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5 اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران

چهارمین نشست نوبتی کمیتٔه مرکزی، پس از ششمین کنگره حزب، در سی وُنهمین 

سالگرد انقالب بهمن، برگزار شد. نشست کمیتٔه مرکزی، گزارش هیئت سیاسی را دربارٔه  

آخرین تحوالت ایران و جهان دریافت کرد و پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه، گزارش 

را با برخی اصالحاتی تدقیق و به تصویب رساند.

به مسئله های  تبادل نظرهای صورت گرفته در نشست کمیتٔه مرکزی  از  زیادی  بخش 

از: بررسی همه جانبٔه  پیدا کرد که عبارت بودند  مهم و عمدٔه مردم و جامعه اختصاص 

اخیر مردم در هشتاد شهر کشور و خواست ها و ترکیب شرکت کنندگان در  خیزش های 

ورشکستگی  و  فقیه  والیت  رژیم  "اصالح پذیری"  نظریه  شکست  مردمی؛  اعتراض های 

سیاسی اصالح طلبان حکومتی در عرصه سیاست کشور؛ بحران فزایندٔه رژیم والیت فقیه؛ 

مبارزات رو به  رشد کارگران و زحمتکشان؛شرایط دشوار و خطرناک منطقه و تأثیرات آن در 

رویدادهای کشور ما و همچنین وظایف نیروهای مترقی و آزادی خواه، ازجمله حزب تودٔه 

ایران، در شرایط حساس کنونی.

نشست کمیتٔه مرکزی، ضمن تصویب پیام هایی به نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، 

مردم ایران و همچنین پیام همبستگی با رفقای رهبری حزب کمونیست سودان، که در 

به سر  خطرناکی  وضعیت  در  و  دستگیر  سودان  ارتجاعی  رژیم  سوی  از  اخیر  هفته های 

می برند، هیئت سیاسی حزب را موظف کرد تا تالش هایی مشخص در راه برقراری تماس و 

گسترش همکاری با نیروهای ملی و آزادی خواه کشور سازمان دهی کند.

اطالعیٔه دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

دربارٔه برگزاری نشست کمیتٔه مرکزی
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زمینٔه  در  انجام شده  گوناگون  فعالیت های  از  استقبال  مرکزی، ضمن  کمیتٔه  نشست 

بودن سال جاری  به مصادف  توجه  با  و  اکتبر،  کبیر  انقالب  سالگرد  بزرگداشت صدمین 

را موظف کرد  تبلیغات حزب  با دویستمین سالگرد زادروز کارل مارکس، شعبه  میالدی 

در  کمیتٔه مرکزی،  پلنوم  کند.  این عرصه سازمان دهی  در  نظری  ترویجی-  فعالیت هایی 

بخش دوم دستورکار خود، گزارش شعبه ها و کمیسیون های: مالی، تبلیغات، زنان، روابط 

بین المللی، کارگری و تشکیالت را دریافت کرد و ضمن بررسی نقادانٔه اقدام های شعبه ها 

رهنمودهای  کرد،  ابراز خرسندی  برخی عرصه ها  در  کارها  پیشرفت  از  که  درعین حال  و 

مشخصی را با  هدف گسترش و بهبود کارها ارائه داد.

 

دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶



7 گزارش هیئت سیاسی ـ بخش ایران

رفقای گرامی،

اجازه بدهید تا به سنت همیشگِی با اعالم یک دقیقه سکوت به احترام همٔه جان باختگان 

توده ای و جنبش مردمی و آزادی خواهانه میهن مان، چهارمین نشست کمیتٔه مرکزی، پس 

از ششمین کنگره حزب، را آغاز کنیم.

رفقا! ما نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران را در سی و ُنهمین سالگرد انقالب بهمن 

برگزاری می کنیم. همان طور که اعالمیٔه اخیر حزب اشاره کرد، پس از سپری شدن سی وُنه 

استبداد  و  ظلم  محرومیت،  فقر،  اسیِر  کشوری  ایران  حاکمیت جمهوری اسالمی،  از  سال 

دستگاه ضد مردمی و ضد انسانی والیت فقیه است. سی وُنه سال پس از بهمن ۵۷   نه تنها 

به جای  بلکه  نیافته است،  ایران تحقق  او در  از وعده های خمینی و طرفداران  هیچ یک 

برقراری حکومت "کوخ نشینان" و برپایی کشوری آزاد  که "کمونیست ها هم در آن آزادند" 

فعالیت کنند، امروز میهن ما اسیر حکومتی عمیقاً ضِد مردمی، خودکامه، تاریک اندیش 

و مدافع و خدمتگزار منافع کالن سرمایه داران است. واقعیت امر این است که، حکومت 

کنونی ایران که بر پایٔه نظریٔه ارتجاعی و ضِد مردمی "والیت مطلقٔه فقیه"  بنیاد گذاشته 

شده است،  از اساس با آزادی،  مدنیت، حق حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی در تضادی 

آشتی ناپذیر قرار دارد و تا این نظام سیاسی بر کشور ما حاکم است، به تحقق هیچ یک از 

خواست های مردم ما که تبلور روشن آن ها را در شعارهای انقالب بهمن مشاهده کردیم، 

نمی توان چشم امید بست.

گزارش هیئت سیاسی

به نشست کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران

بخش ایران
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رفقا!

امروز تحول هایی مهم در  به  تا  از نشست گذشتٔه کمیتٔه مرکزی، در مردادماه ۱۳۹۵، 

عرصٔه جهان و ایران اتفاق افتاده است که به ارزیابی دقیق و و نتیجه گیری مشخص و 

روشن، به منظور پیش ُبرد برنامٔه حزب و تأثیرگذاری بیش از پیش سیاست های مبارزاتی 

ضد  بر  مترقی  نیروهای  جهانی  مبارزٔه  در  همچنین  و  ما  میهن  مردمی  جنبش  در  آن 

سرمایه داری انحصاری جهانی، نیازمند است.

ایران در تندبادهای حوادث کشور، ازجمله در  ارزیابی های حزب تودٔه  صحت و دقت 

جریان جنبش اعتراضی توده ها در هشتاد شهر کشور در هفته های اخیر، توجه ویژه ای را 

هم از سوی دشمنان و هم از سوی دوستان حزب نسبت به فعالیت های توده ای ها جلب 

کرده است. نشانه هایی روشن و نیرومند از نفوذ بیش از پیش اندیشه ها و ارزیابی های 

حزب در حرکت جامعه ما و تحول های کشور در دست است که در نتیجٔه آن  ها وظایفی 

کنونی  نشست  عهدٔه  بر  حزب  مبارزاتی  برنامه  و  شعارها  تدقیق  زمینه  در  سنگین 

کمیتٔه مرکزی می گذارد. افزون بر این، اعتبار روزافزون جهانی حزب تودٔه ایران، به مثابٔه 

سخنگوی اصلی و صادق جنبش مردمی میهن مان، امکان هایی جدید در عرصٔه همبستگی 

بین المللی با مبارزات دلیرانٔه مردم ما و گسترش آن ها به وجود آورده است که برای اجرای 

آن ها برنامه ریزی ای مشخص و طوالنی مدت باید انجام داد.

اقتصادی،  ورشکستگِی  کشور:  اجتماعی-اقتصادی  اوضاع  از  کوتاه  بررسی ای 
فقر، محرومیت، فساد و ظلم بی سابقه در حاکمیت جمهوری اسالمی

رفقا!

ما در سال های اخیر در بررسی هایی متناوب، به بحران عمیق و فزاینده اقتصادی کشور 

و تبعات مخرب اجتماعی آن پرداخته ایم و بر این واقعیت تأکید کرده ایم که: ازآنجاکه 

سیاست های راهبردی اقتصادی رژیم والیت فقیه در راستای تأمین منافع کالن سرمایه داری 

تجاری و سرمایه داری دیوان ساالر و انگلی کشور قرار دارد، با عوض شدن دولت های وفادار 

به رژیم والیی تغییری اساسی و چشمگیر در وضعیت اقتصادی کشور و روند عمیق تر 

از پیش مردم به ورطٔه فقر و  شدن درٔه عظیم میان فقر و ثروت و کشانده شدن بیش 

محرومیت به وجود نخواهد آمد. برخالف همٔه قول های داده شده از سوی حاکمان کنونی 
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و دولت های برگماردٔه آنان، راهبرد اساسی سیاست های اقتصادی کشور همان سیاست های 

از  بسیاری  در  که  است  انحصاری  سرمایه داری  نهادهای  سوی  از  شده  دیکته  نولیبرالی 

کشورهای دیگر جهان آزمایش شده و نتایج فاجعه باری به همراه داشته است. رفقا به یاد 

وضعیت  یافتن  بهبود  قول  و  برجام  توافقنامه  امضای  تبلیغاتی  هیاهوی  در  که  دارند 

اقتصادی کشور ما تأکید کردیم که بدون چرخشی اساسی در سیاست های کالن اقتصادی 

هیچ دردی از مردم دوا نخواهد شد و همان روند تشدید محرومیت، افزایش بیکاری و 

تخریب بنیٔه تولیدی کشور ادامه خواهد یافت.

در گزارشی از روزنامٔه "دنیای اقتصاد"، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶، با عنوان: "حال و آیندٔه اقتصاد 

ایران  "اقتصاد  شد:  گفته  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین  قول  از  ایران"، 

آقای  ریاست جمهوری  دوم  ُدور  سال  اولین  و  برجام  از  پس  سال  دومین  گذراندن  درحال 

به  می توان  را  ایران  اقتصاد  که  می رسد  به نظر  چنین  موجود  شرایط  در  است.  روحانی 

غریقی تشبیه کرد که روی آب است و تالش می کند خود را در سطح آب نگه دارد. در 

چنین حالتی باید با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و شرایط همگانی، وضعیتی 

را فراهم کرد که توانایی الزم برای بیرون کشیدن این غریق از آب را در برابر موج های 

قدرتمند به دست آورد. ..."

"اقتصاد مقاومتی"، که چند سالی  البته روشن است که شعارهای توخالی ای همچون 

است از سوی علی خامنه ای، رهبر رژیم، مطرح شده است، معنایی جز تشدید فشارهای 

اقتصادی، فقر و محرومیت نداشته است. برای اثبات بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی در 

ایران، که عمده نمودارهای آن را در ورشکستگی تولید، رشد تورم، بیکاری، فقر و فساد 

مزمن و فراگیر در تمام ساختارهای حکومتی و تصمیم گیرنده می توان مالحظه کرد، تنها 

کافی است به چند ارزیابی رسمی دولتی-حکومتی رژیم اشاره کنیم.

آمار بیکاری نیروی کار که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران ۶ / ۱۲ درصد اعالم شد، نشان 

می دهد که در تابستان ۹۶ معادل سه میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۲ نفر بیکار در کشور وجود 

داشته است. بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می د هد که ۳ / ۲۷ درصد از 

جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و 

در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. البته توجه به این نکته نیز 

مهم است که آمار یاد شده در باال نخست مالک بیکار نبودن را داشتن یک ساعت کار در 

هفته تعریف کرده است و دوم اینکه این درصدها متوسط نرخ بیکاری در سراسر ایران را 
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نشان می دهند، درحالی که در برخی از استان های محروم کشور درصِد بیکاری و خصوصاً 

درصد بیکاری جوانان بیش از ۷۰ درصد اعالم شده است.

به گزارش سایت مشرق نیوز، ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶،  وزارت راه وشهرسازی در بررسی وضعیت 

فقر  زیر خط  ایران  جامعه  درصد   ۳۳ امروز  که  می دهد  گزارش  ایران  در  فقر  و  مسکن 

برای  ایران  متوسط  طبقٔه  خانواده های  که  می کند  تأکید  گزارش  می کنند. همین  زندگی 

کنند،  پس انداز  سال   ۹۶ به مدت  را  ماهیانه شان  درآمد  یک سوم  حداقل  باید  خانه  خرید 

درحالی که آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه یافته با پس انداز ۱۴ سالٔه یک سوم درآمد 

رنگ واقعیت به خود می گیرد. در همین زمینه محمد مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام- در گزارشی که ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد- وضعیت فقر در کشور را 

بسیار نامناسب ارزیابی کرد و گفت: "۱ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و ۲۵ 

تا ۳۰ میلیون تن، زیر خط نسبی فقر بسر می برند." او شیب شتابی را که فقر در کشور 

دارد بسیار تند دانست و به منابع سرشاری که کشورمان دارد اشاره کرد و گفت: "ایران، 

بورکینافاسو نیست، کشوری است که منابع دارد. چهارمین ذخایر نفتی دنیا را داریم یعنی 

۳/ ۹ درصد ذخایر نفتی در اختیار ماست."

در گزارشی که بخش اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی "فردا"، اردیبهشت ماه ۹۵، منتشر 

تا مردادماه ۹۶( در مورد وضعیت  از قول نعمت زاده )وزیر صنایع دولت روحانی  کرد،  

اسف بار واحدهای تولیدی کشور و ضرورت سرمایه گذاری در این زمینه، آمده است:  در 

مجموع ۷ هزار واحد متوقف در شهرک های صنعتی کشور وجود دارد که می توان با ۱۶ 

هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیالت آن ها را فعال 

صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  معاون  نیز،  گزارش  همین  اساس  بر  کرد. 

مساعد  به هیچ وجه  تولیدی  و  واحدهای صنعتی  وضعیت  است:  گفته  این خصوص  در 

نیست و آمارهای سال ۹۴، سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید 

است چراکه بر اساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۵/ ۲۹ درصد 

واحد   ۹۲۷ و  هزار   ۹ و  کرده اند  کار  درصد   ۵۰ از  کمتر  با ظرفیت  کارخانه های صنعتی 

صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می دهند و با ۵۰ تا 

۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می رسد در سال ۹۵ هم با ادامه 

همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم 

بشود.
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رفقا!

باید فساد بی سابقه و ظلم روحانیت حاکم و سه قؤه اجرایی، مقننه و قضایی کشور 

و  از فساد  این درجه  بگوییم  اگر  نیست  اغراق  اضافه کرد.  این مجموعه  بر  را  به مردم 

غارت آشکار منابع ملی کشور در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است. تنها به این اکتفا 

اخیر، در زیر  این زمینه، در یک دهٔه  می کنیم که به چند عنوان رسانه های گروهی در 

اشاره کنیم:

"اختالس ۱۲۳ میلیارد تومانی شهرام جزایری"؛	 

"برداشت ۱۶ میلیارد تومانی احمدی نژاد از صندوق دولت در آخرین روز دولتش"؛	 

"اختالس ۱۲ میلیاردی در واحد تویسرکان کمیتٔه امداد"؛	 

"پرداخت رشوه و پول های کالن از سوی دولت احمدی نژاد به ۱۷۰ نماینده مجلس و 	 

فرماندهان سپاه"؛

ادعای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، که: "۷۰۰ میلیارد دالر از 	 

دارایی های کشور طی پنج تا شش سال خورده و قورت داده شده است"؛

"اختالس ۸۰۰۰ میلیاردی صندوق فرهنگیان"؛	 

"اعطای ۳۲۰۰ میلیارد تومان وام معدوم الوصول به ۳ نفر"؛	 

ادعای مجید فراهانی در مصاحبه با ایسنا که: "سرنوشت ۲۰ هزار میلیارد تومان در 	 

شهرداری تهران مبهم است"؛

و باألخره، اختالس هزاران میلیارد تومانی بابک زنجانی، دالِل سپاه و رهبری رژیم در 	 

ُدور زدن تحریم ها، که هنوز میزان دقیق آن روشن نیست. به گفتٔه رسول کوهپایه، 

بدهی  پرداخت  بر  باید عالوه  زنجانی  اتهام،  اثبات  "در صورت  زنجانی:  بابک  وکیل 

خود به ُشکات، همان قدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب 

میزان قرار وی بیش از ۵ میلیارد یورو )بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان ]عدد ۲ با سیزده 

صفر جلو آن[(!!! خواهد شد."

بدین ترتیب روشن است که چگونه غارت منابع ملی- مالی کشور و سیاست های کالن 

مجموعه رژیم والیت  فقیه زندگی را بر میلیون ها ایرانی دشوار و غیرممکن کرده است 

بالمنازع  و حاکمیت  کنونی  نظام سیاسی  ادامٔه  از  ما  میهن  مردم  قاطع  اکثریت  و چرا 

ریشه های  منزجرند.  این چنین  امنیتی اش  و  سپاهی  نزدیکان  و  تاریک اندیش  روحانیت 

و  جناح ها  درون حکومتی  تحریک های  کشور  شهر  هشتاد  در  اخیر  اعتراض های  واقعی 
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که  بود  خلق  میلیونی  توده های  به حق  اعتراض  فریاد  بلکه  نبود،  توده ها  کور"  "شورش 

به تجربٔه تلخ خود دریافته اند که نمی توان چشم امیدی به اصالح ساختار ضدمردمی و 

ضدملی کنونی داشت و باید چاره یی دیگر اندیشید.

پایاِن یک مرحلٔه تاریخی و شکست نظریٔه اصالح پذیری رژیم والیت  فقیه و 
استحالٔه مدعیان اصالحات در ساختارهای قدرت

رفقا!

ارزشمند  تجربه یی  اخیر  دهٔه  خالل  در  ما  میهن  در  اجتماعی  و  سیاسی  رویدادهای 

"آرامش  تزهای  از  است.  داشته  بر  در  مختلف  نیروهای  سیاسی  نظریه های  آزمون  در 

فعال" و "فشار از پایین و چانه زنی در باال" گرفته تا شعار ضرورت شرکت در روندهای 

انتخاباتی گوناگون رژیم با توجیه "انتخاب میان بد و بدتر"، و باألخره شعار "اعتمادسازی 

با حاکمیت" از سوی فرصت طلبان و استحاله شدگان در ساختارهای قدرت، همچون عارف 

و شرکا در "شورای سیاست گذاری اصالح طلبان"، همگی، نتایجی مهم به همراه داشته اند که 

توجه به آن ها ضروری است.

کمیتٔه مرکزی حزب در نشست آبان ماه ۱۳۹۳، با بررسی برخی نظریه های انحرافی در 

آشفته اندیشی  پدیدٔه  بررسی  برای  کرد:  اعالم  بودن حکومت،  اصالح پذیر  بارٔه  در  جنبش 

"استحالهٔ"  امکان  بحث  به  باید  نیروهای سیاسی کشور،  از  در طیف چشمگیری  کنونی 

جنبش  گریبان گیر  است  دهه  دو  از  بیش  اکنون  که  بحثی  بازگردیم،  فقیه  والیت   رژیم 

مردمی میهن ما شده است. اساِس این نظریٔه انحرافی بر این پایه استوار است که، این 

امکان وجود دارد که سران رژیم استبدادی، از سر خیرخواهی و برای حفظ منافع ملی، و 

با پذیرِش نصیحت های مخالفان و دگراندیشان، حاضر شوند از این شیؤه حکومت مداری 

دست بردارند و ایران را به سمت استقراِر حکومتی مردم ساالر پیش ببرند. این نظریه، در 

دو دهٔه گذشته، یعنی از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی،  در دهٔه ۷۰ شمسی، بارها با 

عنوان هایی گوناگون همچون: "وفاق ملی"، "انتخابات آزاد"، "حکومت در چارچوب قانون"، 

"فشار از پایین و چانه زنی در باال"، "آرامش فعال"، "حکومت اعتدالی"، "پایین آوردن سطح 

توقعات مردم"، و جز این ها، مطرح شده است، و در به انحراف کشاندن  و  به هرز  بردن  

توان مبارزاتی توده ها در  رویارویی با حکومت استبدادی کنونی، اثرگذار بوده اند.
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رفقا!

از جنبش دوم خرداد ۷۶، که محمد خاتمی را با شعار مردم ساالری و جامعه مدنی و با 

رأی میلیون ها ایرانی بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، بیست سال می گذرد. ما در همان 

دوران ضمن انتقاد از برخی ارزیابی های آقای خاتمی که معتقد بود "با اصل مترقی والیت 

ایران دست یافت، معتقد بودیم، و هستیم، که رژیم والیی  فقیه" می توان به آزادی در 

بدون مبارزٔه  همه جانبه و فشار فلج کننده توده ها، که ادامه حکومت به شکل کنونی را 

برای آن غیرممکن سازد، اجازه نخواهد داد در ساختار اساسی نظام سیاسی کنونی- که بر 

استبداد مطلق روحانیت تاریک اندیش و نظریه "اسالم سیاسی" بنا شده است- تغییری 

اساسی صورت گیرد.

محمد خاتمی در نخستین مصاحبه اش در مقام رئیس جمهور جدید، در خردادماه ۱۳۷۶، 

در پاسخ به این سؤال که آیا اجازه خواهد یافت تا تغییرهایی را که می خواهد در ایران 

پدید آورد، ازجمله گفت: "نظام ایران اسالمی نظام جاافتاده ای است. دستگاه ها در جایگاه 

قانونی خود قرار دارند و در رأس نظام رهبری است و من فکر نمی کنم با مشکلی مواجه 

شوم... نظام ما یک نظامی است که آزادی در آن جایگاه واالیی دارد..." ]به نقل از "نامٔه 

مردم"، شماره ۵۰۷، ۱۳ خردادماه ۱۳۷۶[. در مقابل این ارزیابی های نادرست و خوش بینانٔه 

هم اکنون  از  "آنچه  شد:  گفته  انتخابات  دربارٔه  مرکزی حزب  کمیتٔه  اعالمیٔه  در  خاتمی، 

عظیم  خواست  علی رغم  فقیه  والیت  رژیم  رهبری  که  است  حقیقت  این  است،  روشن 

توده ها به انجام تغییرات دموکراتیک، مصمم است به سیاست خود ادامه دهد و سد راه 

هرگونه تغییر اساسی در سمت وسوی حرکت جامعه ما باشد..." ]همانجا[.

اسالمی  شورای  مجلس  و  ریاست جمهوری  انتخابات  چندین  امروز  تا   ۱۳۷۶ خرداد  از 

را پشت سر گذاشته ایم، و امروز روشن است که بسیاری از نیروهای صادق و طرفداران 

اصالحات واقعی- پس از تجربه یی سخت و دردناک- به همان ارزیابی ما در زمینه بی اثر 

بودن تالش در راه استحالٔه رژیم کنونی رسیده اند و امروز باور دارند که دوران سیاست 

"چانه زنی در باال" و حفظ خطوط قرمز "خودی و غیرخودی"  و سیاست های تحمیل شده از 

سوی اصالح طلبان حکومتی به جنبش- که در انتها فقط انجام تغییرهایی بسیار محدود 

در "نظام اسالمِی" حاکم و تقسیم قدرت بیشتر بین "خودی ها" را خواهان اند- کاماًل به سر 

آمده است.  واقعیت این است که میهن ما مرحلٔه تاریخی تجربه یی ناکام، پرهزینه و 

به زیان منافع مردم را  به پایان رسانده است. به گفتٔه ابوالفضل قدیانی در بیانیه  اش دربارٔه 
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خیزش اخیر مردم ما در شهرهای مختلف: "از تقصیر آقای خامنه ای و اعوان انصارش که 

بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در بروز اعتراضات به این شکل مؤثر بوده 

است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصالح طلبی که الاقل در برهٔه فعلی از تفسیرشان 

آمدن  به وجود  در  نیز  می رسد  به مشام  وادادگی  و  تسلیم طلبی  بوی  سیاسی  فعالیت  از 

از فعالیت سیاسی باعث شده  این تفسیر  وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. متأسفانه 

برابر تعدی های شخص مستبد به حقوق ملت عقب نشینی های  است که روزبه روز در 

بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب نشینی ها توجیهات غریب ساخته و 

پرداخته شود..." ]به نقل از: سایت کلمه،  شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶[.

ذهنی  و  عینی  منافع  دارای  که  اصالح طلبان  اصلی  "جریان  صداقت:  پرویز  به قول  یا 

با پروپاگاندای  از تحول خواهی است تالش می کند  استمرار وضع موجود و ممانعت  در 

»امنیت« به طورعمده مانع از همراهی طبقٔه متوسط با اعتراضات و از دست رفتن جایگاه 

میدان  در  از حضور  است  دهه  دو  اصالح طلبان  بشود…..  اصالح طلبان  فکری  هژمونیک 

رقابتی بهره بردند که هیچ رقیب جدی غیرحکومتی در آن نمی تواند حضور داشته باشد. 

... در تمامی دو دهٔه گذشته اصالح طلبان تالش کرده اند وضعیتی را که در آن حضور ندارند 

اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هرگونه تغییری را مسدود 

کنند..." ]به نقل از: سایت رادیو زمانه، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶[.

رفقا!

تجربٔه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نشان داد رژیم والیت فقیه حتی در چارچوب بسیار 

محدود و ضد دموکراتیک انتخاباتی که نامزدهای انتخاباتی آن از فیلتر چهره های منفور 

پذیرفته  و  می گذرند  نگهبان  شورای  "فقها"ی  دیگر  و  جنتی  همچون  ضدمردمی ای  و 

برگزاری  بکند.  اعتنایی  کوچک ترین  مردم  اکثریت  خواست  به  نیست  حاضر  می شوند، 

و  نظام"   "مقبولیت  اثبات  با هدف  تنها  کنترل شده  کاماًل  انتخاباتی  مانورهای  این گونه 

رهبری آن و نه به قصد به کرسی نشاندن خواست مردم صورت می گیرد. سرکوب خونین 

جنبش اعتراضی توده ها پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و حصر هشت سالٔه نامزدهای 

انتخاباتی "جنبش سبز"- که در برابر کودتای رهبری رژیم و بی اعتنایی به خواست و رأی 

مردم و استبداد ایستادگی کردند- میزان  واقعی حد و اندازٔه "آزادی" در رژیم والیت فقیه را 

نشان می دهد. حزب تودٔه ایران در همان دوره )سال ۸۸(  اعالم کرد هدِف بعدی رژیم پس 
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از سرکوب خونین جنبش مردمی حرکت به سمت مهندسی خواست های جنبش مردمی 

و تعدیل آن در حد قبول شرایط حاکم  و حکومت بالمنازع  روحانیت بر حیات سیاسی 

توانست  حکومتی-  اصالح طلبان  کمک  با  عرصه-  این  در  رژیم  گفت  باید  است.  کشور 

نامزد   به  یافتن  اجازه  از  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اصالح طلبان  شرکِت  سقف 

شدن در انتخابات به حد پذیرش چهره یی امنیتی و مطمئن همچون حسن روحانی )که 

به گفتٔه خودش و اعتراف سران اصالحات، اصالح طلب هم نیست( در مقام نامزد انتخاباتی 

اصالح طلبان پایین بیاورد. به ازای این کرنش و تسلیم پذیری،رهبر هم اجازٔه شرکت محدود 

برخی افراد قابل اعتماد در جریان اصالح طلبان حکومتی همچون محمدرضا عارف را در 

حیات سیاسی کشور صادر کرد.

تجربٔه انتخابات دهمین دورٔه مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان  و ارائٔه  "لیست 

رژیم-  جنایتکاران  و  از سرکردگان سرکوبگران  مشتی  شامل  اصالح طلبان حکومتی  امیدِ" 

این اصالح طلبان حکومتی  از میزان سقوط  همچون ری شهری و فالحیان- نشانٔه دیگری 

به ورطٔه  کارگزاری استبداد بود. کارنامٔه ضدمردمی این لیست در مجلس از این واقعیت 

اعمال  سیاست های  و  حکومتی  اصالح طلبان  از  مجموعه  این  درون  از  که  دارد  حکایت 

شده از سوی آنان جز همکاری با نیروهای استبدادی به منظور حفظ و بقای رژیم والیت 

فقیه چیز دیگری بیرون نخواهد آمد. فریاد کشیدن های کسانی همچون عباس عبدی و 

جالیی پور و خواستار شدن سرکوب خشن اعتراض های مردمی در هفته های اخیر نمونه یی 

از استحالٔه مدعیان اصالحات در نظام سیاسی استبدادی حاکم و تالش برای حفظ آن است.

با  از  اصالح طلبان در شور اعتمادسازی  این نحله  این نکته نیز  توجه برانگیز است که 

دیوارهای  از پشت  که  مانند کروبی  از موضع گیری های کسی  رهبر حتی حاضر نشدند 

حصر رژیم استبدادی، در نامه اش به حسن روحانی، رهبران رژیم را به چالش طلبید، دفاع 

کنند. درحالی که کسانی مانند محمدرضا عارف در مجلس از پیروی بی چون وچرا از رهبری 

و پیشبرد اقتصاد مقاومتی سخن می گفتند، مهدی کروبی از بیهوده بودن مذاکره و کرنش 

در مقابل استبداد سخن می راند و مردم و مدافعان واقعی اصالحات را به مبارزه بر ضد 

طلب  شما  از  نه  "این جانب  می کرد:  اعالم  به درستی  و  فرامی خواند  ارتجاعی  حاکمیت 

رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم بر اساس 

بخواهید  از حاکمیت مستبد  گذاشته اند،  برعهده تان  مردم  و  اساسی  قانون  که  تکلیفی 

تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب موردنظر ارباب قدرت را 

تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکالیم با استماع کیفرخواست، ادلٔه خود مبنی 



پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ بهمن ماه ۱۶۱۳۹۶

بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آنچه 

بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطالع عموم 

برسانم."

نامٔه مهدی کروبی، که روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در سایت "سحام نیوز" منتشر 

شد، بار دیگر تفاوت روشن بین او با مجیزگویانی همچون عبدی، جالیی پور و تاج زاده 

که مردم را به "حفظ نظام" دعوت می کنند نشان داد. کروبی در نامه اخیرش خطاب به 

خامنه ای ازجمله می نویسد: "سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم 

از جایگاه یک اپوزسیون سخن می گویید. در این سه دهه بخش مهمی از نیروهای اصیل 

انقالب را کنار گذاشتید تا سیاست های موردنظرتان را اجرا کنید و امروز با نتایج همان 

سیاست ها مواجه هستید...« کروبی در ادامه  می افزاید:  "اعتراض های اخیر در شهرهای 

مختلف علیه ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید 

و دغدغه های معیشتی مردم را موردتوجه قرار دهید."  به گفته کروبی: "بنیادهای انقالبی 

درعمل به کارتل های اقتصادی و حیاط خلوت برخی افراد تبدیل شده که هیچ گونه نظارتی 

بر آن ها اعمال نمی شود و بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در دست چند نهاد حاکمیتی 

است که نظارتی هم بر آن ها اعمال نمی شود... در چنین شرایطی طبیعی است که توده ها 

باروتی  بشکه  به  بوده اند  اسالمی  انقالب  اصلی  پایگاه  که  جامعه  فرودست  طبقات  و 

از  که  گرفته  قرار  در سراشیبی  روزها چنان  این  "نظام  نتیجه می گیرد:  و  تبدیل شوند." 

تجمع چند هزار نفری مردم به ستوه آمده از ظلم و فساد احساس خطر می کند."

جنبش های اعتراضی مردم میهن ما و معضل آلترناتیو در شرایط کنونی

رفقا!

ترویج  و  حکومتی  اصالح طلبان  سیاست بازی های  دوران  که،  است  این  ما  نتیجه گیری 

به پایان  رژیم والیی  به قصد حفظ حاکمیت  کنونی  "نظام سیاسی"   اصالح پذیری  نظریٔه 

رسیده است و بخش های هرچه بیشتری از مردم، به ویژه توده های کار و زحمت، دنبال 

راهکارهایی جدی برای حل معضل های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه اند. 

جایگزینی  نبوِد  کنونی  شرایط  در  توده ها  مردمی  و  اعتراضی  جنبش  اساسی  معضل 

را  فضا  سو  یک  از  کمبود  این  است.  استبدادی  رژیم  مقابل  در  مردمی  و  سازمان یافته 
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آلترناتیوسازی  برای  دموکراتیک  ضِد   و  ملی  ضِد  نیروهای  تبلیغات  و  دادن  مانور  برای 

در چارچوب خواست های کشورهای امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی منطقه و دولت 

عمیقاً ارتجاعی و تجاوزگر اسرائیل فراهم می آورد، و از سوی دیگر به رژیم ارتجاعی حاکم 

و مجیزگویان آن به منظور ترساندن مردم از "سوریه ای شدن" ایران  و نظامی گری هرچه 

بیشتر حیات جامعه و شدت بخشیدن به جو سرکوب و خفقان دستاویز می دهد.

روشن است که در دو دهه گذشته با توجه به امکاناتی که برای اصالح طلبان حکومتی 

برای تبلیغ آزاد و شرکت در فضای سیاسی ایران پدید آمده بود، آنان توانستند با بازتاب 

 ۲۰ رأی  کنند.  دست وپا  خود  برای  اجتماعی  پایگاهی  مردم،  خواست های  از  برخی  دادن 

اجتماعی  عظیم  نیروهای  نشانه حضور   ،۱۳۷۶ خرداد  انتخابات  در  خاتمی  به  میلیونی 

بالمنازع  و  به چالش کشیدن حاکمیت مطلق  برای  یگانه ای  فرصت  و  مبارزه  در صحنه 

روحانیت ارتجاعی بود. به دلیل ارزیابی غلط از شرایط و مماشات اصالح طلبان حکومتی 

ازجمله خود آقای خاتمی و نزدیکان او و عدم تالش در جهت تثبیت و گسترش همان 

این  روحانیت  حاکمیت  حفظ  و  نظام"   "حفظ  قرمز  خطوط  قبول  و  ابتدایی،  اصالحات 

فرصت تاریخی خیلی زود هدر رفت و سوخت. توده های مردم آسیب دیده از حکومت 

استبدادی در طول هشت سال حکومت دولت اصالحات نه تنها بهبود کیفی و اساسی ای 

در وضعیت معیشتی خود ندیدند، بلکه مشاهده می کردند که سیاست کالن اقتصادی-

با  رفسنجانی  ریاست جمهوری  هشت سالٔه  دوران  در  که  است  همان هایی  آن  اجتماعی 

عواقبی بسیار دردناک دنبال شده بود. بر این اساس بود که احمدی نژاد و ارتجاع حاکم در 

نخستین انتخابات سال ۱۳۸۴ با شعارهای پوپولیستی عدالت و آوردن پول نفت بر سر 

سفرٔه مردم، به عرصٔه مبارزات انتخاباتی آمدند و توانستند بخش هایی از توده های محروم 

را با شعارهای خود بفریبند.

رفقا!

اجتماعی  جنبش های  بر  تکیه  از  پرهیز  اصالحات،  دولت هشت ساله  اصلی  مشخصٔه 

و مماشات با ولی فقیه پشت درهای بسته بود، و این، به دلیل هراس این دولت از ورود 

بر  عالوه  خاتمی  که  شرایطی  در  بود.  کشور  آینده  تعیین  برای  مبارزه  به صحنه  مردم 

آرای باالی مردم حمایت کامل مجلس ششم را نیز در پشت سر خود داشت، زیر فشار 

تاکتیک هایی فرصت طلبانه و مماشات گرایانه  همچون "حرکت در چارچوب قانون"  و احتراز 
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از "زیاده خواهی"، یا به عبارت دیگر، حرکت در چارچوب های تعیین شده از سوی رهبری 

رژیم استبدادی،  و درعین حال به دلیل پایبندی به چارچوب های نظری "نظام اسالمی"، یا 

بهتر بگوییم، قبول "اسالم سیاسی" به منزلٔه زیربنای فکری حکومت اسالمی، اصالح طلبان 

برنداشتند.  ایران  در  تغییر شیوه حکومت مداری  در مسیر  اساسی   گامی  حکومتی  هیچ 

سیاسی  ترورهای  )بررغم  امنیتی  فشارهای  نسبی  کاهش  به دلیل  دوره  این  در  اگرچه 

فروهرها، مختاری، پوینده و دیگران و سرکوب خونین و خشن اعتراض های دانشجویی 

سال ۷۸(، نیروهای سیاسی و اجتماعی خصوصاً دانشجویان توانستند برخی فعالیت های 

محدود صنفی و سیاسی خود را دنبال کنند و فضای رسانه ای هم در کشور تا حدی بازتر 

و متنوع تر گردید، اما این کاهش فشارها هم دوامی نداشت و کم کم کار به همان روال 

سابق و استیالی فضای پادگانی- امنیتی قبل تغییر کرد.

سردادن شعار "اصالح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا"، در جریان حرکت های اعتراضی 

و  قشرها  از  فزاینده ای  شمار  که  است  حقیقت  این  نشانگر  اخیر،  هفته ای  در  توده ها 

والیت  استبداد  مقابل  در  تسلیم  و  سازش  سیاست  که  دریافته اند  اجتماعی  طبقه های 

توده های  آگاهی  اعتالی سطح  فرایند  اساس می توان گفت  این  بر  نیست.  اثرگذار  فقیه 

تحقق  و  شکل گیری  مسیر  در  را  آن  می توان  که  فرایندی  است،  گسترش  حال  در  مردم 

جایگزینی مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم استبدادی حاکم سوق داد. میهن ما امروز 

مقابل  در  و همچنین  حاکم  استبدادی  رژیم  مقابل  در  جایگزینی  چنین  به شکل گیری 

و  سعودی  عربستان  دولت های  و  ترامپ  دولت  سوی  از  سرهم بندی شده  آلترناتیوهای 

اسرائیل بیش از پیش نیازمند است.

باید چاره ای اندیشید

رفقا!

خیزش اعتراضی توده ها در هشتاد شهر کشور بر ضد بی عدالتی های اقتصادی، ظلم، 

مردم  که  داد  نشان  به روشنی  حکومتی  دستگاه های  اجحاف  و  محرومیت  فقر،  فساد، 

جان به لب رسیده دیگر خواهان ادامٔه وضعیت به شکل سابق آن نیستند. بر اساس گزارش 

وزارت کشور به حسن روحانی، که در سایت "سحام نیوز" انتشار یافت، در جریان ۲۳۸ 

حرکت اعتراضی اخیر در هشتاد شهر کشور، تنها ۳۰ درصد شعارها اقتصادی و ۷۰ درصد 
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شعارها سیاسی بوده اند. بر اساس همین گزارش، ۷۵ درصد مردم با این اعتراض ها برخوردی 

 ۷۶ اینکه  دیگر  جالب  نکتٔه  نکردند.  شرکت  اعتراض ها  این  در  اگرچه  داشتند  همدالنه 

درصد شرکت کنندگان در این اعتراض ها را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می دادند.

شرکت نسل جوان و دانشجویان در این اعتراض ها که تعیین کننده بوده است، عالوه 

ایران در رویدادهای سیاسی  بر تحسین برانگیز بودن نقش جنبش دانشجویی و جوانان 

آن  شاهد  نیز   ۸۸ سال  عظیم  اعتراض  در  که  است  جدی  معضلی  نشانگر  کشور،  مهم 

بودیم. تجربه تاریخی در میهن ما و در دیگر کشورهای جهان نشان داده است تنها با 

جایگزینی  ارائٔه  و  سیاسی  اقتصادی-  چرخ های  کردن  فلج  بدون  و  خیابانی  اعتراض های 

به  و  واداشت  عقب نشینی  به  را  استبدادی  رژیم های  نمی توان  دموکراتیک  و  مردمی 

شکست کشاند. به عبارت روشن تر، بدون حضور نیرومند، هماهنگ و سازمان یافتٔه دیگر 

زحمتکشان،  مختلف  الیه های  و  کارگر  طبقٔه  خصوصاً  اجتماعی،  طبقه های  و  الیه ها  

کارمندان و دیگر نیروهایی که توان مختل کردن چرخ اقتصادی- سیاسی حاکمیت را دارند، 

رژیم با اتکا به توان انتظامی و سرکوبگرانه اش همراه با دستگیری های پردامنٔه مبارزان و 

به کارگیری ارعاب و خشونت آشکار و مسدود کردن کانال های ارتباطی معترضان می تواند  

اعتراض های  فرونشاندن  در  حکومتی  راهکار  این  سازد.  خاموش  را  مردمی  اعتراض های 

مختلف و پراکنده کارگری نیز تا کنون مؤثر بوده است. تجربه ده ها اعتراض و تحصن 

کارگری در سال گذشته نشان داده است رژیم تنها هنگامی عقب نشسته و به خواست های 

کارگران تن در داده است که کارگران واحدهای تولیدی در صفی واحد و سازمان یافته دست 

به اعتراض زده اند.

ضرورت سازمان دهی جنبش های اجتماعی

رفقا!

را  کشور  سیمای  اخیر  دهه های  در  ما  جامعه  در  طبقاتی  پیکار  از  برآمده  تحول های 

است  بوده   عقیده  این  بر  همواره  ایران  تودٔه  حزب  داده اند.  تغییر  محسوس  به شکلی 

فقیه  والیت  رژیم  حاکمیت  طبقاتی  پایگاه  که:  می کند  و   است  کرده  تأکید  آن  بر  و 

قانون  اجرایی-  نهادهای  دیگر  و  قضائیه  قوه  و  نیروهای سرکوبگر  در  آن  گردانندگان  و 

ثروت  و  قدرت  پیش  از  بیش  انحصار  و هست.  بوده  کشور  کالن سرمایه داری  گذاری اش، 
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اقتصادی-سیاسی در دست اقلیتی بسیار کم شمار از سرمایه داران تجاری، و سرمایه داری 

دیوان ساالر که در درون دستگاه های عمیقاً فاسد حکومتی و در کنف حمایت آن ها رشد 

در دست سرمایه داری  که  تولیدی کشور  از صنایع  مهم  بخشی  نابود شدن  یافته  است، 

صنعتی- ملی قرار داشت، راندن بخش هایی پرشمار از قشرهای میانی جامعه به مرزهای 

این ها، زندگی  از جامعه ما ترسیم می کند. در کنار  فقر و محرومیت، سیمای متفاوتی 

حکومتی  منابع  سوی  از  حتی  که  چندان  کشور  زحمتکش  انسان  میلیون ها  عسرت بار 

جمهوری اسالمی زیر خط فقر تعریف شده است، ریزش سریع  پایگاه اجتماعی حاکمیت 

و رشد روزافزون  نارضایتی توده ها و آمادگی شان در به چالش طلبیدن رژیم والیت فقیه، 

از خطوط اصلی نقش این سیماست.  

ایران، روز شنبه ۲۳  ایرنا، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور  به گزارش خبرگزاری 

تا  روحانی  حسن  دولت  به کار  آغاز  زمان  "از  گفت:  ازجمله  خبری،  نشستی  در  دی ماه، 

کنون ۴۳ هزار تجمع، اعتصاب و اعتراضات مردمی برگزار شده است." همچنین، حسین 

ساجدی نیا، رئیس پیشین پلیس تهران بزرگ، مردادماه امسال، گفت تنها در سال ۹۵ در 

اقتصادی برگزار شده است. روشن است که در سال  تهران هزار و ۶۰۰  تجمع صنفی و 

ماه های  در  تنها  است.  بوده  روبه رشد  زحمتکشان  و  کارگران  اعتراض های  میزان  گذشته 

حمل ونقل  کارگران  کشور،  فرهنگیان  اعتراض های  پیگیر  ادامٔه  و  گسترده  شرکت  اخیر، 

کارگر  از ۳۵۰۰  بیش  اعتصاب  کارگران هفت تپه،  پرشور  و  یکپارچه  اعتصاب  خلیج فارس، 

صنعت فوالد را  شاهد  بوده ایم. امروز اعتراض های کارگری به خاطر تعطیلی کارخانه ها، 

پرداخت  نشدن دستمزدهایشان، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، پایمال شدن بیش 

از پیش حقوق شان و همچنین بی اعتنایی اربابان قدرت و ثروت به فقر و محرومیت  شان 

درحال رشد و شدت یافتن است.

مشکل اساسی در اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، همچنان که در حرکت های مشابه 

سال های اخیر، پراکندگی، ضعف سازمان دهی و نداشتن هماهنگی الزم به دلیل سرکوب و 

پیگرد  فعاالن کارگری از سوی نیروهای امنیتی رژیم بوده است. نبوِد تشکل های مستقل 

کارگری  و زیر پا گذاشتن مقاوله نامه های پایٔه سازمان جهانی کار از سوی کارفرمایان و خود 

دولت ازجمله معضل هایی جدی بوده اند که فعاالن جنبش کارگری برای مقابله با آن ها در 

تالش بوده اند. در این زمینه باید همه توان و امکانات را برای تشکیل سندیکاهای مستقل 

کارگری به کار گرفت. در نبود این تشکل های مستقل روشن است که تشکل های حکومت 

ساختٔه زیِر کنترل "خانٔه کارگر"، و همین طور "انجمن های اسالمی کار"، تالش می کنند تا 
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حکومت  نظارت  زیر  به  توخالی  وعده هایی  و  شعارها  با  را  گسترش یابنده  اعتراض های 

درآورند و از گسترش آن ها و احیاناً پیوندشان به یکدیگر جلوگیری کنند. وظیفٔه امروز 

ما و همٔه نیروهای مردمی و آزادی خواه، دفاع از مبارزات مردم و خواست های ملموس و 

بی درنِگ نیروهای اجتماعی در عرصه های گوناگون است. برای نمونه، شعارهای: مبارزه 

مستقل  سندیکاهای  گسترش  و  احیا  آن ها؛  لغو  شدن  خواستار  و  موقت  قراردادهای  با 

کارگری؛ تنظیم عادالنٔه دستمزدها متناسب با رشد تورم؛ ازجمله خواست های بی درنگ و 

روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست. با انسجام بخشیدن به جنبش کارگری- سندیکایی 

نقش جنبش  برپایی سندیکاهای مستقل خویش،  از حق  برخوردار شدن زحمتکشان  و 

کارگری در صحنه سیاسی کشور و میزان تأثیرگذاری آن بر تحوالت جاری آن و مبارزه در 

راه تأمین آزادی ها، عدالت اجتماعی و استقالل ملی افزایش خواهد یافت. سازمان دهی 

جنبش کارگری و سندیکایی کشور و تقویت آن، به معنای تقویت جنبش سراسری ضد 

دیکتاتوری است.

جنبش های  مبارزٔه  صحنه های  درخشان ترین  اخیر  دهه  دو  در  ایران  زنان  مبارزات 

اجتماعی را در میهن ما پدید آورده است. پیکار بر ضد ستم مضاعف طبقاتی و جنسیتی، 

که با وجود همه سرکوبگری های رژیم و خشونتی که بر ضد زنان مبارز اعمال شده است 

همچنان ادامه دارد، بسیار مؤثر و  تحسین برانگیز بوده است. اجرای برنامه های اقتصادی-

زن ستیزانه  و  سیاست های خشن  اعمال  کنار  در  سال ها-  این  در  رژیم  اجتماعی مخرب 

رژیم والیت فقیه- بر زندگی زنان زحمتکش، زنان کارگر، پرستار، آموزگار و کارمند، یعنی 

زنانی که زندگی شان تجسم رنج  بردن از ستم مضاعف طبقاتی و تبعیض جنسیتی بوده، 

اثرهایی دهشتناک داشته اند. 

شرکت پرشور زنان در حرکت های اعتراضی اخیر نشانه یی از ادامه مبارزه ای است که 

زنان پیشرو و مترقی در سازمان دهی و جهت دادن به آن نقشی برجسته  داشته اند. جامعٔه 

ایران این روزها شاهد حرکت های اعتراضی زنان دلیر میهن ما بر ضد حجاب اجباری است 

کلیٔه  لغِو  که بی شک  ستودنی و حمایت شدنی اند. عرصه  یی مهم در مبارزٔه زنان کشور 

اجباری، الیحٔه قصاص، الیحٔه  از: حجاب  عبارتند  است که  "قوانین زن ستیزانه" حاکمیت 

ضد خانواده با نام بی مسمای "الیحٔه حمایت از خانواده"، کودک آزاری در رابطه با ازدواج 

دوشیزگان کم سال زیر لوای قوانین قرون وسطایی، جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات 

بهداشتی. عالوه بر این ، عرصٔه دیگر مبارزٔه زنان کشور تالش برای رسیدن به برابری حقوق 

زن و مرد، دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان کارگر و شاغل، بهره مند شدن 
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کارزارهای  برپایی  است.  الیه های محروم جامعه  زنان  برای  به ویژه  بهداشتی  از خدمات 

منع خشونت- مخصوصاً در آذرماه امسال که هم زمان با کارزار جهانی منع خشونت بر 

بر ضد  زنان  دلیرانه  مبارزه  و جالب  اخیر  نمونه های  از  بود-  در سراسر جهان  زنان  ضد 

واپس ماندگی اجتماعی و استبداد تاریک اندیش حاکم بر میهن ماست.

رفقا!                          

اکثر شرکت کنندگان در اعتراض های گسترده مردمی در شهرهای گوناگون کشور جوانان 

و دانشجویان بودند. جوانان کشور بیشترین آسیب را از سیاست های اقتصادی-اجتماعی 

ضدمردمی رژیم دیده اند و با وجود نرخ باالی بیکاری و نبوِد فرصت های شغلی مناسب 

و  تاریک  آینده یی  آنان،  خانمان برانداز  بیکاری  به  دادن  پایان  برای  عملی  برنامه یی  و 

دردناک پیِش  روی خود می بینند. امروز وضعیت زندگی حال و آیندٔه جوانان به معضل 

اجتماعی ای جدی در جامعٔه ما تبدیل شده است. فشارهای ضدانسانی تاریک اندیشان 

حاکم در تحمیل نوعی از زندگی که بر پایٔه ذهنیات ارتجاعی قرن ها پیش بنا شده است، 

و در کنار آن، در تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و روحی قرار دادن آنان، پایمال کردن حق 

آزادی اندیشه و بیانشان و نیز ممانعت آنان از برپایی تشکل هایی صنفی، از معضل هایی 

جدی اند  که جوانان کشور با آن روبه رویند. همچنین در این سال ها شاهد آن بوده ایم که 

رژیم تالش کرده است تا با امنیتی کردن محیط های دانشجویی و استقرار نیروهای امنیتی 

و شبه نظامی در محیط های دانشجویی، جنبش دانشجویی کشور را در تنگناهایی جدی 

از رشد مجدد جنبش دانشجویی جلوگیری کند. ولی همان طور که دیدیم،  قرار دهد و 

دانشگاه های کشور و دانشجویان استبدادستیز نقشی مهم در اعتراض های اخیر مردمی 

داشتند. باید تالش در راه بازسازی جنبش دانشجویی منسجم و هماهنگ را دوباره افزایش 

داد. هماهنگی انجمن های دانشجویی در دانشگاه های مختلف و سازمان دهی حرکت های 

دانشجویی پیرامون  شعارهایی مشخص و مترقی- هم صنفی و هم سیاسی- می تواند در 

ایجاد جنبشی سراسری مترقی بر ضد رژیم استبدادی نقشی مؤثر داشته باشد.

یکی دیگر از مسائل شایستٔه توجه در سال های اخیر، رشد چشمگیر جنبش اعتراضی 

بر ضد تخریب محیط زیست در ایران است. حرکت های تحسین برانگیز فعاالن محیط 

زیست در بسیاری از شهرهای کشور در مقابله با آلودگی هوا، معضل ریزگردها، خشک 

رژیم  واداشتن  به چاره جویی  و  آن ها  به  اعتراض  و  آب  کمبود  تاالب ها،  دریاچه ها،  شدن 
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نیز مکرر شاهد بوده ایم. جنبش حفظ محیط زیست  این معضل حیاتی را  به  بی اعتنا 

امروز در ایران فعال است و حمایت نیروهای مترقی و آزادی خواه از این جنبش و تالش در 

راه بسط و گسترش فعالیت آن ضمن بازتاب دادن این فعالیت ها در سطح افکارعمومی 

ایران و جهان از اهمیت و دامنه یی روزافزون برخوردار شده است.

رفقا!

معضل خلق های تحت ستم میهن ما ادامٔه سرکوب خشن و خونین حقوق اولیه آن ها 

از سوی رژیم والیت فقیه، نیز از مسائل کلیدی امروز میهن ماست. با توجه به درگیری ها 

و جنگ های وحشیانه و تأسف انگیز مذهبی و طایفه ای و ملی ای که منطقٔه ما را در بر 

گرفته است، باید به مسئله ملیت های ساکن سرزمین مان با حساسیتی بیش از گذشته 

توجه کرد. در این دوران که در تمام منطقٔه ما نیروهای منسوب به خلق ها و قومیت ها 

ویژه  به طور  ارتجاعی  مداخله گر  کشورهای  سوی  از  و  شده اند  فعال  گذشته  از  بیش 

موردتوجه قرار گرفته اند، حزب تودٔه ایران باید تالش خود را در همکاری و جلب نیروهای 

مترقی و مدافعان راستین حقوق خلق های تحت ستم میهن مان دوچندان کند و اجازه 

ندهد رسوبات اختالف ها و سیاست های گذشته دستاویز سوِءاستفاده دیگران به منظور 

دور کردن این نیروها از یکدیگر شود.

به خلق های میهن مان  وابسته  اصیل  نیروهای  بدون مشارکت و همراهی  ما  به گمان 

نمی توان یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری در سراسر ایران به هدف مقابله با رژیم والیت  

فقیه برپا کرد. حزب تودٔه ایران در مقاطعی ضمن تأکید بر اساس لنینی سیاستش در مورد 

حق تعیین سرنوشت خلق ها، به درستی صالح را در این می داند که خلق های میهن مان 

مستقل،  کشوری  شکل  در  ایران  ایران-  ارضی  تمامیت  چارچوب  در  را  سرنوشت شان 

دموکراتیک و فدرال- گره بزنند.                                                                           

رفقا!

در کنار ضرورت تالش برای سازمان دهی و هماهنگ ساختن حرکت نیروهای اجتماعی 

باید به این امر نیز توجه داشت که سال ها سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و 

برای جنبش  مترقی  و  ایجاد رهبری ای منسجم  در  از صحنه سیاسی کشور،  آن ها  حذف 
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سیاسی  هماهنگ  رهبری  یک  بدون  است.  آورده  پدید  اساسی   دشواری هایی  مردمی 

ارائه سیاست مشخص مردمی، توده ها را به صحنٔه مبارزه جلب و به آیندٔه خود  با  که 

خوش بین کند، نمی توان به حاصل حرکت های پراکندٔه اعتراضی دل بست و امیدوار بود. 

ما در سال های اخیر به تجربه دیده ایم که اگرچه طیف گسترده ای از نیروهای آزادی خواه 

و  تفرقه  و  است  لنگیده  زمینه  این  در  پای عمل  اما  اتحاد سخن می گویند،  از ضرورت 

کشیدن دیوارهایی مصنوعی بین خود جای بحث های منطقی و توافق بر سر حداقل های 

موردتوافق را گرفته است. حزب تودٔه ایران در سال های اخیر بر تشکیل یک جبهه واحد 

ضد دیکتاتوری متشکل از همه نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور تأکید کرده است 

و همچنان نیز آماده است تا در راه تحقق این مهم همه توان و امکاناتش را به کار گیرد.

سؤال اساسی این است: اگر طیف گسترده ای از مردم میهن ما و نیروهای آزادی خواه 

کشور در به پایان دادن به استبداد، تحقق حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان، تحقق 

آزادی و حقوق دموکراتیک مردم )ازجمله حق آزادی احزاب و سازمان های صنفی(، لغو 

تمامی قوانین زن ستیزانه رژیم والیت فقیه، برابری حقوق زن و مرد و همچنین تحقق 

با حفظ  نمی توان  دارند، چرا  اعتقاد  ملی  در چارچوب حکومتی  ایران  حقوق خلق های 

تفاوت های دیگر نظری، سیاسی و قومی، بر سر این حداقل ها توافق کرد و یک برنامٔه 

روشن و کوتاه مبارزاتی را به مردم کشورمان ارائه کرد؟

 درپاسخ  به  این سؤال  و بیان سبب توافق نکردن بر سر این حداقل ها، به گمان ما، 

وجود کدورت های تاریخی، انحصارطلبی و نوعی سکتاریسم سیاسی با هدف رهبری و 

این  نتیجٔه  است.  احزاب  و  دیگر سازمان ها  بر  سازمانی  برنامه هایی حزبی-  کل  تحمیل 

عملکرد همان است که می بینیم: ادامٔه تهمت و افترا زدن نیروهای سیاسی به یکدیگر بر 

سر مسائلی که برخی نزدیک به شصت سال پیش اتفاق افتاده است و متهم کردن یکدیگر 

از  امروز بر میهن ما می گذرد. معلوم است  به مسئولیت داشتن در قبال فاجعه یی که 

محصول چنین برخوردهایی تنگ نظرانه  رژیم و نیروهای ارتجاعی بهره  خواهند برد. آیا 

هنگام آن فرانرسیده است که تالش هایی تازه  در این زمینه به کار بست؟                             

رفقا!

رسیدن  جمهوری  به ریاست  ازجمله  گذشته،  سال  دو  حوادث  می دانیم  که  همان طور 

دونالد ترامپ در آمریکا، تغییرات در رهبری عربستان سعودی به نفع نیروهای تندرو و 
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افراطی و همچنین سیاست های بیش ازپیش تهاجمی دولت تجاوزکار اسرائیل و تحریکات 

این مجموعٔه ارتجاعی در منطقه، خطراتی جدی  برای میهن ما پدید آورده است. دخالت 

جنایتکاران  صدور  برای  تالش  ایران،  همسایٔه  کشورهای  در  خارجی  نیروهای  روزافزون 

داعش که در سوریه و عراق شکست خورده اند به دیگر کشورهای منطقه و همچنین باال 

از  ایران، همگی، خطراتی جدی اند که نمی توان  گرفتن درگیری های نظامی در کردستان 

کنار آن ها به سادگی گذشت.

این سؤال منطقی می تواند مطرح شود که سیاست های کارا و مؤثر مقاومت در برابر 

سیاست های ماجراجویانه و امپریالیستی آمریکا بر چه مبنایی می توانند استوار باشند؟ 

این سیاست ها را می توان به شرح زیر برجسته و خالصه کرد و سپس با ابتکارعمل آن ها را 

گسترش داد: درپیش گرفتن سیاست تنش زدایی و دوری کردن از سیاست های مداخله گرانه؛ 

دوری جستن از اختالف های فرقه گرایانه و مذهبی که از سوی محفل های ارتجاع بین المللی 

در منطقه و در کشورهای متروپل حمایت و تقویت می شوند؛ دوری جستن از جنگ های 

و  طایفه ای  و  فرقه ای  جنگ های  آتش  کانون های  به  سالح  قاچاق  و  طایفه ای  و  فرقه ای 

دامن زدن به جنگ و درگیری به منظور تثبیت رژیم های مرتجع و بدون پشتوانٔه مردمی؛ 

و چه  منطقه ای  تنش اند- چه  مخالف گسترش  که  دولت هایی  و  نیروها  گردآوری همٔه 

از نهادهای بین المللی ای مانند سازمان ملل و نهادهای حقوقی  بین المللی- و استفاده 

بین المللی به منظور کاهش جنگ و تنش؛ اجازٔه فعالیت دادن به جنبش های مدافع صلح 

در کشورهای منطقه و کمک به ایجاد هماهنگی بین آن ها در جهت فعالیت مشترک. 

متأسفانه رژیم والیت فقیه از هیچ کدام از این راهکارها نه تنها پیروی نمی کند، بلکه در 

برابر این راه کارها مانع هم به وجود می آورد. این رژیم برای فرار از بحران داخلی خود، در 

تمام کانون های بحران ورود می کند. این مداخله ها رویکردی ترقی خواهانه ندارند. به باور 

حزب تودٔه ایران، این سیاست ها به هیچ روی منافع ملی ما را تأمین نمی کنند.

و  دولت  تحمیل  به منظور  آن  برنامه های  و  ایران  در  خارجی  دخالت  از  جلوگیری 

"رئیس جمهور" به کشور ما تنها با به وجود آوردن یک آلترناتیو سیاسی - مردمِی منسجم 

که بتواند در عرصه سیاست جهانی نیز نقش آفرین باشد، امکان پذیر است. حزب تودٔه 

و  ملی  آزادی خواه،  نیروهای  همه  کنار  در  ملی  نیاز  این  تحقق  برای  است  حاضر  ایران 

دموکرات کشور تمام توان و انرژی خود را به کار گیرد.
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رفقای گرامی،

پنج سال پس از برگزاری موفق کنگرٔه ششم حزب تودٔه ایران، پلنوم حاضر کمیتٔه مرکزی 

حزبمان را در شرایطی برگزار می کنیم که جهان در حال گذار از مقطع بسیار بغرنج و 

حساسی از حیات خود است و تغییر و تحول های مهمی در توازن قوا در جهان صورت 

گرفته است. کشورهای عمدٔه سرمایه داری جهان در حالی که همچنان با پیامدهای بحران 

در  بود،  آغاز شده  پیش  که یک دهه  گریبان اند  به  بی سابقه ای دست  اقتصادی  و  مالی 

به  را  اقتصاد خود  از آسیب ها و خسارت های ساختاری  توانسته اند بخش عمده ای  واقع 

کشورهای جهان سّوم و کشورهای سرمایه داری ضعیف تر منتقل کنند.

جنگ طلبانه،  سیاست های  یا  بین المللی  نهادهای  از  بهره گیری  با  را  مهم  این  آنها 

و  سّوم  جهان  کشورهای  بر  اقتصادی  نولیبرالیسم  بی رحمانٔه  تحمیل  و  نظامیگری، 

توسعٔه  به  راست گرا  محافل  و  نیروها  محسوس  گرایش  کرده اند.  تحمیل  کشورها  دیگر 

سیاست های جنگ طلبانه و نظامیگری، که در پلنوم قبلی حزبمان هم مورد توجه قرار 

گرفته بود، نه فقط ادامه یافته بلکه سرعت گرفته است. در چهار دهٔه گذشته، هیچ گاه 

خطر آغاز جنگ جهانی دیگری تا بدین حد جّدی نبوده است.

یک سال پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحد آمریکا، 

راستی سرمایه داری جهان  نیروهای دست  و  ارتجاعی ترین محافل  که  اذعان داشت  باید 

توانسته اند مهره ای را در کاخ سفید بر کرسی قدرت بنشانند که گفتمان و سیاست های 

گزارش هیئت سیاسی

به نشست کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران

بخش جهان
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بسیار خطرناکی را در دستور کار سیاست داخلی و خارجی آمریکا قرار داده است. بر پایٔه 

ارزیابی مشخص و عینی شرایط جهانی و موازنٔه نیروها در سطح جهان می توان دید که 

شرایط جهانی در مسیر گسترش تفرقه و پراکندگی، درگیری، تشنج، و جنگ افروزی، به ویژه 

در خاورمیانه و منطقٔه خلیج فارس، و همچنین در شرق آسیا، به طور محسوسی وخیم تر 

شده است. چنین شرایطی نمی تواند به سود صلح در خاورمیانه یا جنبش مبارزاتی مردم 

میهن ما باشد. در طول یک سال گذشته، شرایط پیچیده و به شّدت خطرناکی در منطقٔه 

خاورمیانه شکل گرفته است. دولت جدید حاکم در ایاالت متحد آمریکا بار دیگر  نوعی 

تحکیم  و  تجدید  راه  در  را  تنش آفرینی  سیاست  همراه  به  توپدار  ِکشتی  دیپلماسی  از 

سرکردگی سیاسی، اقتصادی، و نظامی خود در منطقه به کار گرفته است. طرح خاورمیانٔه 

بزرگ که در واقع از سال ۲۰۰۳ تا کنون بارها توسط دولت های وقت در واشنگتن تعریف 

و بازتعریف شده است، با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید دچار تغییرات چشمگیری 

شده است. از جمله، شیؤه عمل دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف استراتژیک آن در 

خاورمیانه و غرب آسیا به طور قابل توجهی تغییر کرده است.

ضرورت دارد که پلنوم کمیتٔه مرکزی به این موارد مهم توجه کند: ارزیابی تحول های 

سیاسی دوازده ماه گذشته در ارتباط با شرایط ویژٔه خاورمیانه و  تحوالت در کشورهای 

ایاالت  دیپلماسی  سران  تصمیم گیری  و  تفکر  شیؤه  شناخت  و  درک  ما،  میهن  همسایٔه 

متحد آمریکا، عامل های تعیین کننده در سیاست گذاری دولت ترامپ، و تأثیر همه جانبٔه 

در  سیاسی  تحول های  جهت  بر  منطقه  در  امپریالیسم  برتری جویانٔه  سیاست های 

درک  و  عینی  و  مشخص  بررسی  روند  در  که  است  معتقد  ایران  تودٔه  حزب  ما.  کشور 

عناصر کلیدی تحوالت اخیر جهان در ارتباط با کنش و واکنش های  عمدٔه تأثیرگذار بر 

کشورمان، به کارگیری ابزار تحلیلی مارکسیستی-لنینیستی، به ویژه توجه به تقسیم بندی 

امپریالیستی جهان بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی قدرت های بزرگ، ضروری است.  

جهان و بحران ساختاری سرمایه داری

بر پایٔه تحلیل مارکسیستی-لنینیستی تحوالِت مربوط به بحران مالی سرمایه داری در 

سال ۲۰۰۸ و به ویژه پیامدهای سیاست های اقتصادی نولیبرالی در سال های اخیر می توان 

نتیجه گرفت که  بحران اَدواری و ساختاری سرمایه داری که در بازٔه زمانی ۲۰۰۸/۲۰۰۷  آغاز 

شد، جّدی ترین و طوالنی ترین بحران سرمایه داری پس از رکود بزرگ بوده است که از سال 
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۱۹۲۹ آغاز شد. بحران های اَدواری بخش جدایی ناپذیری از نظام سرمایه داری است و ریشه 

از  سرمایه داری  نظام  حال،  عین  در  اّما  دارد.  سرمایه داری  و سرشتی  ساختاری  بحران  در 

بحران های اقتصادی اَدواری به مثابه فرصت و سازوکاری برای تجدید قوا و یافتن راه های 

و  شکننده  لحظه های  بحران ها  این،  وجود  با  می کند.  بهره برداری  خود  بقای  برای  تازه 

بسیار حاّدی را برای سرمایه داری به وجود می آورند؛ لحظه هایی که در آنها مقابلٔه سیاسی 

برجسته،  مارکسیست  نظریه پرداز  هاروی،  دیوید  می یابد.  نو  میدانی  سرمایه داری  با 

بحران ها  این  که  می کند  اشاره  سرمایه داری"  بحران های  و  سرمایه  "معمای  کتاب  در 

»عقالنی کننده های غیرعقالنی یک نظام غیرعقالنی اند«.

بحران اخیر سرمایه داری یک بحران جهانی است که ریشه های آن را حّتی ده سال پس 

یافت. پیشرفته ترین کشورهای  امپریالیستی جهان  از شروع آن می توان در همٔه مراکز 

رشد  یا  رکود  با  ژاپن،  همچنین  و  اروپا  اتحادیٔه  و  شمالی  آمریکای  در  سرمایه داری 

منابع  تزریق  طریق  از  اقتصاد  احیای  برای  تالش  وجود  با  مواجه اند.  ناچیزی  اقتصادی 

بهره، و سقوط قیمت  یا حّتی نرخ منفی  بهره  پایین نگه داشتن نرخ  عظیم نقدینگی، 

فرآورده های هیدروکربنی و به ویژه نفت، دیده می شود که شاخص های اقتصاد کالن مانند 

تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری تولیدی و اشتغال زا، هنوز به میزان قبلی خود پیش 

بزرگ  با مشکل  این کشورها  بزرگ در  بانک های  نرسیده اند. در عین حال،  از سال ۲۰۰۸ 

صدها میلیارد دالر بدهی و وام های باز پس داده نشده روبرو هستند که در سپتامبر ۲۰۰۸ 

باعث اّولین ورشکستگی ها شده بود. مؤسسه های مالی بزرگ هنوز  هم در معرض تهدید 

ورشکستگی و رشد عامل هایی  هستند که اوج گیری دوبارٔه بحرانی در مقیاس های عظیم 

را محتمل نشان می دهد.  

از سال ۲۰۰۸ تا کنون اتحادیٔه اروپا شاهد تحوالت جدید و بحران های اقتصادی و سیاسی 

جّدی ای بوده است که آشکارا ادامٔه حیات آن به شکل سابق را زیر عالمت سؤال برده است.

ترقی خواه  حزب های  و  زحمتکشان  و  توده ها  مقاومت  رشد  شاهد  اخیر  سال های  در 

اروپا در برابر استراتژی محوری سیاست گذاران اتحادیٔه اروپا در سرعت بخشیدن به روند 

همگرایی سیاسی و اقتصادی بوده ایم. حزب های کمونیست اتحادیٔه اروپا معتقدند که 

سران این اتحادیٔه فراملیتی سرمایه داری که به شّدت نگران رشد مقاومت های مردمی اند، 

در مقابل تاکتیک تازاندن پروژٔه همگرایی را در پیش گرفته اند. این به معنای ادامه یافتن و 

سرعت گرفتن نولیبرالیسم اقتصادی، نظامیگری، و گسترش ناسیونالیسم و  جدایی طلبی 
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)کاتولونیا و اسکاتلند( در کشورهای عضو اتحادیٔه اروپا است.

چین و دیگر اقتصادهای به سرعت در حال رشد و قدرتمند نیز که تا همین چند سال 

آن کشورهایی  به ویژه  و  بودند،  داخلی  ناخالص  تولید  نرخ رشد  بردن  باال  به  قادر  پیش 

تأثیر  تحت  به شّدت  است،  خام  مواد  دیگر  و  نفت  صادرات  به  وابسته  آنها  اقتصاد  که 

بحران اَدواری سرمایه داری جهانی قرار گرفته اند. کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و مواد 

غذایی صادراتی بر اوضاع اقتصادی کشورهای حاشیه یی تأثیر چشمگیری گذاشته است. 

کاهش رشد اقتصاد جهانی و بهره گیری سیاسی از »سالح نفت«، که قیمت آن با وجود سیر 

صعودی اخیر، در مقیاس تاریخی هنوز پایین است، تأثیر اجتماعی و سیاسی چشمگیری در 

کشورهای تولید کننده و نیز در دیگر کشورهایی داشته است که با کشورهای تولیدکننده 

روابط اقتصادی نزدیک دارند.به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ در آمریکا را باید 

روندی خطرناک، برآمده از تعمیق بحران سرمایه داری، ورشکستگی نولیبرالیسم، و بحران 

در رهبری و کاهش اعتبار هر دو حزب سّنتی آمریکا، یعنی حزب های جمهوری خواه و 

دموکرات در سطح جامعٔه آمریکا  ارزیابی کرد. این پدیده را در دیگر کشورهای سرمایه داری 

پیشرفته نیز می توان دید. صاحبان سرمایه های کالن و میلیاردرهای ارتجاعی آمریکایی 

با دیدگاه های به غایت محافظه کارانٔه مذهبی همراه با رسانه های راست گرا  و بانفوذ، به 

کردن  ریشه کن  به ویژه  و  سکوالریسم،  دموکراسی،  برابری،  اندیشه های  با  مبارزه  هدف 

کامل نیروها و نظریه های هوادار عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست، از دارودستٔه 

نظام  از  که  نیز  مردم  تودٔه  از  بخش هایی  می کنند.  و  کرده اند  حمایت  قاطعانه  ترامپ 

هوچیگری  و  پوپولیسم  مجذوب  ناراضی اند،  به شّدت  موجود  حاکم  اقتصادی  و  سیاسی 

او در مقابل  باورند که  این  بر  او شده اند و  تبلیغاتی پشتیبان  ترامپ و دستگاه عظیم 

سیاست بازان و دستگاه حاکم ایستاده است! دارودسته و جریان سیاسی مدافع ترامپ از 

طریق نفاق افکنی نژادی، جنسیتی، و مذهبی در صدد ایجاد پایگاه اجتماعی به منظور 

بازسازی و تحکیم اقتصاد سرمایه داری بر مبنای  قدرت سیاسی خشن و اقتدارگرایانه زیر 

لوای  شعار "اول آمریکا!" است.

تحکیم  برای  امپریالیستی  سیاست  که  دید  می توان  هم اکنون  از  جهانی،  عرصٔه  در 

سرکردگی آمریکا زیر لوای "اقتصاد ناسیونالیستی" به موازات افزایش هزینه های نظامی 

منطقه یی  مرتجع  رژیم های  با  نامقدس  اتحادی  در  اتمی،  سالح  از  استفاده  تسهیل  و 

مانند اسرائیل و عربستان سعودی، صلح جهان را با خطری جّدی روبرو کرده است. پاسخ 

این گونه محافل و جریان های راست گرا به بحران اقتصادی ادامه دار سرمایه داری، تشدید 
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پرخاشگری، نفاق افکنی نژادی و مذهبی و برخورد تهاجمی برای حفظ سرکردگی، کنترل 

منابع مواد اولیه و بازارهای فروش، ممانعت حساب شده و پیگیر از ایجاد و ظهور هرگونه 

کارپایٔه سیاسی رقیب، و ریشه کن کردن نفوذ جنبش های چپ و مترقی در سراسر جهان 

)در  یمن  سوریه،  افغانستان،  در  جاری  درگیری های  به  می توان  مثال،  برای  است.  بوده 

خاورمیانه(، لیبی، الجزایر، سودان، و مالی )در شمال آفریقا(، و شرق اوکراین )در اروپای 

شرقی( اشاره کرد که تا کنون برای میلیون ها نفر مرگ و بدبختی به ارمغان آورده است. 

در صورتی که این تنش ها ادامه و گسترش یابد می تواند به جنگ های ویرانگر منطقه یی، 

و حّتی شاید یک درگیری فاجعه آور جهانی گسترده تبدیل شود.

بسیار  بهره برداری  جهانی،  سطح  در  سرمایه داری  اقتصاد  کنندٔه  بی ثبات  دیگر  عامل 

از راه وارد کردن خودکارسازی  از فناوری پیشرفتٔه دیجیتال  شتابان، وسیع، و همه جانبه 

)اتوماسیون( و هوش مصنوعی در فرایندهای تولید و توزیع طیف گسترده ای از کاالها به 

هدف افزایش بهره وری و نرخ سود است. نکتٔه مهم این است که در عصر حاضر و سلطٔه 

ماشین های  با  انسانی  کار  نیروی  و جایگزینی  فرایند خودکارسازی  سرمایه داری جهانی، 

خودکار و مجهز به هوش مصنوعی، فرایندی است غیرقابل کنترل، ُپرهرج ومرج، و ناایستادنی 

اقتصاد سرمایه داری. سرمایه داران بزرگ و کوچک، به ویژه شرکت های عظیم فرامّلی،  در 

بر پایٔه روندی که کارل مارکس آن را »رقابت اجباری« می نامد، بدون وقفه با بهره گیری از 

فناوری پیشرفتٔه دیجیتال، با باال بردن هرچه بیشتر بهره َوری تولید، نیروی کار انسانی را 

با ماشین جایگزین می کنند. مهم این است که برخالف انقالب صنعتی پیشین، اکنون در 

عصر انقالِب فناوری پیشرفتٔه دیجیتال، اقتصاد سرمایه داری بنا به سرشت سودجویانه اش 

قادر به ایجاد شغل های جدید در دیگر زمینه ها برای نیروی انسانی بیکار شده نیست. از 

این رو، از هم اکنون می توان دید که خودکارسازی وسیع و بی وقفه، رشد سریع بیکاری و 

اُفت فزاینده در سطح توان مصرف )قدرت خرید( را ایجادخواهد کرد، و  نظام سرمایه داری 

ابعاد  که  روبرو خواهد شد  و کاهش قدرت خرید  تولید  مازاد  کنندٔه  بی ثبات  بحران  با 

بحران اجتماعی جدید و بسیار خطرناکی را ایجاد کرده و خواهد کرد.

شواهد بسیاری نشان می دهد که با وجود بحث ها و پژوهش های فراوان، هیچ کدام از 

اقتصاددانان، تحلیلگران، و سیاستمداران کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری هنوز هیچ گونه 

راه حل عملی برای مقابله با ابعاد چندگانٔه بحراِن پیِش رو ندارند. بنابراین، بر اساس شواهد 

و داده های موجود می توان پیش بینی کرد که در بحران کنونی و ساختاری سرمایه داری 

نه فقط نشانه های قابل توجهی در مسیر بهبود اوضاع و رفع بحران دیده نمی شود، بلکه 
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به دلیل شیؤه بهره گیری سرمایه داری جهانی از فناوری دیجیتال، این فرایند به تضادهای 

درونی و بحران های نظام سرمایه داری به شّدت دامن خواهد زد.

امپریالیسم در تالش برای حفظ نظم »جهان تک قطبی«

در پلنوم قبلی کمیتٔه مرکزی به محورهای "تهاجم سیاسی و اقتصادی جدید" امپریالیسم 

بر ضد کشورهایی اشاره شد که مخالفت خود را با نظم تک قطبی حاکم در دهٔه ۱۹۹۰ و 

دهٔه اّول قرن ۲۱ اعالم کرده بودند. گزارش تصویب شده در پلنوم قبلی به طور مشخص 

مطرح می کند که "توان کشورهای بریکس در راستای ایجاد یک اتحاِد قدرتمند و پایداِر 

اقتصادی... با مشکالتی روبرو شده است."    بررسی واقع بینانٔه تحوالت سیاسی–اقتصادی 

کشورهای بریکس در ۱۸ ماه گذشته نشان می دهد که متأسفانه آن روند متوقف نشده و 

از برخی جنبه ها حّتی سرعت نیز پیدا کرده است.  در عرصٔه اقتصادی شاید بتوان نتیجه 

گرفت که به غیر از چین که از توان اقتصادی عظیمی برخوردار است و به سبب نظام 

سیاسی حاکم در آن شرایط متفاوتی با دیگر اعضای بریکس دارد، در بقیٔه کشورهای عضو 

این گروه در عمل الگوی اقتصاد نولیبرالی به میزان های متفاوتی رشد و گسترش یافته 

است.

در برزیل، بعد از براندازی غیرقانونی و ضددموکراتیک دولت خانم دیلما روِسف، گرایش 

غالب نیروهای راست گرا که قدرت دولتی را به چنگ آورده اند، نزدیک و هماهنگ شدن 

با "اجماع واشنگتن" از طریق اجرای برنامه های نولیبرالی به سود ثروت اندوزی الیه های 

برزیل  کارگران  حزب  در  مترقی  نیروهای  تحسین آمیز  تالش های  است.  بورژوازی  باالیی 

گرفتن  دست  به  برای  برزیل  کمونیست  حزب  و  کارگری  سندیکاهای  در  آن  متحدان  و 

دوبارٔه ابتکار عمل در انتخابات پیِش روی با دشواری روبرو شده است. در شرایطی که 

نیروهای مترقی به نامزدی »لوئیس اینیاتسیو لوال داسیلوا«، رئیس جمهور محبوب سابق 

ماه،  بهمن  روزهای  اّولین  در  بودند،  بسته  امید  برزیل،  زحمتکشان  از حزب  کشور  این 

قضات فاسد برزیل که زیر نفوذ محافل فاسد سرمایه داری و جریان های ضددموکراتیک اند 

در  او  نامزد شدن  مسیر  و  دادند  فساد  به  او  محکومیت  بر  مبنی  سؤال برانگیزی  حکم 

انتخابات آتی را با معضلی قانونی روبرو کردند.

دولت آفریقای جنوبی نیز در دو سال اخیر با چالش هایی جدی از سوی سندیکاهای 
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در  مترقی  نیروهای  است.  بوده  روبرو  کشور  این  ُپرقدرت  کمونیست  حزب  و  کارگری 

اعتراض به عملکرد رئیس جمهور جاکوب زوما او را به تبانی و همدستی با سرمایه داران 

بزرگ- به ویژه شرکت های متعلق به خانوادٔه گوپتا )سرمایه دار هندی االصل(- و باز گذاشتن  

دست آنها در اعمال نفوذ بر تصمیم گیری های دولت متهم کردند و خواستار استعفای او 

از مقام خود شدند. در آخرین هفتٔه آذر ماه ۹۶، کنفرانس سراسری کنگرٔه مّلی آفریقای 

جنوبی سیریل راموفوزا، رهبر سندیکایی پیشین و معاون جاکوب زوما را به مقام رهبری 

تمام قوا  با  اخیر  آفریقای جنوبی در سال های  انتخاب کرد. حزب کمونیست  این حزب 

او به مقام رهبری کنگره مّلی  انتخاب  نامزدی سیریل رامافوزا حمایت کرده است و  از 

با  آفریقای جنوبی را امری مثبت و مهم، و شروعی برای غلبه بر فساد مالی و مبارزه 

روندهایی ارزیابی کرده است که پایه های دموکراسی توده یی در آن کشور را تهدید کرده 

است.

در روسیه، هر چند "اقتصاد آزاد" آن گونه که در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری عمل 

اقتصادی  »تعدیل« های  اثر  بر  کشور  مّلی  اقتصاد  ولیکن   نیست،  حاکم  کاماًل  می کند 

بنگاه های عمومی متعلق به مردم،  به سوی  اموال و  بسیار خشن و به حراج گذاشتن 

رسمی  ارزیابی های  به  توجه  است.   کرده  حرکت  اُلیگارشی  عظیم  سرمایه های  انباشت 

حزب کمونیست فدراسیون روسیه در این زمینه مهم است. 

در هندوستان، دولت نارندرا مودی از سال ۲۰۱۴ تا کنون اقتصاد مّلی این کشور را کاماًل بر 

پایٔه نزدیکی به "اجماع واشنگتن" و آزادسازی اقتصادی و بازار بی نظارت پیش برده است. 

می توان  را  چین  اقتصاد  فقط  حاضر  حال  در  بریکس،  به  موسوم  کشورهای  میان  در 

نمونه ای ُپرقدرت، و مستقل از سرمایه داری جهانی دانست که خارج از "اجماع واشنگتن" 

عظیمی  اقتصادی  کردن طرح  اجرا  و  مطرح  با  چین  که  دید  توان  می  است.  کرده  عمل 

فزاینده ای  بالقوه  نیروی  جاده«  یک  کمربند،  »یک  طرح  یا  جدید«  ابریشم  »راه  مانند 

را در راستای توسعٔه اجتماعی-اقتصادی و امکان تأثیرگذاری بر توازن نیرو ها در سطح 

جهانی به نمایش گذاشته است. هدف استراتژیک حزب کمونیست چین بر اساس اصل 

کلیدی مارکسیستی رشد کیفی و کّمی "نیروهای مولده" بنا گذاشته شده است. از دیدگاه 

سیاست گذاران و تحلیلگران آمریکایی، توان و نیروی بالقؤه اقتصادی چین  و استقالل عمل 

آن در خارج از چارچوب سیاست های سرمایه داری قدرتمند جهانی، تهدیدی جّدی در برابر 

قدرت و سرکردگی آمریکاست. در پی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و دستیابی نیروهای 
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دست راستی و جنگ طلب به قدرت، جلوگیری از پیشرفت های اقتصادی چین به شکلی 

دنبال می شود.  نظامی  و  ایجاد موانع سیاسی  با  از گذشته،  تر  تهدیدآمیز  و  خطرناک تر 

جمهوری  زیرساخت های  و  حکومت  فروپاشاندن  برای  آمریکا  تالش  هدف های  از  یکی 

دموکراتیک خلق کره از طریق تشدید تحریم ها و به راه انداختن مسابقٔه تسلیحاتی و 

حّتی جنگ هسته یی محدود در منطقه، ایجاد بی ثباتی تا مرز بحران در مرزهای چین 

است. بدین سبب، حزب تودٔه ایران همراه با دیگر نیروهای مترقی و صلح دوست جهان 

قاطعانه مواضع تنش آفرین آمریکا در خاور دور را محکوم کرده است و  می کند .

 چین کشور قدرتمندی است و توان دفاع از منافع استراتژیک و  ژئوُپلیتیک خود را 

دارد، اما از سوی دیگر، بی تردید می توان گفت که سیاست خارجی چین و به ویژه کنش 

منافع  پیشُبرد  راه  در  فقط  شکلی حساب شده  به  قدرتمند  های  کشور  با  آن  واکنش  و 

برنامٔه  به  قدرت های سرمایه داری جهانی  از دست اندازی  به ویژه جلوگیری  و  مّلی چین 

استراتژیک اقتصادی آن دنبال می شود، و هر آن که الزم باشد، در مورد سیاست ها و روابط 

خود در پیوند با دیگر کشورها بر پایٔه مصالح خود تغییرهای الزم را می دهد. تا آنجا که 

به منافع مّلی کشور ما مربوط می شود، باید توجه کرد که در مورد نقش ظاهراً کم رنگ 

و غیرفعال چین در تحوالت و مسائل بین المللی- به رغم قدرت چشمگیر و سمت گیری 

سیاسی-اقتصادی این کشور در جهان، نباید دچار اشتباه تحلیل شد. برای مثال، مواضع 

سیاسی و اقتصادی چین در قبال میهن ما در زیر حاکمیت والیت فقیه را باید همواره 

با در نظر گرفتن این واقعیت در نظر گرفت که چین در اساس فقط منافع مّلی خود را 

در اولویت قرار می دهد و همان طور که تجربه نشان داده است، این منافع را در مقابل 

ایران  اقتصادی،  لحاظ  از  انداخت.  نخواهد  به خطر  آمریکا  مالی  تهدیدهای تحریم های 

برای چین شریک تجاری بسیار کوچکی است، اّما از لحاظ ژئوپلیتیک، شاید ایران جایگاه 

مهم تری برای چین داشته باشد.

توان  و  وزن  مورد  در  به هیچ وجه  نباید  همین طور  که  است  معتقد  ایران  تودٔه  حزب 

اقتصادی و نظامی روسیه از منظر تأثیرگذاری آن بر  توازن نیروها در عرصٔه جهانی  و 

به ویژه در ارتباط با روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با ایران در شرایط حاکمیت رژیم 

والیت فقیه دچار توّهم شد. دورنما و نیروی بالقؤه اقتصاد روسیه، و حّتی توان نظامی آن، 

از چین کمتر است. برخالف چین، اقتصاد روسیه به طور عمده وابسته به صادرات نفت  

و گاز و تا حّدی تسلیحات نظامی است. این حقیقتی است که روسیه نشان داده است که 

قادر به دفاع از مرزهای خود است، در برابر گسترش پیمان ناتو به نزدیکی مرزهای خود 
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مقاومت می کند، و از منافع حیاتی اش در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه دفاع خواهد 

کرد. تصّور اینکه روسیه و حاکمیت کنونی آن مانند شوروی سابق تأثیر تعیین کننده ای به 

نفع خلق های دیگر کشورها و پشتیبانی از نیروهای مّلی و مترقی داشته باشد، ارزیابی 

دقیق و مسئوالنه ای نیست. حاکمیت کنونی در روسیه بر اساس منافع راهبردی مشخص 

الیگارش های روسیه  ُپرقدرت و  باالیی بورژوازی  اقتصادی الیه های  از منافع  خود برآمده 

عمل کرده و خواهد کرد، و در تحلیل نهایی، جایگاه و منافع حیاتی این الیه های بورژوازی 

به ویژه  و  با کشورهای غربی  روابط روسیه  است که در  داری جهانی  در چرخٔه سرمایه 

آمریکا نقش تعیین کننده ایفا خواهد کرد. 

محاسبٔه رژیم والیت فقیه در مورد نقش و توان روسیه در تحّول های کالن منطقه و 

جهان و ماهیت حاکمیت کنونی این کشور، و در همین زمینه، برقراری روابط استراتژیک 

دوستانه با آن را نمی توان بدون یک موضعگیری مارکسیستی و نقادانه دربارٔه پیامدهای 

آن برای مصالح کنونی و آتی میهن و منافع زحمتکشان کشورمان پذیرفت.

 

جهان در معرض تهدید نظامیگری 

امپریالیسم  سرکردگی  تثبیت  طرفداران  خشن ترین  نمایندٔه  ترامپ،  دونالد  ورود  با 

آمریکا بر جهان، به کاخ سفید در آخرین روز دی ماه ۱۳۹۵، نظامیگری و سیاست های 

مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای حل اختالف ها به راهکرد اصلی دولت آمریکا 

تبدیل شده است. شعار اصلی و صریح ترامپ در مورد اینکه او قصد دارد عظمت آمریکا 

را دگرباره زنده و تثبیت کند، در واقع به این معنا بوده است که دولت کنونی آمریکا از 

هیچ گونه رویارویی با مخالفان و منتقدان سیاست های خود پرهیز و اِبایی ندارد. اقدام 

ترامپ به خروج از "پیمان تغییرات اقلیمی پاریس" در خرداد گذشته، اعالم رسمی خروج 

آمریکا از یونسکو )سازمان علمی، تربیتی، و فرهنگی سازمان ملل( در مهر امسال، بازدید 

رسمی ترامپ از عربستان سعودی و امضای توافق نامٔه فروش ۳۰۰ میلیارد دالر تسلیحات 

خرداد  روزهای  اّولین  در  نظامی  فعالیت های  با  مرتبط  و سرویس های خدماتی  نظامی 

امسال، اعالم قصد ترامپ برای تغییر دادن توافق نامٔه برجام و حّتی خروج از آن، درگیری 

تنش آفرین با رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره و حّتی تهدید به استفاده از سالح های 

هسته یی در ماه های اخیر برای اثبات جّدی بودن دولت آمریکا در تالشش برای وادار کردن 

دولت پیونگ یانگ  به دست کشیدن یک جانبه از تسلیحات هسته یی خود، اخالل در روند 
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عادی سازی روابط میان آمریکا و کوبا، تهدید به کودتای نظامی در ونزوئال، اعالم اورشلیم 

به عنوان پایتخت اسرائیل در آذر ماه و نقض مصّوبٔه سازمان ملل متحد در این مورد، فقط 

برخی از پیامدهای بینش سیاسی ای است که اکنون در کاخ سفید حاکم است.

یک تغییر محسوس در سیاست خارجی آمریکا این است که اکنون با روی کار آمدن 

ترامپ مخارج نظامی و مخصوصاً بودجٔه سالح های هسته یی افزایش یافته و با تغییراتی 

در امور فرماندهی نظامی و استفاده از فناوری پیشرفته، در عمل  امکان شروع جنگ از 

جانب آمریکا بیشتر شده است. ترامپ همچنین سیاست حملٔه پیشگیرانٔه هسته یی را  

بار دیگر در صدر سیاست های تهاجمی-دفاعی آمریکا قرار داده است. 

و  نفوذ  افول  روند  کردن  معکوس  و  متوقف  برای  که  است  داده  نشان  ترامپ  دولت 

نقش آمریکا در جهان حاضر به گذر از خط قرمزهایی است که کشورهای قدرتمند جهان 

از این دیدگاه باید گفت که عملکرد و نحؤه  در رعایت آنها تا کنون  هم نظر بوده اند. 

با دورٔه ریاست جمهوری رونالد  از بسیاری جوانب قابل مقایسه  برخورد دولت آمریکا 

برای حل اختالف های  به جنگ  ریگان در دهٔه ۱۹۸۰ میالدی است. نظامیگری و گرایش 

سیاسی، بی اعتنایی به سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن، نقض آشکار پیمان های 

بین المللی، و  باور به اینکه آمریکا قادر است بر پایٔه توان باالی نظامی و تسلیحاتی اش، 

خواست های خود را به دیگر کشورهای جهان تحمیل کند، اکنون از ویژگی های سیاست 

از مرتجع ترین و راست گراترین سیاستمداران  امپریالیسم آمریکا است. برگماردن برخی 

و فرماندهان نظامی نیم قرن اخیر آمریکا به تصّدی وزارتخانه های بانفوذ و مهم دولت 

کنونی آمریکا شکی باقی نمی گذارد که در صورتی که حضور ترامپ و دولت او در  رأس 

قدرت اجرایی این کشور ادامه پیدا کند، باید نگران تهدیدهای بزرگی برای صلح، ثبات، و 

امنیت جهان بود.

طرح بودجٔه سال ۲۰۱۸ آمریکا که از طرف دونالد ترامپ به کنگرٔه این کشور ارائه شده 

نمایشگر سمت وسوی  کشور،  این  دفاع  وزارت  برای   پیشنهادی  بودجٔه  به ویژه  و  است، 

نگرش دولت جدید آمریکا است. ترامپ خواهان افزایش ۱۰ درصدی بودجٔه نظامی است.  

این به معنای افزایشی ۵۲ میلیارد دالری در مقایسه با سال قبل است. عالوه بر آن، طرح 

بودجه خواهان تخصیص ۶۵ میلیارد دالر به "عملیات احتمالی خارج از کشور" است.

در ۲-۳ سال گذشته، روند نظامیگری و توسعٔه تسلیحاتی کشورهای جهان دگرباره رشد 

خود را از سر گرفته است. طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط مؤسسٔه تحقیقات صلح 
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بین المللی استکهلم، هزینه های دفاعی/نظامی در سطح جهان که از سال ۲۰۱۱ در حال 

کاهش بود، برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ دوباره شروع به افزایش کرده است. در مجموع، 

کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶، در حدود ۱٫۶۸۶ تریلیون دالر برای تهیٔه جنگ افزار هزینه 

کردند که در مقایسه با سال ۲۰۱۵، افزایشی ۰٫۴ درصدی را نشان می دهد.

آمریکا در سال ۲۰۱۶ باالترین مقام را در رده بندی هزینه های نظامی داشت و ۳۶ درصد 

از کل هزینه های تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص داد. میزان هزینه های تسلیحاتی 

آمریکا بیش از سه برابر هزینه های تسلیحاتی چین است. به گزارش مؤسسٔه تحقیقات 

صلح بین المللی استکهلم، روسیه در سال ۲۰۱۶ هزینه های خود را با ۵٫۹  درصد افزایش 

این رقم یک نهم هزینه های تسلیحاتی آمریکاست. در  به ۶۹٫۲  میلیارد دالر رساند که 

مجموع  با  برابر   ۲۰۱۶ سال  در  آمریکا  نظامی  هزینه های  نظامی،  هزینه های  رده بندی 

هزینه های نظامی ده کشور بعد از آن در این رده بندی است.

خاورمیانه به صلح نیاز حیاتی دارد

اگر بگوییم که یک عامل ثابت در منطقٔه خاورمیانه در ۱۲ ماه گذشته خطر وسعت 

یافتن جنگ و تهدیدی است که متوجه صلح جهانی است، اغراق نشده است. در پی تغییر 

تغییرهای  این کشور در خاورمیانه  استراتژی  ماه ۱۳۹۵،  آمریکا در دی  ریاست جمهوری 

با  "مهار چندجانبه"  بر  مبنی  آمریکا  استراتژی  است.  داشته  تعیین کننده ای  و  محسوس 

اتکا به قدرت های عمده در خاورمیانه، و از جمله با ایران، عربستان، ترکیه، و مصر برای 

ترامپ مبنی  استراتژی دولت  به  را  اکنون جای خود  آمریکا،  امپریالیسم  تضمین منافع 

بر حمایت یک جانبه از سیاست های اسرائیل و عربستان سعودی و اعالم صریح موضع 

دادن  و  نرم  دیپلماسی  بر  تکیه  است.  داده  ایران  در  رژیم  تغییر  از  حمایت  در  آمریکا 

دورٔه  در  منطقه،  قدرت های  از  یکی  مثابه  به  اسالمی،  جمهوری  به  مشخص  جایگاهی 

ریاست جمهوری باراک اوباما )دکترین اوباما( با هدف همزیستی با جمهوری اسالمی و 

در عین حال تأمین منافع کلیدی آمریکا تدوین شده بود. اّما در یک سال گذشته، دامن 

زدن به مسابقٔه تسلیحاتی در منطقه و فروش صدها میلیارد دالر افزار جنگی پیشرفته 

فرایند  در  شدن  وارد  به  سعودی  عربستان  تشویق  و  فارس  خلیج  حاشیٔه  کشورهای  به 

تنش آفرینی خطرناکی با ایران، از ستون های اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ در ارتباط 

با رژیم حاکم بر ایران بوده است.
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پدید  و  آمریکا  در  جنگ طلب  و  راست گرا  محافل  و  ترامپ  دونالد  رسیدن  قدرت  به 

آمدن تغییرهایی اساسی در  سیاست خارجی آمریکا در سال گذشته، بار دیگر بحران در 

سیاست خارجی رژیم والیت فقیه را تشدید کرده است. همچنین، نقش و نفوذ سیاسی 

اتحادیٔه اروپا و همین طور روسیه در حفاظت از منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقٔه 

خاورمیانه و در رابطه شان با جمهوری اسالمی، از سوی دولت ترامپ با چالش هایی جّدی 

روبرو شده است. این امر تضادهای میان کشورهای امپریالیستی را برجسته تر کرده است.

اگر دولت آمریکا در دورٔه پس از امضای توافق نامٔه ۵+۱ دولت جمهوری اسالمی ایران 

معاون  رئیس جمهور،  اکنون  می کرد،  تشویق  و  دعوت  ژنو  مذاکرات  در   شرکت  برای  را 

رئیس جمهور، وزیر دفاع، و وزیر امور خارجٔه آمریکا به صراحت رژیم ایران را عامل مخّربی 

در تحوالت منطقه ارزیابی می کنند.

از سوی دیگر، جمهوری اسالمی ایران همکاری نزدیک و استراتژیک خود با دولت روسیه 

روسیه  اینکه  است  مشخص  آنچه  است.  داده  گسترش  را  سوریه،  تحوالت  با  ارتباط  در 

مصّمم است که در تعامل با ایران و ترکیه راهی برای حل  بحران سوریه پیدا کند. اینکه 

پایٔه چه خواست هایی در کنار روسیه قرار گرفته  بر  ناتو چگونه و  پیمان  ترکیٔه عضو  

برای  اردوغان و کوشش های دولت ترکیه  به ماهیت تمامیت خواه دولت  با توجه  است، 

گسترش نفوذ اقتصادی-سیاسی خود در منطقه سؤال های متعددی را پیش آورده است.

حملٔه همه جانبٔه نیروهای نظامی ترکیه در نخستین روزهای بهمن ماه به شهر عفرین 

در سوریه و قصد اعالم شدٔه دولت اردوغان برای اشغال سراسر خاک شمال سوریه برای 

این  مرزهای  امتداد  در  حایل  منطقٔه  ایجاد  و  ُکرد  نیروهای  حضور  از  آن  کردن«  »پاک 

کشور با سوریه، در داخل خاک سوریه به عمق ۳۰ کیلومتر، بحران عمیق جدیدی را به 

وجود آورده است.  دولت سوریه اقدام نظامی ترکیه را به شّدت محکوم کرده است. حملٔه 

نظامی ترکیه به عفرین برای سرکوب کردن حزب »اتحاد دموکراتیک سوریه« )پ.ی.د( و 

شبه نظامیان وابسته به آن، و »یگان های مدافع خلق« )ی.پ.گ( که در قالب »نیروهای 

تازه ای در خاک  دموکراتیک سوریه« فعالیت می کنند، می تواند به درگیری های گستردٔه 

سوریه بینجامد و نیروهای نظامی سوریه، روسیه، و آمریکا را به میدان بیاورد. آمریکا از 

سال ۲۰۱۳ با حمایت تدارکاتی از نیروهای ُکرد سوریه و برآورده کردن نیازهای تسلیحاتی 

و مالی آنها، برای ایجاد یک ارتش ۳۰٫۰۰۰ نفری برای پیشُبرد سیاست های خود عمل کرده 

است. بر پایٔه برخی گزارش ها، آمریکا به احزاب ُکرد قول داده است که از برنامه های آنها 
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برای ایجاد کردستان مستقل در خاک سوریه حمایت کند.

تحوالت در کردستان عراق هم بغرنجی هایی داشته که متأثر از عوامل مشابهی بوده 

است. برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق در ۳ مهر  ۱۳۹۶، نه فقط مسئله ای را 

به نفع خلق ُکرد حل نکرد، بلکه به دلیل تأثیر سیاست های بین المللی و منطقه یی، جّو 

ُپرتنشی را نیز ایجاد کرد. مسعود بارزانی با اصرار بر برگزاری همه پرسی بدون در نظر 

گرفتن ضرورت وجود شرایط الزم، نه فقط به هدف اعالم شدٔه خود نرسید، بلکه به دلیل 

خودداری از تعامل و مذاکره با دیگر بازیگران صحنٔه سیاست، و از جمله با دولت عراق 

برای ایجاد تفاهم بر سر راه حل های موجود، بحران بی سابقه ای را در این منطقه دامن زد.

حزب توده ایران با تأکید بر ضرورت حل مسئلٔه ملی، بهره گیری از سازوکارهای مؤثر 

منطقه،  بغرنج  و  حساس  شرایط  به  توجه  ضمن  که  است  دانسته  ضرور  را  راه  این  در 

حضور گسترده و عملکرد نیروهای وابسته به امپریالیسم و ارتجاع در آن، و طرح های 

به ویژه  و  منطقه  کشورهای  کردن  پاره پاره  منظور  به  امپریالیستی  قدرت های  درازمّدت 

عراق و سوریه، به کمک آن ها بتوان شرایط را برای تأمین مطالبات برحق مردم ستم دیدٔه 

کردستان در هر یک از چهار کشور منطقه )عراق، سوریه، ترکیه، و ایران( فراهم آورد. حزب 

تودٔه ایران بر پایٔه اعتقاد و تعهدش به اصل لنینی حق تعیین سرنوشت مّلی، از مبارزٔه 

خلق های مورد ستم در کشور خودمان و در دیگر کشورهای جهان برای رفع ستم مّلی 

حمایت می کند، ضمن اینکه به ضرورت توجه به ارتباط دیالکتیکی میان این مبارزه از 

یک سو، و مبارزه برای صلح و در راه رهایی اجتماعی-سیاسی مّلت ها و خلق ها و پیکار 

با امپریالیسم از سوی دیگر، آگاه است.

سوریه هنوز در آتش جنگ و ناامنی می سوزد. جنگ نابرابر در یمن ادامه دارد و شرایط 

به ویژه غیرنظامیان، زنان، کودکان،  این کشور و  برای شهروندان  را  به واقع تأسف انگیزی 

مسئول  و  سازمان یافته  دولت  یک  به جای  لیبی،  در  است.  آورده  وجود  به  سالمندان  و 

برای پاسخ دهی به نیازهای مبرم مردم، دولت های موازی و رقیب بر پایه های قبیله یی و 

عشیرتی در بخش های گوناگون کشور حاکم است.  و باألخره، مناقشه ها و جنگ نیابتی 

میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی از جمله در یمن، شرایط  برخورد نظامی 

میان این دو کشور و متحدان آنها را محتمل کرده است.

گرچه پیروزی های نظامی نیروهای حامی دولت سوریه در دو سال گذشته شرایطی را 

از داعش  تروریست-  اسالم گرای  ارتجاعی  نیروهای  دامنٔه عمل  آورده است که  به وجود 
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تروریستی  گروه های  دیگر  از  زنجیره ای  و  القاعده،  شام،  احرار  جبهة النصره،  تا  گرفته 

زیر فرمان عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیٔه جنوبی خلیج فارس- را به میزان 

به رغم  است.  یافته  ادامه  همچنان  سوریه  در  ناامنی  و  جنگ  ولی  شود،  محدود  زیادی 

برگزاری هفت دور گفتگو میان هیئت های نمایندگی دولت سوریه و نیروهای مخالف 

تا شهریور ۱۳۹۶  به میزبانی رئیس جمهور قزاقستان در فاصلٔه دی ۱۳۹۵  و معارض آن 

نمایندگان  و   سوریه  دولت  نمایندگان  میان  مستقیم  گفتگوی  تحقق  آستانه،  شهر  در 

جبهٔه مخالفان هنوز پیشرفتی نداشته است.  تالش دولت روسیه برای برگزاری »کنگرٔه 

مّلی سوریه« در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن در شهر سوچی که در آن همٔه نیروها و جناح های 

سیاسی طرفدار دولت و نیز گروه هایی از اپوزیسیون سوریه در آن شرکت داشتند، کوشش 

دیگری بود در راه پایان دادن به درگیری ها در سوریه و بقای رژیم کنونی سوریه. گرچه 

سازمان دهندگان این نشست امید فراوانی به موفقیت این نشست در هموار ساختن روند 

پایان درگیری های خونین در سوریه داشتند، ولی عدم شرکت نمایندگان آمریکا در آن و 

همچنین موضع گیری تقابل جویانٔه اپوزیسیون وابسته به اسالم گرایان افراطی و وابستگان 

به ارتجاع عرب، موفقیت نشست را در سایه قرار داد. روز جمعه ۶ بهمن ماه، نشست 

کمیسیون مذاکرات نیروهای اپوزیسیون سوریه که در وین، پایتخت اتریش، برگزار شد، 

با رأی ۲۴ به ۱۰ با شرکت در سوچی مخالفت کرده بود. قرار است که مذاکرٔه طرف های 

درگیری در ژنو ادامه پیدا کند.

همچنین، در سندی که روز ۵ بهمن در ژنو توسط رکس تیلرسون، وزیر امور خارجٔه 

آمریکا، به نمایندگی از سوی پنج کشور ایاالت متحد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان 

سعودی، و اردن منتشر شد، خواست هایی مطرح گردیده است که قطعاً مورد مخالفت 

دولت سوریه و نیروهای مترقی قرار خواهد گرفت. این موارد شامل سپردن نقش کلیدی 

قانون اساسی جدید سوریه، کم اهمیت جلوه  تهیٔه  به سازمان ملل متحد در تدوین و 

دادن نقش و مسئولیت »ساختار حکومتی موقت« در دورٔه گذار، تعیین ساختار دولت 

محدود  و  کشور،  آیندٔه  برای  غیرمتمرکز  فدرالی  ساختار  تعیین  آینده،   دولتی  نظام  و 

کردن اختیارات و حیطٔه عمل رئیس جمهور  است. روشن است که موضع این پنج کشور 

به سرکردگی آمریکا نقض روشن و جّدی حقوق بنیادی و برحق مردم سوریه در تعیین 

سرنوشت خود، و همچنین در تقابل آشکار با راهکارهای قطعنامٔه ۲۲۵۴ شورای امنیت 

است که در آذر ۱۳۹۵ تصویب شده بود.

همچنین، رسانه های جهان در روز ۷ بهمن ماه به نقل از رکس تیلرسون اعالم کردند که 
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نیروهای نظامی آمریکا تا زمانی که داعش کاماًل نابود نشده است در خاک سوریه باقی 

خواهند ماند. سیاست های امپریالیسم، در کنار رشد و مسّلط شدن طیف گونه گونی از 

"اسالم سیاسی" در خاورمیانه، این منطقه را به جهنمی دهشتناک مبدل کرده است که 

ناامنی، و  فقر،  تفرقه،  این منطقه در آتش جنگ، و در معرض  آن، مّلت های  نتیجٔه  در 

فجیع ترین سرنوشت قرار گرفته اند.

حزب تودٔه ایران با توجه به چنین شرایط خطرناک و بغرنجی است که ضروری می داند 

نگرانی خود را از سمت گیری های راهبردی در سیاست خارجی رژیم حاکم در کشور اعالم 

او، و از جمله فرماندهان ارشد  کند. سران دیپلماسی کشور در بیت رهبری و مشاوران 

می کند  تهدید  را  کشور  ثبات  و  صلح  سو  هر  از  که  خطرهایی  بر  را  خود  چشم  سپاه، 

بسته اند و ضرورت تغییر سمت گیری سیاست خارجی-دیپلماتیک کشور را برنمی تابند. 

در شرایطی که اتحاد نزدیک و مؤثر آمریکا، اسرائیل، و عربستان سعودی در یک سال اخیر 

موازنٔه قبلی نیروها در خاورمیانه را به هم زده و حّتی چشم اندازهای نگران کننده ای را در 

آیندٔه تحوالت سوریه به وجود آورده است، نمی توان  پذیرفت که راهکرد و فعالیت های 

مداخله گرانه و ماجراجویانٔه نظامی و تسلیحاتی کنونی رژیم والیی در درگیری های منطقه 

به مصلحت میهنمان است. هیچ نیروی میهن دوست و طرفدار استقالل مّلی و عدالت 

اجتماعی و توسعٔه اقتصادی-اجتماعی دموکراتیک و مردمی در ایران نمی تواند بپذیرد که 

باز گشت به دورٔه اِعمال تحریم های اقتصادی گسترده، یا از آن فاجعه بارتر حملٔه نظامی 

متحدان آمریکا به ایران، به سود مصالح مّلی مردم و میهن ماست. سمت گیری سیاست 

خارجی مّلی و مردمی ایران باید دیپلماسی فعال در دفاع از صلح و عدم مداخله در امور 

داخلی کشورهای دیگر و همزیستی مسالمت آمیز با همٔه کشورهای خاورمیانه و جهان 

و تأمین شرایط الزم برای توسعٔه مّلی و مردمی باشد.

مبارزٔه توده ها برای ریختن طرحی نو در جهان ادامه دارد

واقعیت های عینی و انکارناپذیر حکایت از این دارد که  از دیدگاه نظری و همین طور 

عاملی عمده  دهٔه گذشته  در  چهار  که  نولیبرالیسم  اقتصادی  الگوی  در عرصٔه عملی، 

با  اکنون  است،  بوده  بین المللی  سیاست گذاری های  و  اقتصادی-اجتماعی  تحوالت  در 

مالی  بحران  پیامدهای ژرف و گستردٔه  ادامٔه  است.  چالش هایی حل ناشدنی روبرو شده 

اقتصادی  نظریه پردازان  از  بسیاری  که  شرایطی  و  عوامل  یافتن  شّدت  و  ادامه  و   ۲۰۰۸
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نظام  که  نشان می دهد  زد،  رقم خواهد  را  فاجعه بارتری  مالی  بحران  معتقدند سرانجام 

سرمایه داری و نخبگان آن قادر به یافتن راه برون رفت از بحران نیستند. توده های مردم 

مورد  در  موعظه گری  و  تئوری سازی  که  دریافته اند  به خوبی  جهان  نقاط  از  بسیاری  در 

مزایای "بازار آزاد"، رقابت، و فردگرایی و ستایش ثروتمندتر شدن ثروتمندان و وعدٔه انتقال 

ثروت از باال به پایین در سطح جامعه از طریق "فروبارش"، همگی وعده هایی پوچ بوده 

است. بنا به گزارش معتبر سازمان آکسَفم که در ژانویٔه ۲۰۱۸ منتشر شد، ۸۲درصد از کل 

ثروت جهان در اختیار یک درصد از ثروتمندترین افراد است، و روند فقرزایی و تمرکز 

در  امروزه  بشریت  که  آگاهند  جهان  زحمتکشان  می شود.   ُپرشتاب تر  همچنان  ثروت 

همٔه زمینه های علم و فناوری پیشرفت های بی سابقه ای داشته است، اّما به دلیل سلطٔه 

ُپرتضاد سرمایه داری، همین دستاوردهای علمی و فّنی  مناسبات و شرایط غیرعادالنه و 

می تواند برای نابودی نوع بشر و دستاوردهای آن مورد بهره برداری قرار گیرد. در جهان 

کنونی، با وجود تولید حجم عظیمی از ثروت، به دلیل بی عدالتی حاکم، بانگ اعتراض 

به گسترش است.  کنونی در هر گوشه رو  به وضعیت  توده های مردم نسبت  و خروش 

نخبگان و نهادها و ساختارهای سیاسی نظام سرمایه داری دیگر توان مدیریت اعتراض ها 

و مطالبه های اقتصادی و سیاسی مردم و به ویژه جوانان را ندارند، و این امر به ژرف تر و 

گسترده تر شدن تضاد و  بحران های برآمده از آن منجر خواهد شد.

تحقق  برای  زحمتکشان  و  کارگران  شرایط،  سخت ترین  در  حّتی  جهان،  سراسر  در 

آزادی،  برای  مّلی،  ستم  جمله  از  و  سرکوب  و  استثمار  از  رهایی  برای  خواست هایشان، 

دموکراسی، حاکمیت مّلی و استقالل، و برای عدالت و پیشرفت اجتماعی مبارزه می کنند 

تجاوزگری  و  مذهبی-  ارتجاع  جمله  از  ارتجاعی-  نیروهای  برابر  در  مقاومت  برای  و 

امپریالیسم آماده اند. توده  های مردم زحمتکش و مبارزان طبقٔه کارگر در جهان، بر پایٔه 

تجربٔه گران بهای دهه های اخیر در مبارزٔه روزانٔه خود دریافته اند که حرکت های متشکل 

و هدفمند در راه تحقق تحوالت دموکراتیک، حقوق و آزادی های دموکراتیک و عدالت 

اجتماعی، حفظ محیط زیست، برضد انحصارطلبی، و  برای حرکت به سوی سوسیالیسم، 

متأثر از ایده هایی انسانی، جهان شمول، و همه بشری اند. جهانی دیگر امکان پذیر است 

و این وظیفٔه نیروهای مترقی چپ، دموکرات، و صلح طلب است که در عرصٔه محلی و 

بین المللی با اتحاد عمل بر گرد خواست های مبرم توده های زحمتکش، اعتراض و خروش 

آنها را در جهت تحقق تغییرهای بنیادی سازمان دهند.

در این ارتباط، توجه به  ادامه و رشد فعالیت هدفمند و متحد حزب های کمونیست 
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و کارگری جهان در دفاع از صلح جهانی و  مبارزه برای تغییرهای بنیادی دموکراتیک و 

بی سابقٔه  حضور  است.  ضروری  گوناگون  کشورهای  اجتماعی-اقتصادی  نظام  در  مترقی 

نمایندگان ۱۰۳ حزب در  همایش سال گذشتٔه حزب های کمونیست و کارگری جهان که 

در صدمین سالگرد انقالب اکتبر به میزبانی حزب کمونیست فدراسیون روسیه  در سنت 

همایش  به  چین  کمونیست  حزب  رسمی  پیوستن  و  شد،  برگزار  مسکو   و  پیترزبورگ 

حزب ها و خواست این حزب برای ایفای نقش در کارگروه سازمان دهی همایش های ساالنه، 

نشان از رشد تأثیر این ساختار دموکراتیک و کارایی تبادل نظر و تجربه، و بحث و توافق 

بر سر کارزارهای مشترک حزب های برادر در سطح جهان است. آنچه در مجموع می توان 

در  آنان  پایدار  و  پیگیر  مقاومت  مردم،  و  کارگران  مبارزٔه  در  غالب  ویژگی  اینکه  گفت 

عرصه های مرتبط با زندگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی روزانٔه مردم است که خود در 

مبارزه برای مهار تهاجم امپریالیسم، دفاع از حقوق و دستاوردهای تاریخی زحمتکشان، و 

مبارزه در راه رهایی مّلی و آزادی های اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.

با آن دسته  ناراضی و خشمگین اند و  از وضعیت موجود  این است که مردم  واقعیت 

از نیروهای سیاسی  صادق که َبدیل امکان پذیری در مسیر رهایی از زیر بار سیاست های 

می شوند.  همسو  می دهند،  نشان  مردم  به  را  اقتصادی  نولیبرالیسم  ضداجتماعی 

و  سّنتی  سیاسی  به حزب های  اعتماد  زندگی خود  تجربٔه  در  عادی  مردم  و  زحمتکشان 

جناح های قدرت در جامعه های سرمایه داری جهان را از دست می دهند و آنها را حزب هایی 

ریاکار و غیرقابل اعتماد می بینند.

در بسیاری از کشورهای جهان، خیزش تودٔه مردم چه از راه تظاهرات یا حضور در پای 

تعدیل های  و  برنامه ها  که  و حزب هایی  نیروها،  نفع شخصیت ها،  به  رأی  صندوق های 

نولیبرالی و سیاست های ریاضتی را نفی می کنند، نشان از تأثیرگذاری جنبش مردمی در 

عرصه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. در همین روند، حزب های چپ و کمونیست 

که به طور سازش ناپذیر و پیگیر در مبارزه پیشتازند، اعتماد مردم را به دست می آورند  

پیروزی ها و موفقیت مبارزات مردم در ونزوئال، نپال، و آفریقای جنوبی در ماه های اخیر، 

مثال هایی از این َرَوندند.

و  اعتراض  افزایش  و  وجود  ِصرِف  که  می دهد  نشان  اخیر  تحوالت  و  تاریخی  تجربٔه 

است،  الزم  اگرچه  اجتماعی  ترقی  مسیر  در  الزم  تغییرهای  تحقق  برای  توده ها  خروش 

برای  تأثیرگذار  و  مترقی  )آلترناتیو(  بدیل  نبود  یا  ضعف  صورت  در  نیست.  کافی  ولی 
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ارائٔه برنامه ای دموکراتیک به توده ها و تحقق عدالت اجتماعی-اقتصادی، نیروهای ماورای 

راست و فاشیستی با ایجاد تنش های اجتماعی، نفاق اندازی و نفرت آفرینی، ترویج تعصب 

و انداختن رعب و وحشت در میان توده ها و دادن وعده های عوام فریبانه، از نارضایتی 

در  انتخابات  نتیجٔه  کرد.   خواهند  بهره برداری  خود  سود  به  مردم  توده های  روزافزون 

فرانسه، آلمان، و  اتریش و چندین کشور دیگر اروپایی چنین روندی را نشان می دهد. 

توجه به رشد فعالیت و نفوذ نیروهای راست افراطی و  خطری را که از این سو متوجه 

دموکراسی و جنبش حق طلبی مردم و مبارزه برای صلح و سوسیالیسم استنباید از نظر 

دور داشت.

بی تردید شرایط ایجاد شده در جهان در سال های اخیر را نمی توان بر مبارزه توده ها 

موفقیت  و  پیشرفت  موازات  به  سال ها،  این  در  دانست.  بی تأثیر  زحمتکش  طبقات  و 

چشمگیری  عقب نشینی های  شاهد  جهان،  کشورهای  از  برخی  در  ترقی خواه  نیروهای 

نیز بوده ایم. برای درک عملکرد و شگردهای تبلیغاتی استفاده شده از سوی رسانه های 

جمعی برای جلب حمایت توده های زحمتکش از نیروهای راست، و بررسی راهکارهای 

مقابلٔه با آن، مطالعٔه نتیجٔه انتخابات سال های اخیر در ایاالت متحد آمریکا، آرژانتین، 

و شیلی مفید است. هواداران پیگیر و مبارزان مدافع صلح، ترقی، و سوسیالیسم بر این 

باورند که محافل راست گرا در رهبری کنونی آمریکا حاضرند که تا حد ایجاد  اوضاعی که 

نابودی بشریت را تهدید می کند، برای حفظ سرکردگی جهانی این قدرت و تداوم نظام 

اجتماعی، و دموکراسی  برابری، عدالت  پایٔه  بر  را که  بروند و جهانی  پیش  سرمایه داری 

نیروهای ترقی خواه و مردمی  نباشند. مبارزٔه همه جانبٔه  باشد، شاهد  بنیاد شده  واقعی 

جهان بر این پایه قرار دارد که خشونت و جنگ اجتناب پذیر است و آنها می توانند این 

تهدیدها را به طور جّدی و مؤثر به چالش بکشند و خنثی کنند.
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پیام نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

به مردم ایران

به کارگران و زحمتکشان مبارز؛• 

به معلمان و فرهنگیان محروم و آگاه؛• 

به زنان مبارز و دالور میهن؛• 

به جوانان و دانشجویان پیکارگر؛• 

به مبارزان راستین راه تحقق حقوق خلق های تحت ستم؛• 

به روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و فعاالن اجتماعی – مدنی؛• 

هم میهنان گرامی!

ایران هم زمان با سی وُنهمین سالگرد انقالب بهمن  نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 

۵۷ تشکیل شد. این انقالب که با دستان پرتوان شما رژیم استبدادی و ضِد مردمی شاه را 

سرنگون کرد، جوانه های امید ساختن ایرانی آزاد، مترقی و آباد را در دل میلیون ها مردم 

دلیر میهن ما زنده کرد، مردمی که با شعار "تانک، توپ، گلوله دیگر اثر ندارد"، و نیز با 

از جان گذشتگی  هایی کم نظیر به میدان مبارزه یی سخت و نابرابر درآمده بودند و مرحلٔه 

درهم شکستن دستگاه استبداد را پیروزمندانه به انجام رساندند. 

انقالب بهمن به خاطر خیانت آشکار خمینی و روحانیون طرفدار او خیلی زود از مسیر 

عدالت  تحقق  سمت  به  حرکت  و  دموکراسی  و  آزادی  استقرار  یعنی  اصلی اش  مقصد 

اجتماعی منحرف شد و در نهایت در ورطٔه رژیمی عمیقاً ضد مردمی و قرون وسطایی 
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سقوط کرد، و سرانجام، رژیمی که بر پایٔه نظریٔه والیت فقیه که هدف اساسی اش تأمین 

حاکمیت بالمنازع روحانیت تاریک اندیش بود، بر میهن ما حاکم گردید.

با  درگیر  جامعه یی  و  اقتصادی،  ورشکستگی  بی سابقه،  محرومیت  و  فقر  فاجعٔه 

ناهنجارهای بی شمار اجتماعی، و در کنار این ها، استیالی جو خفقان بر فضای کشور و 

روش زورگویی روزمره به مردم در همه عرصه های زندگی شان، که امروز نیز همچنان شاهد 

و حکومت مدارانی  دروغ گو  مرتجع  مشتی  حاکمیت  مستقیم  نتیجٔه  هستیم،  آن  ادامٔه 

نابخرد، چپاولگر و ناالیق است که مردم و نیروهای آزادی خواه و مترقی را با وعدٔه دروغین 

استقرار آزادی و عدالت و مردم ساالری فریب دادند و همچون فاجعه ای هولناک و مستمر 

بر میهن ما چیره شده  است.

هم میهنان گرامی!

خروش اعتراض های شما در هشتاد شهر کشور بر ضد ظلم و بی عدالتی های رژیم و 

مزدورانش، بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که مردم خسته و جان به لب رسیده از 

اوضاع نابسامان کنونی، تغییراتی اساسی در وضعیت کشور را خواهان اند. 

ضد  بر  معوقه،  دستمزد های  ماه ها  به  زحمتکشان  و  کارگران  فزایندٔه  اعتراض های 

و  درآمد  واقعی  ارزش  سقوط  به  شغلی،  امنیت  نداشتن  به  امضا،  سفید  قراردادهای 

دستمزدها در مقابل تورم فزاینده، و همچنین اعتراض های رو به افزایش آنان به سرکوب 

خشن و نقض حقوق صنفی شان ازجمله حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری؛

اعتراض زنان کشور به قوانین ضد انسانی و زن ستیزانه ای همچون حجاب اجباری، الیحٔه 

قصاص، الیحٔه ضد خانواده با نام بی مسمای "الیحٔه حمایت از خانواده"، کودک آزاری زیر 

لوای قوانین قرون وسطایی، و جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی؛

اقتصادی- از سیاست های  را  اعتراض جوانان و دانشجویان کشور، که بیشترین آسیب 

اجتماعی ضدمردمی رژیم دیده اند، به نرخ باالی بیکاری و نبوِد فرصت های شغلی مناسب 

آنان، فشارهای ضدانسانی  بیکاری خانمان برانداز  به  پایان دادن  برای  برنامه یی عملی  و 

تاریک اندیشان حاکم در تحمیل نوعی از زندگی که بر پایٔه ذهنیات ارتجاعی قرن ها پیش 

بنا شده است، و پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیان شان؛

اعتراض خلق های تحت ستم کشور از ادامٔه سرکوب خشن و نقض حقوق ملی آن ها و 



47 پیام به مردم ایران

همچنین بی عدالتی های اجتماعی-اقتصادی تحمیل شده به مردم محروم این مناطق که 

از ستم ملی و طبقاتی شدید رنج می برند؛

این واقعیت است که جامعٔه ما در بن بست بحرانی همه جانبه قرار  همگی نشانگر 

دارد، بحران پردامنه ای که دلیل اساسی آن ادامٔه حاکمیت ضد ملی و مخرب رژیم والیت 

فقیه است.

واقعیت امر این است که خیزش دلیرانٔه مردم در هفته های اخیر، سران رژیم و ارکان 

حکومتی  سران  تلویحی  اعتراف  است.  درآورده  به لرزه  به شدت  را  استبدادی  حکومت 

در  شتاب  و  سرکوبگرش  نیروهای  و  روحانیت  حاکمیت  از  مردم  تنفر  و  انزجار  به 

برخالف  که  است  آن  نشانگر  همگی،  اسالمی"،  نظام  "حفظ  برای  فوری  چاره اندیشی 

مردمی  مبارزات  ادامٔه  و  است  لرزان  فقیه  والیت  رژیم  پایه های  حکومتی،  تبلیغات 

تعلیق  کرد.  خواهد  وادار  توده ها  خواست  مقابل  در  عقب نشینی  به  حتماً  را  رژیم 

افزایش قیمت بنزین، اعالم عوام فریبانٔه دولت و حاکمیت در زمینٔه به رسمیت شناختن 

حق "اعتراض قانونی" مردم و مطرح شدن موضوع "حجاب اجبارِی" تحمیلی مرتجعان 

حاکم و مخالفت شجاعانٔه زنان میهن با این سیاست زن ستیزانه و غیر انسانی، همگی 

نشانه هایی مهم و شفاف از تأثیرگذار بودن اعتراض های مردمی در برابر ظلم و تجاوز 

حکومت به حقوق مردم است.

هم میهنان گرامی!                                                               

نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، ضمن بررسی رویدادهای کشور در سال های 

اخیر و خصوصاً تحوالت پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه در خرداد ۸۸ ، و در پی آن، 

حوادث اخیر کشور و بحران همه جانبه ای که جامعٔه ما با آن روبه روست، حزب به این 

جمع بندی رسید که مبارزه بر ضد رژیم والیت فقیه به مرحله یی جدید وارد می شود. 

اصالح طلبان  سیاست بازی های  پایان  جدید،  مرحلٔه  این  مهم  مشخصه های  ازجمله 

حاکمیت  حفظ  به قصد  کنونی  سیاسی"  "نظام  اصالح پذیری  نظریٔه  ترویج  و  حکومتی 

زحمت،  و  کار  توده های  به ویژه  مردم،  از  بیشتر  هرچه  بخش هایی  است.  والیی  رژیم 

به دنبال راهکارهایی جدی برای حل معضل های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

جامعه اند.
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نبوِد  اعتراضی و مردمی توده ها در شرایط کنونی،  به گمان ما، معضل اساسی جنبش 

این  اساسی  سؤال  است.  استبدادی  رژیم  مقابل  در  مردمی  و  سازمان یافته  جایگزینی 

است: اگر طیفی گسترده از مردم میهن ما و نیروهای آزادی خواه کشور به پایان دادن به 

استبداد، تحقق حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان، تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک 

زن ستیزانه  قوانین  تمامی  لغو  صنفی(،  سازمان های  و  احزاب  آزادی  حق  )ازجمله  مردم 

رژیم والیت فقیه، برابری حقوق زن و مرد و همچنین تحقق حقوق خلق های ایران در 

چارچوب حکومتی ملی،  و به سرمیت شناختن حقوق اقلیت های مذهبی، اعتقاد دارند، 

حداقل ها  این  سر  بر  قومی،  و  سیاسی  نظری،  دیگر  تفاوت های  حفظ  با  نمی توان  چرا 

به توافق رسید و یک برنامٔه روشن و کوتاه مبارزاتی را به مردم کشورمان ارائه کرد؟ به گمان 

ما هنگام آن فرا رسیده است که به دور از برخوردهای انحصارگرایانه و فرقه گرایانه، دست 

در دست یکدیگر، به منظور رسیدن به توافق برای همکاری های عملی و یاری رساندن به 

سازمان دهی جنبش اعتراضی توده ها تالش هایی تازه  را آغاز کرد. حزب تودٔه ایران، به سهم 

خود، همٔه تالش ها و امکاناتش را در این راه به کار خواهد گرفت.

هم میهنان گرامی!

اعتراض های  کنار  در  کشور،  مختلف  شهرهای  در  اخیر  گستردٔه  اعتراض های  تجربٔه 

میلیونی توده ها پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه در خرداد ۱۳۸۸، همچنین تجربه های 

تاریخی میهن مان، نشانگر آن اند که برای شکست ارتجاع و رژیم های دیکتاتوری همکاری و 

اتحاِد عمل همٔه نیروهای اجتماعی خصوصاً کارگران و زحمتکشان با جنبش های اعتراضی 

مردم ضروری است. برای پدید آوردن این پیوندها و ایجاد این همکاری و اتحاِد عمل، باید 

همٔه تالش ها را به کار گرفت. شعار "نان، کار و آزادی" که در برخی از اعتراض های اخیر از 

سوی مردم سر داده می شد، نشان  دهندٔه زمینه های عینی خواست های مشترکی است که 

بخش هایی پرشمار از مردم ما را در شرایط کنونی به هم پیوند می دهد. حزب تودٔه ایران، 

همچنان بر این عقیده است که نظام سیاسی کنونی، یعنی والیت مطلقٔه فقیه، که نماد 

روشن و انکارناپذیر دیکتاتوری قرون وسطایی در میهن ماست، سد اساسی هرگونه حرکتی 

به سمت گشایش راه در جامعه در جهت نجات آن از وضعیت دهشتناک کنونی است. 

بدون حذف کامل رژیم والیت فقیه نمی توان به انجام تغییرات اساسی در جامعه مان امید 

بست. ازاین روی، باید همٔه تالش ها و نیرو را در این عرصه از مبارزه بسیج کرد.
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 باهم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت 
اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶





5۱ پیام به همه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه کشور

پیام نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

به همٔه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه کشور

به نیروهای ملی و آزادی خواه• 

به مبارزان راستین ضِد استبداد در جنبش اصالحات و نیروهای ملی ـ  مذهبی• 

به نمایندگان سیاسی خلق های ایران• 

به نیروهای چپ آزادی خواه و رزمندگان مدافع حقوق طبقٔه کارگر و زحمتکشان ایران• 

به تشکل های صنفی کارگران و زحمتکشان، زنان دلیر و جوانان و دانشجویان میهن• 

دوستان گرامی!

میهن ما دورانی پرتالطم و دشوار را پشت سر می گذارد. حاکمیت فاجعه بار رژیم والیت 

فقیه در چهار دهٔه گذشته- چهار دهه یی که جز فقر، محرومیت، پایمال کردن خشن و 

اجتماعی و ورشکستگی  بی عدالتی  بر سرنوشت شان، ظلم،  خونین حق حاکمیت مردم 

اقتصادی چیزی دیگر به همراه نداشته است- جامعه ما را به سمت انفجار اجتماعی  و از 

هم پاشیدگی ای بزرگ سوق داده است. دشمنان و مداخله گران خارج از مرزهای ایران نیز 

نقشه های شوم مصادرٔه خواست مردم ما، که دستیابی به حکومتی مردمی و مترقی است، 

را تدارک می بینند.

خروش اعتراضی ده ها هزار نفر از مردم در هشتاد شهر کشور، در هفته های اخیر، پیامی 

مهم به همٔه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه کشور در بر داشت. به گمان ما، مهم ترین 

درسی که از اعتراض های دلیرانه و ناکام اخیر توده ها می توان آموخت این واقعیت بود 
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که در نبوِد جایگزینی مردمی و آزادی خواه- که برنامه و شعارهایش تبلور خواست های 

اکثریت مردم ما باشد- جنبش اعتراضی توده ها در خیابان ها نمی تواند به خودی خود رژیم 

استبدادی کنونی را که امکان هایی وسیع در سرکوبگری دارد به عقب نشینی وادار کند و 

شرایط را در جهت انجام تغییرهایی اساسی فراهم کند.

دوستان گرامی!

مسائل  متفاوتی  نظری  ـ  فکری  پایه های  و  دیدگاه ها  از  ما  همه  که  است  روشن 

روند  این  در  و  می رسیم  مشخص  نتیجه گیری هایی  به  و  می کنیم  بررسی  می بینیم،  را 

نیز  ما  میهن  تاریخ معاصر  یکدیگر هستیم.   با  نظرهایی  اختالف  برخی  دارای  طبیعتاً 

متأسفانه حاوی نمونه هایی از برخوردهای فرقه گرایانه ما با هم دیگر، تهمت زنی، تحمل 

نکردن نظر مخالف، و برخوردی تعامل گریز  در راه چیره شدن بر دشواری های عقیدتی 

برای همکاری در خود داشته است. به گمان ما هنگام آن فرا رسیده است که همه ما 

تالش هایمان را برای همکاری بیشتر، موثر و مهم تر از آن، ایجاد یک جبهه واحد ضد رژیم 

استبدادی تشدید کنیم. همٔه شواهد متبلور در موضع گیری های نیروهای میهن دوست و 

آزادی خواه کشور حاکی از آن اند که ما نقاط مشترک مهمی با یکدیگر داریم که می توانند 

پایه های اولیه برای دستیابی به  توافقی به منظور مبارزه مشترک با حکومت دیکتاتوری و 

حرکت به سمت دموکراتیزه کردن شئون اساسی کشور باشد. به گمان ما ازجمله این نقاط 

مشترک می توانند موارد زیر باشند:

حذف کامل حاکمیت والیت فقیه از نظام سیاسی کشور، همچون نهادی به منظور . ۱

اعمال اراده یک فرد بر جامعه، که تبلور آشکار و صریح دیکتاتوری فردی است؛

جدایی دین از حکومت، و استقرار یک حکومت ائتالف ملی، با هدف رفع محرومیت . ۲

شدید در جامعه، و تدوین برنامه های اقتصادی برای تحقق عدالت اجتماعی، و تأمین 

استقالل و حاکمیت ملی؛

به رسمیت شناختن حقوق کلیه حزب ها، سازمان ها، و گروه های سیاسی برای فعالیت . ۳

آزادانه سیاسی؛

و . ۴ سندیکاها  اتحادیه ها،  کلیه  مستقل  و  آزاد  فعالیت  حق  شناختن  به رسمیت 

تشکل های صنفی کارگران و زحمتکشان؛

به . ۵ دادن  پایان  و  عقیدتی،  سیاسی-  زندانیان  کلیٔه  قیدوشرط  بدون  و  فوری  آزادی 
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شکنجه و پیگرد دگراندیشان؛

پایان دادن به سرکوب، و تجاوز به حقوق زنان، و لغو کلیه قوانینی که از سوی رژیم . ۶

والیت فقیه بدین قصد به تصویب رسیده است؛

پایان دادن به تبعیض و سرکوب اقلیت های جنسیتی در ایران. ۷

لغو سانسور و محدودیت از کلیه آثار ادبی و هنری نوشتاری و دیداری، روزنامه ها، . ۸

مجالت و نشریات، و دیگر رسانه های ارتباط جمعی، مانند: رادیو، تلویزیون، اینترنت 

و شبکه های اجتماعی؛

پایان دادن به سرکوب اقلیت های مذهبی و خلق های ایران، ازجمله خلق ُکرد، بلوچ، . ۹

آذربایجانی، ترکمن و عرب، و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب یک ایران واحد 

و دموکراتیک برای تمامی خلق های ایران؛

بسیج، . ۱۰ پاسداران،  سپاه  اطالعات،  وزارت  ازجمله  سرکوبگر،  ارگان های  فوری  انحالل 

دادستانی و دادگاه های انقالب؛

نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع . ۱۱ مانند: شورای  نهادهای ضد مردمی  انحالل فوری 

تشخیص مصلحت نظام؛

تشکیل کمیتٔه حقیقت یاب برای بررسی جنایت فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی . ۱۲

سال ۱۳۶۷، قتل های زنجیره ای و دیگر جنایاتی از این دست و شناسایی آمران و عامالن 

این جنایت های هولناک.

دوستان گرامی!

از سوی شما،  یا موارد پیشنهادی دیگر  باال  ایران آماده است بر سر موارد  حزب تودٔه 

به گفتگو بنشیند و برای ایجاد تفاهم  و همدلی در مبارزٔه دشواری که پیِش روی همٔه 

ماست تمام توان و امکاناتش را به کار گیرد. دستتان را صمیمانه می فشاریم و امیدواریم 

به  است  شایسته  که  آن طور  کشورمان  تاریخ  حساس  بسیار  شرایط  این  در  بتوانیم  که 

وظایف خود عمل کنیم و به این مهم دست یابیم.

نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶





55 پیام همبستگی با حزب کمونیست سودان

رفقای عزیز

پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران گزارش تحوالت سیاسی هفته های اخیر در سودان و 

به ویژه تظاهرات اعتراضی مردم و زحمتکشان سودان در مخالفت با سیاست های اقتصادی 

کمونیست  حزب  به  امنیتی  نیروهای  خشن  تهاجم  و  حاکم،  دیکتاتوری  رِژیم  ویرانگر 

سودان و دستگیری رفقای رهبری حزب برادر را موردتوجه قرار داد. نشست کمیتٔه مرکزی 

حزب تودٔه ایران خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه 

رفیق محمد مختار الخطیب، رهبر حزب کمونیست سودان، و دیگر رفقای عضو هیئت 

سیاسی و کمیتۀ مرکزی حزب، و همچنین همه آنانی که در روزهای اخیر و در جریان 

موج اعتراض ها بر ضد مشقت های اقتصادی و معیشتی دستگیر شده اند، است.

اقدام رژیم دیکتاتوری اسالم گرای  ایران ضمن محکوم کردن  کمیته مرکزی حزب توده 

سودان، و یورش به حزب کمونیست سودان و بازداشت رفقای رهبری حزب برادر و ایجاد 

تضییقات در رابطه با شرایط نگهداری آن ها، به ویژه نگرانی شدید خود در مورد انتقال 

برخی رهبران حزب برادر به زندان های منطقه دارفور در غرب سودان اعالم می کند. این 

زندان ها که در »زالینغ« و »شاال« قرار دارند فاقد پایه ای ترین شرایط زیستی و بهداشتی 

برای پذیرش بازداشت شدگان است و این می تواند تهدیدهایی جدی برای سالمتی رفقای 

دربند سودانی باشد.

پیام همبستگی نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

با حزب کمونیست سودان



پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ بهمن ماه 5۶۱۳۹۶

جنبش  با  را  ما  ایران همبستگی همه جانبه حزب  تودٔه  مرکزی حزب  کمیتٔه  نشست 

اعتراضی مردم سودان بر ضد سیاست های اقتصادی ریاضتی تحمیل شده از سوی دولت 

دیکتاتوری عمرالبشیر، اعالم می کند. حزب تودٔه ایران در مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان 

سودان بر ضد دولت واپس گرای و اسالم گرای حاکم، در کنار حزب کمونیست سودان ـ حزب 

طبقٔه کارگر و زحمتکشان سودان ـ ایستاده است.

ما از خواست های برحق حزب کمونیست سودان برای دفاع از صلح، رعایت حقوق بشر، 

دموکراسی، و عدالت اجتماعی، و همچنین آزادی فوری و بدون قیدوشرط همٔه زندانیان 

سیاسی حمایت می کنیم.

بازداشت شدگان  قانونی  حقوق  به  می خواهیم  سودان  رژیم  مسئول  مقام های  از  ما 

که به لحاظ بین المللی درمورد  تمامی کشورها ضرورت اجرایی دارند احترام بگذارند و 

دسترسی کامل آنان را  به وکال و مشاوران حقوقی مورد تأییدشان تسهیل و تضمین کنند.

حزب تودٔه ایران، دولت سودان را فرامی خواند که به تعهدات خود در چارچوب قوانین و 

مقاوله نامه های بین المللی جامه عمل پوشانده و به آزادی تجمع، آزادی بیان، حق تشکل 

احترام  دارند،  بین المللی  پشتوان  که  یعنی حقوقی  اعتراض صلح آمیز،  و  سازمان دهی  و 

بگذارد.

پلنوم حزب تودٔه ایران، بار دیگر، بر همبستگی فعال خود با حزب کمونیست سودان و 

همه آنانی که برای تغییرهای ترقی خواهانه و بنیادین در سودان مبارزه می کنند، تأکید 

ورزید.

پیروز باد مبارزٔه مردم سودان  در راه  صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی

پایدار باد همبستگی بین المللی

نشست کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶


