پلنوم

کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران

آبانماه ۱۳۹۳

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره برگزاری دومین پلنوم کمیته مرکزی
رفقای گ رامی،
دومین نشست کمیته مرکزی حزب تود ٔه ای ران ،پس از ششمین کنگره حزب ،در آبان ماه
 ۱۳۹۳برگزار شد .نشست با سرود حزب و یکدقیقه سکوت به احت رام یاد و خاطره همه
جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی کار خود را با بررسی گ زارش هیئت سیاسی
درباره آخرین تحوالت ای ران و جهان آغاز کرد.
پس از بحث درباره ارزیابی ها و تزهای ارائه شده در گزارش هیئت سیاسی و بررسی و
گنجاندن پیشنهادهای اصالحی و تکمیلی گ زارش هیئت سیاسی به اتفاق آراء به تصویب
پلنوم کمیته مرکزی حزب رسید.

بخش دوم کار پلنوم به بررسی گ زارش شعب و کمیسیون های مختلف کمیته مرکزی
اختصاص داشت .اعضاء کمیته مرکزی ضمن تبادل نظر درباره گ زارش های داده شده و
تشکر از کار ارزنده ای که توسط جمع وسیعی از رفقای حزبی در گسترش و باال بردن
کیفیت کار در زمینه های مختلف زنان ،کارگ ران و بهبود کار روزنامه ارگان صورت گرفته
است،رهنمود های الزم را ب رای پیشبرد کارها صادر کردند.
پلنوم همچنین در زمینه گسترش کار تبلیغی –ترویجی حزب ،و استفاده وسیع تر
از امکان های تکنولوژیک موجود ،گسترش کار شعبه زنان ،خصوصا در عرصه جلب
همبستگی وسیع با مبارزه جنبش زنان در ای ران ،بسط کار کمیسیون کارگری حزب و یاری
رساندن به مبارزه طبقه کارگر در میهن مان ،و همچنین گسترش همبستگی بین المللی
با مبارزه دانشجویان و مردم ای ران تصمیم های مهمی را اتخاذ کرد .پلنوم همچنین هیئت
سیاسی را موظف ساخت تا تالش های خود را در زمینه گسترش تبادل نظر با سازمان ها،
احزاب و نیروهای مترقی و آزادی خ واه کشور گسترش دهد و نشست آتی کمیته مرکزی را
در جریان پیشرفت کار ق رار دهد .پلنوم در پایان کار هیئت سیاسی حزب را انتخاب کرد.
دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تود ٔه ای ران
آبان ماه ۱۳۹۳
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گزارش هیئت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی
رفقای گ رامی!
نشست کمیته مرکزی حزب مان را با گ رامی داشت خاطره تابناک همه جان باختگان
راه آزادی آغاز م یکنیم .ما در هفتههای اخیر جشنهای هفتاد و سومین سالگرد تأسیس
حزبمان را برگزار کردیم .این روزها مصادف است با شصتمین سالگرد اعدام شماری از
افس ران دالور تودهی توسط رژیم کودتای  ۲۸مرداد،که با هدف اصلی سرکوب خونین جنبش
مردمی و از بین بردن حزب تود ٔه ای ران ،روی کار آمد .در بیش از هفت دهه گذشته ه زاران
رزمنده تودهای توسط رژیم شاه و خمینی به جوخههای اعدام سپرده شدهاند ،تودهایها به
خاطر پایبندی به مبارزه در راه تحقق حقوق کارگ ران و زحمتکشان و تالش در راه استق رار
آزادی و عدالت اجتماعی ،متحمل هزاران سال زندان و سالهای طوالنی مهاجرت از میهن
شدهاند و هنوز به رغم همه مدعیات مرتجعان دیروز و امروز ،در زمینه نابودی و ریشه کن
شدن حزب ،تودهایها همچنان به پیکار خود ادامه م یدهند و به اق رار س ران رژیم والیت
فقیه خطری جدی ب رای ادامه حاکمیت استبداد در ای رانند.
از برگزاری ششمین کنگره حزب تود ٔه ای ران نزدیک به دو سال م یگذرد .گ زارش زیر،
ارزیاب یای است دربار ٔه مه مترین تحولهای اوضاع ای ران و جهان و سیاست های حزب ما
در دو سال گذشته .گزارش شعب ههای کمیته مرکزی در بخش جداگانهای ب رای بررسی پلنوم
ارائه شده است.
گزارش هیئت سیاسی شامل بخشهای زیر است:

بررسی تحول ِ
ِ
های ای ران:
بخش اول ـ

ِ
ِ
آمدن دولت روحانی ،و ارزیاب ی ِ
های حزب ما
انتخابات ریاست جمهوری در ای ران ،روی کار
•
رژیم والیت فقیه
• دو دهه بحث دربار ٔه نظری ٔه «استحال ٔه» ِ
ِ
ِ
ِ
اهبردی رژیم و دولت روحانی ،و وضعیت اقتصادی کشور
بررسی سیاس تهای ر
•
ِ
ِ
ِ
ِ
همکاری نیروهای
معضل
جنبش مردمی ،و
اجتماعی
• چش ماندا ِز تحولها ،گردانهای
آزادیخ واه

بررسی تحول ِ
ِ
های جهان:
بخش دوم ـ

• ادام ٔه بح ران سرمای هداری جهانی
• امپریالیسم ب ه ِ
ِ
ِ
گسترش نظام یگری است!
برپایی جنگ و
دنبال
• خاورمیانه ،چشم توفان
ارزیابی ما از ِ
ِ
روند تحولهای جاری در جهان
•
ِ
• مبارزه در راه صلحِ جهانی
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بخش اول ـ بررسی تحولهای ای ران
ِ
انتخابات ریاست جمهوری در ای ران ،روی کار ِ
آمدن دولت روحانی ،و ارزیاب ی ِ
های
•
حزب ما

رفقای گ رامی!
اری ششمین کنگر ٔه حزب و نشستِ
از مه مترین رویدادهای کشور در فاصل ٔه میان برگ ز ِ
کنونی کمیت ٔه مرکزی ،برگز ِ
ِ
اری انتخابات ریاست جمهوری در ای ران ،در خرداد ماه  ۱۳۹۲است
که باید به آن اشاره کرد .حزب ما ه مزمان با آغاز ِ
ِ
روند برگ ز ِ
برخالف
اری انتخابات ،اعالم کرد:
هم ٔه مدعیات س ران رژیم ،ای ران در وضعیتی فوقالعاده بح رانی به سوی انتخابات می رود ،و
تحری م ِ
های مداخلهجویان ٔه امپریالیسم ض ربههای جدیای به اقتصاد کشور وارد آورده است،
ِ
روزافزون اجتماعی ـ اقتصادی بر ُگ رد ٔه دهها میلیون ای رانی ،جامعه را در ش رایط
و فشارهای
خط رناک و انفجارآمیز ق رار داده است.
حفظ رژیم والیت فقیه و پی شگیری از انفجا ِر اجتماعی ،تغیی ِر چهر ٔه دولت ،یعنی تغییر
ِ
ِ
دولت س راپا فاسد و رس و ِ
ِ
ِ
ای احمدی نژاد ،دولتی که
مردمی
بیرونی آشکارا ضد
دادن جلو ٔه
ول یفقیه رژیم زمانی آن را محبوبترین دولت ای ران پس از مشروطیت لقب داده بود ،با دولتی
«مردم پسند» ،و در کنا ِر آنِ ،
حل اختالفها با آمریکا و اتحادی ٔه اروپا ،و از این طریق ،کاستن از
کمرشکن اقتصادی ،در صدر ب رنامهریزیهای رژیم ب رای برگ ز ِ
ِ
اری «موفق» انتخابات
فشارهای
ِ
«مهندسی» انتخابات است،
ق رار داشت .حزب ما ،با طرحِ این نظریه که رژیم در تالش ب رای
از جمله نوشت« :همان طور که کمیته مرکزی حزب ما در شادباش نوروزیاش اشاره کرد
س ران رژیم به خوبی آگاهند که در ش رایط بسیار بح رانی کنونی ،انتخابات آینده ریاست
جمهوری م یت واند به چالشی جدی بر سر راه ادامه حکومت شان بدل شود .آنان در هفته
های اخیر ،در موضعگیریهای گوناگونی روشن کردهاند که اجازه نخ واهند داد تا انتخابات
ریاست جمهوری  ،۹۲زمینهسا ِز تک را ِر تج رب ٔه تظاه رات عظیم مردمی بر ضد رژیم در سال
 ۸۸و یا تک را ِر تج رب ٔه خرداد  ۷۶و روی کار آمدن نامزدی اصالحطلب در ای ران باشد .نگ ر ِ
انی
س ران ارتجاع از یک سو برگزاری انتخاباتی است که در آن ،همچون انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،اکثریت قاطع شهروندان از شرکت در انتخابات خودداری کنند و یا انتخاباتی که به
صحنه نبرد جنبش مردمی با ارتجاع حاکم بدل شود .ما تک رار م یکنیم که ،بر اساس ش واهد
موجود ،ارتجاع حاکم به دنبال برگز ِ
اری انتخاباتی است که بت واند در آن هم نامزدها و هم رای
دهندگان را کنترل کند و آن را به نمایشی تبلیغاتی بهنفع رژیم تبدیل کند» (بهنقل از« :نام ٔه
مردم» ،شمار ٔه ۱۶ ،۹۲۰اردیبهشتماه .)۱۳۹۲
محمد خاتمی ،رئی سجمهور دوران اصالحات ،نیز در همان روزها ،در سخنانی
گزارش هیئت سیاسی ـ بررسی تحولهای ایران
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روشنگ رانه ،از ب رنامههای س ران ارتجاع پرده برداشت و اعالم کرد که رژیم بههیچ عن وان
آماد ٔه پذیرش شرکت اصالحطلبان در انتخابات نیست .خاتمی از جمله گفت« :اگر بنا
ِ
حساب افکارعمومی و افکار
باشد اصالحطلبان یا اف رادی از آنان را از رده خارج کنند ،هیچ
جهانی را هم نم یکنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نم یخ واهند ،نیایند و
من مطمئن هستم که نم یخ واهند ما بیاییم .تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم
بیش از آنچه م یخ واهند رأی بیاوریم!»

ِ
سیاسی داخل و خارج از
حزب ما ،بهدور از جنجالهای تبلیغاتی شماری از گروههای
ِ
ِ
نامزد «مناسب» ،بهمنظو ِر راهیابی به انتخابات مورد نظ ِر رژیم ،با توجه به
یافتن
کشور ،دربار ٔه
منافعِ طبقاتی گروههای حاکم ب رای تأمین ادام ٔه حاکمیت اقتصادیسیاس یشان و همچنین
بر پای ٔه تج ربههای ب رآمده از سه انتخابات متفاوت در طول  ۹سال گذشته ،ازجمله نوشت:
«انتخابات ریاستجمهوری سالهای  ۸۴و  ۸۸تا انتخابات مجلس شورایاسالمی سال
ِ
مهندسی
 ،۹۰نمایشگر عملکرد روشن حاکمیت و رهبری سپاه و نیروهای سرکوبگر در
ِ
برگماری مزدورانی
انتخابات ،لگدمال کردن خشن رأی میلیونها شهروند ،و در انتها،
ِ
منتخبان مردم است .سرکوب خونین
همچمون احمدی نژاد و دیگ رانی همچون او بر کرسی
اعت راضهای میلیونها ای رانی که با شعار «رای من کجاست» به خیابانها آمده بودند و
ِ
تأیید صریحِ این سرکوبگریها از سوی ول یفقیه رژیم و مرتجعان حاکم ،که شماری از آنان
امروز در لباس نامزدهای انتخاباتی به میدان مبارز ٔه سیاسی آمدهاند ،نباید جای هی چگونه
خوشبینی کاذبی را دربار ٔه ب رنامههای رژیم باقی بگذارد .همچنان که ما در هفتههای اخیر
گفتهایم ،ب رنام ٔه ارتجاع حاکم برگ زاری یک انتخابات مهندس یشده ،در چارچوبی «آبرومند»،
ِ
برگماری عنصری ذوبشده در والیت بر کرسی
یعنی عدم تحریم گسترد ٔه آن توسط مردم ،و
ریاستجمهوری است .باتوجه به این واقعیات انکارناپذیر ،موضوع اساسی این است که
در چنین اوضاع و اح والی چه باید کرد .حزب ما بر این اعتقاد است که باید با بهرهجویی
ِ
امکانات موجود ،انتخابات را به عرص ٔه مبارز ٔه جدی با رژیم والی تفقیه تبدیل کرد»
از همه
(نگاه کنید به« :نام ٔه مردم» ،شمار ٔه  ۳۰ ،۹۲۱اردیبشهتماه .)۱۳۹۲
ِ
رد صالحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان و با اشار ٔه ول یفقیه رژیم ،نه
ِ
مهندسی انتخابات
تنها ُمه ِر تأییدی بر نظریههای حزب ما دربار ٔه ب رنامههای رژیم ب رای
بود ،بلکه نشان داد که رژیم استبدادی حاکم ،در مسیر حفظ خود ،حتی کسانی همچون
هاشمی رفسنجانی (که در گذشتهیی نهچندان دور نقش کلیدیای در روی کار آوردن علی
خامنهای ـ در مقام ول یفقیه رژیم ـ بازی کرده بود) را هم تحمل نم یکندِ .
ِ
صالحیت
رد
ِ
«عمود خیم ٔه نظام» بوده است ،همچنین رشتههای تئوریباف یهای مبتنی بر
رفسنجانی که
ممکن ِ
بودن برگز ِ
ِ
داشتن رژیم به احت رام گذاشتن به خ واست و
اری «انتخابات»ی آزاد و تمایل
نظرهای مردم را پنبه کرد .مصاحب هها ،مقالهها،و اعالمی ههای صادرشده در آن ماههای پیش
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از برگز ِ
ِ
سیاسی کشور ـ چه در داخل و
اری انتخاباتاز سوی طیف گستردهای از نیروهای
ِ
اندیشی سیاسی ،ب یتوجهی به تج ربههای ب رآمده
چه در خارج از کشور ـ نشاندهند ٔه آشفته
از مبارز ٔه بغ رنجِ اجتماعی در دو ده ٔه اخیر ،و مه متر از همه ،از نظر دور داشتن و درک نکردنِ
ِ
ِ
اصول مبارز ٔه طبقاتی در جامع هیی است که زی ر ِ
روبنای
بنای حاکمیت آن نظا ِم سرمایهداری و
ِ
کشیدن مکر ِر این مصاحب هها و تفسیرها
آن رژیمِ قرون وسطایی والیت فقیه است .پیش
ِ
پرداختن سناریوهایی از آنها ،هرگاه ای ران به آستان ٔه انتخاباتی تازه م یرسد (و
و ساختن و
قطع ًا در ماههای آینده نیز دوباره شاهد آنها خ واهیم بود) در بهترین حالت ،چیزی جز
سیاستورزی از سر استیصال ،ب یاعتقادی به ت و ِ
ان تودههای مردم در ا ِ ِ
عمال ارادهشان ،و در
ِ
کردن آن از تمرکز بر
نهایت ،خ واسته یا ناخ واسته ،بهانح راف کشاندن جنبش مردمی و دور
ِ
اصلی مبارزه است .برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲
عرص ٔه
را باید موفقیتی ب رای س ران رژیم والیت فقیه ارزیابی کرد .س ران ارتجاع ،عم ً
ال و هم راه با
ِ
ِ
ِ
امکان
اساندن افکارعمومی جامعه از
گرفتن سیاستهایی حسابشده ،ضمن ه ر
در پیش
ِ
مهندسی
روی کار آمدن کسی بدتر از احمدی نژاد ـ مانند جلیلی ـ با بازیای تبلیغاتی و
افکار عمومی (که بهطو ِرمستقیم از سوی نزدیکان رهبر هدایت م یشد) موفق شدند در
آخرین روزهای انتخابات بخش چشمگیری از مردم را به رأی دادن به حسن روحانی (نمایند ٔه
ِ
شخص ول یفقیه در شورای امنیت ملی ،و نامزد تأیید صالحی تشده از سوی شورای
نگهبان) ترغیب کنند.
کمیت ٔه مرکزی حزب ما ،پس از برگ زاری انتخابات ،در اعالمی هیی با عن وان« :از انتخابات
مهندسی شده تا ِ
کنش اجتماعی مردم جان بهلبرسیده در راه دستیابی به خ واس تها و
آرمانهایشان» ،از جمله نوشت« :انتخابات ریاست جمهوری ای ران ،با پیروزی حسن
روحانی ،با بیش از  ۵۱درصد آراء به پایان رسید .علی خامنهای ،ول یفقیه رژیم ،در پیامی که به
این مناسبت فرستاد ،از جمله اعالم کرد :صحنه حماسی و پرشور انتخابات در روز جمعه،
 ۲۴خرداد ،آزمون خیره کنندهی دیگری بود که چهرهی مصمم و پر امید ای ران اسالمی را در
معرض نگاه دوستان و دشمنان نهاد .رشد ف زایندهی سیاسی و پای فشردن بر مردمساالری
دینی صادقانه ،حقیقت تابناکی است که با حضور مت راکم شما در پای صندوقهای رأی،
یک بار دیگر در عمل بهاثبات رسید و باطل ِ
الس حر بافتهها و گزافههای دشمنان و حسودان
و طمعورزان شد ...خامنهای همچنین اعالم کرد که حسن روحانی رئی سجمهور
منتخب ،رئی سجمهور هم هی ملت است .همه باید ب رای دست یافتن به آرمانهای بزرگی
که رئی سجمهور و همکاران وی در دولت ،متعهد و مسئول تحقق آنند ،به آنان کمک و با
آنان همکاری صمیمانه کنند ...این برگ زاری سالم انتخابات ،که رفسنجانی هم آن را
ِ
انتخابات دنیا اعالم کرد ـ یعنی برگ زاری انتخابات بدون دخال تهای
دموک راتی کترین
آشکار سپاه و نیروهای انتظامی ـ همچنین پایمال نشدن خشن رأی مردم ،تنها در ش رایطی
گزارش هیئت سیاسی ـ بررسی تحولهای ایران
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ِ
جنبش مردمی ،و نیروهای اصالحطلب به تن در
امکانپذیر شد که سطح توقعهای مردم،
ِ
نامزد معتدل مورد ِ
قبول ول یفقیه تنزل داده شد .در واقع باید گفت که ول یفقیه
دادن به یک
ِ
مهندسی انتخابات ،ت وانست حداکثر استفاده را از اصالحطلبان و رأی آنان بکند
رژیم ،با
ِ
ِ
ارزیابی خاتمی از وابستگی
ب یآنکه در ب رابر خ واست آنان عقبنشین یای جدی انجام دهد.
ِ
نداشتن روحانی به اصالحطلبان درست است .حسن روحانی کسی است که بهمدت ۱۶
سال نمایند ٔه علی خامنهای و دبیر شورای امنیت ملیبوده است .و حتی پس از کودتای
انتخاباتی خرداد  ۸۸نقش خود را به عن وان نمایند ٔه رهبر در این شورا حفظ کرده است.
رأی  ۱۸میلیونی مردم به حسن روحانی ،که اصالحطلبان از او اعالم حمایت کردند ،در
حقیقت نشانگر خ و ِ
است مردم ب رای تغیی ِر وضعیت کنونی ،و درعی نحال ،خارج شدن از
بنبستی است که ،هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی ـ اجتماعی جامع ٔه ما را در بر
گرفته است ،و همچنین به ِ
دلیل  ۸سال سیاستهای فاجع هبا ِر دولت محمود احمدی نژاد
و گزینشهای کالن اعالم شده از سوی ول یفقیه رژیم است» (بهنقل از« :نام ٔه مردم» ،شمار ٔه
 ۲۶ ،۹۲۳خردادماه .)۱۳۹۲
ما از همان فردای انتخابات ریاست جمهوری بر این نظریه پای فشردیم که یکی از
بازسازی پل ِ
ِ
های رابطه با آمریکا و اتحادیهاروپا
اصل یترین مأموریتهای دولت حسن روحانی
و برق راری مناسباتی جدید با کشورهای امپریالیستی است .امیر محبیان ،از نظریهپردازان
ِ
ِ
ِ
مهندسی انتخابات،
چگونگی عملکرد و ب رنام ٔه رژیم ب رای
دستگاه والیت ،دربار ٔه
نزدیک به
ِ
ِ
محصول اقدام و حرکتی حسابشده در
از جمله در مصاحب هیی گفت که ،دولت روحانی
ِ
تعامل بی نالمللی بود .محبیان تاکید کرد« :بهگمانم سیستم قصد داشت حرکتی
حوز ٔه
ِ
تعامل بی نالمللی انجام دهد ،نه احمدینژاد م یت وانست این نقش
حسابشده را در حوز ٔه
را بازی کند و نه مصلحت بود کار به دست اصالحطلبان بیفتد که استحکام الزم را ب رای
این پروژه مهم نداشتند ،طبع ًا روحانی با س وابق خود و نگاه امنیتی خاص تبح ِر الزم را در
کاتالیزری بود که با ِ
نقد جلیلی در مذاک رات هستهای تدبیر را در
این زمینه داشت ...والیتی
ُ
شعار روحانی معنادار کرد و البته بعد ًا اجر خود را گرفت ... .بخش مهمی از مردم بیشتر از
آنکه به روحانی رأی دهند ،رأی آنها ر ِ
أی نه به جلیلی بود».
ِ
پردازان نزدیک به ول یفقیه ارائه م یشود و بر دادههایی
این تحلیل که از سوی یکی از نظریه
دقیق و ب رآمده از ِ
درون محفلهای قدرت اتکا دارد ،و انطباق آن بر برداشت ها و ارزیاب یهای
ِ
ِ
مهندسی انتخابات و اج رای آن از سوی ول یفقیه و ع و ِ
نیازمند
امل او،
حزب ما از تدارک
توضیح بیشتری نیست.
امروز بیش از یک سال و نیم از برگزاری انتخابات مهندس یشد ٔه رژیم م یگذرد ،و همانطور
که پی شبینی م یکردیم ،آقای روحانی کلی ددا ِر ِ
حل مشکالت میلیونها مردم محروم ما
ِ
کلید ِ
حل مشکالت رژیم در عرص ٔه بی نالمللی و رفع و رجوعِ اختالفها
نیست ،و در واقع،
8

پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ آبان ماه ۱۳۹۳

ِ
تخفیف بح ران شدید جامعه ،آرام
با آمریکا و اتحادیهاروپا ،و در اساس ،واسطهیی ب رای
کردن اوضاع ،و پی شگیری از ِ
ِ
ِ
جنبش مردمی بر ضد رژیم والیتفقیه است .برخالف
رشد
همه قولهای داده شده از سوی روحانی در جریان انتخاباتَ ،در همچنان بر همان پاشنه
م یچرخد :وزی ران کلیدی دولت باید با اجاز ٔه خامنهای برگمارده شوند ،و از ای نروی ،جای
تعجبی نیست که فرد جنایتکاری همچون مصطفی پورمحمدی ،که از مهره ِ
ِ
اصلی
های
قتلعام هزاران زندانی سیاسی در فاجع ٔه ِ
ملی کشتار زندانیان سیاسی بوده است ،امروز وزیر
ِ
ِ
دادگستری دولت «تدبیر و امید» است« .خ طقرم ِز مرز داشتن با فتنه» همچنان مالک تعیین
وزی ر ِ
ان دولتی است ،و حص ِر رهب ران جنبش سبز تا «اظهار ندامت» آنان ،همچنان ادامه
ِ
مبارزان
یافته است .در سال گذشته همچنین ادام ٔه فشارها بر دگ راندیشان ،شکنجه و اعدا ِم
راه آزادی ،پ ی ِ
ِ
سرکوب حرکتهای اعت ر ِ
اضی کارگ ران در
گرد روزنامهنگاران و نویسندگان ،و
ِ
شهرها و کارخانههای مختلف ـ بر پای ٔه خ و ِ
وضعیت وخیم اقتصادیشان و
است تغییر در
دستیابی به حقوق راستی نشان ـ را شاهد بودهایم.

رژیم والی تفقیه
• دو دهه بحث دربار ٔه نظری ٔه «استحال ٔه » ِ

رفقا!
ِ
ِ
ب رای بررسی پدید ٔه آشفتهاندیشی کنونی در طیف چشمگیری از نیروهای سیاسی کشور،
ِ
ِ
امکان «استحال ٔه» رژیمِ والی تفقیه باز گردیم،
بحث
که در باال بدان اشاره کردیم ،باید به
ِ
بحثی که اکنون بیش از دو دهه است که گریبانگیر جنبش مردمی میهن ما شده است.
ِ
اساس این نظری ٔه انح رافی بر این پایه است وار است که ،این امکان وجود دارد که س ران رژیم
ِ
پذیرش نصیح تهای مخالفان
استبدادی ،از سر خیرخ واهی و ب رای حفظ منافع ملی ،و با
و دگ راندیشان ،حاضر شوند از این شیو ٔه حکومتمداری دست بردارند و ای ران را به سمت
استق را ِر حکومتی مردمساالر پیش بب رند .این نظریه ،در دو ده ٔه گذشته ،یعنی از زمان
ِ
جمهوری رفسنجانی ،در ده ٔه  ۷۰شمسی ،بارها با عن وانهایی گوناگون همچون:
ریاست
ِ
ِ
ِ
چارچوب قانون»« ،چانه زنی در باال»« ،آرامشِ
«وفاق ملی»« ،انتخابات آزاد»« ،حکومت در
ِ
ِ
آوردن سطحِ توقعات مردم» ،و جز ای نها ،مطرح شده
«حکومت اعتدالی»« ،پایین
فعال»،
ِ
است ،و در بهانح راف و به َه رز بردن ت وان مبارزاتی تودهها ب رای رویارویی با حکومت
ِ
استبدادی کنونی ،اثرگذار بوده است.
ِ
حکومت اسالمی حاضر
بدیهی است که بخ شهایی از نیروهای اصالحطلب و معتقد به
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مداری کنونی در ای ران ،اعمال ق وانین
اساسی شیو ٔه حکومت
معضل
نیستند بپذی رند که
ِ
ِ
قرونوسطایی و برداشت خمینی و طرفداران او از «والیت فقیه» و چیزی است که خمینی آن
ِ
ِ
برداشت خمینی از حکومت اسالمی را ـ که آن را
«حکومت اسالمی» تعریف کرده است.
را
گزارش هیئت سیاسی ـ بررسی تحولهای ایران
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ِ
خالفت دوران آغازین ظهو ِر اسالم باید دانست ـ در اظهار نظرها و نوشتههای
همان سیستم
ِ
گوناگون او بهروشنی می ت وان یافت .بهگفت ٔه خمینی« ،حکومت اسالمی» حکومتی است
که در آن« :حکومتکنندگان در اج را و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در ق ر ِ
آن
ِ
سنت رسول اکرم معین گشته است .مجموع ٔه شرط همان احکام و ق وانین اسالم
کریم و
است که باید رعایت و اج راء شود .از این جهت حکومت اسالمی ،حکومت قانون الهی بر
مردم است .فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه ،سلطنتی و جمهوری
در همین است ...شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است .هیچکس ِ
حق قانونگذاری
ندارد و هیچ قانونی را جز حکمِ شارع را نم یت وان بهمورد اج راء گذاشت .به همین سبب
ِ
حکومت اسالمی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان
در
ِ
مجلس ب رنامهریزی وجود دارد که ب رای وزارتخانههای مختلف در پرتو
را تشکیل م یدهد،
احکام اسالم ب رنامه ترتیب م یدهد »...و این نتیج هگیری که« :حکومت اسالمی حکومت
قانون است .در این طرز حکومت ،حاکمیت منحصر به خداست ،و قانون فرمان و حکمِ
خداست .قانون اسالم یا فرمان خدا بر همه اف راد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد»...
(نگاه کنید به :کتاب «والیت فقیه :حکومت اسالمی» ،نوشت ٔه خمینی ،موسس ٔه انتشارات
ِ
چارچوب همین
امیرکبیر ،ته ران .)۱۳۶۰ ،بهعبارت روشنتر ،حکومت اسالمی ـ که در
نظریههای قرونوسطایی و ِ
ِ
ِ
مطلق «نمایند ٔه
ضد مردمی تبیین شده است ـ بهجز استبداد
خدا» بر زمین ،که همان «ول یفقیه» است ،معنای دیگری ندارد.
ِ
وجود َج ِو
واقعیت این است که ،در سالهای نخست پس از پیروزی انقالب ،بهدلیل
ِ
دلیل
نیرومند انقالبی،و نقش مهم نیروهای مترقی در افکار عمومی ،و همچنین به
ِ
نایافتگی تشکیالتی تشکلهای سیاسی و اجتماعی در سطح کشور ،و ه مزمان،
سازمان
نداشتن تسلطِ
ِ
ِ
استق راریافته نبودن نهادهای امنیتی سرکوبگر و وفادار به حکومت و
کامل بر امور کشور ،خمینی و طرفدار ِ
ان او حاضر شدند به شیو ٔه معتدلتری از «حکومت
اسالمی» رضایت دهند .اما این دوران کوتاه از «حکومت اسالمی» بهشیو ٔه معتدلتر ،با شروع
جنگ ع راق و ای ران ،و شروع فعالی تهای مسلحان ٔه سازمان مجاهدین ،خیلی زود جای خود
ِ
دیکتاتوری خشن و خونین «والیت مطلق ٔه فقیه» داد ،دیکتاتوریای که تا به
را به استق را ِر
امروز همچنان ادامه یافته است .تصور اینکه چنین حکومت و حکوم تمدارانی ،با آنهمه
امکانهای مالی و ت و ِ
ان سرکوبگری ،حاضر خ واهند شد زیر تأثی ِر نصیح تهای این یا
آن ِ
ِ
ِ
اجتماعی خ واستا ِر
بدون احساس خطر جدی از سوی جنبش ف راگیر
فرد خیرخ واه ،و
اصالحات ،از این شیوه حکومت کردن دست بردارند و ب رای استق رار آزادی و حکومتی
متکی بر اراده و خ و ِ
است مردم راه را بگشایند ،س رابی فریبنده بیش نیست که دستاوردش
ادام ٔه حاکمیت ارتجاع و استبداد بر میهن ماست .کسانی که ،پس از این همه تج ربههای
ناموفق ،هنوز در ِ
پی «مذاکره با ول یفقیه» و ت وافق دربار ٔه «شکل و نوعِ حکومت» در ای رانند،
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ِ
گرفتن این سیاستها در دو ده ٔه گذشته ب رای میهن
خوب است روشن کنند که حاصل پ ی
ما و زندگی مردم و زحمتکشان ما چه بوده است.

کودتای انتخاباتی  ۸۸و انتخابات مهندس یشد ٔه سال  ،۹۲نمون ٔه روشنی از عملکرد بغ رنج
و ب رنام هریزیشد ٔه مرتجعان حاکم ب رای طوالن یتر ِ
کردن مدتزمان ادام ٔه «نظام اسالمی» است.
ِ
مهندسی افکارعمومی
از سرکوب خشن و خونین مردم جان بهل برسیده در خرداد  ۸۸تا
ِ
پذیرش دولت «تدبیر و امید» ،همگی ،بهگمان ما همه ب رنامههای یاند با هدفی واحد،
ب رای
و آن هدف هم ادام ٔه رژیم والی تفقیه است .حزب ما در دو ده ٔه گذشته هم واره بر این اصل
ِ
ِ
ِ
بدون
اجتماعی آن،
بدون سازمان دادن جنبش مردمی و گردانهای
مهم تأکید کرده است که،
ِ
ِ
سیاسی واحد و مشترک ب رای طرد رژیم والیتفقیه ،و بدون فشار اجتماع یای که ادام ٔه
ب رنام ٔه
حکومت به شکل کنونی را ب رای حکومتکنندگان دش وار کند ،نم یت وان به تغییرهای اساسی،
پایدار ،و دموک راتیک در میهن ما امیدوار بود .ما در تمام این سالها هر جا روزنهیی ب رای
بسیج اجتماعی یافتیم ،مردم را به شرکت در آن تشویق کردیم و از این پس نیز چنین خ واهیم
ِ
برخالف شماری دیگر از نیروهای
کرد .هدف ما از شرکت در برخی از کارزارهای انتخاباتی،
ِ
کاذب رایج ،بلکه استفاده از این فرص تها
سیاسی ،نه دفاع از اف راد و شخصیت ت راش یهای
ب رای بسیج افکار عمومی در جهت مبارزه بر ضد رژیم والیتفقیه بوده و خ واهد بود.

رفقا!
ِ
ِ
مسئل ٔه چگونگی برخورد به اصل وجود مبارز ٔه طبقاتی در جامعه ،مه مترین مسئلهیی
ِ
برخالف شماری از نیروها که مدتی
بوده است که حزب ما هم واره به آن توجه داشته است.
است دچار توه مهایی شدهاند که گویا دور ِ
ان مبارز ٔه طبقاتی در جهان پایان یافته و وظیف ٔه
ِ
«سیمای انسانی» آن به میلیاردها
نیروهای چپ و مترقی تطهی ِر نظام سرمایهداری و اثبات
انسان ق ر ِ
بانی این نظام غی رانسانی است ،ما همچنان بر این باوریم که مبارز ٔه طبقاتی وجود
ِ
ِ
ِ
دارد ،و ِ
درک وجود این مبارزه را کلید شناخت درست جامعه ،روند حرکت آن ،و جایگاه
متفاوت نیروهای سیاسی در عرص ٔه مبارزه ،م یدانیم .ما همچنان دولت در نظام سرمایهداری
ِ
ناپذیری تضادهای طبقاتی ارزیابی م یکنیم و معتقدیم که ،هیچ
را محصول و مظه ِر آشت ی
تج ربهیی در سالهای اخیر ،و هیچ پیشرفت علم یای در علوم اجتماعی ،نف یکنند ٔه این
اصل مهم و کلیدی نبوده است .بهگمان ما ،در آن جایی ،در آن هنگامی ،و بهدلیلی که
تضادهای طبقاتی بهطو ِرعینی نم یت وانند آشت یپذیر باشند ،دولت پدید م یآید .اما این
ِ
ِ
ِ
آشتی طبقات ممکن بود،
آشتی طبقات است .اگر
دستگاه
بدین معنا نیست که دولت
دولت نهم یت وانست بهوجود آید و نهم یت وانست پایدار بماند .مقول ٔه دولت و یا ماهیت هر
ِ
دولت موجودی را نم یت وان ارزیابی کرد مگر اینکه آر ِ
ایش طبقاتی جامع هیی که دولت بر آن
ِ
است وار است ،بررسی گردد .آر ِ
طبقاتی طبقهها و قشرهای اجتماعی مانند هر پدیدهیی،
ایش
از ف رایندی تغییرپذیر پیروی م یکند .دولت نیز در مقام پدیدهیی زمینی ـ که محصول و
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ِ
ِ
لحاظ ماهیت فارغ از این
بازتاب کن شهای طبقهها و قشرهای اجتماعی موجود است ـ از
ِ
تغییرپذیری نیست .بناب راین ،دولتها در «نظام جمهوری اسالمی» ،و عملکرد هر دورهشان،
را باید بر مبنای ف ر ِ
داری پس از انقالب بهمن و مرحله ِ
بازسازی سیستم سرمایه ِ
ِ
های این
ایند
بازسازی ارزیابی کرد.
ِ
اساس این برداشت ،دولت حسن روحانی،همچون سلفشدولت محمود احمدی نژاد،
بر
ِ
بسط نظام سرمایهداری و تأمین منافع کالن سرمایهداریِ
ِ
دولتی است که در مسی ر حفظ و
تجاری و سرمایه ِ
داری بوروک راتیک در ای ران حرکت م یکند .ادام ٔه سیاس تهای نولیب رالی
صندوق بی نالمللی پول و بانک جهانی (که در تضاد آشکار با منافع کارگ ران و زحمتکشان
ِ
ِ
سازی آن
گسترش خصوص یسازیها و خصوص ی
ق رار دارد) ،ادامه حرکت در مسی ِر روند
ِ
کلیدی هنوز خصوص ینشده در ای ران ،تالش ب رای تغیی ِر قانون کار ،و
اندکشمار صنایع
ِ
حذف مادههای «دست و پا گیر» از سر راه تأمین منافع سرمایهداران ،ادام ٔه س رازیر شدنِ
ِ
مصرفی خارجی بهجای شالوده ِ
ِ
تولید داخلی و حمایت
ریزی
دهها میلیارد دالر کاالهای
ِ
ِ
تولید ملی ،و ادام ٔه سیاستهای سرکوبگ رانه بر ضد نیروهای دگ راندیش،
محصوالت
از
ِ
همگی ،نشانگر این واقعیت است که از این دولت خدمتگ زار سرمایهداری نیز انتظار دیگری
نم یت وان داشت.

ِ
ِ
ِ
وضعیت اقتصادی کشور
اهبردی رژیم و دولت روحانی ،و
بررسی سیاس تهای ر
•

رفقا!
ِ
همانطور که در باال اشاره کردیم ،مه مترین وظیف ٔه دولت حسن روحانی احیا و بهبود روابط
رژیم با آمریکا و اتحادیهاروپا است .مذاک رات مخفیانهای که پیش از برگ زاری انتخابات ریاست
جمهوری یازدهم میان نمایندگان رژیم والیت فقیه ،آمریکا ،و اتحادیهاروپا آغاز شده بود ،با
ِ
آمدن دولت حسن روحانی شکل علن یتری بهخود گرفت ،و با وجود هیاهوهای
روی کار
ِ
سازمانیافت ٔه تبلغیاتی (ب رای مصرف داخلی و خارجی) ،رهب ران رژیم والیت فقیه مصم ماند
ِ
وفصل مه مترین مسئلههای موجود در رواب طشان با کشورهای امپریالیستی ،به
دربار ٔه حل
ِ
ت وافق برسند .مضمون مذاک راتِ ،
حل تنها اختالفها بر سر سیاست انرژی هستهای ای ران
ِ
تسلیحاتی رژیم ،و مه متر از آنِ ،
نقش حکومت اسالمی
نیست ،بلکه ب رنامه دراز مدت
ِ
اهبردی امپریالیسم در
در تحولهای منطقه را نیز دربر م یگیرد .کمک به سیاستهای ر
منطقه ـ و نقشی که دولت جمهوری اسالمی م یت واند در آن بازی کند ـ ب یشک بخشی
از گفتوگوهای پشت پردهای است که اینک در حال انجام است .بحث و ت وافق دربار ٔه
ِ
نقش ای ران در رویدادهای ع راق و کمکهای رژیم ب رای مبارزه با نیروهای داعش و ت وافق بر
ِ
ِ
سر آنها ،و افزون بر آنها ،خ واست آمریکا در زمینه هماهنگ شدن نسبی سیاس تهای
12
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ای ران با امپریالیسم در رویدادهای افغانستان ،پاکستان ،لبنان ،سوریه ،فلسطین و همچنین
کشورهای ع ربی خلی جفارس ،ازجمله کلیدیترین مضمونهای گفتوگوهای کنون یاند.
ِ
تخفیف تشنج در
تا آنجا که به موضعگیریهای حزب ما م ربوط م یشود ،حزب هم واره
منطقه و همچنین ِ
حل اختالفهای ای ران با آمریکا و اتحادیه اروپا را از طریق گف توگو
ِ
گرفتن سیاس تهایی
خ واستار بوده است ،و همچنان بر این اصل پا م یفشارد .درپیش
مخرب و تنشانگیز در هشت سال گذشته از سوی دولت احمدی نژاد ـ هم راه با تأیید
ِ
کامل این سیاستها از سوی خامنهای ،فرماندهان سپاه ،و نیروهای سرکوبگر ـ نتیج ههای
فاجع هباری ب رای مردم و میهن ما بههم راه داشت و دارد .این سیاستها همچنین در عرص ٔه
تحولهای خاورمیانه و در مبارز ٔه خل قهای این منطقه در ر ِاه دستیابی به آزادی و استقالل
ِ
رهایی مردم فلسطین از چنگال سیاستهای ضدانسانی و سرکوبگ ران ٔه
و همچنین
ِ
ِ
ِ
کاهش تنش در منطقه و ِ
حل
دولت اس رائیل ،اثرهای منف یای داشتهاند .حزب ما خ واهان
ِ
یافتن مذاک رات ب رای
مسالمتآمی ِز مسئلههای موجود بهوسیل ٔه گفتوگو است و با ادامه
پایان دادن به تحری مهای مخرب اقتصادی،که صدمههای آنها اساس ًا متوجه مردم محروم
و زحمتکش است ،بههی چوجه مخالف نیست .درعی نحال ،تج رب ٔه سالهای اخیر به ما
ِ
م یآموزد که رژیم و س ر ِ
حافظ منافع ملی میهن ما باشند ،و
ان آن بههی چوجه نم یت وانند
از اینروی ،بر این باوریم که ،باید با بسیج افکار عمومی رژيم را وادار به شفافیت درباره
هدفهای مذاک رات کرد و از ح راجِ منافع ملی ای ران در ِ
پی زدوبن د ِ
روند این مذاک رات ـ در ِ
های
ِ
ضعف رژیم ـ جلوگیری نمود.
از س ِر استیصال و
رفقا!
با گذشت بیش از یک سال از آغاز کار دولت آقای حسن روحانی ،آنچه در عمل مشخص
شده این است که ،ب رنامههای اقتصادی و سیاسی دولت «تدبیر و امید» در واقع ادام ٔه مجموعِ
ردی (است ر ِ
تعدیلهای اقتصادیای است که در دو ده ٔه گذشته و با هدف راه ُب ِ
اتژیک) سوق
ِ
دادن هرچه بیشتر کشور به سوی الگوی اقتصاد بازا ِر آزاد اج را شدهاست .این همان اقتصاد
سیاس یای است که بنابر آن ،اختصاص ِ
دادن منابع و ثروتهای ملی در راستای منافع و
ِ
ِ
ِ
خصوصی کالن ،در آن ِ
هدفمندی یارانهها ـ که
نقش محوری دارد .طرح
امنیت سرمایههای
مرحل ٔه اول آن بهوسیله دولت احمدی نژاد اج را شد ـ یکی از مه مترین اقدامهای دستگاه
اداری رژیم والیی در پیشب ِ
رد این ب رنامه راه ُب ردی است .عملیاتی شدن فاز اول طرح هدفمندی
ُ
ِ
حذف یارانههای
یارانهها در طول حدود سه سال گذشته ،از لحاظ عینی ت وانست هم راه با
حاملهای انرژی ،مجموعهیی از قیمتها را «آزاد» کند .رژیم والیت فقیه از این طریق
ِ
کلیدی سازمان تجارت جهانی را ـ که امکان رقابت
و با ب رنامهریزی ،یکی از هدفهای
تولیدات داخلی کشورهای درحالتوسعه را از میان برم یدارد ـ عملی م یکند .اج را و ادامه
ِ
حذف سوبسید (یارانه) و
سیستماتیک سیاست «هدفمند کردن یارانهها» که در واقع طرحِ
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آزادسازی قیمتها در یک مرحل ٔه زمانی است ،ب رای سرمای ٔه کالن تجاری و داللی پ ر ِ
ِ
نفوذ
کشور پیروزیای بسیار مهم بوده است.

اقتصاد ای ران در طول سه سال گذشته ،هم واره رشد منفی داشته است که این نشانگر
بح رانهای عمیق و جدی ساختاری در اقتصاد کشور است .اگر چه در سال گذشته ،هم راه
کاهش نسبی تحری مها و آزاد شدن برخی از درآمدهای ارزی ای ران ،این ِ
ِ
رشد منفی تخفیف
با
یافته است ،ولی دادههای اقتصادی همچنان از بح ران عمیق اقتصادی کشور حکایت دارند.
بر اساس گزارشهای منتشره ،از جمله ب رآوردهای آماری بانک مرکزی جمهوری اسالمی
رشد اقتصادی ای ران در سال گذشته منفی  ۱٫۹درصد بوده و تورم نیز در مقایسه با سال
 ۱۳۹۱به  ۳۴٫۷درصد رسیده است .بر اساس همین آمارهای رسمی قدرت خرید مردم ،به
ویژه زحمتکشان کاهش جدی یافته است .در اواسط مهرماه سال جاری ،خبرگ زاری «مهر»
به نقل از مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد،حجم نقدینگی در کشور به  ۶۴۰هزار
و  ۷۰۰میلیارد تومان رسیده است که این امر حاکی از رشد  ۳۰درصدی نقدینگی نسبت
به ماه مشابه سال قبل است .در همین حال رشد منفی بخش صنعت و معدن ادامه یافته
و رکود کماکان بر اقتصاد کشور حاکم است .محمدرضا نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ای ران ،ضمن تأیید ِ
ِ
منفی اقتصادی کشور در تیر ماه گفت که ،درحالحاضر
رشد
[فعالیت]  ۵۰درصد از واحدهای صنعتی کشور متوقف شده یا با رکود م واجه است .به گفته
ِ
اقتصادی گذشته ازجمله «نوسانات شدید ارز ،فقدان
آقای نعمت زاده ،به دلیل مشکالت
تسهیالت و سرمایهگذاری خارجی» ،درحالحاضر «دهها هزار واحد صنعتی نیمه تمام در
سطح کشور وجود دارد».
یکی از مخربترین نتیج ههای سیاستهای اعمالشد ٔه اقتصادی در دوران هشت سال ٔه
دولت ضد مردمی احمدی نژاد و ادام ٔه این سیاست بهوسیل ٔه دولت روحانی ،شدت بیشت ِر
ِ
محرومیت ب رای بخشهای وسی عتری از مردم میهن ما بوده است .ب رای نمونه،
فقر و
علیرضا محجوب ،رئیس ف راکسیون کارگری مجلس ،در  ۱۶مرداد ماه امسال گفت« :هم
اکنون معیشت  ۹۰درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر بوده و  ۱۰درصد باقیمانده نیز
با خط فقر فاصله چندانی ندارند ».اج رای مرحله دوم ب رنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندی
یارانهها) ـ همانطور که انتظار م یرفت ـ افزایش قیمت برخی کاالهای اساسی را به
ِ
برخالف تبلیغات رژیم ،بهطو ِرمستقیم بر قدرت خرید اکثر مردم میهن
دنبال داشت ،و
ِ
ما اثری منفی داشته است .ه مزمان با حذف یاران ٔه حاملهای سوخت ،و اف ز ِ
ایش قیمت
ِ
ِ
میانگین قیمت خرده
بنزین و گازوییل ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی با انتشار گ زارش
فروشی برخی م واد خوراکی ،بر گ ر ِ
انی کاالها ـ به ِ
دلیل اج رای فاز دوم هدفمندی یارانهها
ـ صحه گذاشت .این گزارش درحالی انتشار یافت که بالفاصله پس از اج رای فاز دوم
ِ
قیمت م واد خوراکی ،قیمت مسکن ،پوشاک و هزینه حمل
هدفمندی یارانهها ،عالوه بر
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و نقل همگانی نیز افزایش پیداکردهبود .دسترسی نداشتن اکثر زحمتکشان شهر و روستا
به نیازمندیهای ابتدایی زندگی بر اث ِر اف زایش نرخ کاالها ،سبب گردیده است که دولت
روحانی باردیگر به «طرح ِ
سبد کاال» متوسل شود .فقر آنچنان گسترش یافته است که با
اج رای آزادسازی اقتصادی ـ و در ِ
پی آن آزادسازی قیمتها ـ امنیت غذایی جامعه با خطر
جدی روبهرو گردیده است .خبرگزاری مهر ۱۳ ،اردیبهشتماه ،گزارشداد« :معاون وزیر
تعاون ،کار و رفاه اعالم کرد ،امسال دولت  ۲۴۰۰میلیارد تومان یارانه امنیت غذایی درنظر
گرفته که ق رار است این مبلغ در قالب  ۵نوبت سبد کاال بین جامعه تحت پوشش بهزیستی
و کمیته امداد خمینی [حدود  ۱۱میلیون نفر] توزیع شود ».نکت ٔه تأمل ب رانگیز دیگر اینکه،
معاون وزیر کار دولت روحانی ،در پاسخ به نگ رانی درباره تشدید فقر در جامعه ،ازجمله
گفت« :باید به مسئله فقر و آسی بهای موجود به عن وان فرصتی که م یت واند تحولی [!] در
جامعه ایجاد کند ،نگاه کنیم ».در مقابل این فشار کمرشکن اقتصادی و متوقف ماندن تولید
ملی ،بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی سرمایهداری بزرگ ای ران ،با حمایت دولت
از این فعالی تها ،به داللی و خرج کرن از کیس ٔه در ِ
آمد نفت بهمنظو ِر وارد کردن هرچه بیشتر
کاال متوجه بوده است .بنابر گزارش گمرک جمهوری اسالمی ،به رغم وجود تحری مها،
سیل بنیانکن واردات ،به ویژه م واد خوراکی و مصرفی ،افزایش چشمگیری داشته است.
گمرک جمهوری اسالمی در گزارشش تاکید کرده است که ،در سال گذشته ۱ ،میلیارد و
 ۶۲۰میلیون [دالر] خودرو ۲ ،میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر ب رنج ،و  ۳۵۲میلیون دالر موز ،وارد
ای ران شده است ،که در مقایسه با سال  ،۱۳۹۱اف زایش چشمگیری داشته است .فقط واردات
خودرو [خودروهای آمریکایی ،ژاپنی ،و اروپایی] در مقایسه با سال  ۷۴ ،۱۳۹۱درصد اف زایش
را نشان م یدهد .و ِ
اردات ل وازم آرایشی از اتحادیه اروپا ،ان واع مبلمان و تزئینات ،و از این
دست کاالها ،از کشورهای اروپایی و آمریکا را باید به این فهرست افزود .همچنین خبرگ زاری
ش داد که ،مذاک رات ای ران با غرب ش رایط خوبی [!] در بخش
مهر ۲۲ ،اردیبهشت ماه ،گزار 
ِ
تجارت و واردات کاال ف راهم کرده است .رشد سرمایهداری انگلی و غیرمولد در کشور ما ،در
سای ٔه سیاستهای رژیم والیتفقیه ،پیدایش الی ٔه اجتماع یای کوچک مصرفگ را و متکی به
ِ
وجود اندکشمار ِ
بودن نفرهای این الیه ،از نفوذ و
واردات خارجی را سبب شدهاست که با
ِ
قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار است .این الیه نهتنها از روحیه و انگیزه ملی و میهنی
ب یبهره است ،بلکه به شدت واپ سگ را و ضدملی است .سیاستهای رژیم والی تفقیه
ِ
متحد آن ،یعنی سرمایه بوروک راتیک ،عمل م یکنند.
درخدمت منافع سرمای ٔه بزرگ تجاری و
ِ
ِ
مردمی سرمایهداری ای ران ،از سیاستهایی نظیر آزادسازی
این الیههای ضد ملی و ضد
ِ
شدن آنها ،بهرهمند م یشوند و سودهای کالن بهچنگ
اقتصادی و مقرراتزدایی و اج رایی
ِ
ِ
حذف یارانهها ،یکی از مه مترین وجههای سیاست کلی
آزادسازی اقتصادی و
م یآورند.
رژیم ب رای بازسازی و احیای رابطه با امپریالیسم است .درکنا ِر ِ
حل مسئله پرونده هستهای،
ِ
مرکزی حرکت رژیم به سمت احیای
این ب رنامههای اقتصادی است که هسته اصلی و کانون
گزارش هیئت سیاسی ـ بررسی تحولهای ایران
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مناسبات با غرب و هماهنگی و هم راهی با آنرا شکل م یدهد و ر ِاه آن را هم وار م یسازد.
ِ
آزادسازی اقتصادی« ،سازمان خصوص یسازی»
ب یجهت نبود که با اج رای مرحله دوم
فهرست بلندباالیی از شرکتها و موسس ههای بزرگ کشور را ب رای خصوص یسازی انتشار
ارزش ِ
داد ۱۰۲ .شرکت بزرگ در این فهرست ق رار دارند ،و ِ
مالی این واگذاریها بر  ۸۰۰هزار
میلیارد تومان تخمین زده شده است.
بر این اساس ،روشن است که سیاستهای کالن اقتصادیای که از سوی دولت روحانی
ِ
تفاوت
درپی ش گرفته شدهاند با سیاستهای اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد
اساس یای ندارندِ .
امید س ران رژیم و دولتمردان کنونی این است که با ِ
پایان تحری مها از سوی
ِ
کاهش فشارها ،بت وانند همان سیاست های نولیب رالی گذشته را ادامه
کشورهای غ ربی و
دهند .مبارزه بر ضد این سیاستهای مخرب و ای ران ب ربادده ،که در طول دو دهه گذشته
زیرساختا ِر تولیدی کشور را به مرز نابودی کشانده است و ای ران را بیش از پیش به یک کشور
ِ
بخش جدای یناپذیر از مبارزه ب رای
وابسته به محصوالت مصرفی خارجی تبدیل کرده است،
ِ
شناخت ماهیت و عیا ِر پایبندیِ
طرد رژیم والیت فقیه ،و درعی نحال ،محکی است ب رای
نیروهای گوناگون درون و پی رامون حاکمیت جمهوری اسالمی به منافع مردم و میهن.

ِ
ِ
ِ
ِ
همکاری
معضل
جنبش مردمی ،و
اجتماعی
• چش ماندا ِز تحولها ،گردانهای
نیروهای آزادیخ واه

رفقا!
رویدادهای هشت سال گذشته ،بر پیک ِر جنبش مردمی و گردان های اجتماعی رزمند ٔه
ِ
ِ
ِ
جنبش ج وانان و دانشجویان کشور
جنبش زنان ،و
متحدان آن،
آن ،یعنی طبقه کارگر و
ض ربههای جدیای را وارد آوردهاند .سرکوبهای خونین و کودتای انتخاباتی سال ،۸۸
ِ
کشاندن ق ربانیان شکنجه به نمای شهای
موج گسترده دستگیریها ،شکنج هها و آزارها،
ِ
تلویزیونی ،حص ِر رهب ران جنبش سبز ،و بهوجود آمدن سردرگمی و چند دستگی بین طیف
نیروهای اصالحطلب و نیروهای آزادیخ واه و ملی کشور ،همگی ،سبب شد که با وجود
بح ران های جدیای که رژیم را تهدید م یکرد و م یکند ،ارتجاع حاکم به حیات خود ادامه
دهد.
بسیاری از مردم میهن ما ،با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و قولهای دروغین او در
ِ
یافتن وضعیت کشور ،امیدوار شدند که فشارهای
تبلیغات انتخابات یاش در زمین ٔه بهبود
ِ
یافتن جو
اقتصادی کاهش یابند و ش رایط کشور در عرصههای گوناگون ،از جمله ادامه
خفقان و سرکوب ،تغییر پیدا کند.
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ِ
بهبود محسوسی در وضعیت
یک سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت روحانی ،نه تنها
زندگی مردم حاصل نشده است ،بلکه فشارهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی همچنان
ِ
آوردن
ادامه یافته و در برخی عرصهها تشدید هم شدهاند .این وضعیت در دوباره به میدان
نیروهای اجتماعی ب یشک تأثیر مهمی خ واهد داشت ،و نیروهای مترقی ،آزادیخ واه و
پیشر ِو جامعه ،با ب رنامهریزی ،باید به استقبال سازماندهی این نیروها بروند .در ماههای اخیر
ِ
گسترش روزافزون اعت راضهای کارگری در گوشه و کنار کشور را شاهد بودهایم .همچنین
از ِ
رشد مجدد جنبش زنان و به صحنه بازگشتن ج وانان و دانشجویان کشور نشانههایی
سرکوب رژیم نیز ـ نگ ران از ِ
ِ
رشد این
بسیار مثبت دیده م یشوند .درعی نحال ،دستگاههای
ِ
شدت فعالی تهای خود افزودهاند .برخورد خشن و ضد انسانی دستگاههای
اعت راضها ـ بر
ِ
ِ
گسترش کارگ ران و زحمتکشان ،از جمله با
سرکوب جمهوری اسالمی با اعت راضهای روبه
کارگ ران معدن سنگ آهن بافق ،کارخانه کاشی گیالنا ،پتروشیمی رازی ،واگن پارس ،ماشین
لنت ،سیمان لوشان و آجر ماشینی ورامین ،در هفتههای اخیر ،نشانگ ِر دیگ ربا ِر این واقعیت
انکارناپذیر است که ،جناحهای گوناگون ه واداران و معتقدان به رژیم والی تفقیه در نادیده
ِ
سرکوب خ واستهای حداقلی و برحق مردم زحمتکش میهن ما منافعِ مشترکی
گرفتن و
دارند.

در چشم اندا ِز تحولهای ِ
آتی کشور ،بهگمان ما ،در صورتی که نیروهای مترقی و آزادیخ واه
کشور ،از نیروهای مدافع اصالحات گرفته تا نیروهای چپ و نمایندگان سیاسی خل قهای
ِ
ای ران ،در سازمان ِ
جدی
دهی مبارز ٔه مشترک و منسجمِ اجتماع یای ب رای بهچالش طلبیدن
ِ
ِ
یافتن اوضاع نابسامان کنونی و استبداد حاکم موفق نشوند ،حکومت،
رژیم بهخاط ِر ادامه
ِ
کردن چهره ـ بدون انجا ِم هیچ تغییر اساس یای در ب رنامه و شیو ٔه حکوم تمداری
با عوض
ِ
عمیق ًا استبدادیاش ـ همچنان به حیات خود ادامه خ واهد داد .حمایت «همه جانبه» از این
یا آن دولت و یا شخصی تهای سیاس یاجتماع یای که به ِ
طرد رژیم والی تفقیه باور ندارند،
نتیج هاش همین وضع دهشتناکی است که مردم ما در دو ده ٔه گذشته با آن رو بهرو بودهاند.
ِ
ِ
زمان برگز ِ
حرکت رژیم
اری انتخابات مهندس یشد ٔه ریاستجمهوری یازدهم و
از همان
ِ
احیای مناسباتش با امپریالیسم ،حزب ما ،ضمن پافشاری بر این مهم
والیتفقیه به سمت
ِ
ِ
که دولت روحانی به ِ
ترکیب هیئت وزی ران و دیگر نهادهای اثرگذار
دلیل ماهیت طبقات یاش،
در تصمی مگیریهایش ،و مه متر ازهمه ،سیطر ٔه والیتفقیه و نقش این نهاد واپ سگ را و
مردمستیز در تعیین همه سیاست های کلیدی و راهبردی حکومت ،دولتی نیست که بهطو ِر
مثبت و موثری در راه تحقق حقوق پایمال شده مردم ما بت واند نقش داشته باشد ،کوشش
ِ
تقویت حضور تودهها در صحن ٔه سیاسی ـ با بهره ِ
ِ
گیری
احیای بدن ٔه جنبش مردمی،
ب رای
ماه رانه و ظریف از شکافها ،اختالفها ،فعلوانفعالها و جزرومدهای سیاسی ـ را
ِ
ِ
کنونی مبارزه دانسته است.
تاکتیک مناسب در مرحل ٔه
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این دیدگاه ـ که تج رب ٔه روزمر ٔه زندگی درستی آن را ثابت کرده است و تج ربه سالیان اخیر نیز
ِ
حقانیت آن بهشمار م یآید ـ ب یآنکه کشمکشها ،اصطکاکها ،ن زاعها ،تفاوتهای
پشت وان ٔه
پیدا و پنهان میان جناحها ،و نقش کانونهای پ رنفوذ قدرت و ثروت را در حاکمیت نادیده
ِ
اهمیت سازمان ِ
دهی اعت راضهای مردمی انگشت م یگذارد،
بگیرد و ازنظر دور بدارد ،بر
ِ
تعیین شعارهای تاکتیکی واقعبینانه و مؤثر ـ آن گونه که
و در پیوند با این اعت راضها ،بر
فصلمشترک ِ
های خ واستهای همه نیروهای اجتماعی و طبقهها و الیههای اجتماعی
ِ
منتقد استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری والیی را بازتاب دهند ـ تاکید کرده است
مخالف و
تعیین تاکتیک و سیاستهای مرحلهای ،از ضرورتِ
و م یکند .یادآوری کنیم که ،اصو ً
ِ
ال در
ِ
هدف تشریک مساعی ،نزدیکی و هماهنگی بین تودههای شرک تکننده
مبارز ٔه هم هجانبه با
ِ
در جنبش ـ با وجود هم ٔه تفاوتها در دیدگاههایشان ـ نباید غافل بود .دیدگاه باورمند
ِ
ِ
جنبش مردمی و تقویت حضو ِر تودهها در صحن ٔه مبارزه ،که
احیای بدن ٔه اجتماعی
به
ِ
امروزه بیانگر دمک راتیسم در جنبش مردمی میهن ماست ،میان مبارزه در راه دستیابی به
عدالت اجتماعی ،آزادی و تأمین حقوق دمک راتیک فردی و اجتماعی مردم با امر بسیار
خطیر و پ راهمیت تضمین حق حاکمیت ملی و استقالل ملی ،وجود پیوند را ضروری
و کتمانناپذیر م یداند .بهعالوه ،عملکرد دولت روحانی ،که در چارچوب سیاس تهای
ِ
اهبردی رژیم ق رار دارد ،بیشتر بهسود الیهها و طبق ٔه اجتماعی معینی است ،که بههمان
ر
نسبت نیز ،بهزیان الیهها و طبقههای اجتماعی دیگر است .امروز دیگر حتی مدافعان و
ِ
وطنی آزادسازی اقتصادی ،که به آن «ج راحی بزرگ» نام دادهاند ،اعت راف م یکنند
ط راحان
ِ
ِ
که اج رای این ب رنامه سبب ژرفش شکاف طبقاتی ،گسترش فقر ،و سقوط قدرت خرید
کارگ ران ،زحمتکشان شهر و روستا ،و الیههای بینابینی جامعه و تولیدکنندگان ُخ رد و
ِ
ِ
مالی وابسته به کانونهای قدرت،
مقابل آن ،مؤسس ههای بزرگ
متوسط شده است ،و در
ِ
سهامدار ِ
ان بانکهای خصوصی ،و مدی ران بانکهای دولتی ،بنیادهای انگلی ،و شرک تهای
وابسته به سپاه پاسداران ،سودهای کالن کسب کردهاند .با چشم بستن بر این واقعی تها
ِ
ِ
ِ
عملکرد دولت و نیروهای موسوم
ارزیابی صحیح و واقعبینانه از ماهیت ،ب رنامه ،و
بدون
و
به «اعتدال» در حاکمیت ـ که همگی از بوروک راتهای دوران سازندگی دولت رفسنجانی و
ِ
گشایش فضای سیاسی و
برخی هم از بوروک راتهای دوران دولت احمدینژادند ـ مسی ِر
اصالحات بوروک ر ِ
ِ
اتیک دولت روحانی
دستیابی به خ واس تهای مردم را نم یت وان حمایت از
ِ
عملکرد «اعتدالیون» دانست و تبلیغ کرد.
و
ِ
جنبش مردمی ،بیش از هرچیز دیگر ،به تشریک مساعی و فعالیت مؤثر ب رای هماهنگی
و نزدیکی نیروها و حزبهای آزادیخ واه ،مترقی ،انقالبی ،و ملی ،که همگی به س رنوشت
میهن و س ربلندی آن م یاندیشند و درعمل به آن پایبندند ،نیازمند است .دیدگاهی که با
ِ
لحاظ ایدئولوژیک ـ سیاسی ،فقط و فقط
چشم فروبستن بر واقعی تها و نات وان بودن به
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ِ
سیاست حرکت
به تحولهای درون حاکمیت و جزرومدهای آن دلخوش کرده است و
در مسیر گشایش سیاسی دولت «تدبیر و امید» و یا همان «اعتدال» را پ یگیری م یکند،
در ارزیابی روندها و مبارز ٔه ِ
حاد طبقاتی در ژرفای جامعه ،در بهترین حالت ،بر سطحِ
ِ
آشفتگی سیاسی ـ ایدئولوژیکش را آشکار م یکند .با برخورد سطحی
پدیدهها م یلغزد و
ِ
با پدیدهها ،رابط ٔه متقابل بین پدیدههای اجتماعی را نم یت وان دید .ف راموش نکنیم که ،در
عرصه مبارز ٔه اجتماعی و سیاسی ،ما با پدیدههای جداگانه و منفرد ـ یا بهعبارت دیگر ـ با
پدیدههای خاص ،که با اوضاعی مشخص مرتبط نباشند ،روبهرو نیستیم .وجود دیدگاهها
و سیاستهای متفاوت نباید مانع حرکت و اقدام سنجید ٔه هم ٔه نیروهای میه ندوست و
ِ
ِ
ژرفش مبارز ٔه طبقاتی
سمت اتحاد عمل شود .باید امید داشت که با
مترقی و آزادیخ واه به
و شفافتر شدن صفبندیها در صحن ٔه سیاسی کشور ،حرکت نیروهای سالم سیاسی
و اجتماعی ـ باهمه تفاوتهایی که در اندیشه و دیدگاهها دارند ـ بیش از پیش بهسوی
شناخت واقعبینانه از ماهیت و عملکرد حاکمیت جهت پیدا کند ،و تالش و مبارزه ب رای
ِ
ِ
عمل ف راگیر ،بهمثاب ٔه وظیفه و مسئولیتی خطیر ،دو چندان گردد .میهن ما در این
اتحاد
اوضاع بیش از هرچیز به چنین احساس مسئولیت انقالبی و مل یای از سوی همه حزبها
و نیروهای راستین میهندوست احتیاج دارد!

گزارش هیئت سیاسی ـ بررسی تحولهای ایران

19

بخش دوم ـ بررسی تحولهای جهان
رفقای گ رامی،
ِ
پلنو ِم کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران در ش رایطی برگزار م یشود که بح ران مالی و اقتصادی
ِ
ابعاد
ب یسابقهای که از سال  ۲۰۰۸در کشورهای سرمایهداری جهان آغاز شد ،هنوز ادامه دارد.
ِ
ِ
لحاظ اقتصادی و اجتماعی
لحاظ تاریخی در دوران معاصر و پیامدهای آن به
این بح ران ،به
کنونی م وازن ٔه نیروها در سطح جهان ـ و در ِ
ِ
ِ
آوردن
نبود عاملی مؤثر ب رای بهوجود
در ش رایط
تو ِ
ازن قرین ٔه یکدیگر در عرص ٔه بی نالمللی ـ خصیصههای ویژهای به آن م یدهد .نزدیک به
 ۲۰ماه پس از برگزاری کنگر ٔه ششم حزب در بهمن ماه  ،۱۳۹۱ب یاغ راق باید گفت که اوضاع
ِ
استای
و اح وال جهان در این دور ٔه نسبت ًا کوتاه بهطو ِر محسوسی وخی متر شده است ،و در ر
نظام یگری و جنگافروزی ،بهویژه در منطقههای مجاور میهنمان ،سیر کرده است.
«بررسی ِ
ِ
روند تحولها در جهان» در دور ٔه پس از برگ زاری کنگر ٔه ششم حزبمان،
هدف از
ِ
ِ
ِ
برجسته کردن عنصرها و اجزائی است که ارتباط ِ
تاثیرگذاری
ذاتی این رویدادها با یکدیگر و
ِ
متقابل آنها بر یکدیگر را نشان دهد و ِ
ِ
روند تحولهای اساس ی جهان یای را که بناگزیر با
ِ
بررسی دقیق
تحولهای سیاسی در میهنمان مرتبط م یشوند را معرفی کند .حزب توده ای ران
و ِ
ِ
کلیدی تحولهای جهان در دور ٔه مورد گ زارش را نه فقط الزم و آموزنده
درک عنصرهای
ِ
م یداند ،بلکه بر پای ٔه جهان ِ
موشکافی زمینهها و
بینی علمی و مارکسیست ـ لنینیستی خود،
ِ
ردیابی آنها را در عرص ٔه سیاست و اقتصاد
چارچوب بی نالمللی فعل و انفعالهای عمده و
ِ
ِ
ارزیابی تحولهای سیاسی در وضعیت ویژ ٔه خاورمیانه ،در
کشورمان ضروری نیز م یبیند.
ماههای اخیر ،و شروع سومین تهاجم نظامی ایاالتمتحد ٔهآمریکا به خاورمیانه در  ۲۵سال
اخیر ،و تاثی ِر هم هجانب ٔه سیاس تهای نظام یگ رایانه و ماج راجویان ٔه امپریالیسم در منطقه بر
جهت ِ
گیری تحولهای سیاسی در کشور ما ،از سوی پلنوم کمیت ٔهمرکزی ،ضرورت حیاتی
دارد.
این امر بهویژه از این منظر اهمیت دارد که برخی از نیروهای سیاسی و تحلیلگ ران در
ِ
ِ
کنونی جهان و
برخالف ش واهد تاریخی انکارناپذیر ،و بدون توجه به تحولهای
کشور ما،
ِ
بهویژه در منطق ٔه خاورمیانه ،وجود امپریالیسم را نفی م یکنند ،و لزو ِم مبارزه با امپریالیسم را
ِ
ب رآمده از ِ
ِ
موجه کشورهای غ ربی در
ناقص «چپ» از موضعگیریهای بهنظ ِر آنان برحق و
درک
دفاع از منافعِ مل یشان ،تلقی م یکنند .از سوی دیگر ،برخی از نیروها و تحلیلگ ران سیاسی
نیز ،برخالف تج ربهها و درسهای جنبش مردمی در بره ٔه انقالب بهمن  ،۱۳۵۷در لزو ِم ِ
درک
ِ
ِ
تحو ِل
جنب ههای بهه مپیوست ٔه مبارزه در ر
استای گذار از دیکتاتوری به مرحل ٔه مل یدموک راتیک ّ
ِ
ارزیابی اهمیت مبارز ٔه ضدامپریالیستی در کلیت
اجتماعی دچار چپ َروی م یشوند و در
فعالیت نیروهای مترقی ،دیدی تک ُب عدی دارند .حزب تود ٔه ای ران در موضعگیریهایش
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نسبت به تحولهای کنونی جهان ،بهطو ِر مکرر ،تالش کرده است نقش سیاس تهای
امپریالیستی و پیامدهای چند جانب ٔه آن را از زاویههای گوناگون مورد توجه ق رار دهد.

• ادام ٔه بح ر ِ
ان سرمای ه ِ
داری جهانی

ِ
نشست کنونی کمیت ٔه مرکزی در ش رایط بح ر ِ
ان عمیق مالی ـ اقتصادی کشورهای
مصوب کنگر ٔه ششم حزب تود ٔه ای ران ،عاملهای
سرمایهداری برگزار م یشود .در سندهای
ّ
تأثیرگذار در بح ر ِ
ان ب یسابق ٔه اقتصادهای سرمایهداری از سال  ۲۰۰۸تا کنون ـ که هنوز
ِ
محصول
هم ادامه دارد ـ با دقت بررسی و تحلیل شده است .حزب ما این «بح ران را...
انباشت سرمایه ...و همچنین بح ران اضافهتولیدِ
ِ
عملکرد همزمان و مرکّ ب ...بح ر ِ
ان اضافه
سرمایهداری» ارزیابی کرد و اعالم کرد که «بح ران ب یسابق ٔه کنونی نمایشگر نات و ِ
انی
سرمایهداری از ِ
حل برخی تناقضهای سیستماتیک و خالص کردن خود از نارسای یهای
جدی ق رار داده است .جنب ههای
اساس یای است که قابلی تهای آن را زیر عالمت سؤال ّ
مالی ،بانکی و اقتصادی بح ران کنونی ...نمایشگر تضادهای ساختاری و سیستماتیک
ِ
ِ
تخفیف این بح ران در پنج سال گذشته ،انعکاس
بودن این بح ران است .نات وانی در حل یا
ِ
ِ
تاریخی نظام سرمایهداری است».
محدودیت
روند تحولهای جهان در طول یک سال و نیم اخیر ،صح ِ
ت این ارزیابی را نشان م یدهد.
ّ
ِ
تبلیغات ُپ رسروصدای آنها مبنی بر از سر گذر ِ
اندن رکود
اقتصادهای سرمایهداری ،بهرغمِ
ِ
و ظهور ج وانههای رشد و بازگشت به ش رایط عادی ،نت وانستهاند نشانههایی از رشد باثبات
را ارائه کنند ،و این در حالی است که با ادامه دادن و شدت بخشیدن به سیاس تهای
ِ
ریاضت اقتصادی ،درعمل ،هم ٔه با ِر هزین ٔه بح ر ِ
ان سرمای ٔهمالی را به دوش زحمتکشان جهان
م یاندازند .بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده در هفتههای جاری ،اقتصاد آلمان ،که
نیرومندترین واحد اقتصادی در اتحادیه اروپاست دوباره وارد دور جدیدی از رکود اقتصادی
شده است و م یت واند در دو سال آینده این کشور و در نتیجه اتحادیه اروپا را با دور جدیدی
از بح رانهای اقتصادی ـ مالی رو به رو کند.
ِ
بهبود اقتصادی سخن م یگویند که س ران کشورهای
بلندگوهای سرمایهداری در حالی از
ِ
گرفتن دستاوردهای اجتماعی– اقتصادی زحمتکشان را
پیشرفت ٔه سرمایهداری ،لزو ِم بازپس
ب رای تثبیت رشد اقتصادی ب یوقفه پیش م یکشند .کشورهای سرمایهداری بهجای اختصاص
دادن بودجههای دولتی به سرمایهگذاری ِ
های م ّل ی و اف زایش می زان اشتغال همگانی ـ در
حکمِ راهی عملی ب رای برونرفت از این بح ران ـ ب رنامههای ریاضتی و «سیاس تهای
ِ
ِ
ِ
«تسهیل پولی»
تزریق پول به بانکهای خصوصی را درپیش گرفتهاند.
تسهیل پولی» و
ِ
معنای توزیع الکترونیکی پول است .به این ترتیب ،بهجای اینکه دولت به کار ب رنامهریزی
به
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ِ
ِ
کالن مالی،
خصوصی مالی ـ بانکی ،یعنی سرمایههای
مدو ِن م ّل ی بپردازد ،درعمل ،بخش
ّ
مأموریت و مسئولیت اختصاص ِ
دادن منابع بر اساس بهاصطالح قانون «عرضه و تقاضا»
در «اقتصاد بازار» را بهعهده م یگی رند .بر اساس گ زارش «ب رنام ٔه توسع ٔه سازمان ملل»۱۳۳ ،
کشور از  ۱۹۰کشور عضو سازمان ملل ،بودجههای دولتی خود ب رای سرمایهگذاری مستقیم
را کاهش داده یا قطع کردهاند.
ارش سازمان ِ
ِ
بنا بر گز ِ
جهانیکار ،در سال گذشت ٔه میالدی ( )۲۰۱۳رسم ًا  ۲۰۲میلیون نفر
در جهان بیکار بودند .این رقم نمایشگر اف زایش  ۵میلیونی عد ٔه بیکاران در مدت یک سال
است ،و این در حالی است که کشورهای سرمایهداری مدع یاند که اقتصادهای آنان دور ٔه
ِ
پشت سر گذارده است .آمارهای منتشر شده در ماههای اخیر حاکی از متمرکز شدن
رکود را
فقر در دهک پایین و ثروت در دهک باالی جمعیت است .ج وانان زیر  ۲۵سال از ق ربانیان
اصلی بح ر ِ
ان اقتصادی سرمایهداری و سیاستهای بازار آزاد و خصوص یسازیها هستند.
جویای کار بودند .می ز ِ
ِ
ان بیکاری در میان ج وانان
 ۷۴٫۵میلیون ج وان بیکار در سال ۲۰۱۳
ِ
در جهان بالغ بر  ۱۳٫۱درصد بود که نزدیک به سه ب رابر می زان بیکاری در میان گروه س ّن ی ۳۰
سال به باالست .دلیل این امر آن است که عاملها و ع ّلتهای بنیادی برو ِز بح ر ِ
ان سال ۲۰۰۸
سرمایهداری جهانی هنوز اثرگذارند و از میان نرفتهاند .در حالی که در کشورهای سرمایهداری
ِ
ِ
انباشت سرمایه همچنان وخی متر
شدن تولید ادامه دارد ،وضعیت اضافه
پیشرفته انحصاری
ِ
شده است و انباشت سرمایه ِ
های بانکی همچنان متمرکزتر م یشود ،و کارگ ران و قشرهای
ِ
زحمتکش نیز با سقوط بیشتر دستمزدها و بدتر شدن ش رایط زندگی روبهرویند .در دور ٔه
ِ
جهان سرمایهداری به صورتی است که جمهوریفدرالآلمان،
مورد گزارش ،م وازن ٔه قدرت در
ِ
درمقام رهبر بالمنازعِ اقتصادی در اتحادی ٔه اروپا ،قدرت برتر در این بلوک امپریالیستی است.
از سوی دیگر ،ایاالتمتحد ٔهآمریکا عم ً
ال کنترل دالر ،امور کلیدی ،فناوریها و اب زار اصلی
م ربوط به سیستم بانکی بی نالمللی را دراختیار خود دارد ،و از این روی ،آن را همچون مرکز
ِ
قدرت تعیی نکنند ٔه امپریالیسم جهانی م یباید ارزیابی کرد.
و

از لحاظ راهبردی (است راتژیک) ،آمریکا با طرح کردن دو پیمان تجاری عمده در سالهای
اخیر ،تهاجم تازهای را ب رای تأمین و تحکیم کنترلش بر اقتصاد جهان آغاز کرده است .یکی
از این دو پیمان ،اقتصادهای عمد ٔه منطق ٔه اقیانوس آرام ـ در حال حاضر بهاستثنای چین ـ را
در بر م یگیرد .پیمان دیگر ،بازارهای آمریکا و اتحادی ٔه اروپا را در یک منطق ٔه تجاری واحد به
سوم بازار جهانی
یکدیگر متصل م یکند .این دو ت وافقنام ٔه تجاری ،رویه مرفته ،بیش از دو ّ
ِ
پوشش خود دارند .برخی اظهارنظرها از سوی ط راحان اقتصادی آمریکا و اتحادی ٔه اروپا
را زی ِر
ِ
ِ
بهروشنی نشان م یدهند که هدف بلندمدت چنین طرحهایی تهیه و تنظیم چارچوبی قانونی
ب رای تجارت جهان یای است که میدان رقابت را ب رای چین تنگ کند و ت و ِ
انایی شرک تهای
آمریکایی را ب رای نفوذ در هم ٔه جنب ههای اقتصاد چین به حداکثر برساند.
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ایاالت متحد ٔه آمریکا ،در اقدام راهبردیای (است راتژیک یای) دیگر ،با سرمایهگذاری عظیم
در تولید گاز صنعتی در خاک این کشور [طرح شیل] ،در صدد دستیابی به خودکفایی در
ِ
تأمین انرژی ب رای پاسخگویی به مصرف داخلی ب رآمده است .دست یافتن به این هدف،
ِ
ِ
به آمریکا این ت وانایی را م یدهد که با اعمال کنترل بر منابعِ انرژی در منطقههای گوناگون
جهان ـ و از جمله در خلی جفارس ـ بت واند در برخورد با قدرتهای امپریالیستی رقیب در
اروپا و خاور دور ،از اهرمهای اقتصادی و دیپلماتیک مؤثری که در اختیار دارد استفاده
مصم ماند که اقتصاد
کند .کشورهای سرمایهداری قدرتمند و پیشرفت ٔه جهان همچنان
ّ
ِ
ِ
الگوی نولیب رالیسم اقتصادی ب رای «بازار آزاد» نگه دارند ،به این امید
مبنای
سیاس یشان را بر
واهی که بت وانند از بح ران جاری جان سالم بهدر ب رند .تردیدی نیست که این سم تگیریِ
اقتصادی ب رای اکثر طبقهها و قشرهای اجتماعی جامعه زیانبار خ واهد بود و هم ٔه بار هزین ٔه
ادام ٔه آن به دوش زحمتکشان خ واهد افتاد .گ زارش ساالن ٔه سازمان ملل متحد دربار ٔه توسع ٔه
انسانی در سال  ۲۰۱۴فاش م یکند که ،شاخ صهای رشد توسع ٔه انسانی ،در سالهای اخیر،
ِ
درصد مردم جهان در معرض تهدید فقر
کاهش داشتهاند .بر اساس این گزارش ،بیش از ۱۵
چندجانبه ق رار دارند.
ِ
ِ
ِ
حقوق دموک راتیک و
فرسایش باز هم بیشتر
دیکتاتوری «بازار آزاد» ،مستلزم نقض و
آزادیهای اجتماعی خ واهد بود ،و طبقههای حاکمِ کشورهای سرمایه ِ
داری قدرتمند در
اتحادی ٔه اروپا و آمریکای شمالی را هرچه بیشتر به سوی سیاستها و راهکردهای ضد
دموک راتیک خ واهد راند.

از سوی دیگر ،تداوم الگوی اقتصادی بر محور بازار آزاد ،بر مصرفگ رایی هرچه بیشتر
و گستردهتر متکی خ واهد بود ،که از لحاظ محیط زیست قابل دوام نیست .ه ماکنون
ِ
ِ
گرمایش زمین وجود دارند،
بودن روند
نشانههای علم یای تردیدناپذیر و روشن از واقعی
نشانههایی که از سوی آنانی که از ادام ٔه الگوی نولیب رالی «بازار آزاد» سودهای افسانهای
ِ
اقلیمی چند ده ٔه
م یب رند ،انکار م یگردند و نادیده گرفته م یشوند .تغییرهای آبوه وایی یا
اخیر پیامدهای وی رانگر و فاجع هباری مانند سی لها و توفانهای سهمگین و خشکسالی و
ِ
زیست جانوران و گیاهان
جنگلسوزی و اسیدی شدن اقیانوسها و بههم ریختن ش رایط
طورجدی ش رایط زیست
و ب یخانمانی و مهاجرتهای ناخ واست ٔه مردم دربر داشتهاند و به
ّ
بر روی کر ٔه زمین را تهدید م یکنند .تظاه رات مردمی صدها ه زار نفری ،در روز یکشنبه
 ۳۰شهریورماه  ،۱۳۹۳در شهرهای مختلف جهان ،و از همه بزرگتر در شهر نیویورک،
ِ
ِ
ِ
نشست س ر ِ
توجه فوری
ضرورت
ان کشورها دربار ٔه تغییرهای اقلیمی ،با شعا ِر
محل برگزاری
ِ
ِ
گرمایش زمین ،لزو ِم نجات و حفظ محیط
به افزایش می زان گازهای گلخانهای و مسئل ٔه
زیست ،و مبرم بودن تصمی مگیری در سطحهای ملی و بی نالمللی در مسی ِر اقدامهایی
کارآ بهمنظور متوقف کردن روند ُپ رشتاب تخریب محیط زیست ،در واقع و ِ
اکنش مردم
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جهان به وضعیت اقلیمی خط رناک کر ٔه زمین و ب یتوجهی دولتهای بزرگ به این خطر
بود .در نیویورک ،جمعیتی در حدود  ۴۰۰هزار نفر در خیابانهای اط راف مقر سازمان
ملل متحد راهپیمایی کردند ،که در بین آنان ،حضور فعاالن محیط زیست ،جنب شهای
ضدجنگ ،دانشجویان و بومیان ،اتحادیههای کارگری و کارمندان دولت ،و دیگر فعاالن
جنب شهای اجتماعی ،چشمگیر بود .آقای بان ک یمون ،دبیر کل سازمان ملل متحد ،نیز
ِ
نشست س ران دربار ٔه ش رایط اقلیمی کر ٔه زمین ،که روز
در این راهپیمایی شرکت داشت .در
سهشنبه ّاول مهرماه برگزار شد ،شماری از فعاالن اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد نیز
شرکت داشتند.
ِ
ِ
ِ
بدون توجه به خطرهای
کسب حداکث ِر سود است ـ
اقتصاد بازا ِر آزاد ـ که تنها هدفش
موجود ب رای محیط زیست از پذیرش یا اج ر ِ
ای هرگونه تعهدی در مورد کاهش گازهای
زیانآور ناشی از سوختهای فسیلی ،مثل گازهای دیاکسید ک ربن و متان ،سر باز م یزند.
ِ
ِ
اصلی روند تخریب محیط زیست است.
مسئول
اقتصاد بازار آزاد

ِ
حامی جنگ و نظام یگری است!
• امپریالیسم ،خ واهان و

ِ
گذشت نزدیک به  ۷۵سال از آغاز جنگ جهانی
صد سال پس از آغاز جنگ جهانی ّاول و
دوم ،امروزه امپریالیسم در حال کشاندن جامع ٔه بشری به سوی جنگی دهشتناک و فاجع هبار
ّ
در ابعادی ب یسابقه است.
ِ
هژمونی استیالجویانهاش ـ بر
سیاستهای ایاالت متحده آمریکا در مسیر تحکیم و تثبیت
ِ
اساس دکترین «نظم نوین جهانی» ـ هرروز تنشهای سیاسی ـ نظامی جدیدی برپا م یکند و
دهها هزار انسان ب یگناه را با فاجع ههایی روبهرو م یکند که در اساس پی شگیریشدن یاند.
منفی ب رآمده از اص رار س ر ِ
ِ
ان ایاالت
صلح جهانی یکی از ق ربان یهای تحولهای خط رناک و
ِ
دکترین «نظم نوین جهانی» م یت واند باشد ،دکترینی که در سالهای پس از
متحده بر ادام ٔه
ِ
فروریزی اتحاد شوروی پایهگذاری شد و در طول  ۲۵سال اخیر تأثیرهایی پایهای و گسترد ه بر
جغ رافیای سیاسی اروپای شرقی ،خاورمیانه ،و آفریقا بهجا نهاده است« .نظم نوین جهانی»،
گرچه ب یثباتی ،درگیریهای خونین قومی ،و جنگهایی وی رانگر در اروپای شرقی ،خاورمیانه،
و آفریقا بههم راه داشته است ،از سوی دیگر با ثروت آفرین یهایی ب یحدوحصر ،محو ِر ِ
رشد
کمپان یهای انحصاری و چندملیتی بوده است و ب رای تداوم این رشد ،ب یعدالتی و پایمال
ِ
کردن حقوق دموک راتیک تودههای عظیم انسانی را تشویق م یکند ،بهپیش م یتازاند ،و بر
جهان تحمیل م یکند.
ِ
متحدان
امروزه ،ب یثباتی و ناامنی وضعیتی معمول در عرص ٔه بی نالمللی شده است .آمریکا و
نظام یاش در حال تحکیم اتحادی سیاسی و نظامی در پیمان تجاوزگر «ناتو»اند .اجالس
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ساالن ٔه ناتو که در نیم ٔه ّاول شهریور امسال زیر م راقب تهای امنیتی ویژه در شهر «نیوپورت»
در ولز (یکی از کشورهای چهارگان ٔه تشکیل دهنده بریتانیا) برگ زار شد ،در مورد گسترش
ِ
دادن پوشش و فعالیت این پیمان به ِ
شرق اروپا و تا مرزهای فدراسیون روسیه ،تصمی مهایی
گرفت .کشورهای امپریالیستی همچنان به مسابق ٔه تسلیحاتی و رویکرد نظام یگری ادامه
ِ
حمایت آمریکا و اتحادی ٔه اروپا از نیروهای فاشیستی و تروریستی ،ب رنام هریزی ب رای
م یدهند.
ِ
دخالت ،تجاوز و جنگ ،با هدف دقیق ًا از پیش حساب شد ٔه دامن زدن به تنش و ب یثباتی در
منطقههای گوناگون جهان ـ از اوک راین گرفته تا کشورهای خاورمیانه ـ اکنون صورتی کام ً
ال
آشکار بهخود گرفته است .به باور حزب توده ای ران کودتای نیروهای راست اف راطی در اوک راین
با سناریوی تنظیم شده از سوی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا ش رایط فوقالعاده خط رناکی
در مجاورت مرزهای روسیه ایجاد کرده است .عملکرده گسترده و علنی نیروهای طرفدار
فاشیسم  ،یورش و غیر قانونی کردن حزب کمونیست اوک راین و فشار بر نیروهای مترقی این
کشور جای هیچ شک و خوشبین یای درباره ب رنامههای امپریالیسم در این منطقه و تبعات
خط رناک آن باقی نم یگذارد.
عملکرد کشورهای امپریالیستی و متحدان آنها در جریان رخدادهای فاجع هآمیز یک
سال گذشته در اوک راین و خاورمیانه ،تهدیدی جدی ب رای صلح جهانی در زمانی است
ِ
ِ
نابودی نوع بشر منجر شود.
شدن آتش جنگ جهان یای جدید م یت واند به
که ب رافروخته
ِ
ِ
تجاوزگری عریان اس رائیل برضد مردم و سرزمین فلسطین ،و گست راندن حساب شده و
ِ
اشغال استعمارگ ران ٔه فلسطین از سوی دولت صهیونیستی حاکم بر اس رائیل،
قدمبهقدم
ِ
ِ
نظامی غیرقانونی آمریکا و متحدانش در ع راق ،کشاندن کشور لیبی به یک
ادام ٔه حضو ِر
هرجومرجی قبیلهای زیر ل وای حاکمیت نیروهای جهادی و اسالمگ رایان سلفی ،پشتیبانی
ِ
ِ
ِ
تروریستی مسل حشده و آموزشدیده
نظامی ب یپرده در سوریه بهوسیل ٔه نیروهای
دخالت
از
ِ
پشتیبانی مالی شی خنشی نهای ارتجاعی حاشی ٔه
از سوی کشورهای امپریالیستی هم راه با
ِ
خلی جفارس ،افز ِ
ایش مداخلهگریها و عملیاتهای نظامی در آفریقا ،رشد ب یسابق ٔه
ِ
ِ
ِ
دشمن بالقوه،
نظام یگری در خاور دور و بهطور فزاینده هدف ق رار دادن چین در مقام
دامنزدن به ب یثباتی و شدت بخشیدن به آن در ونزوئال و دیگر کشورهای آمریکایالتین،
ِ
ِ
کردن درگیریها با فدراسیون روسیه،
آوردن َج ِو درگیری در اوک راین بهمنظو ِر دامنهدار
بهوجود
ِ
همگی ،بیانگر کوشش آشکار امپریالیسم در گستردن و افزودن به تجاوزگری است.
بهطو ِروضوح م یت وان دید و دریافت که چگونه تظاه راتهای مسالم تآمیز مردم اوک راین
ِ
فاسد یانوکوویچ (رئی سجمهور سابق اوک راین) در نتیج ٔه
در اعت راض به دولت ضد ملی و
دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و استفاد ٔه آن از نیروهای ماورای راست و
ِ
تحمیل تحری مهای
فاشیست ،به بح رانی خط رناک ،تا مرز تجزی ٔه اوک راین ،منجر شده است.
ِ
رویارویی سیاسی آمریکا و متحدانش با این کشور ـ در پی
سنگین اقتصادی به روسیه و
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ِ
اهبردی آمریکا و متحدانش به منظو ِر
رویدادهای اوک راین ـ نیز بخشی از همان ب رنامههای ر
در تنگنا ق رار ِ
دادن نظام اقتصادی و سیاسی روسیه است .از یک سو تضادهای موجود
ِ
نسبی
بین کشورهای امپریالیستی ،بهویژه میان آمریکا و آلمان ،و از سوی دیگر استقالل
سیاستها و حرکتهای نیروهای سیاسی و اجتماعی محلی اوک راین ،و همچنین وجودِ
وابستگ ی ِ
های دیرینه و کنشواکنشهای م ّل ی و فرهنگی مردم آن کشور در شکلگیری و
ِ
یافتن درگیریها و فاجع ههای انسانی و به وجود آمدن تنشها ،در تحولهای اوک راین از
اوج
جنب ههای گوناگون تأثیرگذار بودهاند.

• خاورمیانه در مرکز توفان

تحولهای بغ رنج منطق ٔه خاورمیانه در دور ٔه مورد گ زارش ،نمون ٔه مشخصی از نظام یگری
امپریالیسم و ادام ٔه تالشهای آن در جهت تثبیت حاکمیت هم هجانب ٔه خود بر منطق ٔه
خاورمیانه است .آمریکا کنترل منطق ٔه خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر منافع است راتژیک
خود ،و از جمله به منظور دستیابی کامل به منابع انرژی و نفت و گاز منطقه ،نه فقط
ِ
بازچینی سیاس تهای
ضروری بلکه طبیعی م یداند« .طرح خاورمیان ٔه جدید» به منظور
ِ
هدف کنترل اقتصادی و سیاسی
است راتژیک کنونی آمریکا و متحدان ناتویی آن و با
خاورمیانه ،در اسناد مصوب کنگر ٔه ششم و پلنومهای گذشت ٔه حزب تود ٔه ای ران بررسی و
ِ
گسترش سرکردگی (هژمونی)اش
تحلیل شدهاند .سیاستهای امپریالیسم ب رای تأمین و
در س راسر منطق ٔه وسیع خاورمیانه ـ از ع راق گرفته تا افغانستان ،از مصر و لبنان گرفته تا
ِ
بازچینی سیاست آمریکا
ای ران ـ حساب شده و همخ وان با «طرح خاورمیان ٔه جدید» است.
در جای خود بر ِ
کلیدی ِ
ِ
درون کشور ما نیز تأثیر گذاشته است و از این پس
روند تحولهای
ِ
سازی نقش سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی ای ران در
نیز تأثیر خ واهد گذاشت ،زی را جا
ِ
سی ِر موفقی تآمی ِز «طرح خاور میان ٔه جدید» ـ ب رای تأمین منافع آمریکا و همی نطور ب رای دوا ِم
رژیم والیت فقیه ـ عاملی تعیی نکننده است.
ادام ٔه گزین ٔه تهاجم نظامی در منطقه از سوی آمریکا ،نم یت واند به صورتی بهینه به منافع
حیاتی راهبردی ،عمومی و مشترک امپریالیسم در منطقه خدمت کند .از یک سو ،ت و ِ
ِ
ان
نظامی آمریکا بهتنهایی ج واب ِ
گوی ضرورتهای سیاستها و منافع کالن امپریالیستی
نیست ،و از سوی دیگر ،هر حرکت بزرگ نظامی و تهاجمی آمریکا پیامدهای سیاسی
ِ
چارچوب منافع
و مالی سنگینی دربر دارد که توجیه آن ب رای سیاستگذاران آمریکا ـ در
ِ
اهبردی جهانی آمریکا ـ چالشب رانگیز است.
ر
ش واهد نشان م یدهند که سیاست آمریکا در منطق ٔه خاورمیانه و شمال آفریقا ،بر اساس
استفاده از تنشهای موجود ِ
بین نیروها و دولتها ،و تلفیقی از رویارویی و تعامل [بدهبستان]

 26پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ آبان ماه ۱۳۹۳

ِ
مدیریت ت و ِ
ازن نیرو در سطح کالن ،در حال تغییر و دگردیسی
با این یا آن نیرو در مسی ِر
است .تغییر و دگردیس یای که م یت واند سیاست آمریکا درمورد اس رائیل را هم حتی در
بر بگیرد .آمریکا با دخالت مستقیم و غیر مستقیم در کنشهای بیرونی و تحولهای
ِ
ِ
اصلی منطقه (اس رائیل ،ای ران ،ترکیه ،مصر و پاکستان) م یت واند تحوالت
قدرت
داخلی پنج
ِ
منطقه ـ از افغانستان تا شاخ آفریقا ـ را با است ر ِ
اتژی کالن جهانی خود هماهنگ کند.
ِ
ِ
ِ
نظامی تجاوزگ رانه و جایگزین
رویکردهای
عملکرد آمریکا در منطقه و کاستن از
تغیی ِر
ِ
ِ
آوردن ض ربههای شکنند ٔه اقتصادی به اقتصاد
کردن آنها با دیپلماسی ،و در کنا ِر اینها ،وارد
ِ
م ّل ی میهن ما ،به ِ
آمدن نرمش در سیاست آمریکا یا بهخاطر خشنود کردن
دلیل بهوجود
«جامع ٔه بی نالمللی» یا بر پای ٔه صل حدوستی آمریکا ،و همچنین به ِ
دلیل تفاوت دیدگاههای
شخصی باراک اوباما با نومحافظهکاران (نئوکانهای) دارودست ٔه جورج بوش نیست .حضور
ِ
امپریالیستی سرمایه ِ
ِ
داری جهانی
عملکرد آمریکا در منطقه ،اساس ًا ب رآمده از مرحل ٔه
و
باهدف صیانت از منافع اقتصادی ـ سیاسی کشورهای سرمایهداری پیشرفته است .حضو ِر
ِ
ِ
رویکرد دیپلماتیک
شکل نظام یگ رایی خشن یا
آمریکا در خاورمیانه ـ صرفنظر از اینکه به
و یا ا ِ ِ
عمال تحری مهای ضدانسانی درآید ،هم واره عاملی تنشآفرین در منطقه بوده است و
خ واهد بود.

بزرگ ِ
ترین تهدید در ب رابر آمریکا و متحدانش ،معضلهای خاورمیانه یا خط ِر ادام ٔه
ِ
ِ
اقتصادی
حکومت «اسالم سیاسی» در ای ران نبوده و نیست ،بلکه امکان رشد هرچه بیشتر
گروه «بریکس» (شامل کشورهای :برزیل ،روسیه ،هندوستان ،آفریقای جنوبی و از هم ه
رفتن ِ
ِ
مه متر چین) در تعامل اقتصادیاش در خاورمیانه ،و به دنبال آن ،باال ِ
سیاسی
نفوذ
این کشورها است .در نتیج ٔه این رشد اقتصادی و اف زایش نفوذ سیاسی« ،بریکس» م یت واند
ِ
ِ
ِ
یافتن ف رایند
قدرتمند مخالفی در ب رابر آمریکا قد َع َل م کند .ادامه
قطب
در آینده به صورت
ِ
تغییر ت و ِ
ِ
ازن اقتصاد جهانی به سوی اف زایش حجم انباشت سرمای ٔه تولیدی ،و در پی آن،
ِ
ِ
ِ
اقتصادهای آمریکا و اروپا را ـ که نزدیک به
تولید ناخالص م ّل ی کشورهای «بریکس»،
رشد
شش سال پس از بح ران سرمایه ِ
داری مالی در  ۲۰۰۸هنوز نت وانستهاند بهطو ِرکامل از رکود
شدید خارج شوند ـ با چالشهای عظیمی روبهرو کرده است .بر اساس «پروژ ٔه قرن جدید
آمریکا» ـ که از سال  ۱۳۷۶خورشیدی تا کنون سنگپای ٔه سیاستهای است راتژیک آمریکا
در پهن ٔه جهانی بوده است ـ آمریکا ظهو ِر هیچ َا َب رقدرت اقتصادی ،سیاسی ،و نظام یای
را تحمل نخ واهد کرد .ب رای مثال ،کشوری مانند چین ،ابرقدرتی اقتصادی ،که با درجهیی
از استقالل نسبی از مدا ِر سرمایهداری جهانی بهسرعت در حال رشد است ،ب رای آمریکا
خطر حیات یای ایدئولوژیک ،سیاسی ،و اقتصادی بهشمار م یآید .در اینجا م یت وان به این
نتیج ٔه منطقی رسید که ،به ِ
دلیل مرحل ٔه رشد صنایع و تولید در اقتصادهای نوظهور (اقتصاد
کشورهای «بریکس») ،بهویژه در اقتصاد چین ،کارآترین وسیل ٔه آمریکا و متحدانش ب رای مهار
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ِ
گرفتن این منابع
آنها ،دستانداختن بر منابعِ انرژی و منابعِ م واد خام کلیدیشان و درکنترل
اهبردی (است ر ِ
ِ
ِ
اتژیک) خاورمیانه ب رای سیاس تگذاران آمریکا
اهمیت ر
است .برجستهتر شدن
ِ
ِ
سیاست کنترل منابع ناشی م یشود.
از همی ن
سیاستهای محفلهای امپریالیستی در قبال منطق ٔه بسیار حیاتی و است ر ِ
اتژیک
خاورمیانه ،متناسب با تغیی ِر ش رایط ،دائم ًا تحول م ییابند ،و در ِ
روند این تحولها ،بهرهگیری
از طیف رنگارنگی از نیروهای «اسالم سیاسی» بهمنظو ِر پیشگیری از قدرت یافتن نیروهای
مترقی و ملی در این منطقه ،بخش عمدهای از ب رنامهریزیهای آمریکا و متحدانش ب رای
ِ
تحولهای این منطقه بوده است .کشورهای منطق ٔه خاورمیانه تا شاخ آفریقا ،به ِ
شکل
دلیل
مخدوش گذارشان از صورتبندیهای کهن ٔه اجتماعی ـ اقتصادی به سرمایه ِ
داری وابسته ،در
قرن گذشته و تا ه ماکنون نیز ،به بغ رنج یهای اجتماعی و سیاسی پرشماری مبتالیند ،و به
همین دلیل ،بهسادگی به آلت دست سیاستهای محفلهای امپریالیستی و ارتجاعِ محلی
تبدیل م یشوند .ظهور ظاه ر ًا یکبار ٔه نیروهای اسالمی ارتجاع یای با نا ِم «داعش» در چند
چگونگی بهره ِ
ِ
گیری آمریکا و متحدانش از این نیروها ،یکی از نمونههای بار ِز
ماه گذشته ،و
ِ
این آلت دست بودن است .در اینباره ،موضعگیریهای دولت اسالمگ رای ترکیه نسبت
ِ
رسمی ترکیه با «داعش»
به «داعش» توجهب رانگیز است .ش واهد مشخصی از ارتباطهای
و حمایت از آن ،در سالهای اخیر و تا آخرهای شهریورماه جاری در دست است .درنگِ
ِ
المللی سازمانده یشده از سوی آمریکا و
دولت ترکیه در پیوستن به «ائتالف بزرگ» بی ن
ِ
برضد «داعش» ،ازجمل ٔه همین ش واهد است .ترکیه ،در ماههای اخیر ،بهصورت
ف رانسه
ِ
حسابشدهای دست نیروهای «داعش» را در حمله به منطق ٔه «کوبانی» ـ در کردستان سوریه ـ
باز گذاشته است و مرزهایش را بر شهروندان ُک رد که زیر بمباران و حمل ٔه نظامی «داعش»اند،
بسته است .ایاالتمتحده و ه مپیمانان ناتوی یاش ،از مسلح کردن ُک ردهای سوریه ب رای
مقاومت کارآ در ب رابر یورش ددمنشان ٔه «داعش» خودداری کردهاند .مصوب ٔه پارلمان ترکیه،
ِ
ِ
پیوستن ترکیه به «ائتالف بزرگ» ،بهگونهای تنظیم شده
رسمی
در میان ٔه مهرماه ،و اعالم
ِ
دست این کشور و ه مپیمانانش در ناتو و در کشورهای حاشی ٔه خلی جفارس را
است که
در مسی ِر ادام ٔه سیاستهای ماج راجویانه و خط رناکش در ارتباط با درگیریهای سوریه باز
م یگذارد .بهنظر م یرسد که ترکیه ه مچنین مصمم است که از ر ِاه حضورش در رویدادهای
سوریه و اقدام نظامی در این عرصه ـ به ِ
ِ
کردن ادعاهای ارض یاش نسبت به
هدف عملی
ِ
ردنشین سوریه ـ بهرهگیری کند .این که چگونه نیروهای وابسته به یک سازمان
منطق ٔه ُک
تروریستی در عرض چند هفته ت وانستهاند ارتش ع راق را مغلوب کنند و بخ شهای وسیعی
از خاک این کشور را تسخیر ،و «خالفت اسالمی»شان را اعالم و مستقر کنند ،فقط در
ِ
چارچوب سیاستهای درپیش گرفتهشده از سوی امپریالیسم در منطقه ،در سه ده ٔه اخیر،
ِ
سیاسی زی ِر
م یت واند تحلیل شود« .ظهو ِر» خلقالساع ٔه «داعش» ،پیروزیهای مهم نیروهای
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تبدیل برق ِ
ِ
ِ
آسای آن به ارتشی «سریعالعمل» ،و عک سالعم لهای
فرماندهی آن در ع راق،
ِ
ِ
ناشی از این «ظهور» با مسلح کردن ب یدرنگ نیروهای میلیشیای نظامی و پیشمرگههای
ِ
فرماندهی «دولت خودمختار کردستان ع راق» از سوی کشورهای عض ِو پیمان «ناتو»،
زی ِر
ِ
و ورود مستقیم نیروهای نظامی کشورهای «ناتو» در درگیریها ،بهطوربالقوه تجدیدنظر
در جغ ر ِ
ِ
سیاسی منطقه را در دستورکار دارد .حزب تود ٔه ای ران« ،داعش» را در اساس
افیای
ِ
ِ
ِ
ِ
هژمونی
تثبیت
هدف
مولود سیاستهای تجاوزگ ران ٔه امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه با
هم هجانب هاش بر آن ،و بهم و ِ
ازات این هژمونی ،ممانعت از قدرت ِ
گیری نیروهای چپ و ملی
ِ
اهدایی
ی َب َرد،
در منطقه ،ارزیابی م یکند .باید توجه کرد که سالحهایی را که «داعش» بهکار م 
کشورهای عضو «ناتو» به نیروهای جهادی و سلفی در جریان درگیریهای چهار سال اخیر
در سوریهاند .منابعِ مالی «داعش» از سوی ع ربستان سعودی ،قطر و امارات متحده تأمین
ٌ
کامال مستندند .سخنان
م یشوند ،و بدهبستانهای دولت ترکی ٔه عض ِو «ناتو» با «داعش»،
«جو بایدن» ،معاون ریاستجمهوری آمریکا ،در روز  ۱۰مهرماه ،در اینباره افشاگ رند .اکنون
این تحلیل که :با بهرهگیری از ش رایط سیاسی بهوجودآمده در منطقه و جهان در ِ
پی تهاجم
ِ
سیاسی موردنظر
خونبا ِر «داعش» ـ که همچنان ادامه دارد ـ امپریالیسم ت وانسته است نقش ٔه
خود را در خاورمیانه پیاده کند ،بهطورجدی مطرح م یشود .این نقش ٔه سیاسی ،پیامدهای
خط رناک و درعی نحال مهمی در ارتباط با ای ران م یت واند بههم راه داشته باشد.

ارزیابی ما از ِ
روند تحول ِ
ِ
های جاری در جهان
•

بهاعتقاد ما و هم ٔه نیروهای ترق یخ واه جهان ،امروزه زمانی است که مقابل ٔه کارگ ران و
زحمتکشان با تهاجم امپریالیسم ضرورتی ب یدرنگ است .امروزه مقاومت و تجمع نیروها
درب راب ِر این تهاجم ،در مقیاس جهانی ،در صدر وظایف نیروهای ترق یخ واه و صل حدوست
ِ
سرشتی سرمایهداری نولیب رالی
ق رار دارد .واقعیت این است که ،دش واریها و تضادهای
و بح ران عمیق آن ،و مه متر از همه ،مبارز ٔه باالگی رند ٔه کارگ ران و مردم عدال تخ واه و
صلحدوست در س راسر جهان ،ب یتردید م یت واند بر سر راه حرکتهای ارتجاع یترین و
تجاوزکارترین محفلهای امپریالیستی مانع بهوجود َآو َرد و به عقبنشینی وادارشان کند ،و
س رانجام به دستاوردهای مهم مترقی و انقالبی ب رای م ّل تها منجر گردد .ارزیابی واقعبینان ٔه
ِ
داشتن نیروهای سرمایهداری جهانی
ش رایط جهان از دید ما بهروشنی نمایانگر دستباال
در کشاکش بی نالمللی نیروها در بره ٔه کنونی است .نیروهای مترقی و صلحطلب جهان،
ِ
داشتن گستردهترین جبهههای متحد
بهجز تالش ب رنامهریزی شده و هدفمند بهمنظو ِر برپا
ممکن در سطحهای م ّل ی و بی نالمللی ب رای شکست دادن سرمایهداری جهانی هیچ راه
ِ
ِ
«دیکتاتوری بازار آزاد» مخرج مشترکهای
سازی مالی» و
دیگری ندارند .ف رایند «جهان ی
پرشماری در سطحهای محلی ،منطقهای ،و بی نالمللی ف راروی نیروهای مترقی گذاشته
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است .نیا ِز عینی به مبارز ٔه عدالتخ واهانه حکم م یکند که جنبش ترق یخ واهی از منافع
ِ
سازی مالی» صدمه دیدهاند بهره گیرد.
مشترک طبقهها و قشرهایی که از ف رایند «جهان ی
ِ
ب رای موفقیت در پیکار با سرمایهداری و شکست دادن آن ،و نیز گشودن راه به جلو ،به سوی
صلح و سوسیالیسم ،تنها چاره ،تشکیل ائتالفهای الزم مرحلهای بر پای ٔه موقعی تهای
معی ن و هدفهای دستیافتنی به سود نیروهای حاضر در ائتالف ،و از جمله
مشخص و ّ
معی نی م یگذرد ،و ش رایط عینی و
طبق ٔه کارگر است .این پیکار از مرحلههای کلیدی ّ
ِ
شکل ائتالف در هر مرحله در
ذهنی هر مرحله ،تعیین کنند ٔه هدفهای قابلدستیابی و
ِ
ِ
جهش ِک یف یای بزرگ است .تشکیل ائتالفها ،نیاز و ضرورت رو ِز مبارزه
مسی ِر مبارزه ب رای
و شعار هم ٔه مبارزان راستین در مسیر صلح ،ترقی و سوسیالیسم است .در بطن چنین
ِ
روندی ،تجدید آر ِ
ضعف
ایش نیروها در سطحِ جهانی در جریان است که با در نظرگرفتن
ِ
ِ
سرکردگی امپریالیسم را زیر عالمت سؤال ببرد.
نسبی آمریکا ،م یت واند بهطو ِرعینی سلطه و
ِ
طلبیدن رویدادهای موجود و باالگی رند ٔه جاری ـ به ویژه در عرص ٔه
این مهم است که بهچالش
تحولهای سوریه و اوک راین ـ از سوی «بریکس» در مقابله با «نظم نوین جهانی» امپریالیستی
گیری نیرویی در جهت مت وازن ِ
و اثرهایی از شکل ِ
کردن قدرت در سطح بی نالمللی ،به برخی
نشانههای جدی در این مورد توجه شود .این روندی پیچیده است که فارغ از تناقض هم
ِ
نمودن تحولهایی مثبت در ت و ِ
ِ
ازن قدرت
صورت موفق شدن ،چش ماندا ِز ُرخ
نیست ،اما در
ِ
در س راسر جهان را م یت واند بازگشاید ،که این خود نیز ،در جهت مبارزهیی موفقی تآمیز
ِ
هدایت نیروهای مردمی به
با امپریالیسم ،و ب رای دفاع از استقالل ،حق حاکمیت م ّل ی ،و
سمت تغییرهای پایهای و مترقی ،ش رایط را ف راهم م یکند.

اگرچه اوضاع بی نالمللی در حال حاضر بسیار مخاطرهآمیز است ،اما در کنا ِر خود،
امکان بالقو ٔه ف راوانی ب رای مبارزات رهای یبخش مردم زحمتکش و کارگ ران نیز دربر دارد.
ِ
تشکیالتی حزبهای کمونیست و دیگر
مهم این است که ضرورت تعطی لناپذیر تقویت
نیروهای انقالبی و گسترش ارتباطشان با تود ٔه مردم زحمتکش درک شود ،و بر تارک ب رنام ٔه
مبارزاتی این نیروها ب رای تغییرهای بنیادی در جامعه ق رار گیرد .بهاعتقاد ما ،مبارزه در راه
پیشرفت ،دموک راسی ،و سوسیالیسم ،شکلهای متفاوتی بهخود م یگیردّ ،ام ا اصول و
هدفهای بنیادی مشترکی نیز در این مبارزه وجود دارند که ،در نهایت ،تعیی نکنند ٔه موفقیت
پیش ِ
یا شکست ما است .وظیف ٔه مهم ِ
روی حزب تود ٔه ای ران ،در مقام حزب طبق ٔه کارگر
ِ
ِ
کسب
تلفیق مبارزه ب رای
ای ران و پرچمدار مبارزه ب رای دموک راسی ،صلح ،و سوسیالیسم،
ِ
شدن عدالت اجتماعی است .این مبارز ٔه دو وجهی ،امر حیاتی
حقوق دموک راتیک و عملی
دادن ت وازنِ
و مهمی است که همچون حلق ٔه پیوندی ساختاری در مبارزه بهمنظو ِر تغییر ِ
ِ
آوردن دگرگون یهای مترقی در جامعه ،هم واره باید در نظر
نیروها ،و در مبارزه ب رای بهوجود
ِ
سیاسی آن ،و امپ راتوری رسانهی یاش،
گرفته شود .سرمایهداری جهانی ،هم راه با گردانندگان
30
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حریفی بسیار ُپ رقدرت و هشیار و کاردان و ب یرحم است ،و ب رای رویارویی با آن ،بهرهمند
شدن از ت و ِ
ان هم ٔه نیروهای ترق یخ واه و صلحجو و عدالتخ واه ضروری است.

• مبارزه در ر ِاه صلح جهانی

بر پای ٔه جمعبندی تحولهای اشاره شده در بخشهای پیش ،حزب تود ٔه ای ران بر این باور
است که جهان از مرحل ٔه حساس و بغ رنجی م یگذرد که مشخصههای اصلی آن عبارتند
دوم جهانی ،نظام یگری
از :ادام ٔه گستردهترین و عمی قترین بح ران سرمایهداری پس از جنگ ّ
ِ
و تجاوز مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم به کشورهای جهان با هدف تأمین منافع
ِ
یافتن مبارز ٔه م ّل تها زیر شعارهای صلح ،دموک راسی،
سرمایهداری جهانی ،و بناگزیر ،ادامه
استقالل واقعی ،و عدالت اجتماعی .در سالهای اخیر ،در نتیج ٔه فاش شدن ماهیت
ِ
ضدمردمی سرمایهداری جهانی ،مبارزه ب رای تغییرهای مترقی
تجاوزکارانه ،استثمارگ رانه ،و
و انقالبی و رشد و توسع ٔه بی شازپیش اقتصادی ـ اجتماعی ،در هرگوشه از پهن ٔه جهان ،در
دستورکا ِر م ّل تها ق رار گرفته است.

بر پای ٔه چنین ارزیاب یای از تحولهای بی نالمللی و م وازن ٔه نیروها در سطح جهان است
ِ
بنیادی مبارز ٔه زحمتکشان
که حزب تود ٔه ای ران نتیجه م یگیرد :یکی از محورهای اصلی و
در ای ران ،منطقه ،و جهان ،مبارزه در راه صلح است .این ارزیابی و نتیج هگیری ،بهویژه در
ِ
اقتصادی هم هجانب ٔه سرمایهداری
ش رایط کنونی جهان که خطر گسترش بح ران مالی و رکود
جدی است ،موضوعیت پیدا م یکند .تج ربههای گذشته بارها نشان دادهاند که هرگاه
بسیار ّ
ِ
اصلی
جدی شده است ،جنگ و نظام یگری درحکم یکی از راههای
بح ران سرمایهداری ّ
برونرفت از بح ران از سوی سرمای ٔه بح رانزده گزیده شده و بهکار گرفته شده است ،زی را
سرمایهداری جهانی در چنین ش رایطی ،روی افزایش گسترد ٔه تولید اسلحه در زمان جنگ،
و رذیالنهتر از آن ،روی سوداگری در زمین ٔه مرم ِ
ت خ راب یهای پس از جنگ ،حساب باز
ّ
کرده است و حساب باز م یکند .در ِ
روند مبارزه ب رای تأمین و تحکیم صلحِ جهانی ،باید
ِ
تقویت سازمانمللمتحد و دموک راتیزه کردن آن نیز دفاع کرد .نیروهای ترق یخ واه جهان
از
ِ
ِ
نباید اهمیت مبارزه در عرصههای دفاع از صلح و برضد تهدیدهایی که مدتهاست از
جانب جناحهای قدرتمندی از دولت آمریکا متوجه سازمانمللمتحد شده است ،از نظر
دور بدارند .امروزه امپریالیسم آمریکا خود را «کالنتر جهان» م یداند ،و ب یتوجه به مقررات
بی نالمللی ،از جمله نادیده گرفتن وظیف ٔه سازمانمللمتحد در حلوفصل اختالف بین
کشورها ،در هم ٔه امور دست بهمداخله م یزند .باید جلو این رفتار قلدرمنشانه و مداخلههای
ِ
کنونی جهان ،شایسته
خودس ران ٔه آمریکا و متحدانش در کشورهای دیگر را گرفت .ش رایط
ِ
و س زاوار ِ
سمت دستیابی به همگ ر ِ
ایی هم ٔه نیروها در مبارزه با ب رافروخته
بودن کوش شها در
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ِ
ِ
شدن ِ
برضد ستم به مل تها ،رویارویی با تهدید
آتش جنگهای امپریالیس مساخته ،مبارزه
ظهو ِر فاشیسم ،و گام برداشتن در بزرگر ِاه مسی ِر صلح و همبستگی را ضرورتی ب یدرنگ
کرده است.
آنچه اکنون در ب رابر دوستداران صلح ق رار دارد ،مبارزه در راه خلعِسالح ،بهویژه خلعِسالح
ِ
انحالل ناتو ،مبارزه
هستهای ،مبارزه ب رای برچیدن پایگاههای نظامی خارجی ،مبارزه ب رای
ب رای ِ
حل صلحآمی ِز اختالفهای بی نالمللی ،مبارزه در راه محترم شناخته شدن استقالل
و ِ
حق حاکمیت م ّل ی کشورها ،مبارزه ب رای پیشرفت اجتماعی ،دوستی ،و همکاری بین
ِ
ِ
سبب بروز جنگها در
م ّلتها ،و پیکار و تالش ب رای آگاه یرسانی دربار ٔه این واقعیت که:
سیستمی نهفته که جنگها را برپا م یدارد و خ و ِ
ِ
برپایی جنگها ،یعنی نظام سرمایهداری
اهان
است.
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ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ایران به مردم ایران
پیا ِم
هم میهنان گ رامی!
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران ،درودهای رزمجویان ٔه خود را به شما مردم شریف،
رزمنده ،و آزادیخ واه،که با وجود همه دش واریهای اقتصادی و ناهنجاریهای آزاردهند ٔه
اجتماعی ،همچنان به پیکارتان بر ضد استبداد و واپ سگ رایی ادامه م یدهید ،تقدیم م یکند.

نشست کمیته مرکزی حزب ما در ش رایط ادامه بح ران شدید اجتماعی ـ اقتصادی در
میهن ما و اوضاع به شدت خط رناک جهانی برگ زار گردید .ادامه سیاست های جنگ افروزانه
امپریالیسم از جمله در منطقه خاورمیانه تنشهای نظامی در سوریه و ع راق و کشاندن شدن
دامنه آن به ترکیه از جمله خط رات جدیای است که همه نیروهای ترق یخ واه میهن ما با
نگ رانی آن را دنبال م یکنند.
نزدیک به یک سال و نیم از آغاز کار دولت «تدبیر و ِ
امید» حسن روحانی ،که با قول
ِ
دولت برگمارد ٔه احمدی نژاد ،روی کار آمد ،م یگذرد .ادام ٔه
ترمیم تخریبهای هشت سال ٔه
ِ
بح ران اقتصادیاجتماعی و فضای تنگت رشد ٔه فعالیت سیاسی در کشور ،نشانگ ر این
واقعیت است که دولت حسن روحانی ،بهرغم برخی تفاوتها در اعضای کابینهاش ،تمرک ِز
ت وانش ب رای ترمیم روابط و سازش با آمریکا ،و شیو ٔه مردمفریبانه ب رای کم و بیش ارائ ٔه همان
ِ
وضعیت فاجع هبار کنونی را دنبال نم یکند و از
سیاستهای گذشته ،ب رنامهیی ب رای تغییر
ِ
این روی ،نتیج ٔه این سیاستها ،همچون هشت سال گذشته ،به عمی قتر شدن در ٔه میان فقر
ِ
زیستن دهها میلیون شهروند میهن ما زیر خط
و ثروت ،ادام ٔه بیکاری میلیونها ای رانی ،و به
فقر منجر خ واهد شد .ادام ٔه جو خفقان و تشدید فشار بر روزنامهنگاران ،وبالگ نویسان ،و
فعاالن جنب شمدنی ،درحالی که زندانهای کشور همچنان از زندانیان سیاسی و عقیدتی
پر است ،و نیز ادام ٔه حص ِر رهب ران جنب شسبز تا «توبه کردن» آنان ،نیز نشانگ ِر این واقعیت
است که قولهای داد شده در زمین ٔه احت رام به حقوق شهروندان نیز مدعیات پوچی است که
به تحقق آنها امیدی نباید بست.
ِ
نشست اخیرش ،ضمن بررسی رویدادهای ده ٔه اخیر،کودتای
کمیت ٔه مرکزی حزب ما ،در
ِ
مهندسی انتخابات سال  ، ۹۲و درمجموع،
خشن و خونین انتخاباتی سال  ، ۸۸و همچنین
شیوههای گوناگونی که حاکمان کنونی ب رای ادام ٔه حیات حکوم تشان بهکار گرفتهاند،
بار دیگر تأکید کرد که :روند کودتای انتخاباتی  ۸۸و انتخابات مهندس یشد ٔه سال ،۹۲
ِ
کردن
نمون ٔه روشنی از عملکرد بغ رنج و ب رنامهریزیشد ٔه مرتجعان حاکم ب رای طوالن یتر
مدتزمان ادام ٔه «نظام اسالمی» است .از سرکوب خشن و خونین مردم جان بهل برسیده در
ِ
ِ
پذیرش دولت «تدبیر و امید» ،همگی ،بهگمان ما
مهندسی افکارعمومی ب رای
خرداد  ۸۸تا
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ب رنامههای یاند با هدفی واحد ،و آن هدف هم ادام ٔه رژیم والیت فقیه است .حزب ما در دو
بدون سازمان ِ
ِ
دادن جنبش مردمی
ده ٔه گذشته هم واره بر این اصل مهم تأکید کرده است که،
ِ
ِ
ِ
ِ
سیاسی واحد و مشترک ب رای طرد رژیم والیت فقیه،
بدون ب رنام ٔه
اجتماعی آن،
و گردانهای
و ِ
بدون فشار اجتماع یای که ادام ٔه حکومت به شکل کنونی را ب رای حکومت کنندگان دش وار
کند ،نم یت وان به تغییرهای اساسی ،پایدار ،و دموک راتیک در میهنمان امیدوار بود.
کارگ ران و زحمتکشان شریف!
سیاستهای مخرب و ضدمردمی اقتصادیای که هدف اصل یاش تأمین منافع کالن
سرمایهداران کشور بوده است ،در کنار تالشهای پیگیر دولتهای مختلف رژیم والیت
فقیه ب رای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق شما کارگ ران و زحمتکشان ـ که همچنان در
دولت «تدبیر و ِ
امید» حسن روحانی ادامه پیدا کرده است ـ در مجموع ،وضعیت بسیار
دشواری را ب رای شما ایجاد کرده است .فقر و محرومیت گسترده ،عدم دریافت حقوق
ب رای مدت طوالنی ،تحمیل ق راردادهای موقت و سفید امضا ،موجِ فزایند ٔه بیکاری ـ
ِ
به ِ
ورشکستگی بخش عمدهای از تولید داخلی و بخشهای صنعتی کشور ـ و در
دلیل
ِ
ِ
کنا ِر آنها ،تالش ب رای تغییر قانون کار و بازپس گرفتن حقوق کارگری مندرج در آن ،از
جمله عرصههای مهم کار و پیکار فعاالن کارگری و نیروهای مترقی در سالهای اخیر
بوده است.
ِ
پیگرد مداوم
طبقه کارگر ای ران و فعاالن کارگری ،در ده ٔه اخیر ،هم واره زیر فشارهای شدید و
ِ
وسطایی
نیروهای امنیتی رژیم ق رار داشتهاند .آزار و شکنج ٔه فعاالن کارگری در زندانهای قرون
ِ
نشناختن حقوق کارگ ران ب رای تشکیل سازمانهای صنف یشان ،و سرکوب
رژیم ،بهرسمیت
ِ
خشن اعت راضهای کارگری ،حساسیت شدید س ران ارتجاع نسبت به مبارز ٔه سازمانیافت ٔه
طبق ٔه کارگر ای ران را نشان م یدهد .س ر ِ
ان ارتجاع ،بر پای ٔه تج ربهشان از انقالب بهمن ۵۷
ِ
و ِ
رساندن انقالب ،خوب
نقش قاطع و تعیی نکنند ٔه کارگ ران و زحمتکشان در بهپیروزی
ِ
عمومی اعت راضی
م یدانند که اگر اعت راضهای پ راکنده و گسترشیابند ٔه کارگری با جنب ش
تودهها بر ضد ادام ٔه حاکمیت استبداد در میهن ما گره بخورد ،آن وقت است که خطرهای
ِ
حیات رژیم استبدادی بهوجود آیند.
جدیای م یت وانند بر سر راه ادام ٔه
کارگ ران و زحمتکشان آگاه!
در بیش از سه ده ٔه گذشته ،درحالی که س ران گوناگون رژیم دائم ًا بهمناسب تهای گوناگون
ِ
اقتصادی کشور داد
در ستایش از کارگ ران و نقش اساسی آنان در حرکت چرخ تولیدی و
ِ
حقوق «کوخ نشینان» در مقابل «کاخ نشینان»را مدعی شدهاند ،ولی
سخن دادهاند و دفاع از
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ِ
ِ
نشینان» کنونی میهن ما ـ که
دردناک جامعه ما حاکی از آنست که در «کاخ
واقعی تهای
همان س ران رژیم والیت فقی هاند که در پی چپاول منابع ملی کشور به ثروتهای افسانهای
ِ
حقوق محرومان جامعه ما وجود
دست یافتهاند ـ نهتنها کوچکترین ارادهیی ب رای دفاع از
ندارد ،بلکه بر پای ٔه منافع طبقات یشان ،با حقوق و منافعِ کارگ ران و زحمتکشان میهن ما
ِ
تضاد آشکار و آشت یناپذیر دارند .تج رب ٔه دهههای اخیر نشان داده است که تنها راه ب رای
ِ
ِ
مشترک هم ٔه نیروهای اجتماعی و
تحقق حقوق کارگ ران و زحمتکشان میهن ما ،مبارز ٔه
ِ
بهخصوص تالش ب رای پیوند زدن مبارزههای پ راکنده و گسترش یابنده کارگ ران در س راسر
کشور به یکدیگر است.
زنان شجاع و مبارز!
دهههای اخیر شاهد نقش تاریخی و تعیی نکنند ٔه شما در عرص ٔه مبارز ٔه سیاسی کشور
ب رای ِ
ِ
ِ
حاکمان کنونی
ضدانسانی
طرد استبداد و پیکار بر ضد اندیشههای قرونوسطایی و
ِ
ِ
ِ
انسانی بیش از نیمی
حقوق
کردن ابتدائ یترین
بوده است .در کشوری که زنستیزی و پایمال
ِ
ِ
رسمی حاکمان آن است ،پیکار دالوران ٔه شما ،با هم ٔه سرکوبگریهای
سیاست
از جامعه
خشن و خونین برضدتان ،تحسین جهانی را ب رانگیخته است ،و به خاری در چشم مرتجعان
حاکم تبدیل شده است.
ِ
وضعیتشان در جامعه ،در انتخابات
بخش مهمی از زنان جامعه ما با امید به بهبود
ِ
ریاست جمهوری خرداد  ،۹۲شرکت کردند و نقش مهمی در بهپیروزی رساندن روحانی
و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» ایفا نمودند .رویدادهای هیجده ماه گذشته نهتنها
نشانهی ی از عملی ِ
شدن قولهای دادهشده بههم راه ندارد ،بلکه سیاس تهای کالن اعالم شده
ِ
ِ
خشونت گسترده بر ضد زنان کشور زیر
کنترل جمعیت،
از سوی دفتر رهبر رژیم دربار ٔه
شعار مبارزه با ب یحجابی و بدحجابی و «نهی از منکر» ،تالشهای مجلس شورایاسالمیِ
مزدور ِ
ان ارتجاع ،ب رای خانه نشین کردن زنان میهن ما و حذف آنها از عرصه تولید اقتصادی،
ِ
اقعیت دردناک حکایت م یکند
و همچنین عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی کشور از این و
که ِ
روند گذشته همچنان و با شدت در همان بستر ادامه خ واهد یافت .دستگیری و آزارِ
ِ
کردن جنب شزنان
فعاالن جنب شزنان در ماههای اخیر ،که هدف از آن ه راساندن و زمی نگیر
ِ
ِ
کامل جنبش
بخش جدای یناپذیر از مجموع ٔه سیاستهایی است که سرکوب
کشور است،
زنان میهنمان آماج آن است.
رژیم با آگاهی از نقش عمدهای که زنان ،ج وانان ،و دانشجویان کشور در اعت راضهای
گسترد ٔه مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی سال  ۸۸ایفا کردند ،خ واهان انتقامگیری از جنبش
رزمند ٔه زنان میهن ماست .سخنان متحج رانی همچون جنتی ،هاشمی شاهرودی ،مصباح
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یزدی ،و ول یفقیه رژیم دربار ٔه نقش و جایگاه زنان در «جامع ٔه اسالمی» ،جای هی چگونه
ِ
ِ
اسالمی»جهان باقی نم یگذارد.
تأمین حقوق زنان در «نظام نمون ٔه
خوشبین یای در زمین ٔه
ِ
داعشی رایج بین سردمداران رژیم دربار ٔه حقوق زنان
مبارزه بر ضد اندیشههای طالبانی و
ِ
همکاری هم ٔه نیروهای مترقی و اصالحطلب میهن ما نیازمند است ،و این
به هم راهی و
وظیفهیی است که هیچ درنگی در آن پذیرفتنی نیست.
ج وانان و دانشجویان آگاه و مبارز!
ِ
دانشجویی کشور ،از گردانهای رزمند ٔه جنب شمردمی بوده است که در سالهای
جنب ش
ِ
اخیر هم واره در صف نخست پیکار بر ضد مستبدان حاکم به میدان آمده است .جنبش
دانشجویی دهها جانباخته دارد و صدها ِ
ِ
درمعرض آزار
فعال آن همچنان در زندانهای رژیم
و شکنج ٔه گزمگان رژیم والیتفقی هاند .از یورش خونین مزدوران ارتجاع در  ۱۸تیرماه ۱۳۷۸
و کشتار شماری از فعاالن جنب شدانشجویی ،که با فریادهای «سرکوب و منکوب کنید»
رهبر رژیم آغاز شد گرفته تا ِ
نقش تحسین ب رانگیزتان در دفاع از روند اصالحات و تبدیل
دانشگاههای کشور به سنگر مهمی در نبرد ب رای استق رار مردمساالری (دمک راسی) و پیکار
ِ
خروشان اعت راضهای عظیم مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی سال
دلی رانهتان در ام واج
 ۸۸رژیم ،همگی ،از ادام ٔه سنتهای پ رافتخار  ۱۶آذر در جنب شدانشجویی کشور و اعتقادِ
خللناپذیر به مبارزه ب رای رهایی کشور از زنجیرهای استبداد ،نشان دارند.
در سالهای اخیر ارگانهای امنیتی رژیم با اعزام «نیروهای بسیجی» به دانشگاههای کشور،
استق رار دایمی نیروهای انتظامی در م راکز دانشگاهی ،و تبدیل ِ
کردن دانشگاهها به پادگانهای
سپاه و دیگر مزدوران مسلح ارتجاع ،تالش کردهاند تا اجازه ندهند جنب شدانشجویی کشور
دوباره سر بلند کند.

ستیز و دشمنی ارتجاع با جنب شدانشجویی کشور ،از همان نخستین سالهای پس از
ِ
پاکسازی گسترد ٔه
پیروزی انقالب آشکار بوده است .سرکوب تشکلهای مستقل دانشجویی،
برپایی «انقالب فرهنگی» ،سره م ِ
ِ
بندی
دانشگاههای کشور از استادان مترقی و مردمی،
تشکلهای وابسته بهرژیم و سپس سرکوب همین تشکلها که به مرکز نویی ب رای اعت راض
به سیاستهای قرونوسطایی رژیم تبدیل شده بودند ،همگی بخشهایی از تاریخ بیش از
س یسال ٔه اخیر تهاجم رژیم والیتفقیه بر ضد دانشگاه ،دانشگاهیان ،و جنب شدانشجویی
کشور است.

امروز نیز دانشگاههای کشور ،با وجود همه سرکوبهای خشن نیروهای انتظامی رژیم،
ِ
همچون ِ
طلبیدن رژیم والی تفقیه است .این
آتش زیر خاکستر آماد ٔه بهپا خاستن و به چالش
نیروی ت وانمند و گردان رزمند ٔه اجتماعی را در کنار دیگر گردانهای رزمند ٔه جنبش مردمی
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میهنمان ،با ب رنامهریزیای روشن ،با خ واستهای واحد مبارزاتی و در کنار طبق ٔه کارگر و
زحمتکشان باید آماد ٔه مبارزه عمومی با رژیم والیتفقیه کرد.
نیروهای آزادیخ واه ،و میهن دوست!
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران به همه مبارزان راه آزادی و نیروهایی که در راه طردِ
ِ
استبداد و استق را ِر حاکمیت مردمی در میهن ما پیکار می کنند ،درود م یفرستد و بار دیگر
آمادگی خود ب رای کار مشترک و رسیدن به ب رنام ٔه حداقلی مبارزاتی بهمنظو ِر نجات میهن از
وضعیت اسفبار کنونی را اعالم م یدارد.

دوستان گ رامی!
ِ
اکث ِر مردم کشور ما در فرصتهای محدود پی شآمده در دهه اخیر ،خ واست انکارناپذیرشان
را ب رای تغییر وضعیت کنونی و گذر از حاکمیتی مستبد و قرونوسطایی به استق را ِر
حاکمیتی مردمساالر اعالم کردهاند و با وجود هم ٔه سرکوبها و ارعابهای س ران ارتجاع
امنیتی حکومت جمهوریاسالمی ،این خ واست همچنان خ و ِ
ِ
است
و نیروهای انتطام ی
ِ
اکثریت قاطع جامعه ماست .نشست کمیت ٔه مرکزی حزب ما ،در ارزیاب یاش از ش رایط
کشور به این نتیج ٔه مهم رسید که :در چش ماندا ِز تحولهای ِ
آتی کشور ،در صورتی که
نیروهای مترقی و آزادیخ واه کشور ،از نیروهای مدافع اصالحات گرفته تا نیروهای چپ و
نمایندگان سیاسی خلقهای ای ران ،در سازمان ِ
دهی مبارز ٔه مشترک و منسجمِ اجتماع یای
ِ
ِ
ِ
استبداد
یافتن اوضاع نابسامان کنونی و
جدی رژیم بهخاط ِر ادامه
ب رای بهچالش طلبیدن
ِ
حاکم موفق نشوند ،حکومت ،با عوض کردن چهره ـ بدون انجا ِم هیچ تغییر اساس یای در
ِ
مداری عمیق ًا استبدادیاش ـ همچنان به حیات خود ادامه خ واهد
ب رنامه و شیو ٔه حکومت
ِ
حمایت «همه جانبه» از این یا آن دولت و یا شخصی تهای سیاس یاجتماع یای که به
داد.
ِ
طرد رژیم والیتفقیه باور ندارند ،نتیج هاش همین وضع دهشتناکی است که مردم ما در دو
ده ٔه گذشته با آن رو بهرو بودهاند .جنبش مردمی ،بیش از هرچیز دیگر ،به تشریک مساعی
ِ
ِ
نزدیکی نیروها و حزبهای آزادیخ واه ،مترقی ،انقالبی،
فعالیت مؤثر ب رای هماهنگی و
و
ِ
و ملی ،که همگی به س رنوشت میهن و س ربلندی آن م یاندیشند و درعمل به آن پایبندند،
نیازمند است.

ما در این راه که بت وان به دور از پی شداوریهای تاریخی ،بهدور از فرقهگ رایی ،با احت رام به
اندیشههای متفاوت ،با طیف گسترد ٔه نیروهای آزادیخ واه و مردمی میهن به تفاهم دست
یافت همه تالش خود را به کار خ واهیم بست .با این امید که در آیندهیی نهچندان دور،
ِ
ِ
دوستان آزادیخ واه و ضد استبداد و ضد رژیم دیکتاتوری حاکم،
بزرگ هم ٔه میهن
جبه ٔه
بت واند حکومت ضد مردمی حاکم را به چالشی جدی بکشاند.
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ِ
ِ
باختگان راه آزادی ،استقالل ،و عدالت اجتماعی میهن!
تابناک هم ٔه جان
درود به خاطر ٔه
ِ
درود به هم ٔه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی که در زندانهای رژیم ب رای آزادی
م یرزمند!
ِ
ِ
ِ
دست در دست هم ،در راه طرد رژیم والی تفقیه ،ب رای استق رار آزادی ،استقالل و عدالت
اجتماعی!
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران
آبان ماه ۱۳۹۳
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