

همکاری نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و راهکارهای عملی در پیشُبرِد امر جنبش 

مردمی در شرایط کنونی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

از کار خود دربارٔه بحراِن عمیق سرمایه داری،  نشسِت کمیتٔه مرکزی در بخشی دیگر 

پیروزِی مردم انگلیس و رأی آنان به خروج از اتحادیٔه اروپا، همچنین تحول های بسیار مهم 

خاورمیانه و ادامٔه جنگ و خونریزی در این منطقه، به بررسی پرداخت.

روابط  مالی،  شعبه های  گزارِش  کارش  از  دیگری  بخش  در  مرکزی  کمیتٔه  نشسِت 

بین المللی، تشکیالت و تبلیغات حزب و همچنین گزارش کمیسیون های کارگری و زنان 

را به دقت بررسی کرد و به منظوِر بهبود فعالیت آن ها، رهنمودهایی مشخص ارائه داد، و 

عالوه بر آن، پیراموِن شعارهای ضروِر مرحله ای در زمینٔه مبارزات کارگران، زنان، جوانان، 

سوم  پلنوِم  کرد.  اتخاذ  تصمیم هایی  و  پرداخت  به بحث  کشور  خلق های  و  دانشجویان 

انتخاب هیئت سیاسی کمیتٔه مرکزی و پخش سرود  با  ایران،  تودٔه  کمیتٔه مرکزی حزب 

انترناسیونال، به کار خود پایان داد.

دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

۱۸ تیرماه ۱۳۹۵
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رفقای گرامی،

نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب مان را با گرامی داشِت خاطرٔه همٔه جان باختگان راِه آزادی، 

با یک دقیقه سکوت آغاز می کنیم.

رفقا، هواداران و خوانندگان ارگان مرکزی حزب انتشاِر هزارمین شمارٔه هشتمین دورٔه 

»نامٔه مردم« را، در خردادماه ۱۳۹۵، شاهد بوده اند. ادامٔه انتشاِر بی وقفٔه »نامٔه مردم« ـ 

ارگاِن مرکزی حزب تودٔه ایران ـ سی وچهار سال پس از یورِش گسترده و سرکوبگرانٔه رژیم 

جمهوری اسالمی و همچنین در یکی از دشوارترین مقطع های زمانِی تاریخ هفتادوپنج سالٔه 

حزب مان، که مدیوِن تالش رفقای توده ای در داخل و خارج از کشور است، نشانگِر ادامٔه 

پیکاِر توده ای ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن و تالش خلل ناپذیرشان 

به  و دستیابی  رژیم والیت فقیه  قرون وسطایی  استبداد  بندهای  از  ایران  رهایِی  به هدِف 

حقوق و آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی است.

به حزب و  تبلیغاتِی رژیم  ـ  امنیتی  ارگان های  حمله های مداوم، گسترده و گونه گوِن 

افزوده شده  آن ها  بر شدِت  اخیر  در چند سال  که  »نامٔه مردم«،  یعنی  آن  ارگان مرکزِی 

جنبش  مسیِر حرکت  در  راهگشاِی حزب  نظرهای  گستردٔه  معنوی  تأثیر  نشانگِر  است، 

خبرگزاری  گذشته،  سال  در  که  مطلع اند  رفقا  است.  کشور  اصالح طلبی  و  آزادی خواهی 

فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ـ کارزاِر گستردٔه جنگ روانی ـ تبلیغاتی ای تازه بر ضِد 

حزب تودٔه ایران آغاز کرد که نخستین مرحلٔه این یورِش تازه، انتشار مطلب دنباله داری 

گزارش هیئت سیاسی

به سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران

بخش ایران
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زیر عنوان: »پروندٔه ویژٔه مرِگ یک ایدئولوژی« بود. مناسبِت انتشاِر این پاورقِی خبرگزاری 

سپاه، سی ودومین سالگرِد ناخجستٔه اعالم »انحالل حزب« بود. این پاورقی، زیِر تیترهای 

فرعی ای همچون: »ضربٔه اطالعاِت سپاه به شعبٔه سیاسی ک.گ.ب در ایران«، »فروپاشِی 

ستون پنجم ۱۰ هزارنفری روس ها در ایران«، و جز این ها، منتشر می شد. هدف اساسِی 

این سریال دنباله دار، همچنان که برگزارِی شوهای تلویزیونی با شرکِت قربانیاِن شکنجه 

ـ که به فرمان ولی فقیه رژیم دیگربار باکیفیت فنی بهتر به نمایش گذاشته شد ـ اثبات 

کردِن وابستگِی حزب تودٔه ایران به اتحاد شوروی و تالِش حزب برای سازمان دهِی »کودتا« 

علیه رژیم جمهوری اسالمی، و درعین حال، َقَدرقدرت نشان دادِن دستگاه اطالعاتی سپاه 

در نابودی حزب تودٔه ایران بود. بخش های عمدٔه این پاورقِی خبرگزاری فارس و ُترهات 

نظریه پردازان سپاه در ارتباط با آن، بر اساس نوشته های محمدمهدی پرتوی ـ عضو سابق 

حزب و همکار کنونی دستگاه های امنیتی رژیم ـ تدوین شده بود.

در پِی این سریال امنیتی بود که علی خامنه ای، رهبر رژیم، در دیدارش با دانشجویان، 

۲۰ تیرماه ۱۳۹۴، با نشان دادن هراس عمیق خود از نفوذ اندیشه های توده ای و چپ در 

باز  ما یک جریانهایی  به مارکسیسم، گفت: »من شنیده ام در دانشگاه  با حمله  کشور، 

دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده می کنند، منتها این، دمیدن در کورٔه خاموش است 

آن همه  با  و  اّدعامّدعا  آن همه  با  نمی خورد.  به درد  دیگر  است؛  زدن  آب  بر  نقش  این، 

سروصدا و آن همه قربانی گرفتن و مانند اینها، نظام های کمونیستی دنیا بعد از شصت 

سال، هفتاد سال، جز افتضاح، چیز دیگری به بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان 

ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدی شان هم ثابت شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمیگردد.«

جالب اینجاست که خامنه ای و رهبران رژیم به خوبی می دانند که این نضج گیری دوبارٔه 

اندیشه های مارکسیستی، با حیات و پیکار حزب تودٔه ایران ارتباطی روشن و انکارناپذیر 

دارد. بنابراین، رهبر رژیم تالش می کند تا در ادامٔه همین سخنان، با حمله به حزب ما آن 

را بی اعتبار جلوه دهد و اضافه می کند: »همان هایی که عضو حزب توده بودند و بیست 

سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری اسالمی. ...«  در همین 

سخنرانی، خامنه ای دستوِر پخش مجدد اعتراف های تلویزیونی قربانیان شکنجه را، یعنی 

رهبراِن جان باختٔه حزب ما را، از صداوسیمای ارتجاع صادر کرد. ما شکی نداریم که ارگان 

امنیتِی رژیم برای ضربه زدن به ادامٔه فعالیت های حزب از همٔه توان و امکان های خود 

بهره گیری خواهند کرد. در مقابل این تهاجم مداوم، ادامه و گسترِش مبارزٔه حزب ما به 

تالِش مشترِک همٔه رفقا، هواداران و دوستداران حزب نیازمند است.
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رفقا!

از برگزاری نشسِت قبلی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، آبان ماه ۱۳۹۳، بیش از یک سال 

و نیم می گذرد. در این مدت میهن ما شاهد تحول های مهمی بوده است که در بخش 

پیِش روِی  چالش های  پرداخت.  خواهیم  آن ها  به بررسِی  به اختصار،  گزارش،  این  نخسِت 

جنبش مردمی و برداشت های حزب ما دربارٔه راهکارهای عملی پیشُبرِد مبارزه برضد رژیم 

استبدادی حاکم بخش دوم این گزارش را تشکیل می دهد. بخِش نهایی گزارش به ارزیابِی 

تحول های مهِم روی داده در جهان، مبارزٔه طبقٔه کارگر با سرمایٔه انحصاری، و بررسِی اوضاع 

خطرناک منطقٔه خاورمیانه اختصاص یافته است.

بررسی ای کوتاه از مهم ترین تحول های کشور

نشسِت کمیتٔه مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۳، در بررسی تحول های پس از انتخابات ریاست 

جمهوری ساِل ۹۲، به درستی به این نکته اشاره کرد که: »حفِظ رژیم والیت فقیه و پیش گیری 

از انفجاِر اجتماعی، تغییِر چهرٔه دولت،  یعنی تغییر دادِن جلؤه بیرونِی آشکارا ضدمردمی 

را محبوب ترین  آن  زمانی  رژیم  ولی فقیه  که  دولتی  ـ  احمدی نژاد  و رسواِی  فاسد  دولِت 

آن،  کناِر  در  و  »مردم پسند«،  دولتی  با  ـ  بود  داده  لقب  مشروطیت  از  پس  ایران  دولت 

حِل اختالف ها با آمریکا و اتحادیٔه اروپا، و از این طریق، کاستن از فشارهای کمرشکِن 

اقتصادی، در صدر برنامه ریزی های رژیم برای برگزارِی »موفِق« انتخابات قرار داشت. ...«

عملکرد  چگونگِی  دربارٔه  والیت،  دستگاه  به  نزدیک  نظریه پردازان  از  محبیان،  امیر 

روحانی  »دولت  گفت:  مصاحبه یی  در  ازجمله  انتخابات،  مهندسِی  برای  رژیم  برنامٔه  و 

محصول اقدام و حرکتی حساب شده در حوزٔه تعامِل بین المللی بود.«  محبیان تأکید کرد: 

انجام  بین المللی  تعامل  را در حوزٔه  »به گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب شده 

دهد، نه احمدی نژاد می توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به دست 

با  روحانی  طبعاً  نداشتند،  مهم  پروژٔه  این  برای  را  الزم  استحکام  که  بیفتد  اصالح طلبان 

سوابق خود و نگاه امنیتِی خاص تبحر الزم را در این زمینه داشت... والیتی کاتالیُزری بود 

که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً 

اجر خود را گرفت. ... بخش مهمی از مردم بیشتر از آن که به روحانی رأی دهند، رأی آن ها 

رأِی نه به جلیلی بود.«
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با گذشِت نزدیک به سه سال از روی کار آمدِن دولت روحانی درِک دقیق بودن ارزیابی 

حزب از برنامٔه رژیم برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و افکارعمومی به کندوکاو 

نیافتن  تحقق  و  گذشته  سال  سه  در  روحانی  دولت  کارنامٔه  بررسِی  ندارد.  نیاز  زیادی 

آقایان  رهنورد،  زهرا  خانم  از  حصر  رفع  مورد  در  انتخاباتی اش  وعده های  اساسی ترین 

موسوی و کروبی، از بین بردن فضای امنیتی در جامعه، به وجود آوردِن تغییر جدی در 

برنامٔه اقتصادی در مسیِر بازسازی تولید ملی و استقرار عدالت اجتماعی، روشن  و بی نیاز 

از توضیِح اضافی است. درست بودِن برداشت های ما از برنامه های حاکمیت و چگونگِی 

عملکرد این برنامه ها، بر این اساس استوار است که: در چارچوِب رژیم والیت فقیه، این 

ولی فقیه و نهادهای نظامی، سپاه ـ امنیتِی کشورند که تصمیم گیری های کالِن کشور را 

انجام می دهند. و گرچه جناح های گوناگونی در حاکمیت به خاطِر تصرف سهم بیشتری از 

قدرت و منافع مالی با یکدیگر درگیر می شوند، اما در تحلیل نهایی، آنجا که پای مصلحت 

و حفِظ نظام سیاسی به میان آید، همه گوش به فرماِن یک فرماندٔه واحد، یعنی ولی فقیه، 

 هستند و خواهند بود.

بر  به روشنی  کرد،  ایراد  فوت خمینی  سالگرد  در  اخیراً  که  در سخنانی  روحانی،  آقای 

کرد.  تأکید  ـ  ایران  در  استبداد  بقاِی  دیگر  به عبارت  ـ  والیت  امِر  به  دولتش  سرسپردگِی 

و رهنمودهای خامنه ای،  با هدایت ها  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی  نیوز«،  »مهر  به گزارش 

همٔه قوا همراه و همگامند و فاصله یی میان قوا و رهبری نیست، تصریح کرد: »دشمنان 

ایران اسالمی این آرزو را به گور می برند که میان قوا و رهبری فاصله ای ایجاد شود.« وی 

در پایان همین سخنان ضمن اشاره به انتخاِب خامنه ای به  مقام رهبرِی رژیم و درست 

بودِن تغییرهایی که در قانون اساسی به نفع خامنه ای در جهت والیت مطلقه داده شده 

و  آگاه ترین  سالم ترین،  رهبری،  خبرگان  مجلس  که  می کنیم  »افتخار  کرد:  تأکید  است، 

بالیاقت ترین فرد را انتخاب نمود و در طول ۲۷ سال گذشته امنیت، آرامش، وحدت نظام 

در سایٔه پرچمدارِی مقام معظم رهبری محقق شده است. ...«

خواندِن  »ورق پاره«  و  است«،  نعمت  »تحریم ها  سیاست  عاقبِت  »برجام« 

قطع نامه های شورای امنیت!

کمیتٔه مرکزی در نشسِت  گذشتٔه خود مهم ترین وظیفٔه دولت حسن روحانی را، پس 

از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، احیا و بهبوِد روابط رژیم ایران با آمریکا و اتحادیٔه 
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اروپا دانست. مذاکرات مخفیانه ای که پیش از برگزارِی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 

]۹۲[ میان نمایندگان رژیم والیت فقیه، آمریکا، و اتحادیه اروپا آغاز شده بود، با روی کار 

آمدِن دولت حسن روحانی شکلی علنی  به خود گرفت، و باوجود هیاهوهای سازمان یافتٔه 

تبلیغاتی )دارای مصرِف تبلیغاتِی داخلی و خارجی( و راه اندازِی »گروه دلواپسان« از سوی 

مراکز امنیتی و سپاه، رهبران رژیم والیت فقیه مصمم بودند دربارٔه حل وفصل مهم ترین 

مضموِن  برسند.  به توافق  امپریالیستی  کشورهای  با  روابط شان  در  موجود  مسئله های 

برنامٔه  بلکه  نبود،  ایران  هسته ای  انرژی  سیاست  سر  بر  اختالف ها  حِل  تنها  مذاکرات، 

درازمدِت تسلیحاتی رژیم، و مهم تر از آن، نقِش حکومت اسالمی در تحول های منطقه را نیز 

دربر می گرفت. کمک به سیاست های راهبردی امپریالیسم در منطقه ـ و نقشی که دولت 

جمهوری اسالمی می تواند در آن بازی کند ـ بی شک بخشی از گفت وگوهای پشت پرده ای 

بود که همچنان ادامه دارد. بحث و توافق دربارٔه نقش ایران در رویدادهای عراق و سوریه و 

کمک های رژیم ایران به مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر سِر آن، و همچنین، خواسِت 

امپریالیسم در رویدادهای  با  ایران  آمریکا در زمینٔه هماهنگ شدن نسبِی سیاست های 

ازجمله  خلیج فارس،  عربی  کشورهای  همچنین  و  فلسطین  لبنان،  پاکستان،  افغانستان، 

کلیدی ترین مضمون های گفت وگوهای دولت روحانی با دولت آمریکا و اتحادیٔه اروپا بود. 

تا آنجا که به موضع گیری های حزب ما مربوط می شود، حزب تودٔه ایران تخفیِف تنش در 

از طریق گفت وگو را همواره  اروپا  اتحادیٔه  با آمریکا و  ایران  منطقه و حِل اختالف های 

خواستار بوده است، و همچنان بر آن همچون یک اصل برای سیاست خارجی پای می فشارد. 

درپیش گرفتِن سیاست هایی مخرب و تنش برانگیز در دوران هشت سالٔه دولت احمدی نژاد 

ـ و تأییِد کامل این سیاست ها از سوی خامنه ای، فرماندهان سپاه، و نیروهای سرکوبگر ـ 

اقتصادی کشور و  نتیجه یی جز تحریم های مخرب و کمرشکن بین المللی، ورشکستگِی 

شدت یافتن فقر و محرومیت و راندِن ایران به مرز برخوردهای نظامی با امپریالیسم و 

به گمان حزب  نداشت. درعین حال،  به همراه  ارتجاعی منطقه  دیگر کشورهای  و  اسرائیل 

تودٔه ایران، راهبرِد رژیم، یعنی: سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم، به سوِد منافع ملی، 

تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و استقالل میهن ما نبوده و نمی تواند باشد.

شعارهای  لوای  زیر  که  فاجعه بار  سیاست های  این  از  جدی  انتقاد  ضمن  ما  حزب 

»اسالمی ـ ناسیونالیستی« و به اصطالح »ضد استکباری« پنهان شده بودند، درعین حال از 

گفت وگو به منظوِر حِل تنش های خطرناک در منطقه دفاع کرد و بر اصل شفافیت این 

مذاکرات و تأمین خواست های ملی میهن مان تأکید ورزید. پس از طی شدن روند طوالنی 
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نمایندگی  هیئت های  میان  مذاکره  هفته ها  از  پس   ،۱۳۹۴ تیرماه  در  سرانجام  مذاکرات، 

فرانسه،  چین،  روسیه،  بریتانیا،  )آمریکا،   »۱ به عالؤه   ۵« کشورهاِی  و  جمهوری اسالمی 

از سوی فدریکا  بیانیه یی مشترک،  به صورت  ایران،  با  اتمی«  آلمان(، چارچوِب »توافق  و 

اتحادیه اروپا، و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه  موگرینی، مسئول سیاست خارجی 

ایران، در شهر لوزان سوئیس اعالم گردید.

به رهبری ولی فقیه  و  نظر  زیر  او  به گفتٔه  ـ که  را  نتیجٔه مذاکرات  محمدجواد ظریف 

رژیم انجام شده بود ـ پیروزی بزرگ دیپلماسی ایران اعالم کرد. این درحالی بود که به شکل 

سؤال برانگیزی بسیاری از نکته های اساسی این توافق که به طورجداگانه از سوی وزارت 

از  صادرشده  بیانیٔه  در  بود،  گزارش شده  جهان  گروهی  رسانه های  و  آمریکا  امورخارجه 

کرد:  اعالم  بیانیه یی  در  موقع  همان  در  ما  حزب  بود.  نیافته  بازتاب  ایران  دولت  سوی 

خواست های  اساسی  بخش  والیت فقیه،  رژیم  است،  شده  گزارش  تاکنون  آنچه  اساس  بر 

در  ایران  تغییر سیاست های هسته ای  و  زمینٔه غنی سازی  در  به عالؤه ۱«   ۵« کشورهای  

مهم ترین  بر سر  مدعیات ظریف،  برخالِف  است. همچنین،  پذیرفته  را  گذشته  سال  ده 

مذاکرات  در حکم خط قرمز  آن  بر  نیز  مذاکره کننده  و هیئت  رژیم  که رهبر  مسئله یی 

توافقی  ـ  از سوی آمریکا و کشورهای غربی  لغِو کامِل تحریم ها  ـ یعنی  تأکید داشتند 

صورت نگرفته است و تحریم ها به صورت مرحله ای و تنها با »راستی آزمایی« همه جانبٔه 

ایران در اجرای تعهدهایش، برداشته خواهند شد. برخالف تبلیغات گستردٔه سران رژیم 

و شعار »ُبرد، ُبرِد« دولت روحانی و همگامِی شماری از نیروهای اپوزیسیون در تمجید 

از دولت به این خاطر، همچنان که حزب ما تأکید کرد حاصِل فاجعه بار سیاست خارجی 

رژیم والیت فقیه، با رهبری و کارگردانی علی خامنه ای، در بیش از یک دهٔه گذشته، جز 

تنش های خطرناک در منطقه و تحریم های مخرب اقتصادی ای که زندگی را بر میلیون ها 

نگرانی جدی هم  این  حتی  اینک  و  است  نبوده  دیگری  چیز  کرده،  تحمل ناپذیر  ایرانی 

وجود دارد که حق طبیعِی کشور ما برای بهره ورِی صلح آمیز از انرژی هسته ای و ادامٔه کار 

تحقیقاتی و علمی ایران در این عرصه نیز ازاین پس به تأیید از سوی ایاالت متحده آمریکا 

نیازمند باشد. از سیاست »استقبال از تحریم ها« ـ که از سوی احمدی نژاد، رئیس جمهور 

سیاسِت  تا  ـ   اجرا شدند  و  تبلیغ  الریجانی  علی  کسانی همچون  و  ولی فقیه  برگماردٔه 

سیاست   ذلت بار  شکسِت  بر  روشنی  دلیل  آن ها  همگی  ولی فقیه،  قهرمانانٔه«  »نرمش 

خارجی حکومت جمهوری اسالمی در هشت سال گذشته و یادآوِر سیاست فاجعه بار رژیم 

و سران آن در مورد ادامٔه جنگ خانمان سوز ایران و عراق و نوشیدِن جام زهر صلح از سوی 
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خمینی، در تیرماه ۱۳۶۷، بود.

تأکید داشت  این اصل  بر  بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب در فروردین ماه ۱۳۹۴، همچنین 

منطقه  در  خطرناک  تنش های  تخفیِف  و  اختالف ها  حل  موافِق  همواره  ما  »حزب  که: 

جنگ طلبی  نیروهای  که  نیست  شگفتی  جای  است.  بوده  مذاکره  طریق  از  خاورمیانه 

مانند رژیم نتانیاهو در اسرائیل و رژیم سرسپردٔه عربستان سعودی در منطقه و همچنین 

نیروهای جنگ طلب در جناح های حکومتی رژیم ایران ـ ازجمله شماری از رهبران سپاه 

و نیروهای انتظامی و کسانی همچون شریعتمداری، سردبیر کیهان ـ با موضع گیری هایی 

هماهنگ و همسان، مخالفت شان را با هرگونه مذاکره و توافقی  اعالم کرده اند. حزب 

راه حل  تنها  به عنوان  شفاف  و  پیگیر  مذاکرٔه جدی،  رویکرد  اتخاذ  از  استقبال  ما، ضمن 

اختالف های موجود در رابطه با مسائل هسته ای و تحقق توافقی همه جانبه که منافع 

مانورهای  به جای  روحانی  دولت  و  رژیم  که  است  معتقد  کند،  تأمین  را  ملی کشورمان 

همٔه  شفافیت  با  باید  صورت گرفته،  توافق های  جزییات  دربارٔه  دروغ گویی  و  تبلیغاتی 

جزییات توافق صورت گرفته را منتشر کنند. اینکه میان بیانیٔه انتشاریافته از سوی وزارت 

امورخارجه آمریکا و بیانیٔه انتشاریافته از سوی دولت ایران تفاوت هایی چشمگیر وجود 

معتقد  ما  باشد. حزب  پایدار  و  توافق های جدی طوالنی  بیانگر  نمی تواند  قطعاً  دارند، 

است که، همچنان که مبارزٔه همه نیروهای مترقی با سیاست های مخرب و ماجراجویانه 

رژیم، در عرصٔه داخلی و جهانی، سرانجام ولی فقیه و دولت برگماردٔه او را به عقب نشینی 

وادار کرد، با ادامه دادن به این مبارزه و فشارها، باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای 

ادامه  به سیاست های مخرب و ماجراجویانٔه یک دهٔه گذشته  بتواند همچنان  گوناگون 

دهد و امکان رشد صلح آمیز اقتصادی و فن آوری کشور را با مخاطره روبه رو کند.«

 

رفقا!

یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن توجه داشت، تأثیر سیاست های ماجراجویانٔه 

رژیم در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران و پیامدهای مخرب آن برای میهن ماست. 

تنش های  و  جنگ  درگیِر  افغانستان  و  یمن  لیبی،  سوریه،  عراق،  کشورهای  درحالی که 

با  »داعش«  همچون  ضدانسانی ای  و  ارتجاعی  عمیقاً  نیروهای  و  نظامی اند  مخرب 

را  جدی ای  خطرات  متحدانش  و  آمریکا  امپریالیسم  غیرمستقیم  و  مستقیم  کمک های 

آورده اند،  به وجود  منطقه  در  دمکراتیک  و  مردمی  رشد جنبش های  و  پاگرفتن  برابر  در 
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سیاست های تنش آفرین و مداخله جویانٔه رژیم در منطقه به طورِقطع در تضاد آشکار با 

منافع ملی میهن ما قرار  می گیرد.

و  خلق ها  حقوق  با  ارتباط   در  والیت فقیه   رژیم  سرکوبگرانٔه  و  مخرب  سیاست 

اقلیت های مذهبِی ایران، یعنی سیاستی که در هفته های اخیر نمودهای خطرناک ناشی 

از آن، از جمله یورش نظامی سپاه پاسداران به کردستان و درگیری های نظامی با پیشمرگه 

های حزب دموکرات کردستان ایران را شاهد بوده ایم، می تواند برای به  مخاطره انداختن 

کامل حقوق  تحقق  قاطع  مدافع  ایران  تودٔه  کند. حزب  بسترسازی  ایران  ملی  حاکمیت 

که  است  معتقد  و  است،  فدرال  و  دمکراتیک  آزاد،  ایرانی  چارچوب  در  ایران  خلق های 

تحقق حقوق خلق های ایران، بخشی جدایی ناپذیر از مبارزٔه مردم ما در مسیر استقرار 

حاکمیت مردم و طرد رژیم والیت فقیه است. برخوردهای نظامی در چنین شرایط پیچیده 

و خطرناکی نمی تواند زمینه ساِز تحقق حقوق خلق های محروم و ستمدیدٔه ایران باشد.

 

رفقا!

برخالف مدعیات رژیم مبنی بر این که با امضای توافق نامٔه »برجام«  بحراِن اقتصادی 

که  همان طور  رفت،  خواهد  شدن  به حل  رو  به سرعت  آن  اجتماعی  عواقب  و  کشور 

پیش بینی می شد نه تنها بحراِن اقتصادی کشور حل نشده و حتی کاهش هم نیافته، بلکه 

عمده شاخص های اقتصادی همچنان از نابسامانِی اوضاع و دامنه دار شدن و تعمیِق درٔه 

میان فقر و ثروت حکایت می کند. نکتٔه جالب در این زمینه این که، رسانه های ذوب شده 

روحانی  دولت  گذاشتِن  فشار  زیر  به منظوِر  اقتصادی  خراب  اوضاع  ادامٔه  از  والیت  در 

انتقادهای  با  شریعتمداری  کیهان  ریختِن  تمساح«  »اشک  تفاوت  می کنند.  بهره جویی 

معتقدیم  ما  که،  است  این  در  ایران  کنونی  نابسامان  وضع  ادامه  از  مترقی  نیروهای 

وضعیت بحرانی کنونی به طورِعمده به سبب سیاست های کالن اقتصادی تحمیل شده از 

که  مشاورانی  و  فکر  اتاق  است،  »رهبری«  دفتر  مشاوران  و  فکر  اتاق  و  ولی فقیه  سوی 

همگی به سیاست های نولیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول معتقدند. و 

تا این سیاست ها ادامه دارد وضعیت بحرانی کنونی تخفیفی پیدا نخواهد کرد. واقعیت 

دولت  سوی  از  اتخاذشده  اقتصادی  سیاست های  کلیدی  شاخص های  میان  که  است  این 

احمدی نژاد و دولت روحانی تفاوت چندانی وجود ندارد. جهت گیری اصلی حرکت هر دو 

دولت به سمِت خصوصی سازی گسترده تر، برداشتن موانع قانونی برای استثمار افزون تر 
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چتر  برداشتِن  به هدِف  روندی  در  و  کار(،  قانون  اصالِح  به اصطالح  نمونه،  )برای  کارگران 

حمایت اجتماعی از سر میلیون ها خانواده ایرانی همراه با عنوان پرطمطراِق »هدفمند 

کردن یارانه ها«، بوده است.

بشدت  وضعیت  دربارٔه  وزیرش   ۴ افشاگرانه  نامٔه  پی  در  روحانی،  دولت  هنگامی که 

بحرانی اقتصاد کشور، از »بستٔه ضد رکود«  اقتصادی رونمایی کرد، حزب ما ضمن بی ثمر 

دانستن  چنین مانورهایی برای تخفیف نارضایی مردم، به این نکته اشاره کردیم که بحث 

نامٔه ۴  انتشاِر  با  به آن هرچند  اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف  دربارٔه وضعیت 

وزیر روحانی شدت پیدا کرد، اما واقعیت آن است که ورشکستگِی اقتصادی کشور ـ که 

پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میهن مان 

بلکه  نیست،  گذشته  چندماه  به  مربوط  یا  چندهفته ای  پدیده یی  ـ  است  گرفته  را 

نتیجٔه سیاست های کالن اقتصادی رژیم در سال های اخیر است، یعنی سیاست هایی که 

به طورِعمده  بر مبنای تأمین منافع کالن سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک ـ 

انگلی در چارچوب داللی و رانت خواری و بر ضِد پیشُبرد امر تولید داخلی تنظیم شده اند.

روزنامه شرق، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴، در گزارشی، ضمن اشاره به درآمدهای نجومِی نفت در 

دهٔه ۸۰ خورشیدی، افشا کرد که بخشی عمده از آن به واردات و قاچاق کاال ]که در حیطٔه 

نفوِذ سپاه و نزدیکان رهبری رژیم اداره می شود[ اختصاص یافته بود، نوشت: »در این دهه 

با استناد به داده های داخلی، واردات رسمِی ایران از  ۱۸ میلیارد دالر به ۶۲ میلیارد دالر و بر 

پایه داده های جهانی از ۱۷ میلیارد دالر  به ۷۴ میلیارد دالر رسید.« بر اساس همین گزارش: 

»در سال های اخیر میزان قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دالر اعالم شده است. ... قاچاق ورودی 

به کشور از طریق امارات، حداقل ۴۱ میلیارد دالر بوده است. ... در دهٔه ۸۰ ]خورشیدی[ 

مجموع تجارت سیاه با امارات ۱۲۷ میلیارد دالر بوده است.«

این درآمِد نجومی از طریق قاچاق واردات ـ که به طورِعمده در دست سپاه و شرکت های 

وابسته به آن است ـ را قیاس کنید با وضعیت به شدت وخیم معیشتی زحمتکشان در 

ایران و زندگی میلیون ها شهروند با گذرانی زیر خط فقر. درحالی که حقوق شهروندان و 

خصوصاً کارگران و زحمتکشان شهری همگام با رشد تورم افزایش نیافته است، که این امر 

به تشدید محرومیت میلیون ها خانواده منجر شده است، وضعیت در روستاهای کشور 

نیز بسیار وخیم شده است و با ادامٔه مهاجرت  گسترده روستاییان به شهرها بر وخامت 

در   ،۱۳۹۴ مهرماه   ۱۳ مهر،  افزوده می شود. خبرگزاری  اجتماعی کشور  ـ  اقتصادی  بحران 
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جمعیت  که  ـ  کار  وزارت  از  به نقل  و  پرداخت،  روستاییان  اشتغال  موضوع  به  گزارشی، 

روستایی کشور را ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برآورد می کند ـ نوشت: »نکتٔه حائز اهمیت 

اینکه ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور ازنظر اقتصادی غیرفعال و 

درواقع دچار بیکاری هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. ... بیش از 

۲ میلیون نفر از این افراد زیر ۲۰ سال سن دارند.«

اقتصاد  و رشِد ۵ درصدی  تورم  مهاِر  نورزی سال ۹۵،  پیام  در  آقای روحانی  درحالی که 

کشور را بشارت داد، بر اساس آخرین داده های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی در 

خردادماه امسال، نشانه یی از این بهبود اوضاع در کوتاه مدت وجود ندارد و درواقع تنها 

در دو ماه اول سال ۹۵ شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ایران به میزان ۴؍۷ درصد 

افزایش یافته است.

بحراِن رکود و افزایش نرخ بیکاری یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی ـ اجتماعی 

کشور است که به عقیدٔه کارشناسان اقتصادی دولِت روحانی نتوانسته برنامه یی مدون و 

مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغال زایی پیاده کند. به گزارش پایگاه خبری »اقتصاد 

ایرانی«، ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۵، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر 

امشب شبکٔه خبر سیما، با اعالم اینکه در سال ۹۳ نرخ بی کاری ۴؍۱۰ درصد و در سال ۹۴ 

با  ۶ دهم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسید، اعالم کرد: »اکنون نرخ رشد صنعت منفی، و 

نرخ رشد خدمات صفر ... است.«

بیان  با  ایران  آمار  ماه ۹۵، رئیس مرکز  به گزارش روزنامه شرق، ۲۵ فروردین  همچنین 

اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری 

مردم است، گفت: »اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰ درصدی دارد.« عادل آذر ادامه 

داد که، اکنون نرخ بیکاری در میان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور ۳؍۲۳ درصد است که نسبت 

به گفتٔه  بیکاری کشور که معادل ۱۱  درصد است، بحران محسوب می شود.  به نرخ کل 

عادل آذر: »جمعیت شاغل کشور ۲۴ میلیون نفر و ورودی به بازار کار ۸۴۰ هزار نفر در 

سال است. ... کل بیکاران سال ۹۴ در میان دانش آموختگان فوق دیپلم به باال، ۹۹۸ هزار و 

۵۰۰ نفر است، و ۱۳۰ هزار نفر با تحصیالت کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی 

بیکار هستند.«

با  مصاحبه ها یی  کشور،  اقتصادی  بحران  مورد  در   ،۱۳۹۴ مهرماه   ۲۶ »فرارو«،  سایت 

استاد  راغفر،  این مجموعه مصاحبه ها حسین  در  داد.  انجام  اقتصادی کشور  کارشناسان 
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دانشگاه، گفت: »ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در 

اندازه های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی پردازد، 

فضای کسب وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی 

ورشکست و از فعالیت خارج شدند.«

فرخ قبادی، نیز در مطلبی در »دنیای اقتصاد«، ۳ آبان ماه ۱۳۹۴، در ارتباط با بستٔه »ضِد 

این “بسته”  یا برخی مدعی شوند که  اگر کسانی تصور کنند  رکوِد« دولت،  نوشت: »اما 

به نحِو  حتی  یا  کرد  خواهد  درمان  را  کشور  اقتصاد  شدید  رکود  که  است  نوشدارویی 

معنی داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم اکنون می توان سرخوردگی آن ها را در آینده ای 

نه چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی خبری محض از دامنه و 

عمِق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانٔه ناآشنایی با “جعبه ابزاری” است 

که سیاست گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان سخِت رکوِد تورمی در دست دارند.«

نجومِی  رشد  موضوع  به  گزارشی،  در  نیز   ،۱۳۹۴ آبان ماه   ۳ صنعت،  جهان  روزنامٔه 

نقدینگی در ایران، که یکی دیگر از پدیده های مخرب اقتصادی بیمار ایران است پرداخت 

و نوشت: »بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار 

غیرمتشکل پولی )مؤسسه های مالی غیرمجاز( وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، 

کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون ]یک میلیون میلیارد[ تومان است.«

 

رفقا!

هدف از بیان این مختصر دربارٔه وضعیت اقتصادی ایران، توجه به این نکته است که با 

ادامٔه وخامِت وضع اقتصادی و تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما، جامعه به سمت 

تنش های جدید و اعتراض های گستردٔه اجتماعی می رود که حزب ما و نیروهای مترقی 

و اصالح طلب کشور باید خود را برای آن آماده کنند. بدیهی است که سران رژیم نیز از 

ابعاد بحران کنونی به طوِر دقیق آگاه اند. ازاین روی، تالش آنان در سال های اخیر کنترِل جو 

نارضایتی در جامعه و استحالٔه جنبش اعتراضی و اصالح طلبی و محصور کردِن آن ها در 

چارچوب هایی ست که برای ادامٔه حاکمیت بی خطر بوده باشد.

حزب ما، در آستانٔه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات مجلس خبرگان 

رهبری اشاره کرد که، باتوجه به فضای سیاسی میهن، به نظر می رسد فرصت طلبانی که 
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با  هماهنگ  ـ  نمی شوند  شناخته  اصالح طلب  هیچ گاه  اما  می نامند  اصالح طلب  را  خود 

اصالح طلباِن مماشات طلب و وازده های سیاسِی خارج از کشور ـ درصددند تا این مضمون 

را جا بیندازند که جنبِش مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره یی ندارد، و برای رسیدن 

به  این منظور، باید فضای  مجلس آینده را طوری تنظیم کرد تا به اصطالح تندروها در آن 

نقِش کمتری داشته باشند و کفٔه ترازوی مجلس به نفع نیروهایی که معتدل ترند سنگینی 

کند. در زمرٔه این نیروهای »معتدل« از کسانی مانند الریجانی، رفسنجانی، و یا همفکران 

در  که  شناخته شده ای  عنصر  اصغرزاده،  ابراهیم  می شد.  برده  نام  آنان،  به  نزدیکان  و  

به شکست کشاندِن »شورای شهر تهران« در دوران اصالحات نقش اصلی را برعهده داشت، 

در سخنانی، با اشاره به اینکه »دود سفید وحدت« از اردوگاه اصالحات بلند شده، گفت: 

»مهم تر از اجماع اصالح طلبان جمع شدن آن ها حول یک محور است و آن محوِر حمایت 

از دولت یازدهم است. این مهم است که اصالح طلبان و اعتدال گرایان در حمایت از دولت 

امروز به وحدت رسیده اند. برای همین ]هم[ محوری ترین شعاِر آن ها در انتخابات آینده 

حمایت از دولت روحانی خواهد بود«  ]خبرگزاری ایلنا، ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴[.

غیر از مسئله ها و بحث های مرتبط با انتخابات مجلس، مضمونی که در جریان برگزارِی 

انتخابات اسفندماه ۹۴ توجه بسیار بدان شد جا انداختِن تعریفی مخدوش از اصالح طلبی 

بود که دربارٔه آن به طورِجدی بحث و پیگیری شد. آن چه در گفته ها و اظهارنظرهای کسانی 

همچون عارف، موسوی الری و نیروهای موسوم به اصالح طلب شنیده یا خوانده می شد، 

فاصله گرفتن و  دور شدِن قطعی آنان از اصالح طلبی و آرمان های جنبش اصالح طلبی در 

ایران بود. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از جمع بندِی سخنان این افراد ارائه دهیم، می توان 

گفت: طیِف معینی از نیروهای سیاسی ـ در هماهنگی با داخل و خارج از کشور ـ تالش 

کردند برنامه یی را پیاده کنند که عنوانش »اعتمادسازی با حاکمیت« و هدف اصلی اش 

تسلیم شدن در برابر خواست های ولی فقیه بود. چنین برنامه یی، چیزی نبود که در طول 

چند هفته کارزار انتخاباتی بتوان آن را سازمان دهی کرد، بلکه محصوِل تنظیم و اجرای 

روندی برنامه ریزی شده   با هدف پایین آوردِن سطِح خواست های مردم و مهندسِی آن ها ـ 

به خصوص در پی روی کار آمدن حسن روحانی ـ بود.

انتخابات  در  شرکت  هواداراِن  کاروان  افتادِن  به راه  سیاسی  فضای  در  ما،  حزب  ارگان 

به هر قیمتی، تأکید کرد که ازنظر رژیم والیی حاکم در ایران، نخستین وظیفٔه انتخاباِت 

دواِم حکومت  و  تقویت  به منظوِر  قدرت  هرِم  در  نیروها  توازن  کردِن  برقرار  اسفندماه، 

والیی بنا بر وضعیت تازٔه ناشی از ضرورت های اقتصادی و ارتبطات های جدید بین المللی 
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جمهوری اسالمی با آمریکا و جهان است. دّومین وظیفٔه انتخاباِت اسفندماه، بنا به دستور 

بودِن  قدغن  و  رعایِت حق الناس  برای  نظارت  اجرای  خامنه ای: »حضوِر حداکثری...  علی 

مخالفت با نتایج انتخابات« است. دلیل اصلِی صدور این دستور از سوی ولی فقیه ـ برای 

مهندسی کردِن انتخابات ـ را علی الریجانی بدین صورت توضیح داد: »انتخابات باشکوه 

اینکه، شنبٔه  نیز  ایران را در صحنٔه بین المللی محکم تر می کند.«   توجه برانگیز  جایگاه 

گذشته، ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ ، علی خامنه ای، در سخن رانی ای در قم، در مورد حضوِر حداکثری 

مردم در انتخابات، اعالم کرد: »همچون گذشته اصرار داریم که همه، حّتی کسانی که نظام 

را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق ها بیایند.«  اشارٔه علی خامنه ای به همچون گذشته، 

تأکید بر رهنمودی شبیه به این بود که در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ اعالم کرد. 

پس از برگزیده شدن حسن روحانی، رفسنجانی انتخابات ۹۲ را دمکراتیک ترین انتخابات 

جهان خواند. بنابراین، اگرچه انتخابات اسفند ۹۴ مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 

پای بند به حفِظ رژیم  اما معتقد و  با یکدیگر  رهبری رقابت جناح های مختلف درگیر 

والیت فقیه را دربر داشت، تغییرهایی را بدین لحاظ در شکل و پیرایش روبنای سیاسی 

موجب شد. اّما محصول نهایِی این انتخاباتـ  در زیر سایٔه دیکتاتوری والییـ  نمی توانست 

تغییری اساسی و پیگیر در مسیر گذاِر جامعه از استبداد، فراهم آورد.

با  ـ  ما  حزب  انتخابات،  در  نامزدی  برای  نفر  هزار  یازده  از  بیش  اسم نویسی  باوجود 

پیش بینی اینکه شورای نگهبان ارتجاع اجازه نخواهد داد نامزدهای مستقل و دگراندیش 

حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند ـ اعالم کرد: ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در 

رژیم والیت فقیه به توضیح و تفسیر زیادی نیاز ندارد. آنچه در کشور ما در دهٔه گذشته 

زیر  عنواِن انتخابات برگزار شده است، در نقض آشکار چارچوب های متعارف انتخابات آزاد 

و دموکراتیک، همواره کارزاری نمایشی و  سازمان یافته  بوده است که تأیید شدگان از سوی 

ولی فقیه، شورای نگهبان و رهبری سپاه، در کناِر اندک شمار چهره هایی بی خطر برای مهره 

چینی در مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری ـ افرادی امتحان پس داده و معتقد به 

رژیم والیت ـ در آن شرکت دارند.

ریاست  انتخابات  آستانه  در  که  سخنانی  در  پیشین،  رئیس جمهوری  خاتمی،  محمد 

جمهوری سال ۹۲ بیان کرد، با شجاعت و صراحت، چگونگِی برگزاری انتخابات در حکومت 

فقها را این چنین توصیف کرد: »اگر بنا باشد اصالح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج 

کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آنچه مهم است این است 

که کسانی را که نمی خواهند نیایند، و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه 
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اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش ازآنچه می خواهند رأی بیاوریم!«

ـ  از افراد و چهره های مستقل، ملی  ما ضمن به فال نیک گرفتِن نامزدی شمار زیادی 

مذهبی و اصالح طلب در انتخابات مجلس شورای اسالمی، معتقد بودیم که باید تالش کرد 

تا مبارزه با نظارت استصوابِی شورای نگهبان، به منظوِر وادار کردن رژیم به تأییِد صالحیِت 

این افراد را به مبارزٔه اجتماعی ای گسترده  بر ضِد استبداد تبدیل کرد، و همراه با شدت 

بخشیدن به فشار اجتماعی بر حکومت، جلو رد صالحیت فله ای این نامزدها را گرفت. اما 

انتظار می رفت، متأسفانه »شورای سیاست گذاری اصالح طلبان«، به رهبرِی  همان طور که 

عارف، نه تنها مردم را به چالش طلبیدِن ارتجاع فرانخواند، بلکه مردم و جنبش اصالحات را 

از هرگونه حرکت اعتراضی منع کرد و اساِس کار را بر مذاکره و تالش در جهت زدوبندها و 

توافق های پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق کردن با »رهبری« رژیم گذاشت. آقای عارف 

در توجیِه سیاست های تسلیم طلبانه ای که او و همفکرانش در این مورد تبلیغ می کردند، 

می شد  احساس  چراکه  کنیم  اعتمادسازی  حاکمیت  با  کردیم  سعی  »ما  گفت:  ازجمله 

بخشی از جریان اصالحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم 

نابخردانه و تسلیم طلبانه،  این سیاست  نتیجٔه   »... انقالب هستیم.  که ما بخش اصلی 

قلع وقمع اکثریت قاطع نامزدهای اصالح طلب، دگراندیش و ملی ـ مذهبی از سوی شورای 

و  اصالح طلبان«  رئیس »شورای سیاست گذاری  عارف،  مذاکرات  بود. حاصِل  رژیم  نگهبان 

دیگر سران این شورا و دولت روحانی با سراِن رژیم این بود که ـ به گفتٔه عارف ـ شورای 

نگهبان از ۳۰۰۰ نامزِد انتخاباتی اصالح طلب فقط ۳۰ نفر را رد صالحیت نکرد و در بسیاری 

از شهرستان ها هیچ نامزد اصالح طلبی باقی نماند.

روشن است که حزب ما و نیروهای مترقی چنین سیاست های تسلیم طلبانه ای را عملکردی 

در راستای یاری رساندن به تحقق کامل برنامه های رژیم والیت فقیه به منظور مهندسِی 

این  با  این روی، ضمن مخالفت قاطعانه  از  خواست های جنبش اصالحات می دانستند، و 

سیاست، اعالم کردند: ما برعکس معتقدیم که »پروژٔه  اعتمادسازی با حاکمیت« درعمل 

سیاست های  نطلبیدن  چالش  به  و  سیاسی  مبارزٔه  از صحنٔه  مردم  کردن  خارج  به معنای 

ولی فقیه و شورای نگهبان، و در خدمت به تحکیم استبداد و برخالِف مصالح مّلی میهن 

دوراهِی  سر  بر  را  مردم  بودند  مصمم  دیگر،  باِر  والیت فقیه،  رژیم  َبزَک کنندگان  است. 

انتخاب میان  »بد و بدتر« قرار دهند، درحالی که مضمون رژیم دیکتاتوری والیی همانی 

که بوده بدون تغییر خواهد ماند. آن طور که بخش اعظم کارنامٔه این حاکمیت تنگ نظر 

و تاریک اندیش نشان می دهد، به غیراز  انجام برخی تغییرات ظاهری و سطحی در زندگی 
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توده های مردم از سوی آن، دورنمای دیگری در حال و آیندٔه آن نمی توان تصّور کرد.

ابوالفضل قدیانیـ  زندانی سیاسی در هردو رژیم شاهنشاهی و والییـ  با انتشار بیانیه یی 

)آذرماه ۱۳۹۳(، به اصالح طلبان هشدار داده بود که مراقب باشند به بهانٔه تعامل با »نظام«، از 

حقوق ملت عقب نشینی نشود. قدیانی در مورد پروژٔه مهندسِی نیروهای اصالح طلب ـ بنا 

بر نسخٔه موردقبول »نظام«ـ  می گوید: »صاحِب این قلم پیش تر از این ها، در مورد سناریوی 

در  را  کتک خور  نقِش  به اصطالح  که  مطیع امری  و  خوب  اصالح طلبان  تولیِد  و  تهیه 

خیمه شب بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم.«  قدیانی به تقابِل قاطعانٔه 

رژیم والیت فقیه با فرایند اصالحات اشاره می کند و پروژٔه به انحطاط کشاندن اصالح طلبی 

را، به درستی، این گونه بیان می کند: »اگر در پی کودتای ننگین ۳۲ شاِه مطلق العنان آن روز 

با توهم پیش گیری از انقالب و دگرگونی به فکِر »انقالب سفید شاه وملت« افتاد، گویا آقای 

علی خامنه ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای ۸۸ به خیال 

ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق طلب سبز بر سر مشروعیت اش آورده، دست به کار 

»اصالحات سفیِد رهبر و ملت« شده است. بنابراین به همان شکل که شاه انقالبی میل به 

دگرگونی واقعی نداشت، رهبر اصالح طلب هم سودای اصالحات ندارد.«

 

رفقا!

و  والیت فقیه  رژیم  گونٔه  بر  توده ها  محکم  سیلِی  ما،  گمان  به  انتخابات،  نتیجٔه 

از  تن  میلیون  ده ها  نکردِن  بود. شرکت  اصالحات  ماسک  پنهان شده پشت  تسلیم طلباِن 

واجدان شرایط شرکت در انتخابات، و سپس رأی دادِن شرکت کنندگان در انتخابات به شکلی 

که مزدورانی همچون محمد یزدی و مصباح یزدی از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندند 

ـ و برای نمونه، جنتی تنها پس از پذیرش جابه جایِی آرا از سوی وزارت کشور دولِت روحانی 

توانست به مجلس خبرگان راه یابد ـ در کناِر آرای بسیار پایین کسانی همچون عارف، در 

مقام نمایندٔه اول تهران، که تنها با کسب کمی بیش از ۲۰ درصد آرای واجدان شرایط به 

مجلس راه یافت، نشانگر آن بود که مردم ما به طورِجدی و قطعی از این بازی های سیاسی 

انتها هدفش حفظ نظام سیاسی حاکم است به شدت منزجر و خسته شده اند و  که در 

جایگزینی را برای به چالش طلبیدن حاکمیت استبداد در میهن ما می جویند.

که  چهره هایی  و  ری شهری  محمد  همچون  مرتجعانی  به  دادن  رأی  به  مردم  تشویِق 

اجرای اشد مجازات  برای رهبراِن حصر شدٔه جنبش سبز را خواهان بوده اند، نشانگر سقوط 
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اخالقی  سیاسِی کسانی است که مدعی اصالحات در ایرانند و خود را مدافع اصالح معرفی 

تلِخ رأی دادن به چهره هایی همچون ریشهری و  می کردند و می کنند. ازجمله ثمرهای 

انتخاِب جنتی به ریاست مجلس خبرگان و مرتجعی  امید« حضرات،  دیگران در »لیست 

همچون الریجانی به ریاست مجلس شورای اسالمی با آراِی باال بود. مدافعاِن »لیست امید« 

ناگهان به هوش آمدند و دیدند که شمار چشمگیری از انتخاب شدگان در این لیست، به قول 

کواکبیان، عکس یادگاری شان را با آنان ]یعنی: با اصالح طلبان[ گرفته اند ولی زنبیل هایشان 

انتخاب هیئت رئیسٔه مجلس خبرگان  نتیجٔه  درمجموع،  کرده اند.  آویزان  دیگری  را جای 

رهبری و مجلس شورای اسالمی، ُمهِر تأییدی بر این برداشت بود که: نمی توان از دروِن 

چارچوب های تعیین شدٔه رژیم والیت فقیه و تأییِد نظارت استصوابِی جنتیـ  یزدی و رهبرِی 

سپاه و نیروهای سرکوبگر، تغییراتی را زمینه ساز شد که حاکمیِت بی چون وچرای استبداد 

را به چالش بطلبد. باال بردِن بی پایٔه انتظارهای مردم جان به لب رسیده با دوام بخشیدن 

به نظم استبداد و ستمگری بر پایه  نظریه پردازی های بی پشتوانه، به جز دلسردِی مردم از 

اصالح و بی اعتبارِی اصالح طلباِن استحاله شده در حاکمیت، نتیجه یی در بر نخواهد داشت.

برنامه های  با  مقابله  برای  اجتماعی  نیروهای  بسیِج  و  جدی  چاره یی  فکر  به  باید 

حاکمیت ارتجاع بود. ادامٔه اوضاع وخیم اقتصادی اجتماعی کشور، باوجود امضاِی »برجام«، 

آماده  نشانه های  ازجمله  اقتصادی،  فشارهای  ادامٔه  از  زحمتکشان  نارضایی  رشِد  نیز  و 

شدِن زمینه برای تنش های گسترده تر اجتماعی در کشور است. باید با بسیج گردان های 

اجتماعی، با اتحاِد عمل و تالش در راه سازمان دهی اعتراض های پراکندٔه مردم، راه را برای 

امکان های موجوِد جامعه، هموار ساخت.  پایٔه  بر  اعتراضی ای سراسری،  بازسازِی جنبش 

و  ملی  نیروهای  آمد.  نخواهد  به وجود  به خودی خود  مردمی  فراگیر  و  قدرتمند  جنبش 

دموکراتیک میهن مان با تعامل و توافق بر سر برنامه یی حداقلی در راستای بسترسازی 

در  تاریخی شان  سهم  می توانند  اجتماعی،  عدالت  برقرارِی  و  آزادی ها  تحقق  به منظور 

تحول های ضروری در شرایط حساس کنونی ایران ادا کنند.

طلبیدن  به چالش  در  اجتماعی  نیروهای  بسیج  عملِی  راه کارهای  بر  تأملی 

حکومت استبدادِی ایران

 رفقا!

کشور  بر  والیت فقیه  رژیم  بالمنازِع  تسلط  و   ۱۳۵۷ بهمن  مردمی  انقالب  از شکسِت 
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در طول بیش از سه دهٔه گذشته، عمده بحث های نظری و همچنین مبارزات سیاسی و 

اجتماعی در صحنٔه کشور به طورِعمده زیر تأثیِر آمیزه ای از گفتمان و نظریه پردازی هایی 

شایان  آنچه  بوده اند.  لیبرالی  اندیشه های  و  نظر  گفتماِن  از  آموزه هایی  نیز  و  دینی  

توجه  است آن است که، بحث های پیرامون آزادی و کرامت انسانی معموالً بدون درنظر 

و  اجتماعی  الیه های  و  طبقه ها  بین  در  واکنش ها  و  کنش ها  آوردن  به حساب  و  گرفتن 

به طوِر مجرد بیان می شوند، و بنابراین در حِل معضل های عظیمی که جامعه ما با آن ها 

دست به گریبان اند اثری راه گشا ندارند.

اپوزیسیون در شکل دادن به جایگزینی   ناتوانِی  از دلیل های اصلی  به گمان ما، یکی 

نظری و سیاسی در برابر رژیم والیت فقیه، از سویی در بی توجهِی بخش هایی از طیِف 

گونه گون اپوزیسیون ـ یا به عبارتی، نیروهایی درمجموع معتقد به »سوسیال دموکراسی« 

)ملی ـ مذهبی، اصالح طلب، و پاره هایی از نیروهای چپ( ـ به عامِل مبارزٔه طبقاتی در 

تحلیل های نظری و برنامه ای شان است، و از سوی دیگر، به دلیِل درک نادرست بخش هایی 

از نیروهای چپ از مرحله های مبارزه و شرایط مشخص عینی کنونی جامعٔه ما و برخورد 

کردن اراده گرایانه و شعارگونه این نیروهای چپ  با نقش مبارزٔه طبقاتی و مبارزٔه جنبش 

کارگری در شرایط کنونی جامعٔه ما در ایران است.

مبارزٔه طبقاتی، اصلی قانونمند و گریزناپذیر است که مستقل از اراده و ذهنیِت نیروها 

و فعاالن سیاسی در جامعه هایی که اقتصاد سیاسی شان بر اساس نظام سرمایه داری بنا 

شده است به طور دائم درکار است. اما در مرحلٔه کنونِی مبارزه برای تغییر در کشور، هدِف 

نخست و اولویت جنبش مردمی گذار از دیکتاتورِی والیت فقیه و دفع کامل برنامه های 

نولیبرالیسم اقتصادی است. برای برآورده کردن این منظور، برپایِی اتحادهای تاکتیکی بین 

قشرها و طبقه ها در سطح ملی و در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی، ضروری است. 

واقعیت این است که، قشرها و طبقه های تشکیل دهندٔه جبهٔه وسیعی که ما آن  را »جبهٔه 

بلکه  ندارند،  مشترک  منافعی  اقتصادی  زمینه های  همٔه  در  نامیده ایم،  ضِددیکتاتوری« 

حتی در تضاد با یکدیگر هم قرار دارند. اما این نداشتِن اشتراِک منافع و داشتِن تضادهای 

اصلی  تضادهایی  دیکتاتوری،  از  ما  کشور  گذاِر  کنونِی  مرحلٔه  در  اجتماعی  ـ  اقتصادی 

نیستند و می توانند مدیریت شوند. مدیریِت این تضادها ـ باتوجه به مخرج مشترک های 

و  مترقی  نیروهای  عمل  اتحاِد  مستلزم  ـ  ملی  عرصٔه  در  مختلف  طبقه های  و  الیه ها 

عمل گرایِی سیاسی هوشمندانه، و یا به عبارت دیگر، مبارزه و فعالیت عملی برای گذار به 

مرحلٔه ملی است. ازاین روی، تمرکِز توجه بر شیؤه مبارزه، پیچ وخم ها و ظرافت های کار 
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به قصد رسیدن به این مرحله و گشودن مسیِر راِه ایران به  سوی ترقی و رشد، بسیار مهم 

است. هر مبارزٔه اجتماعی ای، اعم از مبارزه در عرصٔه سیاسی، مذهبی، فلسفی، و یا در 

هر عرصٔه ایدئولوژیک دیگر، در واقعیت امر، چیزی جز نموداری کم وبیش روشن از مبارزٔه 

به  نیز  آن ها،  بین  تصادم  و  اجتماعی  طبقه های  موجودیِت  نیست.  جامعه  در  طبقاتی 

درجٔه تکامل وضع اقتصادی و نوع شیؤه تولید و مبادله در جامعه بستگی دارد.

فعالیت  برابِر  در  اساسی  سدی  که  ـ  ایران  در  سرکوب  و  خفقان  فضاِی  ماندِن  پایدار 

علنی نیروهای اپوزیسیون و تعامِل این نیروها با یکدیگر در مقابله با سیاست های رژیم 

والیت فقیه استـ  ازجمله معضل های ریشه دار جنبش آزادی خواهانٔه میهن ما است که به 

حل وفصل نیازمند است. اگرچه حزب ما و همچنین دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه، در 

سال های گذشته، نشست ها و گفت وگوهایی مختلف را در زمینٔه همکاری های گسترده 

و ساختاری کردن این همکاری ها انجام داده اند، با وجود این، تالش ها به ثمری نرسیده اند.

واقعیت این است که، نیروهای اجتماعی در ایران، از طبقٔه کارگر و زحمتکشان گرفته 

تا زنان، جوانان و دانشجویان از کمبود سازمان یافتگی و امکان فعالیت ـ چه در چارچوب 

سازمان های صنفی و چه در صِف حزب های سیاسیـ  محروم  بوده اند و هستند. همین طور 

به  در مسیر دستیابی  ایران  برای سازمان دهی خلق های  مترقی  نیروهای  هم، تالش های 

خود مختاری در چارچوب ایرانی واحد، همواره با سرکوب خشن و گاه نظامِی رژیم روبه رو 

بوده اند. 

سرکوب ساختارهای مستقِل صنفی و همچنین اجازه نیافتِن حزب های واقعی و متکی 

به مردم برای فعالیت، مانع ها و دشواری هایی جدی در راِه سازمان دهی مبارزٔه مردم در 

قالب ساختارهای کالسیِک مبارزه ـ مانند جبهه ـ به وجود آورده اند. تجربه های سال های 

انتخاباتی رژیم در سال ۸۸ و  اعتراض های گستردٔه مردم بر ضِد کودتای  ازجمله  ـ  اخیر 

همچنین مبارزٔه مردم در جریان انتخابات اسفندماه ۹۴ ـ نشان دادند که بر سازمان دهِی 

گسترده ترین نیروهای اجتماعی بر پایٔه شعارهای ملموس روز، باید تمرکز کرد.

حکومت ساختٔه  تشکل های  است.  رشد  درحال  ایران  در  کارگری  اعتراض های  امروز 

این  تا  می کنند  تالش  کار«،  اسالمی  »انجمن های  و همین طور  کارگر«،  »خانٔه  کنترل  زیِر 

حکومت  نظارِت  زیر  به  توخالی  وعده های  و  شعارها  با  را  گسترش یابنده  اعتراض های 

درآورند و از گسترش آن ها و احیاناً پیوند خوردن آن ها به یکدیگر جلوگیری کنند. تهاجِم 

گسترده نیروهای امنیتی ـ در شهرهای مختلف ـ  به حرکت های اعتراضی کارگران و به 
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شالق بستن کارگران معترض، ازجمله کارگران معدن »آق دره«، در هفته های اخیر، و موج 

گستردٔه همبستگی با مبارزات کارگری در درون و خارج از کشور، از این واقعیت حکایت 

پراکندٔه  مبارزات  بین  را  پیوندهایی جدی   کار مداوم و سازمان یافته  با  که ، می توان  دارد 

نیروهای اجتماعی پدید آورد.

و  مردم  مبارزات  از  دفاع  آزادی خواه،  و  مردمی  نیروهای  همٔه  و  ما  امروز  وظیفٔه 

برای  است.  گوناگون  در عرصه های  اجتماعی  نیروهای  بی درنِگ  و  ملموس  خواست های 

نمونه، شعارهای مبارزه با: قراردادهای موقت و خواستار لغِو آن ها شدن؛ احیا و گسترش 

ازجمله  تورم؛  رشد  با  متناسب  دستمزدها  عادالنٔه  تنظیم  کارگری؛  مستقل  سندیکاهای 

خواست های بی درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست.

زنان در راه برابری جنسیتی؛ کسب حقوق مساوی با مردان؛ لغِو کلیٔه قوانین زن ستیزانٔه 

حاکمیت، ازجمله: الیحٔه قصاص، الیحٔه ضد خانواده با  نام بی مسمای »الیحٔه حمایت از 

خانواده«، خواسِت مقابله با کودک آزاری زنان زیر لوای قوانین قرون وسطایی ازدواج، و لغِو 

جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی، درحال حاضر مبارزه می کنند.

مناسب و  آمدن فرصت های شغلی  به وجود  نیز خواهاِن  دانشجویان کشور  و  جوانان 

برنامه یی عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان برانداز در نسل جوان، پاالیش محیط های 

آموزشی از نیروهای سرکوبگر زیر عنوان »بسیج دانشجویی«، و داشتن حق آزادِی اندیشه 

و بیان و برپایی تشکل های صنفی اند. 

به گمان ما، در شرایط کنونی، برپایی جنبش اعتراضی ای سراسری متشکل از نیروهای 

اجتماعی بر پایٔه شعار: پایان دادن ظلم، فساد و بی عدالتی های گسترده و زدودِن سرکوب 

و اختناق از فضاِی جامعه، می تواند گامی نخست در راه برپایی جبهٔه ضددیکتاتوری باشد 

که سرانجام به طرِد رژیم والیت فقیه و حکومت استبدادی در ایران منجر شود.

روشن است که در این زمینه، در سطِح جامعٔه ما و همچنین در طیف گستردٔه نیروهای 

مترقی و آزادی خواه توافق وجود دارد.  ازاین روی، می توان کار در این زمینه را فوراً آغاز 

چهره های  معدود  نه  )و  ایران  در  اصالحات  جنبش  که،  معتقدیم  زمینه  این  در  ما  کرد. 

از جنبش  ارتجاع هستند( بخش مهمی  با حاکمیت  اعتمادسازی  فرصت طلب که دنباِل 

برای  ـ  داده است  اخیر نشان  ـ که همان طور که در سال های  ضداستبدادِی کشور است 

کسانی  تبلیغات  برخالِف  بیاید.  مبارزه  میدان  به  است  حاضر  رژیم  طلبیدن  به چالش 

با  اعتمادسازی  خواهاِن  نه  اصالحات  جنبش  و  ما  مردم  قاطع  اکثریت  عارف،  همچون 
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ـ  نظامی  ارگان های  و  فقیه  مطلقه  والیت  رژیم  که  دارند  اعتقاد  نه  و  است  حاکمیت 

یزدی،  محمد  جنتی،  مرتجعی همچون  و  منفور  استحاله پذیرند. چهره های  انتظامی اش 

مصباح یزدی، الریجانی ها، فرماندهان سپاه و نیروهای سرکوبگری همچون بسیج آماده اند 

موسوی الری ها  و  عارف ها  همچون  کسانی  به دست  را  حکومت رانی  عنان  روندی  در 

بسپارند. برای نیروها و چهره هایی همچون عارف، که آنان را سوپاپ اطمینانی برای رژیم 

باید دانست، تنها شکِل »مبارزٔه اجتماعی« راه انداختِن هیاهوهای تبلیغاتی برای شرکت 

مردم در انتخابات نظارت و کنترل  شدٔه رژیم است. از همین روست که از هم اکنون با َعَلم 

کردن خطِر بازگشت احمدی نژاد و جلیلی، برای رأی دادِن دوباره به روحانی در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ مردم را آماده می کنند.

بحث امروز باید بر این موضوع جدی تمرکز یابد که: منظوِر ما از اصالحات چیست؟ 

به طورِمثال، آیا با جابه جایِی رهبر حکومت و برداشتن خامنه ای و برگمارِی کسانی همچون 

شاهرودی، الریجانی و یا حتی هاشمی، می توان امیدوار بود در ایران اصالحاتی رخ بدهد؟ 

به گمان ما، مردم امروز پاسِخ این گونه پرسش ها را ازپیش داده اند. تجربٔه نزدیک به چهار 

دهه حکومت مبتنی بر اندیشه های مرتجع فقه سنتی و حکومت مطلقٔه یک فرد از وراِی 

همٔه قوانین و نهادهای انتخابی کشور و بی اعتنا بودن به آن ها و جوابگو نبودن به مردم، 

نشان داده است که بدوِن اصالحات ساختاری در ایران و تنها با جابه جایِی مهره هایی که 

از  نمی توان چشم اندازی  اندیشانه اند  تاریک  و  مرتجعانه  نظرات  کم وبیش حامل همان 

تحولی مثبت را در ایران دید. امر مهم اصالحات در ایران ارتباط گسست ناپذیری با اصالح 

ساختار نظام سیاسی کشور و طرِد ساختارهای استبدادی ای دارد که جلو تحقِق ارادٔه مردم 

را می گیرند، یا به عبارتی روشن تر، تحقِق »حکومت مردم ساالر« با وجوِد حکومت »نمایندٔه 

قطِب  دو  این  به عبارتی  یا  تناقِض صریح،  این  دارد.  آشکار  تناقضی  زمین«  روی  بر  خدا 

متضاد، را با نصیحت و دعاِی خیر و اعتمادسازی نمی توان با یکدیگر سازگار کرد.

برای نمونه، اگر در انتخابات اسفندماه ۹۴ رژیم هزاران نامزِد دگراندیش و ملیـ  مذهبی را 

از شرکت در انتخابات محروم نمی کرد، نه تنها کسانی از قماش رفسنجانی ها، الریجانی ها، 

ری شهری ها و حتی عارف و همفکرانش انتخاب نمی شدند، بلکه بی شک مجلس منتخب 

مردم، مجلس متفاوتی می بود با مجلس کنونی و جمِع مجیز گوِی والیت و »مقام رهبری«  

برای  مبارزه  ازاین روی،  باشد.  حاکمیت  کشیدن  به چالش  در  نهادی جدی  می توانست  و 

تحقق حاکمیِت متکی بر ارادٔه آزاد مردم و سازمان دهی و بازسازی بدنٔه اجتماعی جنبش 

مردمی ـ با استفاده از همٔه روزنه های موجود ـ از اولویت های جنبش مردمی است.
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بسیِج نیروهای اجتماعی در گسترده ترین شکِل آن و بر پایٔه شعارهای مشخص، ازجمله: 

پایان دادن به ظلم، بی عدالتِی اجتماعی، فقر، محرومیت، فساد و به منظوِر تحقق آزادی ها 

و جاری شدن ارادٔه آزاد مردم در جهت شرکت در تعیین سرنوشت شان، گامی مهم است که 

حزب ما و همه نیروهای مترقی و آزادی خواه باید تمام توان شان را در راِه آن به کار گیرند.
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رفقای گرامی،

تودٔه  کنگرٔه ششم حزب  موفقیت آمیز  برگزاری  از  ـ پس  مرکزی  کمیتٔه  پلنوِم  سومین 

ایران  ـ در شرایطی برگزار می شود که وضعیتی پیچیده بر منطقٔه خاورمیانه حاکم شده 

است. ایاالت متحده و کشورهای قدرتمنِد اتحادیٔه اروپا، که در کارنامٔه تاریخی حضورشان  

در این منطقه سوِءسابقه های پرشماری از استعمارگری ثبت شده است، طرِح »خاورمیانٔه 

جدید« را پیش کشیده و اجرائی کرده اند. بحراِن مالی و اقتصادی بی سابقه ای که از سال 

۲۰۰۸ در کشورهای سرمایه دارِی جهان آغاز شده نه فقط هنوز ادامه دارد، بلکه از برخی 

جنبه ها عمیق تر نیز شده است. تحول های سیاسی بین المللی در خالل دورٔه ۲۰ ماهٔه میان 

پلنوم قبلی کمیتٔه مرکزی و سومین پلنوم، بر شدت گرفتِن وخامت اوضاع جهان به طوِر 

محسوس و گسترِش درگیری ها، تنش ها و جنگ افروزی ها، به ویژه در منطقه های مجاور 

میهن مان، داللت دارند. چنین شرایِط بین المللی ای نمی تواند به نفِع صلح در خاورمیانه و 

یا جنبش مبارزاتی مردم میهن ما باشد.

موشکافِی تحول های سیاسِی دو ساِل اخیر در منطقٔه خاورمیانهـ  به خصوص در وضعیِت 

ویژٔه این منطقه ـ و همچنین در کشورهای همسایٔه میهن مان و تأثیِر همه جانبه ای که 

اِعماِل سیاست های برتری جویانٔه امپریالیسم در این منطقه بر جهت دادن به تحول های 

پلنوم کمیتٔه مرکزی، ضرورتی  از سوی  ارزیابی شان  و  سیاسی در کشورمان داشته است، 

دارد  اهمیت  منظر  این  از  به ویژه  برتری جویانه  سیاست های  این  بررسِی  دارند.  حیاتی 
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به سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران

بخش جهان
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که، از یک سو برخی از نیروهای سیاسی و تحلیل گران در کشور ما ـ بررغم وجود شواهد 

تاریخی ای انکارناپذیر ـ و همچنین بدون توجه کردن به رویدادهای کنونی در جهان و 

به ویژه در منطقٔه خاورمیانه، وجود و تأثیِر امپریالیسم را انکار می کنند و شعار و خواسِت 

مبارزه با امپریالیسم را برآمده از درک ناقِص »چپ« از موضع گیری های کشورهای غربی 

نیروها  از  برخی  نیز  دیگر  سوی  از  و  می کنند،  تلقی  خودشان،  ملِی  منافع  از  دفاع  در 

بهمن  انقالب  برهٔه  در  برخالِف درس های مشخص جنبش مردم  ـ  تحلیل گران سیاسی  و 

از  گذر  راستای  در  مبارزه  به هم پیوستٔه  جنبه های  پذیرِش  و  درک  بودِن  الزم  در  ـ   ۱۳۵۷

دیکتاتوری به مرحلٔه دموکراتیک ملِی تحّوِل اجتماعی، به چپ َروی دچارند و در ارزیابی 

اهمیِت مبارزٔه ضدامپریالیستی در کلیت فعالیت همه جانبٔه نیروهای مترقی، دیدگاهی 

تک ُبعدی دارند. برجسته کردِن عنصرها و اجزائی که نمایانندٔه وجوِد ارتباطی ذاتی بین 

این رویدادها و تأثیر متقابِل آن ها بر یکدیگر و درعین حال اثرگذارِی تحول های عمده در 

پهنٔه جهان بر تحول های سیاسی در میهن مان، هدِف موشکافی و ارزیابِی دومین پلنوم اند. 

در  تحول های روی داده  کلیدِی  با درِک عنصرهای  بررسِی دقیق همراه  ایران،  تودٔه  حزب 

پایٔه جهان بینِی علمی و  بر  بلکه  آموزنده،  و  نه تنها الزم  را  جهان در دورٔه مورد گزارش 

مارکسیست ـ لنینیستی اش چنین بررسی و درکی را به منظوِر باریک بینی کردِن زمینه ها و 

چارچوب های بین المللِی کنش وواکنش های عمده در عرصٔه سیاست و اقتصاد کشورمان، 

ضروری می داند.

 

ادامٔه بحراِن سرمایه دارِی جهانی

نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب ما در شرایط ادامٔه بحران عمیق مالی ـ اقتصادی کشورهای 

انگلستان  آلمان،  ژاپن،  آمریکا،  امپریالیستی  قدرت های  می شود.  برگزار  سرمایه داری 

بانکی،  و  بزرگ  بدهی شرکت های  بیشتر،  انباشِت سرمایه هر چه  چنبرٔه  در  فرانسه،  و 

سطح های بسیار پاییِن سرمایه گذاری مولد و بهره وری کاهش یابنده، دست وپا می زنند. 

نرخ رشِد اقتصادی درحال حاضر، به طور قطعی و مشخص، پایین تر از میزاِن آن در پیش 

از سال ۲۰۰۸ است. به طور هم زمان با آن، توسعٔه نامتوازن بین اقتصادهای سرمایه داری، 

تمرکز کنترِل انحصاری و افزایِش همه جانبٔه نرخ استثمار شدت یافته است، و این همه، 

به کاهش بیشتِر تقاضا منجر شده است. سقوِط قیمت کاالهای اساسی، روابط تجاری 

کاهِش  و  پائین تر  رشِد  و چرخٔه  کرده  تشدید  را  امریکا  و جنوب  آسیا  آفریقا،  با  نابرابر 
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مصرف را ادامه دار می کند. در جمع بندی ای کلی از سیمای کنونِی جهان به منظور بازبینی 

را  گذشته  نیم  و  سال  سه  طول  در  جهانی  تحوالت  ششم،  کنگرٔه  در  حزب  ارزیابی های 

می توان در این ُبعدهای متصل به همدیگر تعریف کرد:

۱.  »دکترین اوباما« به زیرپایٔه سیاست های خارجی آمریکا برای حفظ منافع راهبردِی 

امپریالیستی کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری ـ و به ویژه هموار کردِن بسترهای الزم برای 

گسترش الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی به هدِف به وجود آوردِن بازار و دست رسی به منابع 

طبیعی و نیروی کار ـ تبدیل شده است؛

۲. در بازٔه زمانی پیش گفته، در اکثر کشورهای درحال رشد، رونِد تحول های تعیین کننده 

به نفع توده ها و ارتقاِی سطح مبارزٔه نیروهای سیاسی و اجتماعی در مسیر دموکراسی و 

عدالت اجتماعی یا پیشرفتی چشمگیر نداشته است ـ در بخش هایی از جهان از جمله در 

خاورمیانه عقب گرد هم داشته است ـ و یا دچار سکون و تزلزل شده است

از کشورهای غربی رخ  بازٔه زمانی، تحوالت مثبِت چشمگیری در برخی  ۳. در همین 

نمی شد.  مشاهده  آن ها  بروِز  از  آن چنانی ای  عالئِم  پیش  نیم  و  سال  سه  که  است  داده 

مشخصٔه مهم این تحوالت در این کشورها، افوِل نیروهای سیاسی راست ـ میانه و چپ 

ـ میانه است، که هردوِی آن ها، با بحران مشروعیت و حاکمیت روبه رو شده اند. بسیار 

 توجه برانگیز است که، به موازات این تحول ها، جنبش های توده  ای، با درجه هایی مختلف 

به لحاِظ پختگی و سازمان یافتگی تشکیالتی، به صورتی قریب الوقوع به عاملی مهم در 

تحوالت کشورهای غربی تبدیل شده اند؛

نظری  زواِل  از  نشانه هایی مشخص  بروِز  و  مالِی سرمایه داری جهانی  بحران  تداوِم   .۴

نولیبرالیسم اقتصادی.

این تحوالت به وضوح نشان می دهند که الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی از سال ۲۰۰۸ تا 

به حال نتوانسته است سرمایه داری جهانی را از بحران مالِی مزمنی که بدان دچار است 

رها سازد، و برعکس، اتفاقاً ادامٔه پردازش نولیبرالیسم در اروپا و بریتانیا، در کناِر برنامٔه 

ریاضِت اقتصادی، شرایط را برای وقوع بحراِن مالی ای شدیدتر و گسترده تر دیگری مهیا 

کرده اند. هشت سال پس از شروع بحران اقتصادی ـ مالی در کشورهای سرمایه دارِی جهان 

در سال ۲۰۰۸، در این کشورها و به تبِع آن در کشورهای زیِر  سلطه و نفوِذ آن ها، حیات 

به هیچ وجه آسان تر نشده است. مطالعٔه دقیق وضعیت و عملکرد کشورهای  اقتصادی 

مهم جهان به لحاِظ اقتصادی، از ایاالت متحده گرفته تا ژاپن و اتحادیٔه اروپا، این نظر را 
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تائید می کند. اقتصاِد جهانی به دوره یی از کاهش سرعِت رشد وارد شده است، دوره یی 

که در آن، نرخ های رشِد اقتصادِی معمول، بسیار پائین تر از دورٔه قبل از شروع رکود است، 

درحالی که نرخ تورم نزدیک به صفر است. این حقیقتی است که اقتصاِد جهانی اساساً در 

این دوره با شرایطی کاماًل متفاوت با آنچه در سال های ابتدای قرن بیست و یکم تجربه 

شد روبه رو است. سیاست گذاران، هم در بانک های مرکزی و هم در خزانه دارِی کشورهای 

عمدٔه سرمایه داری، در ارتباط با اینکه: به بحراِن دیرپاِی مالی و پیامدهای آن چگونه پاسخ 

دهند، هیچ ایدٔه واقعاً عملی ای ندارند.

 ایاالت متحده آمریکا و چین، و در مرتبٔه پس از آن ها ژاپن و اتحادیٔه اروپا، بزرگ ترین 

اقتصادهای جهان اند. در این ارتباط باید اشاره کرد که، رشِد اقتصادی در ایاالت متحده در 

سه ماهٔه آخر سال ۲۰۱۵ به شدت کاهش پیدا کرده است و عماًل به یک درصد رسید. مطالعٔه 

اعتمادترین  قابل  و  مهم ترین  از  یکی  که  خرید[،  مدیراِن  )نمایٔه(  ]ایندکس  »پی.ام.آی« 

شاخص های سالمت اقتصادی بخش تولید صنعتی است، نشان داد که در ایاالت متحده، 

در طول سال گذشته، میزاِن رشد در بخش خدمات به طور محسوسی ُکند شده، و در همین 

حال، تولیِد صنعتی نیز کاهش پیدا کرده است. رشِد اقتصادی چین طی سال گذشته در 

پائین ترین میزان خود در طول ۲۵ سال گذشته بود، و »پی.ام.آی« این کشور تشدیِد رکود 

در تولیِد صنعتی، یعنی عرصه یی که برای اقتصاد چین جنبه یی حیاتی دارد، را نمایش  داد. 

این امر با کاهش سفارش های جدید و ضرورتاً کاستن از نیروی انسانی و در نتیجه کاهِش 

۲۵ درصدی صادرات و واردات در سال گذشته، مرتبط بود. 

بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن هم تصویر بهتری از اقتصاد این کشور را نشان نمی  دهد. 

در آخرین سه ماهٔه سال گذشته، تولید ناخالص ملی ژاپن به دلیِل اهمیت روابط اقتصادی 

این کشور با چین، یک درصد نقصان یافت. ژاپن چندین دهه نتوانسته است سیاست های 

پولی و مالی اش را تثبیت کند. بانک مرکزی این کشور در پاسخ به آخرین نشانه های رکودی 

جدید، نرخ بهره را به قلمرو منفی تغییر مکان داد. این برای سیستم بانکی ژاپن تبعات 

بی سابقه ای در بر خواهد داشت.

شرایط اقتصادی در اتحادیٔه اروپا و کشورهای محدودٔه »یورو« نیز به نگرانِی تحلیل گران 

اقتصادی مدافِع سرمایه داری دامن زده است. حقیقت این است که، بازار اصلِی صادرات 

این در شرایطی  و  دارد  قرار  آن  به طورِعمده  در درون مرزهای  اروپا  اتحادیٔه  کشورهای 

است که نشانه هایی جدی از کاهِش رشد اقتصادی در کشورهای این اتحادیه وجود دارد. 



۳۱ گزارش هیئت سیاسی ـ بخش جهان

است  آن  از  حاکی  »پی.ام.آی«،  مشخصه های  عمده ترین  مورِد  در  دردست رس  اطالعاِت 

جهت  در  ـ  اسپانیا  و  ایتالیا  آلمان،  ـ  اروپا  بزرگ  اقتصاِد  چهار  از  اقتصاد  سه  بازدٔه  که 

کاهشی چشمگیر حرکت می کند، و این در شرایطی است که بازدٔه اقتصادی فرانسه نیز 

ارزی »یورو«  تقالی واحد  ادامٔه  و  ارقاِم منفی  به  تورم  نرخ  تقلیِل  با  به کاهش است.  رو 

برای حفظ ارزش برابری خود در مقابل ارزهای دیگر، بانک مرکزی اروپا با از سر گرفتن 

نیم  میزان  به  بهره  نرخ  کاهِش  و  بازار  به  »یورو«  معتنابه ای  مقدار  کردن  وارد  سیاست 

درصد وارد عمل شد. نرخ بهرٔه بانک مرکزی اروپا در محدودٔه »یورو« درحال حاضر منفی 

است. همین امر در مورد کشورهای دیگر، و به عنوان مثال، درمورِد دانمارک و سوئد نیز 

صدق می کند. اما هیچ کس به درستی نمی داند که پیامدهای نرِخ بهرٔه منفی در اقتصاد 

چه خواهد بود. بنا بر هم داستانی ای از سوی کارشناسان اقتصادی که اکنون در این باره 

وجود دارد، تأثیِر نرخ بهرٔه زیر صفر ممکن است محرک سرمایه گذاری از طریق وام های 

بانکی و همچنین مصرف باشد که در سال های اخیر به شدت سقوط کرده است. اما در 

ارتباط با کارآ بودِن هیچ  یک از این سیاست ها اطمینانی وجود ندارد. همان هم داستانی  

نشان می دهد که کاهِش بیشتر نرخ بهره و رفتِن آن به قلمرو منفی، می تواند در عوض 

به جا گذاشتِن هرگونه اثر مثبتی، اعتمادبه نفس در بازار را از بین ببرد و حرکت فعالیت 

اقتصادی را ُکند کند.

سیاست های نولیبرالِی سرمایٔه انحصاری، و شدت یافتِن فقر و محرومیت

از دیدگاه نظری و تبلیغاتی، شواهدی از کاهش اعتباِر اندیشه های نولیبرالیسم اقتصادی 

حکایت می کند. نظرات و برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی با مقاومت بیش ازپیش توده ها 

و زحمتکشان که تأثیِر پیامدهای آن  را با پوست و گوشت شان لمس می کنند، روبه رو شده 

است. در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری، رفرم هاِی اقتصادِی نولیبرالی به منظوِر کاستن از 

مبلِغ مالیاتی که شرکت های فراملی و سرمایه های کالن می باید بپردازند، زیر سؤال رفته است 

و حاال شرکت ها و مارک های معروف نزِد افکارعمومی به شدت بی آبرو شده اند. همین طور، 

برای کسب وکار« و  پایٔه مقرر کردِن »مشوق ها  بر  را  اقتصادی  این فرضیه که موتوِر رشد 

بیش ازپیش  افکارعمومی  نزِد  نیز  کرد  بنا  می باید  آفرینی«  »ثروت  به منظوِر  انگیزه سازی 

بی اعتبار شده است، زیرا طبقه ها و الیه های مرتبط با کار تولید می بینند که نظریٔه »اثِر 

فروبارشی« )trickle down effect( یا نظریٔه ضرورِت ثروتمندتر شدِن ثروتمندان برای 



پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ تیرماه ۳2۱۳۹۵

رشد اقتصادی و توزیِع ثروت در جامعه بر اساس فرایند »چکیدِن ثروت از باال به پایین«، 

به جز دروغی بزرگ از سوی نمایندگان سیاسی و نظریه پردازان اقتصادی چیز دیگری نبوده 

است و تنها برندٔه آن اقتصاد نولیبرالِی الیه های فوقانی بورژوازی کالن بوده اند.

و  دولت  »کوچک سازِی  با  که  فرضیه  این  اکنون  سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای  در 

بخِش عمومی« و »خصوصی سازِی گسترده«، فرایندهای خاص و الزم به منظوِر جلوگیری 

از ولخرجی، فساد مالی و اختالس  بانک ها و شرکت های تجاری و تولیدی و منبع درآمد 

رانت و فساد و اختالس را می توان به وجود آورد کرد، کاماًل باطل شده است. در خالل سه 

بحران  از  ناشی  دهٔه گذشته در سرتاسر جهان و همین طور در طول تحول های سیاسِی 

مؤلفه های  با  تضاد  در  آزاد«  »بازار  که  شد  داده  نشان  به وضوح  اروپا  کنونی  اقتصادی 

دموکراسی، حقوق دموکراتیک و آزادی های اجتماعی عمل می کند و بی ثباتی خطرناکی را 

به وجود می آورد.  تودٔه مردم در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری هرروز این واقعیت های 

پیش گفته را لمس می کنند. آنان متوجه شده اند که بخش های بزرگی از ساختاِر سیاسی 

به  ابزاِر دست الیه های  احزاب، چهره های سیاسی و رسانه ها  اقتصادی، سیاستمداران،  و 

ایدئولوژِی »بازار آزاد« تبدیل   پایٔه  بر  فوقانی بورژوازی به منظوِر ثروت اندوزی های کالن 

شده اند. سند کنگرٔه ششم به درستی پیامدهای زیان باِر اقتصاِد کازینویی و سرایِت مضرات 

بسیار  اقلیتی  ثروت در دست  بیشتر  انباشِت هر چه  و درنتیجه،  به دیگر عرصه ها  آن 

کم شمار، تأکید کرد.

آمار در رابطه با نابرابری های اقتصادی در جهان واقعٌا باورنکردنی به نظر می رسند و این 

خود می تواند به نوعی به بی تفاوتی در برابر گسترش نابرابری و شرایط اسف بار در کشورهای 

عقب مانده و توسعه نیافته بینجامد. سازمان خیریٔه جهانی »آکسفام«، که با قحطی مبارزه 

می کند و مورداحترام محافل بین المللی است، در اردیبهشت ماه امسال ]۹۵[ اعالم کرد که 

مجموع دارایی های ۶۲ نفر از ثروتمندترین شخصیت ها برابر با دارایِی ۳ میلیارد و ششصد 

میلیون  نفر از فقیرترین مردم )معادِل نیمی از کل جمعیت جهان( در جهان است. باید 

لحظه یی در رابطه با این آمار فکر کرد. آقای مارک گلدینگ، مدیر اجرایی »آکسفام«، می گوید: 

»این امر به هیچ صورت توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست که مجموعٔه دارائی های فقیرترین 

نیمه جمعیت کل جهان از دارائی یک عدٔه قلیل از ثروتمندترین اشخاص، که عدٔه آنان آن قدر 

قلیل است که در یک اتوبوس می توان جایشان داد، بیشتر نباشد.«

در سال های اخیر، دربارٔه »یک درصدی ها« که صاحب و کنترل کنندٔه دارائی ها و منابع 
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جهان اند، و »۹۹ درصدی ها« که هیچ سهمی در این ثروت ها ندارند، صحبت های زیادی شده 

است، صحبت هایی که تقسیم طبقاتی جهان را بر پایه واقعیت هایی ملموس به روشنی 

ترسیم می کند. تفکِر نولیبرالی حاکم بد ان منجر شده که وضعیت مردم در جهان هرسال 

فقیر  نیمٔه  کل  ثروت  مجموع  مستند،  آمار  پایٔه  بر  است.  آن  از  قبل  سال  از  وخیم تر 

جمعیت جهان از سال ۲۰۱۰ تا کنون، یک تریلیون دالر کاهش یافته است گرچه به رقِم 

این جمعیت درحال حاضر ۴۰۰ میلیون نفر افزوده شده است. چنین وضعیتی به طورِعمده 

به دلیل تحمیِل سیاست های »ریاضت اقتصادی« از سوی دولت های سرمایه داری به مردم 

است. توجه برانگیز این که، سرمایٔه ۶۲ سوپر میلیاردِر جهان در طول همین دورٔه شش سالٔه 

مارک  است.  یافته  افزایش  دالر  تریلیون  ۷۶؍۱  نجومِی  به رقم  رکود،  و  اقتصادی  بحراِن 

گلدینگ بر این باور است که: »بررسی متکی بر داده هاِی مشخص نشان می دهد که باال 

رفتن انفجاری دارائِی ثروتمندها تنها به بهای فقیرتر شدِن فقرا ممکن شده است.«

برخی از سیاست گذاراِن سرمایه داری جهانی ادعا می کنند که، تعداد کسانی که در جهان 

در فقر زندگی می کنند درحال کاهش است، اما حقیقِت امر بسیار پیچیده تر از این ادعا 

است. در بسیاری از نقاط جهان، فقر درحال افزایش است. بانک جهانی اذعان می دارد: 

»چین به تنهایی در رابطه با بخش اعظم این کاهِش فقر شدید در طول سه دهٔه گذشته 

سهم داشته است.«

 

سرمایه دارِی جهانی، در رویارویی با چالش هایی تازه!

 یکی از پیامدهای سیاسی بسیار مهم کاسته شدن از اعتبار اندیشه های نولیبرالیسم 

اقتصادی در چند سال گذشته، متزلزل شدن نفوذ نیروهای مدافع این نظرات است، چه 

در طیف های راست ـ مرکزی )لیبرال دموکراتیک( و چه در طیِف چپ ـ مرکزی )سوسیال 

کشورهای  از  شماری  در  را  دولتی  قدرت  گذشته  دهٔه  چند  در  حزب ها  این  دموکرات(. 

اروپایی و شمال آمریکا در دست داشته اند.

با  اروپایی  کشورهای  از  برخی  در  نژادپرست  و  راست  نیروهای  اخیر  های  سال  در 

بهره گیری از اینکه نیروهای سوسیال دموکرات و متمایل به راست هرگونه تظاهری به 

دفاع از زحمتکشان و طبقه کارگر را کنار گذاشته اند، بسیار فعال شده اند.  آن ها در حالی 

که با سکوت تائید آمیزی از کنار سیاست های اقتصادی نیروهای نولیبرال می گذرند، با 
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تظاهر به اینکه تنها مدافعان زحمتکشان سفیدپوست اروپایی می باشند کارگران مهاجر 

و سندیکاها و نیروهای چپ را مسئول معرفی می کنند.  نژاد پرستان هم اکنون در صحنه 

سیاسی کشورهایی نظیر فرانسه، اطریش، انگلستان، یونان احزاب قدرتمندی را سازمان 

داده اند که جو سیاسی را به شدت مسموم کرده است.  حزب توده ایران بر این باور است 

که بدون ارائه سیاست های روشن در حمایت از زحمتکشان، در تحدید خصوصی سازی ها 

و حمله به سیستم تامین اجتماعی توسط سرمایه داری نیروهای فاشیست و نژادپرست 

تنها  شوند.  تبدیل  تهدیدهای جدی  به  دموکراسی  لیبرال  سایه  زیر  در  بود  قادرخواهند 

ارائه آلترناتیوی روشن در دفاع از حقوق و دستاوردهای کارگران و افشا سیاست های  با 

سرمایه داری می توان راست افراطی را خلع سالح کرد.

لیبرال  و  دموکراسی  سوسیال  اجتماعی  پایگاه  شدن  متزلزل  بریتانیا  و  آمریکا  در 

ترقیخواه  و  دموکرات ضد جنگ  رادیکال و چپ سوسیال  نیروهای  و ظهور  دموکرات ها 

بسیار مهم و قابل تامل است.

برای نمونه، اکنون در آمریکا جنبشی توده ای فعال است که بخش بزرگی از آن  را جوانان 

تشکیل می دهند. تقریباً در یک دهٔه گذشته به طورِدائم بر آگاهِی اجتماعی این جوانان 

افزوده شده است و در روند از قدرت کنار زدن نیروهای خشِن راست گرای نومحافظه کار 

)نئوکان ها( در کارزاِر انتخاباتی بارک اوباما نقشی پررنگ داشته اند، و در کارزار نامزدی 

برنی ساندرز در انتخابات ریاست جمهوری توانسته اند به قدرت مادی ای چشمگیر تبدیل 

شوند و مسیر گفتمان سیاسی انتخاباتی را در آمریکا تغییر دهند. این جنبش توده اِی 

غیرمتشکل ـ که زمانی در قالب »جنبِش اشغال« توجه افکارعمومی جهان را به خود جلب 

کرد ـ اکنون این امکان را دارد که به نیروی سیاسی و اجتماعی ای سازمان یافته و متشکل 

تبدیل گردد. این، تحولی مهم است، زیرا دیدگاِه این جنبش توده ای رِد »اقتصاد سیاسی« 

موجود در آمریکا است و دموکراسِی »بازار آزاد« را ورشکسته می داند و در راِه محافظت از 

آزادی های اجتماعی موجود در آمریکا در صِف مقدم مبارزه قرار گرفته است. این جنبش 

ارزش های  به  سوی  اقتصادی،  جایگزیِن  برای  و جستجو  آگاهی  رشد  فرایند  در  توده ای، 

سوسیالیستی به منظوِر به وجود آوردِن »تغییرهای واقعی«، به  جانب دموکراسی و عدالت 

اجتماعی گرایش دارد. ازاین روی، درصورت موفقیت آن و تأثیرگذاری اش در سیاست های 

کالن آمریکا، می تواند در پیش ُبرِد رونِد مبارزه با نولیبرالیسم و سیاست های امپریالیستی 

درمجموع  نیز  ترامپ  دانلد  پدیدٔه  باشد.  داشته  مهمی  سهم  جهانی،  پهنه  در  آمریکا 

نشانگر بحراِن رهبری و بی اعتبارِی »حزب جمهوری خواه« آمریکا در جامعه است.
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در بریتانیا نیز سیاست های جناح راست »حزب کارگر«، که از دوران نخست وزیری تونی 

دچار  شدیداً  بود،  شده  تبدیل  کشور  این  در  پرقدرت  سیاسی نظری ای  خط مشی  به  بلر 

بحران و تزلزل پایگاه اجتماعی شده است. جناح چپ »حزب کارگر«، با به رهبری رسیدن 

جرمی کوربین در چندماه گذشته، بسترساِز پدیدار شدن جنبش اجتماعی ای درحال رشد 

است که سیاست های راست و چپ مرکزی را رد می کند و به ویژه با نولیبرالیسم اقتصادی 

انتخابات  در  که  بریتانیا،  »محافظه کار«  حزب  است.  مخالف  و  رودررو  به طورِ مستقیم 

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ توانست قدرت را به دست گیرد، نیز در روند رفراندوم به منظوِر 

ماندن و یا ترک اتحادیٔه اروپا شدیداً دچار تفرقه شده است و در سطح جامعه نیز به دلیل 

ادامٔه سیاست های نولیبرالی و به ویژه برنامٔه ریاضت کشِی اقتصادی اعتبار آن به طوِر دائم 

در حال تنزل است. جالب  توجه این که، »اتحادیٔه اروپا« نهادی است پرقدرت با گرایشی 

بارز به  سوی الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی. سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به صورت کاماًل 

ضد دموکراتیک خشن ترین تعدیل های اقتصادی را به وسیلٔه سیاستمداران در راه گسترش 

مکانیزم های »بازار آزاد« به نفِع سرمایه های کالن بر مردم کشورهای اروپا دیکته می کند. 

هر دو حزب »کارگر« و »محافظه کار«، در مقام دو جریان سیاسی عمده در بریتانیا، در 

روند  برگزاری رفراندوم بر سر ادامه عضویت در اتحادیه اروپا دچار قطب بندی شده اند 

و حزب لیبرال عمال از صحنه سیاسی حذف گشته است. مردم بریتانیا در رفراندوم بر سر 

عضویت در اتحادیه اروپا در روز ۳ تیرماه به طور غیرمنتظره ای به خروج از این کلوپ 

را  اروپا  اتحادیه  و  این کشور  نخبگان سیاسی  و  دادند  رای  اروپا  داری  پر قدرت سرمایه 

با یکی از گسترده ترین بحران های سیاسی دهه های اخیر روبرو ساختند. یکی از دالیل 

اصلی بحران سیاسی این احزاب و از دست دادن مشروعیت در جامعه، ورشکستگی الگوی 

ملی  اقتصاد  و  بودند  گذاشته  اجراء  به  آنرا  احزاب  این  که  است  نولیبرالیسم  اقتصادی 

بریتانیا را با مشکالت ساختاری عمیقی روبرو کرده اند.

بریتانیا، به خصوص طبقٔه کارگر، به وضوح می بینند که دروغ گویی، اختالس های  مردم 

تبدیل شده  به عرفی معمول  بزرگ  ثروتمندان و شرکت های  مالیاتی  فرار  و  مالی کالن 

است.  توجه برانگیز این که، در بریتانیا نیز  مانند آمریکا، به بهانٔه افزایش مهاجران و با 

تازاندِن خارجی هراسی و اسالم هراسی، نیروهای راست متمایل به نظرات شبه فاشیستی 

قربانِی  که  را  جامعه  از  بخش هایی  عوام فریبانه،  شعارهای  دادِن  سر  با  توانسته اند 

سیاست های نولیبرالیستی و ریاضت کشِی اقتصادی اند، به آماِج اصلِی اعتراض و حمله به 

وضعیت نابسامان اقتصادی تبدیل کنند.
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امپریالیسم، در تالش برای حفِظ نظاِم »جهان یک قطبی«

اسناد  مصوب کنگره ششم حزب توده ایران توجه نیروهای ترقی خواه را به موازنه قوا 

)َسروری(  با هژمونی  نیروهای مخالف  فزاینده  در مسیر رشد  تالش  و  در سطح جهانی 

امپریالیسم آمریکا در سطح جهان را ضروری قلمداد کرد.  این تحلیل تغییر مثبت موازنه 

به نفع نیروهایی که مخالف اردوی نیروهای مدافع نولیبرالیسم اقتصادی می باشند و از 

جمله شکل گیری و توسعه توان جایگزین های مشخصی در آسیا )»پیمان شانگهای«( و 

در آمریکای التین )»اتحادیه آلبا«( را که به طور بالقوه می توانند منافع امپریالیسم  به 

به چالش کشیدن  برای  به چالش بطلبند، زمینه یی عینی  را  امپریالیسم آمریکا  رهبری 

نظم کنونی جهان ارزیابی نمود.  حزب توده ایران رشد توانایی های گروه کشورهای موسوم 

اقتصاد  در عرصه  امپریالیستی،  )َسروری(  بلوکی ضد هژمونی  مقام  در  را  »بریکس«  به 

و سیاسی جهان، موجد فرصت های جدید در سد کردن راه تهاجم های امپریالیسم و به 

منظور امکان تغییر نظم کنونی جهان ارزیابی می کند. 

شواهد نشان می دهند که تواِن کشورهای »بریکس« در راستای برپایِی اتحاِد اقتصادی ای 

قدرتمند و پایدار که امتدادش به برآمدِن  قطبی سیاسی در برابِر آمریکا بینجامد، هدِف 

توطئه های نیروهای راست گرا است که با پشتیبانی امپریالیسم همراه است. روسیه در 

سال های اخیر به طورفزاینده ای هدِف سیاست های مبتنی بر رقابت و خصومت کین توزانه 

از سوی کشورهای سرمایه داری غربی بوده است. برانگیختِن بحران در اوکراین و زورآزمایی 

در صحنٔه رویدادهای تجاوزگرانه در خاورمیانه را در این راستا باید ارزیابی کرد. در هند، 

زمان  از  عماًل  مردم،  حزب  از  هندوستان  نخست وزیر  مؤدی،  نارندرا  دست راستی  دولت 

ایاالت متحده  با  راهبردی  اتحاد  مسیر  در  به سرعت  و  کشور  این  انتخابات  در  پیروزی 

اقدام کرده است. کوشش کشورهای غربی در به وجود آوردِن بحران سیاسی ـ اقتصادی ای 

برزیل  در  است.  شده  تشدید  اخیر  سال های  در  جنوبی  آفریقای  دولت  در  فلج کننده 

نیروهای راست و طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی در جریان کودتایی نرم توانسته اند مرحلٔه 

به  بهانٔه بررسِی  را  ببرند و خانم دیلما روسف  را  پیش  استیضاح رئیس جمهوری  نخسِت 

خود  مقام  از  قانونی  رسیدگی  مرحلٔه  اتمام  تا  به طورِموقت  بی پایه  و  ساختگی  اتهامی 

برکنار بدارند. جالب این است که، همه تحلیل گران به روشنی می دانند که دلیل اصلی طرح 

این اتهام ساختگی و استیضاح رئیس جمهور دیلما روسف به دلیِل سیاست هایش در مورد 

به مردم زحمتکش  به منظور خدمت  اشتغال زایی و سازمان دهِی طرح هایی  فقر،  کاهِش 

است. به این نکته باید  توجه کرد که، اقتصاد ملی کشورهای »بریکس«، به ویژه برزیل 
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و آفریقای جنوبی، در چند سال گذشته به دلیل افت رشد اقتصادی سرمایه داری جهانی 

شدیداً صدمه هایی جدی را متحمل شده اند. در برزیل چالش های اقتصادی ای پرشمار در 

داده  راست گرا  نیروهای  به دست  اهرمی مهم  اقتصادی سرمایه دارِی جهانی،  افت  نتیجٔه 

است. آن ها بر ضِد دولت مردمی خانم دیلما رسف و به منظوِر سوق دادِن اقتصاد ملی 

برزیل به سوی اجرای الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی، از این اهرم بهره جسته اند.

تولید  از  هرکدام  سهم  با  ارتباط  در  چین  و  ایاالت متحده  بین  گذشته  سال  پانزده  در 

ناخالص جهانی و حجم و ارزش تجارت و تبادل کاال، موازنٔه تواِن اقتصادی به نفع چین 

تغییر کرده است. چین و ساختارهای بین المللی ای نظیر »بریکس« و پیمان شانگهای، در 

عرصٔه تقسیم مجدد بازارها و همچنین مناطق حائز اهمیت اقتصادی جدید، با قطب های 

در  به شدت  اروپا  اتحادیٔه  و  آمریکا  ایاالت متحده  به ویژه  و  جهانی  سرمایه دارِی  عمدٔه 

رقابت اند. 

کشیدِن یک »جاده عظیم کمربندی« که در سال های اخیر از طرف دولت چین مطرح 

از  داده شده است، یکی  اجرائی شدن آن تخصیص  به هدف  فراوانی  انرژی  و  شده است 

مهم ترین ابتکارهای این کشور در تالش برای برپایی منطقٔه آزاد تجاری ای به هدف متحد 

کردن چین با بقیٔه کشورها در آسیا، اروپا و آفریقا است. تشکیل »بانک جدید توسعه« 

و »بانک سرمایه گذاری طرح های زیر ساختاری آسیا« را در واقعیت امر پاسخی از سوی 

چین به سلطٔه آمریکا بر سیاست ها و عملکرِد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 

باید دانست.

به وجود آوردِن محدودٔه اقتصادی ای پیوسته و یکپارچه از کشورهایی که جادٔه ابریشم 

اصلی از آن ها می گذشت و کشورهای آسیای مرکزی، غرب آسیا، خاورمیانه و اروپا را در 

بر می گیرد و همچنین طرح به وجود آوردِن مسیر دریایی ای که امکان های بندری چین را 

به سواحل آفریقا متصل  کند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه مربوط  شود در 

قلب طرح احداث این »جادٔه کمربندی« قرار دارد. هدف از این پروژه هدایت کردن اضافه 

ظرفیت داخلی و سرمایه این کشور به  سوی توسعٔه زیرساخت های منطقه برای بهبود 

تجارت و روابط با کشورهای عضو پیمان »آ سه آن«، آسیای مرکزی و اروپا است.

در مقیاس جهانی، آمریکا به دنبال مهاِر نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و 

پیمان های تجاری است که می تواند در مرحلٔه نخست مانع از این شود که چین تسلط 

اقتصادی آمریکا را در دهه های آینده به چالش بکشد، و در مرحلٔه دوم، این کشور نتواند به 
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دولت ها در مناطق دیگر جهان برای خالصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال حاضر 

گسترش و تقویت پایگاه های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا 

و خاور دور نشان دهندٔه تهدیدی مستقیم بر ضِد صلح جهانی است. باید یادآور شد که، 

ترانس  تجاری  »پیمان همکاری  قبیل  از  تجاری ای  معاهده های  انعقاد  و  تصویب  طرح، 

دوسوم  روی هم رفته  که  آتالنتیک«،  ترانس  و سرمایه گذاری  تجاری  »پیمان  و  پاسیفیک« 

تجارت جهانی را در کنترل خود می گیرند، امکان مداخلٔه مستقیم در اقتصاد چین را برای 

ایاالت متحده آمریکا به وجود خواهد آورد. آمریکا با این امکانات خواهد توانست توانایِی 

چین را در توسعٔه ترتیبات تجاری ای جایگزین، که می توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال 

را به چالش کشند، کاهش دهد.

خاورمیانه، و اجرائی شدِن طرِح »خاورمیانٔه جدید«

خاورمیانه در دو سال گذشته تحوالتی درمجموع بسیار منفی را از سر گذرانده است. 

این ها مبارزٔه مردم  لیبی، و در کناِر  تهاجم های خونین در سوریه، عراق، یمن،  جنگ و 

قدرت های  کرده اند.  خود  درگیر  را  منطقه  کشورهای  تمامی  عماًل  اسرائیل،  با  فلسطین 

منطقه ایـ  عربستان سعودی، ترکیه و ایرانـ  نیز به منظور تثبیت خود در مقام قدرت برتر 

در خاورمیانه، به طورِمستقیم در این جنگ و تهاجم ها شرکت دارند و در ادامٔه آن نقِش 

خود را بازی می کنند. انتخابات سال ۲۰۱۵ در اسرائیل شاهد پیروزی حزب های دست راستی 

و شوونیست و انتخاب دوبارٔه نتانیاهو به مقام نخست وزیری بود، نخست وزیری که با 

موضع گیری های سرسختانه اش در مخالفت با روی کردن به راه حلی صلح آمیز برای مسئلٔه 

اسرائیل  و  فلسطین  دو کشور مستقل  استقرار  راه حِل  بر  مبتنی  فلسطین  و  خاورمیانه 

به وجود  منطقه  در  پیچیده ای  وضعیت  ملل،  سازمان  قطعنامٔه  پایٔه  بر  و  هم  کنار  در 

آورده است، و عالوه بر آن، فعالیت نیروهای چپ و جنبش صلح در به چالش طلبیدن 

سیاست های دولت و حل صلح آمیِز مسئله را نیز بسیار دشوار کرده است. در اردیبهشت ماه 

امسال ]۹۵[، وزیر جنگ اسرائیل از مقام خود استعفا کرد و اظهار داشت که کنترِل دولت 

به دست »نیروهای خطرناک و عناصر افراطی« افتاده است. نخست وزیر پیشین اسرائیل، 

اهود باراک، در اظهاراتی در روزنامه »هاآرتص« گفت: »اسرائیل دچار آفت فاشیسم شده 

است.« این که دولِت اسرائیل و امپریالیسم تداوِم درگیری های نظامی و جنگ داخلی در 

شماری از کشورهای عربی را زمینٔه مساعدی برای ادامه دادن به سیاست های برتری طلبانه 
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و گسترِش هژمونی خود می دانند، حقیقتی ست عریان.

روند کلِی تحول های عرصٔه سیاسی در منطقٔه خاورمیانه طی سال های اخیر زیِر تأثیر 

سیاست های واپس گرایانٔه طیف های گونه گوِن »اسالم سیاسی« ـ چه از نوِع داعشی آن در 

منطقه یا از نوِع والیی آن در ایران ـ بوده است. از سوی دیگر حکومت های ارتجاعی ای 

در منطقه، نظیر عربستان سعودی، تأثیری منفی بر این روند کلِی داشته اند. سرزمین و 

سرنوشت مردم سوریه به جوالن گاِه رقابت آمریکا، فرانسه، انگلستان و روسیه و عرصٔه 

دست اندازِی قدرت های ارتجاعی منطقه تبدیل شده است که حاصِل اینهمه، به  جز فاجعٔه 

انسانی ای گسترده چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. رونِد تحول های مورد اشاره، نشان 

امپریالیسم  ]استراتژِی[  راهُبرِد  دارد.  سوریه  و  عراق  کشورهای  شدِن  تجزیه  امکاِن  از 

آمریکا در به کنترل کامل خود درآوردِن فراز و فروِد  تحول های سوریه و استقراِر حکومتی 

فرمان ُبردار و ُمجرِی نظم تازٔه تحمیل شده از سوی امپریالیسم در ۱۸ ماِه گذشته ـ به رغم 

زیگزاک هایی معین ـ همچنان بر دوام است. در سال گذشته نیروهای هوایی فرانسه و 

ایاالت متحده زیر پوشش مبارزه با »تروریسم« و »داعش« ـ اما در واقعیت امر به منظور 

تقویِت نیروهای مسلح مخالِف دولت مرکزی سوریهـ  که زیر نام »ارتِش آزاد سوریه« عمل 

می کنند ـ بطور رسمی و علنی و بدون هیچ توافقی با دولت سوریه به بمباران خاک این 

کشور پرداختند.  فدراسیون روسیه که نگران سقوط دولت بشار اسد در سوریه و از دست 

رفتن یکی از پایگاه های اصلی نفوذ خود در منطقه می باشد نیز به دنبال بحث و توافق 

با دولت آمریکا در حاشیه اجالس عمومی سازمان ملل در نیویورک، در مهرماه ۱۹۹۴ به 

حمایت نظامی از دولت بشار اسد پرداخت.

آشکار  نقِض  با  همراه  و  به طورِعلنی  اخیر  سال های  در  نیز  ترکیه  و  قطر  عربستان، 

شام« حمایِت  »احرار  و  النصره«  »جبهه  تروریست های  از  بین المللی،  موافقت نامه های 

به  باتوجه  می دهند.  و  داده   ادامه  حمایت ها  این  به  و  کرده  تسلیحاتی  و  مالی  وسیع 

توازِن قدرت در روابط بین المللی، سیر تحول ها در منطقه خاورمیانه در جهتی خطرناک 

برگزارِی  از  پس  و   ۱۳۹۴ بهمن ماه  نیمٔه  از  که  است  آشکار  دیگر  اکنون  است.  درحرکت 

کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، میان مسکو و واشنگتن در مورد جلوگیری از وخیم تر 

اینهمه، موافقت نامٔه  با  شدِن اوضاع و درگیری ها در منطقه نوعی تفاهم به وجود آمد. 

مونیخ در رابطه با آتش بس و توقِف درگیری ها به منظور اجازٔه ورود دادن به کمک های 

انسانی به سوریه نتوانست آن طور که پیش بینی می شد، آغازگِر روند آتش بِس واقعی و 

اوباما  باراک  انتقادآمیز  اظهارات  باشد.  درگیری ها  خاتمٔه  باهدف  جدی  مذاکرات  شروع 
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در ماه های اخیر دربارٔه نقش متحداِن این کشور در خاورمیانه مانند عربستان سعودی، 

و  یک جانبه  عملکرِد  از  واشنگتن  فاصله گیری های  برخی  از  نشانه یی  را  ترکیه  و  قطر 

سیاسِی  آیندٔه  مورِد  در  ژنو  صلِح  مذاکرات  روند  زمینٔه  در  کشورها  این  مصالحه ناپذیِر 

سوریه می توان دید. 

این  موفقیت  دربارٔه  امیدواری  ابراز  ضمن  روسیه،  امورخارجه  وزیر  الوروف،  سرگئی 

را  اپوزیسیون  مختلف  نیروهای  که  آنان  و  مخالف  »نیروهای  بود:  گفته  موافقت نامه، 

کنترل می کنند دیگر دلیل بیشتری برای عملی نکردِن تعهدهای خود و احترام نگذاشتن 

به آن ها نخواهند داشت.« آنچه مشخص است اینکه، دو نیروی عمده در خاورمیانه، ترکیه 

و عربستان سعودی، به نتیجه یی غیر از سقوِط دولت بشار اسد و جایگزین کردن دولت 

موردنظر خود، رضایت نمی دهند. دولت ترکیه سال ها ست که به طور پیگیر دو هدف را 

اریکٔه قدرت، دوم  از  در سوریه  رژیم حاکم  پائین کشیدِن  است: نخست،  تعقیب کرده 

جلوگیری از به وجود آمدِن منطقه های ُکردنشیِن خودمختار در درون خاک ترکیه و یا بر 

فراز مرزهایش با سوریه. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اسفندماه ۹۴، در واکنش 

به تهدیدهای ترکیه و عربستان به دخالِت مستقیم نظامی در سوریه، اعالم کرد که ورود 

واحدهای  برای  تهدیدی  سوریه،  به  عربستان[  و  ]ترکیه  کشور  دو  این  نظامی  نیروهای 

نظامی روسیه تلقی می شود و با واکنش مناسب نظامی روسیه روبه رو خواهد شد.

شواهد مشخصی در دست است که ایاالت متحده و برخی از متحدانش، طرح هایی در 

ظاهر برای حفِظ صلح و خاتمٔه درگیری ها در عراق و سوریه و پایان دادن به غائلٔه داعش 

و »حکومت اسالمی« اما درعمل به منظور تحکیِم کنترِل راهُبردی اش در منطقه، به پیش 

می برند. این طرح ها به بهای پاره پاره شدن برخی کشورهای منطقه و تشکیل کشورهای 

کوچک بر پایٔه هویت های ملی، قومی و مذهبی خواهد بود. این طرح های امپریالیستی 

می توانند  سوریه،  و  عراق  در  به ویژه  خاورمیانه،  سیاسی  جغرافیای  بازچینِی  جهت  در 

به وجود  منطقه  کشورهای  استقالل  و  ارضی  تمامیت  از  دفاع  برای  را  دشواری  وضعیِت 

کشیده  احتماِل  و  سوریه،  در  نظامی  درگیری های  شدِن  گسترده  و  یافتن  شدت  آورند. 

مذاکرات  جدی  ادامٔه  ضرورِت  فاجعه  بار،  درگیری های  به  این  دیگر  کشورهای  پای  شدِن 

صلح ژنو و شرکِت همٔه بازیگران کلیدی در این فرآیند را در این مقطع تاریخی حیاتی تر 

کرده است. بدون دستیابی به نتیجه یی که از سوی همٔه طرف های درگیر در این فاجعٔه 

انسانی پذیرفته و امضا شود، به نظر می رسد که خونریزی ها ادامه پیدا خواهند کرد. البته 

باتوجه به رخدادهای ماه های اخیر، تا رسیدن به هم داستانی ای نظری بین بازیگران کلیدی 
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برای خاتمٔه خونریزی ها، به نظر می رسد که راهی طوالنی درپیش باشد. اما باوجود تمام 

مانع ها در این مسیر، حزب تودٔه ایران بر ضرورِت پردامنه ترین  بسیِج جنبش های طرفدار 

صلح در منطقه خاورمیانه اصرار می ورزد و حِل صلح آمیز درگیری های فاجعه  باِر سوریه 

را نیازی درنگ ناپذیر می داند. ما بر این باوریم که، همه کوشش ها برای حل درگیری های 

این  باید در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و دیگر ساختارهای مسئول  خاورمیانه 

سازمان صورت گیرد.

امپریالیسم، حمایت گِر جنگ و نظامی گری ـ مبارزه بر ضِد امپریالیسم ادامه 

دارد!

در طول دو سال گذشته، تهاجِم سیاسی و اقتصادی ای تازه بر ضِد کشورهایی که سلطٔه 

به راه  می طلبند،  به چالش  را  ایاالت متحده،  یعنی  امپریالیستی،  قدرت  بزرگ ترین  آیندٔه 

دولت های  سیستماتیک  کردن  بی ثبات  برای  تالش هایی  شاهد  تهاجم  این  است.  افتاده 

ـ پیشروی  با درجات مختلفی از موفقیت  مترقی در جنوب آمریکا و آفریقای جنوبی- 

و  اقتصادی  فشارهای  رشد  و  سابق  جماهیرشوروی  اتحاد  و  اروپا  شرق  در  ناتو  بیشتر 

نظامی بر چین بوده است. این تهاجم همه جانبه برای تحمیل کنترل امپریالیستی باهدف 

اقتصادی  و  اجتماعی  سیستم  یک  به سوی  پیشرفت  از  نشانه ای  هر  برداشتن  میان  از 

جایگزین، مشخصه های ویژه خود را دارد.

حزب توده ایران نظرگاه های خود در رابطه با ماهیت منفی »پیمان همکاری بازرگانی 

یا   و  اروپا  اتحادیٔه  و  آمریکا  میان   )TTIP( »اطلس و سرمایه گذاری کشورهای دو سوی 

»پیمان تجارت آزاد میان اتحادیٔه اروپا و کانادا« )CETA( را به دفعات در صفحات نشریه 

ارگان حزب توضیح داده است. این دو طرح، که تقریباً نهایی شده اند، و پیمان های مشابه 

آن ها به منظور شتاب بخشیدن روند واگذار کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و 

از جیب مردم،  با هزینٔه گزاف  اغلب  به بخش خصوصی، آن هم  خدمات بخش دولتی 

و  شمالی  آمریکای  در  حاکم  نولیبرال  محافل  که  است  حقیقتی  این  گردیده اند.  تهیه 

اتحادیه اروپا همٔه تالش خود را کرده اند که فعالیت موثر و قدرت سندیکاها را در روند 

هدف  کنند.  محدود  را  آن  دست کم  یا  ببرند،  میان  از  تولیدی  و  اقتصادی  فعالیت های 

محوری این پیمان ها متوجه از میان برداشتن »بازدارنده های غیرتعرفه یی« در راه تجارت 

آزاد است، که معنای آن چیزی نیست جز مقررات زدایی و پذیرش حداقل استانداردهای 
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مشترک میان دو طرف.

تغییرهای  برای  مبارزه  گردان های  از  یکی  جهانی  سندیکایی  جنبش  ما  باور  به 

مردمی، صلح و حفظ محیط زیست می باشند. سندیکاها همیشه سنگر اصلی دفاع از 

پیشرفت هایی بوده اند که در هفت دهه گذشته در مبارزه بر علیه تهاجم سرمایه داری 

صورت گرفته است.  حزب توده ایران از مبارزه همه جانبه نیروهای مترقی و سندیکاهای 

جهان برای جلوگیری از امضاء این موافقتنامه های ارتجاعی دفاع می کند.

انرژی و  با هدف کنترل منابع کلیدی  ایاالت متحده  نیروهای نظامی  در  خاورمیانه، 

تداوم یک بازار نفت تحت کنترل این کشور رسمٌا یا بطورغیر مستقیم در افغانستان، عراق 

و سوریه، یمن و لیبی، حضور فعال دارند. ایاالت متحده خاورمیانه یی پاره پاره  را خواهان 

است که هیچ قدرِت منطقه ای دست باال را در آن نداشته باشد، و در سایٔه تنش های ناشی 

از درگیری های منطقه ای، اسرائیل اجازه یابد سرپیچی هایش از اجراِی قطعنامه های سازمان 

ملل را ادامه دهد و ژاندارمی منطقه را در جهت حفِظ منافع آمریکا همچنان برعهده 

داشته باشد. در چنین استراتژی منطقه ای، بریتانیا ـ که با روابط گستردٔه مالی و تجاری 

با رژیم های استبدادی خاورمیانه پیوند دارد ـ در مقام شریِک اصلی ایاالت متحده عمل 

می کند. پیش َروِی  ناتو  به سوی شرق اروپا و حمایتش از کودتا در اوکراین، به طورمستقیم 

دوران  در  اوکراین،  است.  مرتبط  چین  و  روسیه  انزوای  و  اقتصادی  محاصرٔه  سیاست  به 

دولت پیشین، در مسیر  توسعٔه بیشتر روابط اقتصادی با چین گام بر داشت، و همراه با 

دیگر جمهوری های دوران شوروی، در تدارک عضویت در اتحادیٔه اقتصادی اوراسیا بود. با 

با خشونت های فاشیستی  ناتو، که  از سوی سیاستمداران طرفدار  به چنگ گرفتن قدرت 

خنثی  اقتصادی  آتی  تحول های  و  سیاست ها  این  می شدند،  پشتیبانی  خیابان  در سطح 

گردیدند. کودتا، با توافقنامه یی به منظوِر پیوستن به اتحادیٔه اروپا، استفادٔه نیروهای ناتو 

از خاِک اوکراین، لغِو حقوق مدنی همٔه آن اقلیت های ملی و قومی ای که به زبان اوکراینی 

صحبت نمی کنند، شدت یافتِن نقِض آزادی بیان و حمله به اجتماعات، در سال ۲۰۱۵، و 

عالوه بر این ها، ممنوعیت حزب کمونیست اوکراین ـ که پیش از کودتا ازنظر کسب آرا در 

انتخابات ها و سطح حمایِت مردم از آن در ردٔه سوم قرار داشت، دنبال شد.

پاسِخ قدرت های امپریالیستی به بحراِن اقتصادی ادامه دار سرمایه دارِی جهانی عبارت 

بوده اند از: شدت بخشیدن به تهاجم ها در تقال برای حفِظ هژمونی، برپا کردِن جنگ های 

کردن  به در  میدان  از  بازارها،  و  اولیه  منابع  کنترل  گرفتن  اختیار  در  به هدف  منطقه ای 
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رقیبان و مهیا کردن زمینه به منظور ممانعت از ظهور هرگونه رقابتی، تالش برای ریشه کن 

کردن جنبش های چپ و مترقی و خنثا کردن اثرگذاری و نفوذ آن ها بر روند مبارزات مردم  

در سراسر جهان.

در این  رابطه این نکته نیز قابل توجه است که کشورهایی چون آلمان و ژاپن که به دلیل 

نقش مخرب تجاوزگرشان در جریان جنگ دوم جهانی در رابطه با ابعاد نیروهای نظامی و 

یا مسقر کردن نیروی نظامی در خارج از مرزهای خود با محدودیت های مشخصی روبرو 

بوده اند، در سال های اخیر با تخصیص بودجه های عظیم در جهت تقویت بنیه نظامی 

خود عمل کرده اند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر سعی در ایجاد ارتش ویژه خود داشته 

است که این حرکت مطمئنٌا به نفع صلح جهانی و یا در راستای کاهش تشنج در جهان 

نمی باشد.

 درگیری در خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا، که تا کنون مرگ و آوارگی میلیون ها 

انسان و ویرانی زیرساخت های مدنِی شهرهای بسیار و سرزمین ها را موجب گردیده است، 

بر لب ورطٔه هولناک تبدیل شدن به جنگ های ویرانگر گسترده تِر منطقه ای و درگیری ای 

جهانی قرار دارد. 

که  باورند  این  بر  سوسیالیسم،  و  ترقی  راه  مبارزاِن  و  صلح   از  دفاع  پیگیِر  هواداران 

امپریالیسم به رهبری ایاالت متحده حاضر است به  خطِر نابودی بشر بی اعتنا بماند اما 

تحوِل خجسته ای که به جهانی بنا شده بر شالوده های برابری، عدالت و دموکراسی واقعی 

بینجامد را تاب نیاَورَد. مبارزٔه نیروهای ترقی خواه و مردمی جهان بر این پایٔه استوار و 

انسان دوستانه قرار دارد که خشونت و جنگ اجتناب پذیرند! این نیروها بر این باورند که، 

می توان این تهدیدهای جنگ افروزانه را به چالش طلبید و از بین برد، و کوتاه سخن اینکه: 

جهان دیگری ممکن است!
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پیام سومین پلنوم کمیتٔه مرکزی به

کارگران و زحمتکشان میهن

چارٔه شالِق استبداد بر پیکر کارگران و محرومان کشور،

وحدت و تشکیالت است!

کارگران مبارز!

به  را  خود  رزم جویانه  درودهای  گرم ترین  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  نشسِت 

شما پیکارگراِن خستگی ناپذیر راه سربلندِی میهن، مبارزان نبرد برای پایان دادن به ظلم، 

استبداد، فساد و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، تقدیم می دارد.

سرکوبگر  ارگان های  مداوم  ضربه های  زیر  اخیر،  سال های  در  کشور،  کارگری  جنبش 

رژیم والیت فقیه و سیاست گذاری های مخرب نولیبرالی و ضدکارگرِی مجموعٔه حاکمیت 

به  پایان دادن  و  به حقوق صنفی  راه دست یابی  مبارزه اش در  از  جمهوری اسالمی، دمی 

بی عدالتی ها، ظلم و محرومیت های طاقت فرسا، فروننشسته است.

نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می گذرد. دولت »تدبیر و امیِد« 

روحانی، در سه سال گذشته، نه تنها هیچ گام مثبت اساسی ای  در جهت تحقق حقوق کارگران 

و زحمتکشان برنداشته است، بلکه وضعیت زحمتکشان میهن ما، در عرصه های متفاوت، با 

دشواری هایی تازه  روبه رو شده است. باوجود امضای توافق نامٔه برجام با آمریکا و کشورهای 

ـ  هنوز  ایران برداشته شده است  اقتصادِی  از تحریم های  ـ که بر اساس آن بخشی  اروپایی 

هیچ نشانی از بهبوِد وضع اقتصادی و یا توجِه دولت و حاکمیت جمهوری اسالمی به وضعیت 

تصمیم  نمی خورد.  به چشم  زحمتکشان،  و  کارگران  به خصوص  محروم،  مردم  معیشت  وخیم 

شورای عالی کار به تعیین دستمزد غیرعادالنٔه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۵، نمونٔه 

دیگری از برنامه های دولت در جهت آزادسازِی دستمزدها در دوران پسابرجام بود. دستمزدی 
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که در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر باید پرداخت شود حداقل در حدود 

۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود. در مورد دیگر مزایای کارگران نیز شورای عالی کار هیچ 

سنواتی  پایٔه  و  ُبن  حِق  مانند  مزایایی  و  نداد  انجام  گذشته  سال  مصوبٔه  به  نسبت  تغییری 

کارگران، به ترتیب همان مبلغ های ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند. 

اگرچه در سال های اخیر رژیم والیت فقیه در زمینٔه دقیق کردِن خط فقر در ایران طفره رفته 

است، اما بنا بر ارزیابِی صاحب نظران اقتصادی، زندگی در کالن شهرها با درآمِد ماهیانه ای کمتر 

از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به معناِی زندگی در زیِر خِط فقر بوده است. بر اساس آخرین 

گزارش بانک مرکزی، خانوارهای با درآمِد ماهیانه ای کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان، قطعاً 

دچار چالش های معیشتی جدی خواهند بود که در واقعیت امر، به معنای قرار گفتن در خِط 

 فقر است.

تعطیل  به  اعتراض  ازجمله  کشور،  سراسر  در  کارگران  اعتراضِی  حرکت های  گسترش 

افزایِش  به  اعتراض  افتاده،  به تعویق  دستمزدهای  به  اعتراض  تولیدی،  واحدهای  شدِن 

قانون  تغییِر  برای  رژیم  تالش های  به  اعتراض  همچنین  و  موقت  قراردادهای  چشمگیر 

کار، نمونه هایی آشکار از رو به افزایش بودِن پیکار طبقه کارگر ایران در مقابله با رژیم 

سرمایه دارِی حاکم بر ایران است. حزب ما سال هاست بر این نکتٔه مهم تأکید ورزیده است 

که: حاکمیِت جمهوری اسالمی و دولت های برگمارده شدٔه آن، نمایندگان کالن سرمایه دارِی 

تجاری و سرمایه دارِی بوروکراتیک ایران اند. ازاین روی، منافع آن ها در تضادی آشتی ناپذیر 

برای  مبارزه  اساس،  این  بر  دارد.  قرار  میهن  زحمتکشان  دیگر  و  کارگر  طبقٔه  منافع  با 

مبارزٔه  با  آن ،  معیشتی  بهبوِد وضعیت  و  کارگر  طبقٔه  به خواست های صنفی  دستیابی 

طبقاتی در جامعٔه ما پیوندی جدایی ناپذیر دارد. بنابراین، گسترِش مبارزه در راِه برپایی 

سندیکاهای مستقِل کارگری و سازمان دهِی مبارزات پراکنده اما رشد یابندٔه طبقٔه کارگر در 

سراسر کشور، گامی مهم در به چالش طلبیدن سیاست های حاکمیت کنونی و حرکت کردن 

در مسیر دستیابی به حقوق کارگران و زحمتکشان است. تشدید فشارهای سرکوبگرانٔه 

دستگاه قضایی ـ امنیتی رژیم بر کارگران، زحمتکشان، جوانان و فعاالن سیاسی ای که به 

ادامٔه حاکمیت استبداِد مطلق در میهن مان معترض اند، از نگرانی های عمیق دستگاه های 

سرکوبگِر حکومتی در برابر رشِد فزایندٔه نارضایتی اکثر مردم و همچنین از نگرانی شان 

می کند.  حکایت  والیت فقیه  رژیم  ضد  بر  توده ها  اعتراضی  جنبش  دوبارٔه  رشد  دربارٔه 

برخورد ضد بشری مسئوالن تاریک اندیش و ظالم حاکم بر قؤه قضائیٔه رژیم والیت فقیه 

کارگران  از  شماری  کردن  محکوم  و  »آق دره«  طالی  معدن  کارگران  اعتراضی  حرکت  با 

ماهیت  نشانگر  ضدانسانی،  احکام  این  اجرای  و  شالق  ضربٔه  ده ها  خوردِن  به  معترض 
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عمیقاً کارگرستیِز حکومتی است که زیر شعارهای دفاع از محرومان، کارگران و زحمتکشان 
میهن مان را به شالِق استبداد، محرومیت و فقر می بندد. نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
جمهوری اسالمی  حکومت  قضائیٔه  قؤه  ضدانسانِی  رفتار  این  کردِن  محکوم  ایران، ضمن 
نسبت به کارگران و زحمتکشان، معتقد است که چنین رفتاری از سوی دستگاه قضایی 
رژیم والیت فقیه درحالی سر می زند  که این دستگاه، غارتگران و راهزنان اقتصادی وابسته 
به رهبری و سپاه پاسداران و همچنین تعرض کنندگان به حقوق مردم را زیر چتر حمایِت 
قضایی »نظام نمونه« قرار داده و قرار می  دهد. عالوه بر این، چنین عملکردی نشان دهندٔه 
ماهیت عمیقاً ارتجاعی و ضدمردمی حکومتی است که ادامٔه حاکمیت آن همواره و در 
مقطع های زمانی مختلف همراه بوده است با ادامٔه تعرض ها و سرکوب خشن حقوق و 

آزادی های مردم ما.

ادامٔه بحران اجتماعی ـ اقتصادِی رژیم والیت فقیه، که آن را باید اساساً زائیدٔه ادامٔه 
سیاست های کالن نولیبرالی اقتصادی دانست، و تشدید نارضایِی میلیون ها تن خصوصاً 
کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به سر می برند، 
جامعٔه ما را به سمت التهاب و تنش های جدید اجتماعی می راند. سرکوب گری و مستولی 
کردن جو خفقان بر فضای حیات اجتماعی به قصد مهاِر انزجار مردم از ادامٔه حاکمیت 

ارتجاع است، انزجاری که سران رژیم هم این روزها به آن معترف اند.

سازمان دهِی  راه  در  تالش  و  عمل  اتحاِد  با  اجتماعی،  گردان های  کردن  بسیج  با 
اعتراض های پراکندٔه مردم، باید راه را برای بازسازی جنبش اعتراضی ای سراسری، بر پایٔه 
امکان های موجود جامعه، هموار ساخت. جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی، به خودی خود 

به وجود نخواهد آمد.

ایران، در مقام رزمنده ترین گردان اجتماعِی خواهان تغییرهای اساسی،  طبقٔه کارگر 
پایدار و دموکراتیک در میهن ما، جز تشکل و سازمان یافتگی صنفی ـ سیاسی به منظور 
مقابله با سیاست های ضدمردمی و کارگرستیزانٔه رژیم والیت فقیه راِه دیگری پیِش روی 
ندارد. بدون سازمان یافتن طبقٔه کارگر در سندیکاهای مستقِل کارگری، و حرکت منسجم و 
سازمان یافتٔه این تشکل ها برای به چالش کشیدن سیاست های حاکمیت جمهوری اسالمی، 
نمی توان انتظار داشت که رژیم از سِر خیرخواهی به خواست های طبقه کارگر ایران تن 
دردهد. حزب تودٔه ایران، حزب طبقٔه کارگر ایران، در طول هفتادوپنج سال نبرِد پیگیر، 
کنار  در  همچنان  و  است  رزمیده  ما  میهن  زحمتکشان  و  کارگران  حقوق  تحقق  راه  در 
تالِش  با  می توان  و  باید  داد.  خواهد  ادامه  پیکار  این  به   کشورمان  محرومان  و  کارگران 
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مشترک، هماهنگ و متحد با دیگر گردان های اجتماعی ای همچون جنبش زنان و جوانان 
و دانشجویان، رژیم مردم ستیز والیت فقیه را به عقب نشینی واداشت. در یک کالم: چارٔه 
شالق استبداد بر پیکر کارگران و محرومان کشور و جنبش کارگری، وحدت و تشکیالت 

است!

نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

تیرماه ۱۳۹۵


