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 گزارش هيئت سياسي به نشست وسيع كميته مركزي 
 )  1387آذرماه (حزب تودة ايران،  

 )وسيع(سند مصوب پلنوم 

 مقدمه
 !رفقاي گرامي

نشست وسيع كميته مركزي حزب تودة ايران 
را با يك دقيقه سكوت، به احترام خاطره هـمـه   
جان باختگان  راه آزادي ميهن، و همه  جـان      

 .باختگان توده اي، آغاز مي كنيم
از زمان برگزاري نشست پيشيـن كـمـيـتـه        

، تاكنون تـحـوالت   1386مركزي، در مرداد ماه 
مهمي در ايران و جهان رخ داده اسـت، كـه         
بررسي و نتيجه گيري دربارة آنها براي تنظيم و 
. تدقيق سياست هاي روز حزب ضروري اسـت   
گزارش حاضر به مهم ترين مسايل، كه نـقـش   
تعيين كننده اي در حوادث كشور و جهان داشته 
اند، اشاره مي كند، و نتايج مشخصي را بـراي      
بررسي و اظهار نظر نشست وسيـع كـمـيـتـه        

 .مركزي ارائه مي دهد
  
 
تأملي بر رويدادهاي ايران، در     -الف

 :فاصله دو نشست كميته مركزي
بررسي مهم ترين روندها و جـهـت    

گيري هاي سياسـي، اقـتـصـادي و         
 اجتماعي

  
 !رفقا

نشست وسيع كميته مركزي  حـزب مـا در       
حالي برگزار مي شود كه دولت احمـدي نـژاد،     
يعني دولت مورد نظر و حمايت ولي فقيه رژيم، 
دولتي كه برپايه تقلبات گسترده انتخـابـاتـي و      

دخالت گسترده نيروهاي نظامي و انتظامـي روي    
كار آمد، به پايان دوره چهار ساله خود نزديك مي 

تجربه دولت احمدي نژاد از زواياي مختلفي .   شود
دولت احمدي نژاد در  شـرايـط     .  قابل تأمل است

هماهنگي نسبتاً نزديك مجلس، قوه قضـائـيـه و      
نيروهاي انتظامي و نظامي، در مسايل و سيـاسـت   
هاي كالن، امكانات نامحدوي را براي پياده كردن 
برنامه هاي خود در دست داشت، و آنچه در چهـار  
سال گذشته در عرصه سياسـي، اجـتـمـاعـي و          
اقتصادي رخ داده است بي شك آيينه تمام نمايـي  
از نظرات و برنامه هاي تاريك انديش ترين جنـاح  
. هاي رژيم با حمايت مستقيم ولي فقيه رژيم است
سخنان ماه هاي اخير خامنه اي در حمايت آشكار 
و مستقيم از عملكرد فاجعه بار دولت احمدي نـژاد  
و اشاره او به ضرورت ادامه كاري اين دولت، نشان 
روشني از  اين واقعيت است كه با وجـود بـرخـي      
برخوردها ميان جناح هاي مختـلـف نـيـروهـاي        
ارتجاعي، رهبري رژيم واليت فقيه، و در راس آن 
خامنه اي، خواهان حفظ و ادامه وضعيت كنوني به 

 .   هر شكل ممكن است
  

در نشست هاي پيشين كميته مركزي حزب ما، 
كه پس از روي كار آمدن دولت احـمـدي نـژاد        
برگزار شدند،  به اين موضع اشاره كرديم كه يكي 
از پديده هاي قابل تعمق در جريان انتخابات سال 

، تمركز تبليغاتي احمدي نژاد بر كمبودهـاي  1384
اجتماعي  و تأكيد او بر رهانيدن مـردم  -اقتصادي 

قول تغييرات اساسي در سياسـت  .  از فقر مزمن بود
و جهت گيري هاي اقتصادي، تقسيم درآمد نفـت  
ميان مردم و حركت به سمت عدالت، از جـملـه       
سياست هاي پوپوليستي و فريبكارانه اي بود كـه    
دستگاه تبليغاتي احمدي نژاد و جناح هاي ارتجاع، 
با آگاهي به كمبودها و فشارهاي اقتصادي، بر آن   

بررسي كارنامه دولت احمدي نژاد در .  تأكيد كردند
پايان چهار سال زمامداري اين دولـت، نـمـونـه         
روشني از بي توجهي  رهبري رژيم واليت فقيه و   
دولت برگمارده آن به حل معضالت گسترده مردم، 

 .حقوق و بهزيستي آنهاست
 

بررسي كارنامه اقتصادي، اجتماعي و سـيـاسـي    
دولت احمدي نژاد، حتي با اتكا به آمارهاي رسمي 
و دستكاري شده رژيم نيز، مي تواند ماهيت ضـد    

) وسيع(قطعنامه پلنوم 

كميته مركزي حزب توده 

ايران درباره بيستمين 

 سالگرد فاجعه ملي

 2در صفحه  

درباره وحدت و دشواري هاي فعاليت و مبارزه  حزب توده ايران پس از 
 كميته مركزي) وسيع(سند مصوب پلنوم   -يورش رژيم واليت فقيه 

 4و  3در صفحات 

 15تا  5ادامه در صفحات 

اطالعيه دبيرخانه كميته 
مركزي درباره پايگاه هاي 
خبري اينترنتي و باز انتشار 

 آثار حزبي 
 2در صفحه 

سوسياليسم قرن «به سوي 
 »بيست و يكم
 16در صفحه 
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در ماه هاي اخير درباره عملكرد و مواضع سياسي پايگاه هاي خبري اينترنتي، كه از مطالب، نام 
و آرم هاي حزب توده ايران استفاده مي كنند، و ارتباط اين پايگاه هاي اينرنتي با حزب توده ايران، 

دبيرخانه كميتـه مـركـزي      .  نامه ها و سئواالت گوناگوني  به دبيرخانه كميته مركزي رسيده است
و ”  نامـه مـردم    “ ، ” حزب توده ايران“حزب توده ايران اعالم مي كند كه بجز پايگاه هاي اينترنتي 

حزب توده ايران هيچ پايگاه اينترنتي ديگري ندارد و لذا مسئوليت مطالب منتشر شده در اين ” دنيا“
 .پايگاه ها با گردانندگان آنها است

همچنين در سال هاي اخير روند باز انتشار شماري از كتاب هاي حزب توده ايران، از سوي بنگاه 
. هاي انتشاراتي نامعلوم و يا معلوم و بي ارتباط با حزب توده ايران افزايش چشم گيري يافته اسـت 
اين باز انتشار ها نه تنها با اجازه انتشارات حزب توده ايران نبوده است بلكه از اشكاالت جدي يـي  
مملو است كه بعضاً مي تواند مفاهيم و موضع گيري هاي نويسندگان مقاالت و كتب ياد شـده را    

براي روشن كردن گستره اين موضوع، به عنوان مشت نمونه خروار، به كتـاب  .  دگرگونه جلوه دهد
، كه توسط پايـگـاه   1359نوشته رفيق شهيد جوانشير، چاپ حزب توده ايران،  »مرداد28تجربه  «

 .، بازانتشار يافته است، اشاره مي كنيم1385، سال »نويد نو«اينترنتي 
شود كه از يك جمله تا يك سطر يا حتي تا يك صفحـه يـا      در اين بازانتشار به كرات ديده مي

كند و گـاهـي      معنا مي ها چنان است كه مطلب را بي برخي از اين حذف!  بيشتر حذف شده است
آيد به منظور تحميل نظر خاصي صورت گـرفـتـه     دهد، و برخي ديگر به نظر مي كامالً تغيير مي

هاي وراي متن اصلي است كه عالوه بر  نمايي و تيترسازي مسئله نگران كننده ديگر بزرگ. است
داري در بازچاپ است، در شماري از موارد نيز مغاير با مـنـظـور     آن كه نقض بي مالحظه امانت

مصدق و “ ، تيتر 150به عنوان نمونه در ص ( نويسنده كتاب، تحريك كننده، و شعارگونه است 
اضافه شده است كه در كـتـاب رفـيـق           ”  تعلل هاي تاريخي در حساس ترين روزها

چنين تغييراتي در متن اصلي، مغاير با منظور و هدف رفيق جـوانشـيـر      !!  جوانشير موجود نيست
 32مرداد ماه سـال       28براي توضيح و روشنگري در مورد رويدادهاي شوم منتهي به كودتاي 

در برخي موارد حتي تيغ حمله را با ظرافت و زيركي متوجه مبـارزان  خواهد بود، و 
كند، كه حاصلي جز تفرقه و جدايي در صفوف نيروهاي بالقـوه   ملي در كشور مي

 . خواهي ايران نخواهد داشت جنبش كنوني آزادي
رفيق جوانشير ”  مرداد 28تجربه “ هاي در متن اصلي كتاب  كاري هايي از دست در اينجا به نمونه

 . چاپ حزب توده ايران، انجام گرفته است اشاره مي كنيم
 است »چاپ جديد«ها و سطرها مربوط به  شماره صفحه

 يك خط جا افتاده است  33س 10ص
 يك خط جا افتاده است  24س 15ص
 يك خط جا افتاده است   4و3س20ص
 يك خط جا افتاده است   10س36ص
 يك تحريف كامل همراه با برجسته كردن يك جمله 20و19س36ص
 اضافه كردن يك جمله بدون آنكه اشاره شود كه متن اضافه شده از  21س41ص

 است »ناشر«                               
 اضافه كردن يك جمله بدون آنكه اشاره شود كه متن اضافه شده از  29س50ص

 است »ناشر«                               
 كه اين !!! ” راه توده“اضافه كردن يك عبارت توضيحي از نشريه             12س55ص

 .تبليغي است براي اين نشريه در متن كتاب مؤلفي ديگر                                
 حذف يك سطر  3و2س57ص
 دهد حذف يك سطر كه معنا را به كل تغيير مي 21و20س62ص
 در ميان پرانتز افزوده شده است، بدون آنكه مأخذ »ناشر«عبارتي از   14س74ص

 .عبارت ذكر شود                               
 .بدون ذكر مأخذ »ناشر«اي در ميان پرانتز از  باز هم افزوده  16س74ص
 !سطر حذف شده است 5 22و21س118ص
 حذف يك سطر در ميان اين سطور 30تا28س127ص
 !!” شمس قنات آبادي“پيش از نام ” االسالم حجت“اضافه كردن   26س138ص
 !!حذف دو سطر  28س143ص
 !!!”فرداي جنبش“با  ” انقالب“تعويض واژه   12س145ص
 سطر 3حذف   10س146ص
 سطر 3حذف   23س150ص
 !!!”راه توده“باز هم افزودن عبارتي به متن اصلي از نشريه    7تا5س165ص
 !! تقريباً دو صفحه از كتاب اصلي حذف شده است             30س172ص
 صفحه از متن اصلي كتاب 2باز هم حذف   11س173ص

حزب توده ايران ضمن محكوم كردن اين اعمال نادرست اعالم مي كند كه تنها كتاب هايي كه 
در پايگاه اينترنتي و با آرم انتشارات حزب توده ايران منتشر مي شود از سوي حزب ما معتبر و قابل 

 .                اتكاء هستند
  1387دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران، آذرماه 

اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي درباره پايگاه هاي 
 خبري اينترنتي و باز انتشار آثار حزبي 

كميته ) وسيع(قطعنامه پلنوم 

مركزي حزب توده ايران درباره 

 بيستمين سالگرد فاجعه ملي

بيست سال پس از فاجعه خونـبـار قـتـل عـام          
زندانيان سياسي، در جريان فاجعه ملـي، تـوطـئـه       
سكوت رژيم در مورد اين جنايت هـولـنـاك ضـد       

زنـدانـي      5000بشري، كه در جريان آن بيش از   
مقامات رژيـم نـه     .   سياسي اعدام شدند، ادامه دارد

فقط در رابطه با چگونگي اين جنايت هولناك، كـه  
با هيچ معيار حقوقي و قانوني، حتي بر پايه قوانـيـن   
جمهوري اسالمي قابل توجيه نيستند، و همچنـيـن   
تعداد و اسامي قربانيان، مـحـل دفـن آنـان، و             
مسئوالن دادگاه هاي ويژه كه اين احـكـام غـيـر       
انساني را صادر كردند، قفل بر لب زده اند، بـلـكـه    
هرگونه ياد آوري و مجلس يادبودي را ممـنـوع و     

 .  قابل مجازات اعالم كرده اند
كميته مركزي حزب توده ايران بـر  )  وسيع( پلنوم 

اين باور است كه بر پايه تجربيـات تـاريـخـي، و         
همانگونه كه در اسپانيا، آفريقاي جنوبي و شـيـلـي    
شاهد بوده ايم، بدون افشاء ابعاد واقعي اين جنايـت  
و برخورد مشخص و قانوني با مسببان آن، نـمـي       
توان ريشه هاي يك چنين تبهكاري خونـبـاري را     
شناخت و از بين برد، و دموكراسي پايه داري را برپا 

 . ساخت
كه در جريان هفتمين كنـفـرانـس     1985از سال 

سازمان ملل در رابطه با جلوگيري از وقوع چـنـيـن    
جناياتي، بيانيه اصول پايه اي عدالت براي قربانيـان  
جنايت و سوء استفاده از قدرت به تصويب رسـيـد،     
سازمان ملل متحد، از حق پيگيري قربـانـيـان بـه       
دريافت خسارت و مسئوليت دولت ها بـه تـدويـن      
سياست هاي مشخص در پاسخگويي به اين حـق،  

 . حمايت كرده است
كميته مركزي حزب تـوده ايـران       )  وسيع( پلنوم 

ضمن گرامي داشت خاطره همه جان بـاخـتـگـان       
فاجعه ملي، تمامي نيروهاي مترقي و دموكراتـيـك   
كشور را فرا مي خواند كه متحداٌ كارزار موثري را در 
رابطه با واداشتن رژيم جمهوري اسالمي به انتشـار  
اسامي قربانيان فاجعه ملي، مشخص كردن مـحـل   
دقيق خاكسپاري اين قربانيان، افشاي اسامي آمران 
و مسببان اين جنايت و از جمله قضات دادگاه هاي 
شرع كه اين احكام غيرقانوني را تصويب كـردنـد،      

حزب توده ايران به نوبه خود آمـاده  .   سازمان دهند
 .هرگونه همكاري در اين رابطه است

 
 كميته مركزي حزب توده ايران) وسيع(پلنوم 
 1387آذرماه 

آزادي براي همه 
زندانيان سياسي 
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بهمن ماه امسال مصادف با بيست و ششمين سـالـگـرد يـورش          13
هدف از يورش .  مزدوران رژيم واليت فقيه بر ضد حزب توده ايران است

سراسري رژيم، به دستور مستقيم خميني و ديگر سران رژيم، و همياري 
دستگاه هاي امنيتي و جاسوسي غرب، پاكستان، تركيـه و اسـرائـيـل،         
نابودي و ريشه كني حزب توده ايران و نابودي انديشه هاي اصيل چـپ  
در جامعه ما بود، كه ارتجاع آن را رقيب جدي و خطرنـاك خـود مـي        

 .دانست
دستگيري هزاران توده اي، كه ريشهري، دادستان وقت بيداگاه انقالب 
رژيم، شمار آنان را تا ده هراز نفر تخمين زد، و در پـي آن شـوهـاي          

از سوي كساني كه تسلـيـم   ”  انحالل حزب توده ايران“ تلويزيوني اعالم 
توده ”  معرفي“ فشارهاي مزدوران رژيم شده بودند و سپس صدور فرمان 

اي ها به ارگان هاي امنيتي از سوي اين افراد ضربات سختي را به اعتبار  
ابعاد اين ضربات و .  سياسي و توان تشكيالتي حزب توده ايران وارد آورد

دشواري هاي سياسي و تشكيالتي نه تنها در تاريخ حزب ما، بلـكـه در     
كم نـبـودنـد      .   تاريخ جنبش كارگري و كمونيستي جهان كم نظير است

نمايندگان احزاب كارگري و كمونيستي جهان، كه ضمن اشاره به ابـعـاد   
جهاني كارزار ضد كمونيستي، كه در پي شوهاي تلويزيوني رژيم  به راه   
افتاده بود، از حزب توده ايران مي خواستند تا قاطعانه با ايـن مـوضـع        

 . شركت كنندگان در اين شوها برخورد كند
بازنگري نوشته ها و موضع گيري هاي سران رژيم در آن روزها گـواه  
اين حقيقت روشن است كه براي مرتجعان حاكـم، درهـم كـوبـيـدن          
تشكيالت حزب توده ايران و مختل كردن فعاليت هـاي سـيـاسـي و         
افشاگرانه آن، خصوصا، بر ضد جنگ خانمان سوز ايران و عراق، و شعـار  

، از پيروزي در جبهه هاي جنگ مهم ” جنگ، جنگ تا پيروزي“ ضد ملي 
، كـه  ” سربازان گمنام امام زمان“ از ”  پيروزي“ تر بود و خميني براي اين 

، ” سـيـا  “ كساني جز مزدوران سپاه پاسداران، وزارت اطالعات و عوامـل    
 .نبودند، قدرداني كرد” اينتلجنس سرويس“و ” موساد“

يورش تبليغاتي گسترده رژيم بر ضد حزب توده ايـران، از طـريـق          
برگزاري شوهاي تلويزيوني وسيع قربانيان شكنجه و شركت معدودي از   
افراد رهبري وقت حزب در جريان دادگاه افسران توده اي، در كـنـار         
دادستان بيداگاه هاي انقالب، و همچنين فعاليت هاي وسيع و چندگانـه  
ارگان هاي امنيتي رژيم براي پراكندن جو بي اعتمادي، سـوء ظـن و         
جلوگيري از ادامه فعاليت هاي حزب توده ايران، در داخل و خـارج از        
كشور، بخشي از اهداف استراتژيك رژيم براي فلج كردن باقـي مـانـده      
حزب ما و كشاندن آن به سمت چند پارگي و در عين حال متزلزل كردن 
پايه هاي اعتقادي و بي اعتبار كردن تاريخ مبارزات حزب توده ايران، به 

 .عنوان قديمي ترين سازمان سياسي و انقالبي ميهن ما بود
از سرگيري فعاليت حزب توده ايران پس از وقفه كوتاهي، كه موسوي 
اردبيلي، به عنوان رئيس وقت قوه قضائيه كشور، با اذعان به ريشه هـاي  
عميق حزب ما در جامعه ايران، به آن اعتراف كرد، و سپس بـرگـزاري     

، بـه    1362كميته مركزي حزب توده ايران،  در آذر مـاه             18پلنوم 
مسئوليت رفيق علي خاوري، به عنوان يگانه عضو هيئت سـيـاسـي و        
هيئت دبيران حزب باقي مانده از هيئت سياسي،  و انتخـاب كـمـيـتـه        
مركزي و هيئت سياسي جديد حزب، نشانگر شكست رژيم اسـتـبـدادي    

 . براي ريشه كني حزب ما بود
ساله اخير حزب توده ايران، افزون بر ضربات پـي در پـي        26دوران 

تشكيالتي و تبليغاتي دستگاه هاي وسيع سركوب رژيم واليت فقيه، بـا    
واقعه فروپاشي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستـي اروپـاي     

اين حوادث تأثير ويرانگري را در رونـد        .  شرقي نيز رو به رو بوده است

درهم شكستن صفوف متحد بسياري از احزاب كارگري و كمـونـيـسـتـي      
نيرومند جهان بر جاي گذاشت و شماري از اين احزاب را تا سر حد انحالل 

در چنين شرايطي بود كه كميته مركزي منتخب حـزب تـوده     .   پيش راند
ايران تالش گسترده يي را براي حفظ وحدت سياسي و تشـكـيـالتـي و         

به رغم هـمـه     .  به كار گرفت”  چپ روي“ و ”  راست روي“ نيفتادن به دام 
اعالميه پراكني ها، فراخوان دادن كساني كه در صفـوف حـزب پـرچـم         

بـه راه ارانـي       “ ،   ” دگرگونسـازي “ ، ” نوانديشي“ مخالفت را زير شعارهاي 
وابسته و “ ، و ” سياست هاي فاجعه بار پس از انقالب“ ، خط كشي با ” رفتن

دانستن حزب، بلند كرده بودند، رهبري حزب با اتكاء به پايبنـدي  ”  منحرف
اكثريت رفقاي حزبي در داخل و خارج از كشور توانست همچنان پـرچـم     
خونين مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن ما در اهتزار نگاه داشته و بر 
خالف همه پيش بيني ها و اميدهاي مخالفان  مبني بر نـابـودي كـامـل       
حزب، پس از فروپاشي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسيـالـيـسـتـي      
اروپاي شرقي، دگرباره به پاخيزد و پر تأثير بر حوادث كشور به مبارزه خود 

نگاهي به تاريخ نزديك به هفت دهه مبارزات حزب توده ايران .  ادامه دهد
نشانگر روند هاي مشابه يورش ارتجاع براي ضربه زدن و نابودي حزب ما 

نقاط مشترك اين روند ها را مي توان در تالش بـراي بـي     .  بوده و هست
صالحيت نشان دادن رهبري حزب؛ بي اعتبار كردن تاريخ مبارزات حـزب  
توده ايران؛ و سرانجام زير ضربه بردن سياست هاي مبارزاتي روز حـزب      

 . خالصه كرد
انشعابات و چند دستگي در صفوف مبارزان راه آزادي و انقالبيون ويـژه    

لنين در تشريح گسسـت  .  تاريخ ميهن ما و حزب توده ايران نبوده و نيست
سـال هـاي     “ :  رفيقان نيمه راه در دوران هاي مشكل مبارزه مي نـويسـد  

همه احزاب انقالبي و اپوزيسيون . ارتجاع تزاريسم پيروز شد 1910– 1907
انحطاط، فساد اخالقي، تفرقه و ارتداد و هرزه نگاري .  درهم شكسته شدند

... كشش به سوي ايده آليسم فلسفي شدت يافت . جايگزين سياست گرديد
ولي در عين حال همين شكست بزرگ به احزاب انقالبي درس حقيقي و   
سودمند ترين درس، يعني درس ديالكتيك تاريخي، درس اسـتـنـبـاط و       

دوستان در روزهـاي بـدبـخـتـي        .  توانايي و فن مبارزه سياسي را ياد  داد
شناخته مي شوند و ارتش هاي شـكـسـت خـورده خـوب درس مـي               

به نقل از بيماري كودكي چپ روي در كمونيسم، منتخب آثـار    ( ”  ... گيرند
 ).737ص 

، يـعـنـي    1370بر گزاري سومين كنگره حزب توده ايران، در بهمن ماه 
سال از كنگره دوم حزب، و در اوج تبليـغـات    43پس از گذشت نزديك به 

همه جانبه رسانه هاي امپرياليستي در مورد شكست تاريخي سوسياليسم و 
هم صدايي وازدگان وطني، و تصويب  برنامه و اساسنامه حزب با حراسـت  

لنينيسـتـي   -و پايداري دليرانه از ماهيت طبقاتي و جهان بيني ماركسيستي
حزب توده ايران در آن دوران دشوار تاريخي دست آورد با اهميتي است كه 

 .همه توده اي ها به حق به آن با غرور و سربلندي مي نگرند
بديهي است كه چنين موفقيت هاي حزب ما نمي توانست با بي تفاوتـي  
ارگان هاي سركوب و رهبران رژيم واليت فقيه كه براي نابـودي حـزب     
. توده ايران امكانات گسترده يي را به ميدان آورده بودند، رو به رو گـردد     
تاريك انديشان حاكم با درك خطر جدي يي كه از سوي ادامه اين فعاليت 
هاي منسجم حزب و مقبوليت سياست هاي درست و عـلـمـي آن مـي         
توانست منافع آن را تهديد كند دور تازه اي از كارزار تبليغاتي را براي فلـج  

 .كردن و در انتها نابودي حزب توده ايران آغاز كردند
اين بار نيز يورش دستگاه هاي امنيتي رژيم واليت فقيه بر ضد حـزب    

رژيـم خـوب مـي        .  توده ايران نيز از همان ويژگي هاي باال برخوردار بود

 درباره وحدت و دشواري هاي فعاليت و مبارزه 
 حزب توده ايران پس از يورش رژيم واليت فقيه

 كميته مركزي) وسيع(سند مصوب پلنوم 

 4ادامه در صفحه    
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دانست كه اگر بتواند رهبري و سياست هاي حزب توده ايران را بي 
اعتبار نمايد آنوقت خواهد توانست نه تنها به وحدت صفوف حـزب    

رهبر “توده ايران لطمه بزند بلكه خواهد توانست روند حزب سازي و 
انتشار نشريه ضد توده اي .  را با امكانات جديدي دنبال كند”  تراشي

، با هدايت ارگان هاي امنيتي رژيم و تائيد و پشتيـبـانـي    ” راه توده“ 
بـا امضـاي        »! براي پيش برد انقالب مبارزه كنيم«نويسنده مقاله 

كه در نشريه راه توده در پنهان داشتن هويت اصلي آن . ك.مستعار ا
تالشي نشده بلكه به انحاء مختلف برجسته و از آن نيرو و كسـب      
مشروعيت شده است، اقدامي بود كه در مسير فروپاشي بقاياي بدنه 

آيـا  .  جان سالم بدر برده از ضربات مهلك رژِم صورت مي پذيرفـت 
با اتكاء به (” راه توده“درباره ” راه آزادي“مطلب افشاكننده در نشريه 

گفتگوهاي فريبرز بقايي، عضو سابق مشاور كميته مركـزي حـزب     
توده ايران، و از رهبري وقت حزب كه توسط رژيم از زنـدان آزاد      

،  و انتقال مبالغ هنگفتي از سوي دادستان وقـت انـقـالب از        ) شد
نـمـي   ”  راه توده“ حساب بانكي فريبرز بقايي براي راه اندازي نشريه 

 تواند سمت و سوي اشتياق دستگاه هاي امنيتي رژيم را نشان دهد؟ 
 ).29، صفحه 87، شماره ”راه آزادي“نگاه كنيد به نشريه (

و در كنار موجي از خاطره نويسـي  ”  راه توده“ در پي انتشار نشريه 
هاي تنظيم شده در دستگاه هاي امنيتي رژيم، نامه اي بـه نـام         

، از درون خانه هاي امن وزارت اطالعات رژيم براي دسـت    ” ك. ا“ 
، به عنوان مانيفست مبارزاتي اين جريان بر ضد ”راه توده“اندركاران 

محتواي اين .   حزب توده ايران و سياست هاي جاري آن ارسال شد
نامه همچون تمامي حمالت پيشين دشمنان حزب ما در چند اصـل  

 .اساسي خالصه مي شد
مبارزه با سياست هاي حزب ما يعني مبارزه براي نفـي و بـي       .1

اعتبار كردن سياست طرد رژيم واليت فقيه به عنوان حلقه اساسـي  
توده اي ها را   ”  “  ك. آ“ نامه .   مبارزه بر ضد رژيم استبدادي حاكم

خانمان برانداز طرد واليت فقيه و دفـاع از        “ به جدايي از سياست 
، 24، شماره   ” راه توده“ نشريه ضد توده اي ( فرا مي خواند ”  انقالب
 ؛) 12ص 
زير  سئوال بردن سياست مبارزاتي حزب به منظور حمايـت از    .2

دفاع از هاشمي (” نبرد كه بركه“رژيم جمهوري اسالمي زير پوشش 
نه تنها “ :  رفسنجاني به عنوان جناح چپ رژيم و طرح اين وظيفه كه

خود بايد از اين جناح دفاع كنيم، بلكه بايد تمام قدرت خود را به كار 
گيريم، تا ساير نيروهاي انقالبي را نيز، اگر ترديدي دارند متـقـاعـد    

 و) همانجا(” كنيم، كه به حمايت از آنها بر خيزند
تشويق توده اي ها به صف شكني و انشعاب از حزب با ايـن     .3

 ).همانجا(” تاريخ فردا هيچكس را مواخذه نخواهد كرد“شعار كه 
تبليغاتي ارگان هاي امنيتي رژيم واليت فقيه بر ضد -جنگ رواني

از ابـعـاد و          1361حزب توده ايران، در سال هاي پس از ضربات 
حزب ما در اين سـال  .  پيچيدگي هاي گوناگوني برخوردار بوده است

ها اسناد گوناگوني را از ميان گزارش هاي رسيده از درون سياه چال 
هاي رژيم جمع آوري كرده است كه  تصوير نسبتاً روشني از وقايـع  

در ايـن    .  زندان و عملكرد رژيم در زندان ها را به دست مي دهـد   
زمينه بايد با قاطعيت گفت كه هيچكدام از برنامه ها و عملكرد هاي 
رژيم، چه در انتخاب انبوه توده اي هايي، كه در جريان فاجعه ملـي  
به جوخه هاي مرگ سپرده شدند، تا رهايي شـمـار مـعـدودي از         
-رهبران سابق حزب از زندان و سپس اجازه فعـالـيـت سـيـاسـي        

ايـن آزاد سـازي هـا          .  انتشاراتي دادن به آنها اتفاقي نبوده اسـت 
مرگ رژيم، در   ”  قرعه كشي“ همچنين  به خاطر خوش شانسي در 

جريان كشتار فاجعه ملي، و يا پادر مياني شخصيت هاي جـنـبـش      
همه اين .  كمونيستي جهاني براي آزادي افراد خاصي نيز نبوده است

روند ها و وقايع را بدون ترديد بايد بخشي از برنامه هاي طـوالنـي   
و دامن زدن به چـنـد   ”  رهبر تراشي“ مدت رژيم براي حزب سازي، 

 . دستگي در صفوف حزب توده ايران ارزيابي كرد
در تمامي اين سال هاي دشوار حمالت قطع ناشدني ارگان هـاي  

 1200امنيتي رژيم، كه آخرين نمونه آن را مي توان در انتشار كتاب 

، با كمك خائنين به حزب و تاريخ نويسـان  ” ... تاريخ حزب از آغاز “ صفحه اي 
وزارت اطالعات دانست، بخش اساسي يي از تالش كميته مركزي حزب مـا    

كميته مركزي حزب .  متوجه حفظ وحدت و يكپارچگي حزب بوده و خواهد بود
توده ايران اعتقاد عميق دارد كه صف واحد و اتحاد آهنين اكثريت رفقاي توده 
اي، يكي از عناصر اساسي حفظ ادامه كاري مبارزه حزب و عقيم گـذاشـتـن      

در اين سال هاي دشـوار  .  توطئه هاي ارتجاع حاكم براي نابودي حزب ماست
افزون بر كساني كه راه خود را به كلي از حزب ما جدا كردند، شماري از اعضاء 
و هواداران حزب نيز زير تأثير اين كارزار مهيب تبليغاتي رژيم و دستگاه هـاي  
امنيتي آن از صفوف حزب ما جدا شدند كه مايه تأسف عميق حزب اسـت و      
صميمانه اميدواريم كه اين افراد بتوانند با تحليل اين شرايـط و درك ايـن         

 .كاستي ها دوباره به صفوف حزب بپوندند
در كنار اين پديده ما در سال گذشته با فراخوان هاي گـونـاگـونـي بـراي          

ويژگي اين فراخوان ها نفي كـامـل وجـود      .  رو به رو بوده ايم”  وحدت حزب“ 
حزب توده ايران و كميته مركزي منتخب آن و جا انداختن اين نظر است كـه   

طـيـف هـاي      “ پديده اي به نام حزب توده ايران وجود خارجي ندارد  و تنها   
با نظرات سياسي مختلف حول نشريات و پـايـگـاه هـاي       ”  گوناگون توده اي

از طريق مذاكـرات  ”  وحدت حزب توده ايران“ اينترنتي معيني وجود دارند و راه 
 .  ي رنگارنگ مي گذرد”طيف ها“اين گروه ها و 

بديهي است كه پيام وحدتي كه در آن عمالً وجود حزب توده ايران و كميته 
مركزي منتخب كنگره هاي سوم، چهارم و پنجم حزب توده ايران به كلي نفي 
شده است و تاريخ حزب توده ايران با يورش رژيم جنايتكار واليت فقـيـه، در     

، پايان يافته تلقي مي شود، را نمي توان از سر دلسوزي و بـا    1361بهمن ماه 
 .هدف دستيابي به وحدت حزب ارزيابي كرد

كميته مركزي حزب توده ايران، ضمن هشدار باش نسبت بـه  )  وسيع( پلنوم 
توطئه هاي گوناگون ارگان هاي امنيتي رژيم كه وحدت و يكپارچگي حـزب    
توده ايران، و اتحاد عمل و نزديكي نيروهاي ملي و آزادي خواه ميهن را هدف 
قرار داده است  از همه رفقاي توده اي در داخل و خارج از كشور مي خـواهـد   

حزب ما .  كه با هوشياري و دقت به مقابله با برنامه هاي ارتجاع حاكم بپردازند
امروز بيش از هر زمان ديگري به تقويت صفوف خود و تالش واحد توده اي   

صـحـت   .   ها براي گسترش مبارزه بر ضد رژيم واليت فقيه نيازمـنـد اسـت     
سياست ها و ارزيابي هاي راه گشاي حزب ما در كوره آزمايش هـاي دشـوار     
نبردهاي سياسي دو دهه اخير،  اعتبار روز افزون حزب توده ايران به عـنـوان     
يكي از گردان هاي نيرومند جنبش كارگري و كمونيستي جهان، كه در حمايت 
پيگير و وسيع آنها از كارزارها و سياست هاي مبارزاتي حزب ما و انتشار تحليل 
هاي آن در اسناد گوناگون نشست هاي احزاب كارگري جهان مشهود اسـت،    
در كنار تأثير روز افزون انديشه هاي توده اي در مبارزات روز مره كارگـران و    
زحمتكشان، جوانان و دانشجويان و زنان مبارز ميهن ما  نشانگر در اهـتـزاز       
بودن پرچم ظفر نمون مبارزات طبقه كارگر ايران و متحدان آن بر ضد رژيـم    

حفاظت از اين ارثيه گرانقدر جنبش ديرپاي طبقه كارگر .  استبدادي حاكم است
ايران، حفاظت از حزب اراني ها، روزبه ها، مبشري ها، سيامك ها، كيوان هـا،  
حكمت جوها، تيزابي ها، رحمان هاتفي ها، كي منش ها، حسـيـن پـورهـا،         
شناسايي ها و فاطمه مدرسي ها، عهد مقدسي است كه كميته مركزي حـزب  
. ما و تك تك اعضاء و هواداران حزب به آن پايبند بوده و پايبند خواهند مانـد 
شكست توطئه هاي پي در پي رژيم ارتجاعي و ضد مردمي واليت فقيه، براي 
نابودي حزب توده ايران، در طول همه اين سال هاي گذشته شاهد نيرومند و   

 .انكار ناپذير حقانيت مبارزه حزب و رهبري آن  در سال هاي اخير است
 

 كميته مركزي حزب توده ايران) وسيع(نشست 
   1387آذرماه 

 ...ادامه درباره وحدت حزب

 تصحيح و پوزش
نامه مردم، بخش انتهايي پيام رئيس جمهوري برزيل، لوال، كه قرار  805در شماره 

. نيامده است 11درج شود متأسفانه در صفحه بندي صفحه  11بود در صفحه 
، ستون اول، پارگراف ششم، در قسمت بيانيه كنفرانس 10همچنين در صفحه 

در يك سو خطرات بزرگي بر ضد “نادرست و ” در يك سو صلح جهاني“: جمله 
 . درست است” صلح جهاني
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يكي از شعارهاي دولـت احـمـدي      .  مردمي اين دولت را نشان دهد
نشـانـه   .  اما واقعيت كدام اسـت .  نژاد، احياي اقتصاد و توليد ملي بود

هاي روشن احياي اقتصادي و توليد ملي را قاعدتا بايد در بازسـازي  
و احياي صنايع داخلي، رشد توليدات داخلي، رهايي از وابسـتـگـي      
اقتصادي كشور به درآمد نفت، بهبود وضعيت بازار كار و كـاهـش       

به اين مسئله نيز بايد اشاره كرد كه دوره   .   جدي تورم جستجو كرد
دولت احمدي نژاد مصادف بوده است با رشد قيمت نفت به بشـكـه   

دالر، و  درآمد نفتي ايران در  اين دوره به شـكـل قـابـل        140يي 
توجهي بيش از در آمد نفتي دولت هاي قبلي، خاتمي و رفسنجانـي،  

سال دوره رياست جمهوري  8در بر اساس آمار موجود،  .   بوده است
ميليـارد   126، دولت مجموعا 1375تا  1368هاشمي، يعني از سال 
 1376در دوره  رياست جمهوري خاتمي، از .  دالر درآمد نفتي داشت

ميليارد دالر درآمد نفتي داشت و دولت نهـم،   173،  دولت 1383تا 
ميليارد دالر درامد نـفـتـي     198پيش از پايان دوره چهار ساله اش، 

توجه كنيد كه بر اساس اين آمار دولت احمدي نـژاد     .  داشته است
بيش از دو دوره دولت هاشمي و دو دوره دولت خاتمي درآمد نفتـي  
داشته است و بنابراين دولت از نظر توان مالي در شرايطي بوده است 
كه مي توانسته در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، از جمله كاهـش  
فقر و محروميت و كمك به بازسازي توليد ملي، گام هاي مـوثـري   

 . بردارد
 

 !رفقا
حزب ما همواره بررسي سياست ها و راه كارهاي اتخاذ شـده از    
سوي دولت هاي گوناگون را به طور مستقيم با ماهيت طبقاتي ايـن  

كم نبودند نيروهاي سياسي كـه  .   دولت ها وابسته دانسته و مي داند
پس از روي كار آمدن احمدي نژاد، و با اتـكـاء بـه شـعـارهـاي             
پوپوليستي احمدي نژاد، دولت او را از نظر سياست هاي اقتـصـادي   

معرفي مي كردند، و حـزب      ”  راديكال و حامي زحمتكشان“ دولتي 
توده ايران را به خاطر دفاع نكردن از دولت جديد  به باد انتقاد مـي  

 .    متهم مي كردند” راست روي“گرفتند و به 
بررسي سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت احـمـدي نـژاد،        
ويژگي هاي مشخصي را در زمينه سمت و سوي اين دولت وابستـه  
به كالن سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروكراتيك كشور، نشان 

اجـتـمـاعـي     -جهت گيري عمده سياست هاي اقتصادي .   مي دهد
دولت احمدي نژاد و برخي پيامدهاي آن را مي توان در عرصه هاي 

 :زيرين خالصه كرد
 

حركت قاطع به سمت خصوصي كردن بيش از پيـش  
 بخش هاي اساسي صنايع و واحد هاي توليدي كشور 

 
بحث بر سر جهت گيري اقتصادي كشور، از هـمـان فـرداي           

انقالب يكي از مهم ترين عرصه هاي نبرد نيروهـاي مـتـرقـي و         
در قانـون اسـاسـي از دسـت           ”   44اصل “ ارتجاع بود، و پذيرش 

آوردهاي انقالب بهمن بود كه در دوران دولت احمـدي نـژاد، بـا        
تبعات چنين سـيـاسـت      .  فرمان ولي فقيه رژيم،  باز پس گرفته شد

هايي انطباق بيش از پيش سياست هاي كالن رژيم با رهنمودها و   
سياست هايي است كه از سوي صندوق بين المللي پول و بـانـك     
جهاني، در كشورهاي مختلف، به آزمايش گذاشته شـده اسـت و         
اثرات فاجعه بار آن را در كشور هاي در حال رشد جهان، به خوبـي  

”  44اصـل    “ در پي انتشار ابالغيه ولي فقيه در زمينه .  مي توان ديد
به گرمي از اين سياسـت  ”  صندوق بين المللي پول“ ، 1386در سال 

ها استقبال كرد، و در گزارشي پيرامون چشم انداز اقتصادي ايران از 
دولت اخيرا روند خصوصي سازي را با قوت بيشتـري  “ :  جمله نوشت
قانون اساسي كه از سوي  44بر اساس ابالغيه اصل .  دنبال مي كند

درصد شركت هاي دولتي  80آيت اهللا خامنه اي اعالم شد، بيش از 
ابالغيه اصـل  .  سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود 10بايد تا 
بـرنـامـه    .  روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد 44

خصوصي سازي شركت هاي دولتي ايران تا پايان برنامه پنج سالـه  
 “ . پنجم كامل خواهد شد

همه آمار هاي اقتصادي در سال هاي اخير از روند نزولي تولـيـد   
بسياري از واحد هاي .   داخلي و نابودي صنعت ملي حكايت مي كند

خصوصي شده، كه عمدتا به وابستگان رژيم و كالن سرمايه داران   

واگذار شده است در اندك مدتي تكه تكه شده و به حراج گذاشته شده اسـت و      
 .  نيروي كار آنها به انبوه بيكاران كشور افزوده شده اند

درباره وضعيت دشوار توليد و صنايع داخلي در گـزارشـي بـا      ”  سرمايه“ روزنامه 
سال سخـتـي بـراي       1387سال “ :  ، از جمله نوشت” سال سخت صنعت“ عنوان  

صـنـايـعـي     .  توليد كننده داخلي خواهد بود، چه در بازار داخلي چه در بازار خارجي
چون صنايع بهداشتي و آرايشي، صنايع دارويي، لوازم خانگي، صنايع الكترونيـك،  

هميـن  ”  .نساجي و پوالد، توليد قطعات خودرو با مشكالت جدي روبرو خواهند بود
، در گزارشي به ورشكستگي واحدهاي توليد كنـنـده   1386بهمن ماه  24روزنامه، 

كودشيميايي، تاخير در پرداخت اعتبارات بانكي براي توسعـه صـنـعـت گـاز، و            
دبير سـنـديـكـاي     “ :  ورشكستگي صنعت برق ايران، اشاره كرده و از جمله نوشت

صنعت برق در گفت و گو با سرمايه گفت بخش برق وزارت نيرو قادر به تسـويـه   
بدهي هاي خود نيست و شركت هاي فعال در صنعت برق به خاطر بدهي ها و از 
. دست دادن اعتبار خود نزد بانك ها ادامه حيات برايشان امكان پـذيـر نـيـسـت       
صنعت برق طي سنوات اخير توانايي خدمت رساني در داخل كشور را از دست داده 

 ” .و به زودي كشور به وارده كننده تجهيزات صنعت برق تبديل خواهد شد
بحران فقط به يك بخش توليدات داخلي كشور مربوط نمي شود بلكه تمـامـي   

در پي سياست خصوصي سازي، و قطع حمايت .  صنايع داخلي را در بر گرفته است
كه حتي ( از توليد داخلي به وسيله  پرداخت يارانه و يا افزايش تعرفه هاي گمرگي 

در بسياري از كشورهاي پيشرفته سرمايه داري جهان، از جمله آمـريـكـا بـراي         
، صدها واحد توليدي كشور تعطيل گرديده ) حمايت از توليد داخلي اعمال مي شود

به عنوان نمونه رسانه هاي گروهي گزارش دادند كه اختصاص يارانـه بـه     .  است
واحد توليدي و كارخانه  300توليد كنندگان كود شيميايي متوقف شد، و در نتيجه 

با قطع يارانه به توليد كنـنـدگـان    .  توليد كود شيميايي به طور كامل تعطيل گرديد
سيمان  از اين پس محصوالت خارجي با قيمتي به مراتب ارزان تر از توليد داخلي 
وارد كشور شده و صنايع كشاورزي ايران به ويژه كشت محصوالت استراتـژيـك،    

بر اساس همين گزارش . از لحاظ كود و سم به تكنولوژي خارجي وابسته مي گردد
. هزار كارگر از كار بيكار  شدند 15واحد توليدي نزديك به  300ها با تعطيلي اين 

نمونه ديگر از اين سياست ها را مي توان در زمينه عدم حمايت دولت از تـولـيـد      
اتخاذ سياست درهاي باز و سيل واردات كاال به .  داخلي پوالد كشور مالحظه كرد

درصدي ميزان توليد پوالد كارخانه ها طي  25كشور از سوي دولت باعث كاهش 
رييس انجمـن  .  ،  در مقايسه با مدت مشابه سال قبل شد1386دو ماهه اول سال 

اختصاص سه درصد از اعـتـبـارات    ”  : توليد كنندگان پوالد ايران، در اين باره گفت
طرح هاي تمليك سرمايه به وزارت بازرگاني براي واردات پوالد در حالي صـورت  
مي گيرد كه توليد كنندگان داخلي با مشكل تامين مواد اوليه مواجـه انـد و در         
صورتي كه اين اعتبار در جهت تامين خوراك كارخانه ها هزينه مي شد عالوه بـر  

او ” .ايجاد توليدي پايدار به اشتغال زايي و ايجاد ارزش افزوده هم دست مي يافتيم
 1/   5” : سپس با انتقاد شديد از سياست حمايت از واردات خارجي، ياد آوري كـرد     

ماه اول امسال وارد كشور شده اسـت، بـه      2ميليون تن پوالد از كشور چين طي 
صالح كشور نيست كه ظرفيت كارخانه هاي داخلي فعال نباشد و در مقابـل بـه     

 ”.واردات پوالد اقدام كنيم
نكته قابل تأمل ديگر، تأثير سياست ها و جهت گيري هاي دولت در برخورد بـا  
صنايع و توليد داخلي، چه از طريق خصوصي سازي واحد هاي توليدي سود ده و   
چه از طريق عدم حمايت مركزي از توان توليدي كشور و حفاظت از آن در مقابل 
سيل واردات خارجي، ادامه روند وابستگي اقتصادي كشور به در آمـد ارزي از          

با نابودي بخش هاي وسيعي از امكانات توليد داخلـي، و در      .   فروش نفت است
نبود سياست مشخصي براي ايجاد صنايع نوين متكي بر فن آوري، در سال هـاي  
اخير، كشور همچنان در حصار اقتصادي تك محصولي باقي مانده است، و حيـات  
اقتصادي ايران  به شكل گسترده يي به تحوالت بازار نفتي جهان گـره خـورده       

بر اساس آمار رسمي رژيم سهم در آمد نفتي از توليد نـاخـالـص داخـلـي         .   است
در صد واردات كشـور از مـحـل در           80درصد است و افزون بر اين  50باالي 

بر اساس همين آمـار،     .آمدهاي ارزي كشور از طريق فروش نفت تأمين مي شود
وابسته به پـول  )  در صد 85بالغ بر (درآمدهاي عمومي دولت به شكل گسترده يي 

دالر در هر بشكه به نزديك  140بر اين اساس، با سقوط قيمت نفت از . نفت است
دالر براي هر بشكه، اثرات فوري و بسيار وسيعي بر وضعيت اقتصادي كشـور   60

 . به همراه خواهد داشت
 

بخش همزاد سياست خصوصي سازي صنايع كشور، همان طور كه در برخي از 
گشودن بيش از پيش بازار هاي كشور به  آمارهاي باال روشن مي گـردد، 

روي كاالهاي مصرفي خارجي، لطمه زدن به توليد داخلي و افزايش 
بر اساس گزارش گمرك كشور، فقط درچهار مـاهـه     .   است  بدهي هاي ايران

، به موازات كاهش شديد رقم و نيز وزن واردات مـواد اولـيـه      1387نخست سال 
صنعتي، كه به دليل تحريم ها صورت گرفته، كاالهاي مصرفي لوكس خـارجـي     
مانند انواع خودروهاي شخصي، ماشين لباس شويي تمام اتوماتيـك، يـخـچـال،       
سيگار، لوازم صوتي، لوازم دكوراسيون، لوازم آرايشي و نظاير آن، افزايش سرسـام  

 ...ادامه گزارس هيئت سياسي 

  6ادامه در صفحه    
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 ...ادامه گزارس هيئت سياسي 

درايـن     1387مرداد ماه  21، ” تابناك“ پايگاه خبري .  آور يافته است
گمرك جمهوري اسالمي ايران بـا انـتـشـار گـزارش          “ :  باره نوشت

بازرگاني خارجي كشور درچهارماهه نخست سال جاري از كـاهـش     
واردات صنعتي و افزايش واردات مصرفي و كـاالهـاي لـوكـس و         

بر اساس اين گزارش، واردات خودروهاي سـواري  .  تجمالتي خبر داد
 90آخرين مدل خارجي طي چهار ماهه نخست امسـال بـا رشـد          

هزار دستگاه درمدت مشابه سال قبل به  11درصدي روبرو بوده و از 
هزار دستگاه رسيده است و اين درحاليست كه ارزش متوسط هـر  21

در ”  سـرمـايـه   “ همچنين روزنامه   ”   .هزار دالر بوده است 20خودرو 
، در زمينه رشد واردات كشور، از جـملـه   1387مرداد ماه  13گزارش 

افشا كرد كه مقامات دولت احمدي نژاد خواستار هشت ميليارد دالر   
اين روزنـامـه     .  بودجه مازاد براي واردات بنزين درسال جاري هستند

مرداد ماه، معاون وزير نفت درامور پااليش  12ديروز دوشنبه “: نوشت
و پخش فرآورده هاي نفتي درجمع خبرنگاران تاكيـد كـرد، بـراي        
واردات بنزين تا پايان سال جاري به هشت ميليارد دالر بودجه مـازاد  

ميليارد دالري بنزين 11نياز است، يعني دولت مايل به حداقل واردات 
 ”.است

مسئله ديگر اينكه، با وجود افزايش تصاعدي در آمد ارزي نـفـت،   
بدهي هاي خارجي ايران در طي دوران دولت احمدي نژاد نه تـنـهـا    

روزنـامـه   .   كاهش نيافته  بلكه سير صعـودي طـي كـرده اسـت          
” ايسـنـا  “ ، به نقل از خبـرگـزاري     1386اسفندماه  19، ” كارگزاران“ 

ترين گزارش خود اعالم كرد  موسسه بيزينس مانيتور در تازه“ :  نوشت
بيش از هشت ميليارد دالر  1391هاي خارجي ايران تا سال  كه بدهي

خـود     2008بيزينس مانيتور در گزارش سه ماه دوم . يابد افزايش مي
ميليون  500ميليارد و  23هاي خارجي ايران در سال گذشته را  بدهي

 500بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري بـا     دالر برآورد و پيش
به اعتقاد بـيـزيـنـس     .  ميليارد دالر برسد 24ميليون دالر افزايش به 

هاي آينده رونـد رو بـه          هاي خارجي ايران طي سال مانيتور، بدهي
هاي  بدهي 88و  87هاي  رشدي خواهد داشت به طوري كه طي سال

ميليارد  28ميليون دالر و  300ميليارد و  26خارجي به ترتيب برابر با 
ميليون دالر براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه تداوم رونـد     100و 

مـيـلـيـون      200ميليارد و  29به  89صعودي اين شاخص را در سال 
افزايش يك ميليارد دالري منجر به آن خـواهـد     .  دالر خواهد رساند

 30بـه     1390هاي خارجي كشور در سـال       شد كه مجموع بدهي
 31سالي است كه رقم  1391سال .  ميليون دالر برسد 200ميليارد و 
هاي خارجي ايران به ثـبـت      ميليون دالر براي بدهي 600ميليارد و 

 100از افزايش هشت ميليارد و      85خواهد رسيد كه نسبت به سال 
 ” .ميليون دالري برخوردار است

همان طور كه در باال اشاره كرديم،  دولت احمدي نژاد بـا وجـود     
چشمگير نفت، بخش هاي عمده يي از بدهي هاي ايـران را،     مددرآ

كه كشور بابت آنها بهره هاي كالني را متحمل مي شود،  نپرداختـه  
است، بلكه بر اساس آخرين برآوردها بخش هاي وسيعي از درآمـد      

شده است، و يا دقيق تر بگويـيـم، بـه جـيـب          ”  هزينه“ نفتي ايران 
بـيـژن   .   وابستگان نظامي دولت و ديگر سران رژيم واريز شده است

زنگنه، وزير پيشين جهاد و نفت، در مطالبي كه در هفته هاي اخـيـر   
ميليادر دالري    198، ضمن اشاره به در آمد ) 1387آبان ( مطرح كرد 

براسـاس بـرنـامـه       “ :  دولت احمدي نژاد  از محل فروش نفت گفت
توسعه كشور و مجوز هاي قانوني صادر شده در حال حاضـر بـايـد      

ميليارد دالر در حساب ذخيره ارزي موجودي بـاشـد ولـي       96حدود 
ايـن     1386براساس اعالم رسمي وزير سابق اقتصاد در پايان سال   

ميليارد دالر است هرچند اين روزها شنيده مي شود اين مبلغ  16رقم 
ميليارد دالر مابه  80ميليارد دالر است در نتيجه هزينه كرد  8حداكثر 

 ”. التفاوت محل سوال و اشكال است
 

 !رفقاي گرامي 
ثمره مستقيم حمايت آشكار از سرمايه داري  كـالن تـجـاري و        
سرمايه داري بوروكراتيك، كه مديريت دستگاه دولتي كشـور را در      
دست  فاسد ترين عناصر وابسته به سران رژيم قرار داده اسـت، از      

رشد نقدينگي بخش خصوصي، يعني ثروت سيـال  جمله   
كالن سرمايه داران كشور،  رشد تورم، و تشديـد بـي     

. بـوده اسـت    سابقه محروميت و فقر در سطح جامعه مـا    
لطمات اين مجموعه سياست هاي ضد ملي بيش از پيش مـتـوجـه       

رفقا .   كارگران، زحمتكشان، كارمندان  و همه محرومان جامعه است

به ياد دارند كه دولت احمدي نژاد در نخستين بودجه خود مبـارزه بـا فـقـر و           
در هـمـان دوران،       .  محروميت ها را در صدر برنامه هاي خود قرار داده بـود     

، درست پيـش  1384دي ماه   16در گزارشي، كه )  ايلنا(”  كار ايران“خبرگزاري 
بر اسـاس    “ :  از انتشار نخستين بودجه دولت احمدي منتشر كرد، از جمله نوشت

هزار تومان تعيين كرده، بخش اسـاسـي يـي از           250اينكه دولت خط فقر را 
وجود چنين معضلي، يعني فـقـر،     .  كارمندان دولت زير خط فقر زندگي مي كنند

در حال . باعث رشد رشوه خواري، افزايش دختران فراري، كار كودكان شده است
، در حالي كه درآمد ] درصد افزايش 200[ برابر شده  2حاضر كليه مخارج زندگي 

درصد افزايش يافته و اين افزايش ها هيچ تناسبي با يـكـديـگـر        30افراد تنها 
 ”  .ندارند
 

اگـر  .  حال ببينيم حاصل عملكرد چهار ساله دولت احمدي نژاد چه بوده اسـت 
چه يافتن آمار دقيق و قابل استناد در زمينه فقر در ايران بسيار مشكل است، ولي 
از ميان آمار موجود مي توان به اين نتيجه قطعي رسيد كه وضعـيـت فـقـر و         

به عنوان .  محروميت در دوران دولت احمدي نژاد بسيار بدتر از گدشته شده است
نشان مي دهد كه افراد زير خط فقر در    نمونه نتايج مطالعات اخير بانك مركزي

درصـد     19درصد بـه     18ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 
زير خط فقر به سر  چهارده ميليون نفر اكنون اساس آن، جامعه رسيده اند، كه بر

، از قول علي عسگري، 1387ارديبهشت  17، ” نوانديش“ پايگاه خبري  . مي برند
: معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفـت 

درصد جمعيت زيـر خـط فـقـر          20طبق شاخص اقتصادي اعالم شده حدود “ 
اين شاخص براي جامعه اسالمي كه اخوت حرف اول را مي زند خـوب     . هستند
چهار تا پنج هزار ميليارد تـومـان     اين با وجودي است كه دولت هر سال . نيست

 ”.كاالهاي اساسي را توزيع مي كند اما باز نيز گروهي بهره مند نيستند
نـهـاد   “ علي عسگري در ميزگرد اقتصاد تشكل هاي دانشجويي در مـحـل       

درصد درآمد  60همچنين بيش از “ :  در دانشگاه ها افزود” نمايندگي مقام رهبري
درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر  30تا  20در اقتصاد در دست 

 ”.است و اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست
براساس همين اعترافات معاون اقتصادي معاونت برنامه ريـزي و نـظـارت          

 . ميليون نفر زير خط فقر هستند 15تا  14: راهبردي رييس جمهوري
ابعاد تشديد فقر و بيكاري هنگامي روشن تر مي شود كه به ارقام تورم و بـاال  

بانك مركزي رژيم، در شـهـريـور مـاه       .  رفتن هزينه هاي زندگي نيز توجه كرد
قيمت برخي مواد غذايي در مقايسه با ماه گذشته يعني در “ :  ،  گزارش داد1387

بر اسـاس  ”  .درصد افزايش را نشان مي دهد 45تا  40ماه بيش از  1عرض فقط 
اين گزارش، قيمت گوشت مرغ، شير و فرآورده هاي شيري مانند كره، پـنـيـر،      

بـرنـج و     .  درصد رشد داشتـه اسـت     25خامه و ماست افزايش يافته و بيش از 
در عرض يك هـفـتـه    .  درصدي برخوردار بوده اند 15تا  10حبوبات نيز از رشد 

و    9/  2،  7/  2قيمت انواع گوشت قرمز اعم از گوسفند، گوساله و گاو به ترتيب 
در گروه سبزي هاي تازه قيمت گوجه فرنگي، خيار و .  درصد افزايش يافت 5/  3

درصد افزايـش   5/  1درصد رشد پيدا كرد و قيمت چاي  12/   8تا 1/   8كاهو بين 
اين گراني سرسام آور و هولناك دراوضاعي صورت مي پذيرد كه دستمزد .  يافت

مزد بگيران كشور درسال جاري كماكان ثابت مانده و از نرخ واقعي تورم پاييـن  
در خصوص ارتباط تورم با حـقـوق    1387مهرماه  3”  سرمايه“ روزنامه .   تر است

بودجه جـبـران خـدمـات       “  :  زحمتكشان كشور از جمله كارمندان دولتي نوشت
درصد افزايـش پـيـدا       14بيش از  86نسبت به سال  87كاركنان دولت درسال 

. درصد افزايش پيدا كرده اسـت    7/  9كرده اما اضافه حقوق كاركنان دولت تنها 
طبق اعالم بانك مركزي  86امسال نيز دولت با وجود اين كه نرخ تورم در سال 

درصد اعالم كـرد     10درصد بوده ميزان افزايش حقوق كارمندان را تنها  18/  4
 ”.درصد كمتر از نرخ تورم است 8/ 4كه 
 

 !رفقاي گرامي
بديهي است كه وضع بسيار دشوار معيشتي توده هاي زحمتكش به نارضائي و 

ما در سال گذشته شاهد ده ها حـركـت   .  اعتراض هاي رو به رشد آنان دامن زند
تظاهرات معلمان كشور،  حركت هاي وسيع اعتراضي جنبش ,  اعتراضي كارگري

دانشجويي و همچنين ادامه مبارزات زنان ميهن بر ضد دولت و سياست هاي آن 
 .  بوده ايم

طبقه كارگر ايران در سال گذشته در مقابل آزمون بسيار دشواري قرار داشتـه  
يكي از عرصه هاي مهم مبارزات صنفي كارگران، مبارزه بـر ضـد قـرار        .  است

دادهاي موقت است، كه با تشويق دولت احمدي نژاد و وزارت كار ضد كارگـري  
انـتـشـار       1387بر اساس آماري كه در سال . آن، رشد بي سابقه اي يافته است

درصد كارگران كشور در كارخانه ها و در بدنه صنايع تـولـيـدي بـا          80يافت، 
انـبـوه ايـن      .  ماه به كار اشتغال دارند 6روز تا  10ماه و  2قراردادهاي موقت از 

كارگران كه از زير چتر حمايتي قانون كار خارج هستند، و در دشوار ترين شرايط 
اين وضعيت همچنان اثرات مخربي بر تالش هاي فعاالن .  اسارت بار قرار دارند

  7ادامه در صفحه    
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كارگري براي ايجاد و انسجام بخشيدن به تشكـل هـاي مسـتـقـل          
افزون بر اين، دولت احمدي نژاد و مجلس ارتجـاع، در    .  كارگري دارد

ماه هاي گذشته، زمزمه تغيير قانون كار  و باز پس گيري بيش از پيش 
حقوق كارگران را آغاز كردند كه با واكنش جنبش و فعاالن كـارگـري   

حزب ما در سال هاي اخير بارها تاكيد كرده اسـت  .   كشور روبه رو شد
كه پراكندگي در صفوف كارگران و مبارزات كارگري كشور، بـه هـر       
دليل كه باشد، مانع از رشد و گسترش جنبش سنديكايي در لـحـظـه      
حاضر خواهد بود، و در نهايت، اين امكان را براي رژيم فراهم مي آورد 
.  تا با جدا سازي مبارزات كارگران، آنها را جدا از يكديگر سركوب كنـد 
تالش هاي فعاالن كارگري براي ايجاد تشكل هاي مستقل كارگـري  
با برخورد خشن و سركوبگرانه مزدوران امنيتي رژيم رو بـه رو بـوده       
است، و از اين رو تالش ها در اين عرصه با دستگيري ها و تشـديـد     
فشار بر فعاالن جنبش كارگري با دشواري هاي روز افزونـي مـواجـه      

 .   است
رژيم  كه با رشد نارضايتي توده ها در سطح جامعه رو به روست، به 
موازات اتخاذ سياست هاي ضد مردمي در عرصه اقتصادي و اجتماعي، 
به منظور  جلوگيري از هماهنگ شدن اعتراض هاي زحمتكشان و در   
نهايت گسترش اين اعتراض ها، سياست هاي فشار، و خفقان را تشديد 

ادامه فشار و يورش سازمان يافته بر ضـد سـنـديـكـاي          .  كرده است
كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه و ادامه زنداني بودن 
منصور اسانلو كه هم چنان در شكنجه گاه هاي رژيم به سر مي برد، و 

انجمن هاي اسالمي “ نيز تشديد فعاليت ارگان هاي سركوب، حتي در  
،  و گسترش موج اخراج فعاالن كارگري از جمله سياست هـايـي   ” كار

است كه رژيم به منظور سركوب جنبش كارگري ميهن ما دنبال مـي    
 . كند

سياست هاي سركوبگرانه رژيم تنها متوجه جنبش كارگري كشـور    
نبوده است، بلكه با همان شدت بر ضد جنبش دانشجويي و مـبـارزات   

جنبش دانشجويي كشور در .   فعاالن جنبش زنان نيز اعمال شده است
سال گذشته درگير برخوردهاي وسيعي با ارگان هاي امنيتي رژيم بوده 

تالش رژيم براي در هم شكستن تشكل هـاي دانشـجـويـي،         .  است
انشقاق و جدايي انداختن در صفوف جنبش دانشجويي و همـچـنـيـن     

فشار بـر  .  نظامي كردن بيش از پيش فضاي  آموزشي كشور بوده است
دانشجويان مبارز، دستگيري ”  ستاره دار كردن“ ضد فعاالن دانشجويي، 

هاي وسيع، پرونده سازي و كشاندن دانشجويان مبارز به بيداگاه هـاي  
قوه قضايي در كنار تشديد فعاليت مزدوران امنيتي رژيم، كه زير لـواي  

در دانشگاه هاي كشور استقرار يـافـتـه انـد، در           ”  بسيج دانشجويي“ 
سياسي جنبش دانشجويي كشور را -مجموع، ادامه فعاليت هاي صنفي

رژيم با درك فضاي .   با دشواري هاي روز افزوني رو به رو كرده است
راديكال دانشگاه هاي كشور و با توجه به اينكه انتـخـابـات ريـاسـت        
جمهوري آينده در راه است، از هم اكنون مصمم است كه توان فعاليت 
جنبش دانشجويي را تضعيف كند و از شركت فعال آنـان در مـبـارزه        

 . سياسي روز كشور بر ضد ارتجاع و تاريك انديشان حاكم بكاهد
همين سياست هاي سركوبگرانه بر ضد جنبش مستقل زنان كشـور    

كارزار فعاالن جنبش زنان بر ضد .  نيز با همان شدت اعمال شده است
سياست هاي ارتجاعي و زن ستيزانه رژيم حاكم، كارزار يك ميلـيـون   
امضاء براي لغو قوانين زن ستيزانه،  و نقش برجسته و ستايش برانگيـز  
فعاالن جنبش زنان در جنبش صلح كشور از ويژگي هاي مبارزات زنان 

يكي از عرصه هاي مهـم مـبـارزه      .   كشور در سال گذشته، بوده است
سياسي جنبش زنان در سال گذشته مبارزه آنان بر ضد اليحـه  -صنفي

رژيم بود كه به مجلس هشتـم آورده    ”  حمايت از خانواده“ ضد مردمي 
وسعت اعتراض هاي مردمي بر ضد اين اليحه ضد انسانـي  .   شده بود

مخالفت اجتماعي با   مرتجعان حاكم با سنجش ميزانآن چنان بود كه 
اين اليحه و با هدف فريب و مهار جنبش زنان اعالم داشتند، بـرخـي   

طـرح     25و      23نمايندگان مجلس و مسئوالن قوه قضاييه به مواد   
مذكورايراد و انتقاد داشته و تغيير اين دو ماده را دربرنامه خود قرار داده 

حزب ما در كنار فعاالن جنبش زنان، به درستي بر اين واقـعـيـت      .  اند
به ” حمايت از خانواده“تأكيد كرد كه همه ايراد و اشكال وارد به اليحه 

روح حاكم بر اين اليحه و ديـدگـاه        .خالصه نمي شود 25و 23مواد 
مطرح در آن شديدا ضد انساني، واپس مانده و كامال به سود نوكيـسـه   

دراليحه .  گان و قشرهاي متمول انگلي ودالل جامعه امروز ايران است
كه به ترتيب مربوط به  25و  23عالوه بر دو ماده ”  حمايت از خانواده“ 

چند همسري و ماليات بر مهريه است، ازدواج موقت يا همان صيـغـه،   
كه با نفرت اجتماعي نيز همراه است، با هيچ گونه محدوديت و ضوابط 

حمايت از “ به عبارتي، اليحه ارتجاعي به اصطالح .  قانوني يي سرو كار ندارد
داشته باشـنـد و     ”  صيغه اي“ مي دهد تا صدها زن ”  حق“ به مردان ”  خانواده

همچنين در اين اليحه، هيچ . اين امر احتياجي به ثبت ازدواج موقت هم ندارد
توجهي به سرنوشت هزاران دختر و زن بي پناه طبقات زحمتكش و مـحـروم   
كه براثر فقر و نابرابري و بي عدالتي اجبارا وادار به ازدواج موقت مي شـونـد،   

برگزاري جلسات اعتراضي گوناگون، تحصن، فعاليت گسـتـرده     .   نشده است
بين المللي و حركت اعتراضي پنجاه تن از فعاالن جنبش زنان، از جمله خانم 
شيرين عبادي و حضور آنان در مجلس در اعتراض به اين اليحه ضد انساني 

 25، 23سرانجام رژيم را وادار به عقب نشيني موقتي و خارج كردن  بندهاي 
اين پيروزي جنـبـش زنـان      .  از دستور كار مجلس كرد 53و بند چهارم ماده 

نشان داد كه مي توان با مبارزه هماهنگ و با بسيج افكار عمومـي جـامـعـه       
 .ارتجاع را در راه تحقق برنامه هايش با دشواري رو به رو كرد

از ديگر عرصه هاي اعمال سياست هاي سركوبگرانه رژيم ادامه فشـار و      
مجازات هاي سنگين .  تهاجم بر ضد نويسندگان و هنرمندان كشور بوده است

براي روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها، ركود نشر كتاب و ممانعت از آفرينش 
هاي هنري، از جمله آثار موسيقي، تئاتري، سينمايي، شعر و داستاني تـوسـط   
وزارت ارشاد دولت احمدي نژاد، از جمله سياست هاي سركوبگرانه يي اسـت  

 .كه ما در چهار سال گذشته شاهد آن بوده ايم
 

 !رفقا
مسئله ادامه سركوب حقوق خلق هاي ميهن ما همچنان يكي از نـمـونـه      
. هاي خشن پايمال شدن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك در ميهن مـاسـت    
بغرنجي هاي اوضاع منطقه خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران، از جـملـه     
حضور نيروهاي اشغالگر خارجي در عراق و افغانستان، وجود پـايـگـاه هـاي       
نظامي امپرياليسم در شماري از كشور هاي همسايه و دخالت هاي نيروهـاي  
خارجي در امور داخلي ميهن ما بر دشواري ها و بغرنجي هاي مبارزات خلـق  

حزب توده ايران همچنان كه در اسناد .  هاي تحت ستم ميهن ما افزوده است
مصوب پنجمين كنگره اش نيز ثبت شده است طرفدار برابري كامل حـقـوق   
همه خلق هاي ايران و اقليت ها و خواهان اتحاد دواطلبانـه آنـه آنـهـا در           

به اعتقاد مـا  .  چارچوب ميهن واحد، و بر پايه حفظ تماميت ارضي ايران، است
مبارزه در راه تحقق حقوق خلق هاي ميهن ما بخش جدايي ناپذيري از مبارزه 
عمومي خلق بر ضد رژيم استبدادي حاكم و براي تحقق آزادي، دموكراسي، و 

 .عدالت اجتماعي در ميهن ماست
از ديگر پديده هاي مهم سال گذشته، حركت ها و تالش هاي نـيـروهـاي    
اجتماعي در برپايي جنبش سراسري صلح، براي مقابله با خطر جنگ و حملـه  
آمريكا به ايران بود كه طيف نسبتاً وسيعي از نيروهاي سياسي، جنبش زنـان،  

ايـن  .  جنبش دانشجويي و بخش هايي از فعاالن كارگري را در بـر گـرفـت     
اگر چه در اينجا و آنجا متأسفانه از چند دستگي نيروهاي مختلـف  ( تالش ها 

نشان داد كه مي توان حول شعارهاي وسيع، با وجود ديـدگـاه     )  مصون نماند
هاي سياسي گوناگون،  گردآمد و تالش مشتركي را بر ضد ارتجاع حاكـم و    

ادامه اين تالش و   .  خطراتي كه ميهن ما را تهديد مي كند سازمان دهي كرد
حركت به سمت گردهم آوردن و نرديك كردن بيش از پيش همه اين گـروه  
ها، مي تواند نمونه اي براي تالش هاي بعدي در زمينه هاي ديگر مبارزاتـي  

حزب ما، ضمن استقبال از اين تالش ها، خود را بخش جدا ناپذيري از .  باشد
حركت نيروهاي اجتماعي و مترقي ميهن مي داند كه براي سـازمـان دهـي      

 .  مبارزه مشترك بر ضد ارتجاع تالش مي كنند
بر پايي اين جنبش صلح در درون كشور، كه بالفاصله با استقبال وسـيـع     
جنبش  جهاني صلح  رو به رو شد، ريشه در ادامه تنش هاي خطرناك ميـان  
دولت بوش  و دولت احمدي نژاد حول مسايل حساس منطقه و سياست غني 

ما در نشست گذشته كميته مركزي حزب مـان،    .  سازي از سوي ايران داشت
تنها كافي است يادآوري كنيم كـه    .  به تفصيل در اين باره اظهار نظر كرديم 

مسئله بحران هسته اي و تنش هاي بين المللي ناشي از آن،  كه به صـدور    
قطعنامه هايي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر ضد ايران منجـر  
شد، و باال گرفتن تشنج در منطقه خليج فارس ميان رژيم ايـران و دولـت         
بوش، در حالي كه كشورهاي همسايه ايران در آتش جنگ، خـونـريـزي و        
اشغال خارجي با فاجعه عظيم انساني روبه رو هستند، نمي تـوانـد نـگـرانـي        

 .  نيروهاي ملي و ميهن دوست كشور را برنيانگيزد
 

حزب تودة ايران، در سال هاي اخير، مرتباً بر دفاع از حقوق ملي كشور، از   
جمله حق بهره وري صلح آميز ايران از انرژي هسته اي پاي فشرده است و   
مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجي در امور داخـلـي ايـران      

ما در عين حال اعالم كرده ايم كه تبليغ و بهره برداري از   .  اعالم كرده است
اتخاذ چنين سياست هايي از جانب رژيم واليت فقيه  به عنوان پرده استتاري 
براي زير پا گذاشتن حقوق مردم و  منحرف كردن افكار عمومي از دشـواري  

 ...ادامه گزارس هيئت سياسي 
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شماري از ايـن    .  دستخوش تحوالت و درگيري هاي روز افزوني بوده است
نيروها معتقدند كه با توجه به عملكرد دولت احمدي نژاد و با تـوجـه بـه        
نارضايتي وسيع توده ها از عملكرد اين دولت، بايد نامزد معتبر تري را براي 

حوادث مجلس و جابجايي رهبري مجلـس، و    .  انتخابات آينده معرفي كرد
روي كار آمدن الريجاني، به عنوان رئيس مجلس،  كه در گذشته يـي نـه     
چندان دور در پي اختالفات  با احمدي نژاد از كار خود كنار گرفـتـه بـود،      
نمونه روشني از اين تنش ها و برخوردهاي دروني طيف ارتجاعي حـاكـم     

 . است
آنچه مسلم است و آن را مي توان به روشني از البالي سخنان ولي فقيه 
رژيم مشاهده كرد،  اين امر است كه مجموعه سران ارتجاع و خصـوصـاً       
دستگاه هاي نظامي و انتظامي سركوب، بر سر جلوگيري از تجديد تجـربـه   

تجربه انتخابات مجلس در .  متفق القول و هم صدا هستند 1376دوم خرداد 
سال گذشته نمونه روشني از اين سياست واحد ارتجاع براي حفظ شرايط و   

اجازه شركت محدود به برخي از نماينـدگـان   . كنترل كامل امور كشور است
وابسته به اصالح طلبان حكومتي، كه از فيلتر هاي گسترده امنيتي شـوراي  
نگهبان گذشته بودند، و تازه بخش عمده اي از آنها نيز به دليل روند تقلبات 
گسترده انتخاباتي نتوانستند رآي بياورند، نشان داد كه، سياست مماشات بـا  

يي كه از سوي آنها تعيين مـي شـود     ”  قوانين بازي“ ارتجاع و تن دادن به 
 .  ثمري جز شكست سياسي و بدنامي اجتماعي به همراه  ندارد

نكته قابل تأمل ديگر اين است كه اگر چه در جريان روند انـتـخـابـات       
گذشته رياست جمهوري و مدتي پس از آن مسئله اتحاد و ائتالف نيروهاي 

مذهبي و آزادي خواهان كشور در دستور كار نيروهاي سياسي كشـور  -ملي
قرار گرفت و سخن بر سر تشكيل جبهه دموكراسي خواهي به حد برگزاري 
نشست هاي مختلف ارتقاء پيدا كرد ولي حاصل مشخص و قابل لمسي از   

شكاف در جبهه اصالح طلبان حـكـومـتـي،        .  اين تالش ها به دست نيامد
فشار شديد جناح راست به اين نيروها براي فاصله گرفتـن از نـيـروهـاي         

” خودي و غير خودي“ مذهبي، تأكيد بر مرز بندي مرتجعانه  -راديكال ملي
و همچنين سياست هاي گروه گرايانه و برخي انحصار طلبي ها از جـملـه     

 .عوامل اساسي بي نتيجه ماندن اين تالش ها بود
 

 انتخابات پيش رو و مواضع ما
 

 !رفقاي گرامي
با نزديك شدن انتخابات آينده رياست جمهوري بي شك بار ديگر بحـث  
بر سر شركت يا عدم شركت و تحريم انتخابات بر فضاي سياسـي كشـور     

متأسفانه بسياري از تقابل هاي نظري سال هاي اخير  در .  حاكم خواهد شد
مقاطع انتخابات هاي گوناگون  را مي توان در حد جدل هـاي سـيـاسـي         

به نظر .  مكانيكي و فاقد درك درست حوادث و نياز هاي كشور ارزيابي كرد
مي رسد كه در تمامي اين سال ها، بدون توجه به همه تحوالتي كـه در      
ايران و جهان رخ داده است براي شماري از نيروها هر گونه شـركـتـي در      
انتخابات مترادف با راست روي و سازش با رژيم و تحريم انتخابات نـمـاد     
روشن انقالبي گري و راديكاليسم بوده و هرگونه لغزشي از اين سـيـاسـت      

 .  خيانت آشكار به منافع مردم و كشور است
همان طور كه مي دانيد، اساس سياست هاي حزب ما در سال هاي اخير، 
بر ارزيابي دقيق شرايط كشور، شناخت امكانات جنبش و تالش در راه ايحاد 
تغييرات، هر چند محدود، به نفع جنبش مردمي و بدور ار درك مكانـيـكـي    

حزب توده ايران بر اساس درك خالق و علـمـي   .  حوادث، استوار بوده است
لنينيسم معتقد نبوده و نيست كه شـرايـط گـونـاگـون          -اش از ماركسيسم

اجتماعي و مبارزه بغرنج سياسي در جامعه همواره از يك نسخه پـايـدار و     
 . فرمول واحد پيروي مي كند

رفقا به ياد دارند كه حزب ما براي سال هاي طوالني يي پيش از پيروزي 
، به دليل مخالفت با همين برخوردهاي مكانيـكـي، و     1357انقالب بهمن 

نادرست دانستن و همخوان ندانستن شعار انقالب سوسياليستي بـا اوضـاع     
دموكراتيك  به عنوان مرحله واقـع  -جامعه ايران، و طرح شعار انقالب ملي

رويزيونيسم “ بينانه تحوالت اجتماعي كشور مورد سرزنش قرار گرفته و به  
در سال هاي اخير نيز طـرح شـعـار      .   متهم مي شد”  و سازش با بورژوازي

حزب مبني بر ضرورت مبارزه مشترك همه نيروهاي مترقي و آزادي خـواه  
، به عنوان نظري كه بـا درك مـعـضـالت         ” طرد رژيم واليت فقيه“ براي 

گوناگون جامعه ما از جمله عدم سازمان يافتگي جنبش هاي اجتمـاعـي و     
ضعف نيروهاي سياسي كشور، معتقد است كه بايد با گذر از مراحل مختلف 
و موانع گوناگون شرايط را براي تحوالت بنيادين، دموكراتيك و پايـدار در    

سـازش  “ و همچون نظري   ”  راست روانه“ ايران مهيا كرد، در حكم شعاري 
مورد شديد ترين انتقادات، هم از چپ و هم از راسـت،  ”  كارانه درباره  رژيم
 . قرار گرفته است

هاي فزاينده داخلي و تشديد سياست هاي سركوبگرانـه رژيـم مـورد        
بررسي سياست هاي تجاوزكارانـه و مـخـرب        .  استفاده قرار مي گيرد

امپرياليسم در منطقه، كه به بهانه هاي مختلف، به اشغال كامل نظامي 
دو كشور همسايه ايران و همچنين حضور بي سابقه نظامي آن در خليج 
فارس منجر شده است نيز در عين حال مسايل نگران كننده اي اسـت  

 . كه نمي توان بي توجه از كنار آن  گذشت
حزب ما همچنان بر اين عقيده است كه، ادامه تشنج هاي كنوني و   
احتمال تشديد تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران، نمي تواند به سـود    

با توجه به نتايح انتخابات آمريكا و شكسـت  .   منافع ملي كشور ما باشد
سنگين جمهوري خواهان و سياست هاي بي اعتبار شده دولت بوش و 
نيروهاي  شديداً دست راستي و جنگ طلب در واشنگتن و با روي كـار  
آمدن دولت باراك اوباما، در ماه هاي آينده باز شدن چشم انداز تخفيف 
بحران و گام گذاشتن در راه مذاكرات جدي براي حل زمينه هاي تشنج 
در منطقه متحمل است، كه  برخورد جدي و مسئوالنه با اين امـر از      
سوي ايران و دولتمردان كشور ما مي تواند تأثير قابل توجهي بر سايـر  

 .رويدادهاي منطقه بر جاي گذارد
 
 
 
 
 تحوالت سياسي كشور و مواضع نيروهاي گوناگون  
  

 !رفقاي عزيز
ما در نشست گذشته كميته مركزي نيز اشاره كرديم كه انتـخـابـات    

و روي كار آمدن دولت ارتجاعي و ضـد مـردمـي           1384خرداد ماه 
احمدي نژاد،  تجربه دردناك و پر هزينه اي براي كشور ما و جـنـبـش    

درك نـادرسـت از       .  اصالح طلبي و آزادي خواهانه مردم ميهن ما بود
واقعيات جامعه، ارزيابي ناصحيح از امكانات جنبش و سطح سـازمـان     
يافتگي آن، يعني اين درك كه جنبش مردمي آماده به چالش كشيـدن  
جدي ارتجاع و به زير كشيدن حاكميت ، و شعار شركت در انتخابات و 

از سطح خواست هاي جنبش مردمي است، ”  پايين تر“ حمايت از معين 
غـيـر   “ از   ”  خودي هـا “ در كنار برخوردهاي فرقه گرايانه و جدا كردن 

، و در نهايت، تن دادن به  برنامه هاي ارتجـاع، از سـوي       ” خودي ها
دولت اصالح طلبان، ثمرات فاجعه باري را براي مردم ما بـه هـمـراه      

ولي همان طوري كه حزب ما و ساير نيروهاي ترقي خواه نيـز  .   داشت
پيش بيني كردند ارتجاع نتواست با اتكاء بر اين عقب نشيني مـوقـت     
جنبش مردمي را  نابود ساخته و سكوت قبرستاني را بر مـيـهـن مـا         
تحميل كند و ما در ماه هاي آخر دولت احمدي نژاد شاهد آن هستيـم  
كه شكست ها و عقب نشيني هاي موقتي پس از انتخابات، كـم كـم     
جاي خود را به بازگشت نيروهاي اجتماعي به صحنه مبارزه، تشـديـد     
فعاليت هاي سياسي، با وجود همه فشارها، و پيدايش امكانات جـديـد     

 .مقابله با ارتجاع حاكم مي دهد
طيف نيروهاي سياسي كشور نيز در اين دوران خالي از تـحـوالت       

شكاف در جبهه اصالح طلبان حكومتي، و برپايـي حـزب     .  نبوده است
نه يك حزب سياسي بـا    ”  حزب كارگزاران“ كه همچون ”  اعتماد ملي“ 

پايگاه اجتماعي بلكه  بايد آن را گرد آمدن گروه محدودي دور كروبـي  
و نزديكان او ارزيابي كرد و همچنين برخي تغيير و تحوالت در درون     
جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمـي، در مـجـمـوع         

با توجه به شكـسـت   .  گردشي به راست را در اين طيف نشان مي دهد
از جمله تعلل و چند دستگي (سنگين سياست هاي  انتخاباتي اين طيف 

در حمايت از نامزدي معين، به صحنه آمدن كروبي و تسلـيـم دولـت      
خاتمي در مقابل مداخالت گسترده نيروهاي نظامي و انـتـظـامـي در       

و سپس ادامه اين سياست هاي مماشات گرانه پس از روي   )  انتخابات
كار آمدن دولت احمدي نژاد و تالش طيف هايي از اين نيروها بـراي    
قرار گرفتن زير چتر حمايت رفسنجاني براي يافتن امكان شركـت در    
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در مجموع صدمات جدي يي را بـر    

نمادهايي از اين صدمـه  .  سياسي اين نيروها وارد آورد-اعتبار اجتماعي 
را مي توان در جدايي بخش هاي عمده اي از جنبش دانشجويي كشور 

 . از اين نيروها مشاهده كرد
از سوي ديگر، طيف گسترده ارتجاع، با همه گروه بندي ها و تـنـش   
هاي داخلي بر سر چپاول بيشر منابع كشور، در چهار سال گذشته، و بـا  
توجه به شكست دولت احمدي نژاد در عـرصـه هـاي گـونـاگـون،             
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منظور از طرح اين دو نمونه تأكيد بر اين مسئله است كه حـزب مـا       
همواره با اتكا به ابزار علمي بررسي تحوالت طبقاتي جامعه، درك همـه  
تاريك و روشن ها و بغرنجي هاي  مبارزه در كشوري كه بخش عـمـده   
يي از  جمعيت آن را قشرهاي بينابيني تشكيل مي دهند و با در نـظـر       
داشتن منافع طبقه كارگر و زحمتكشان كشور سياست هاي خود را تعيين 

بر اين اساس، تعيين سياست . كرده است و در آينده نيز چنين خواهد كرد
ما براي شركت در اين يا آن انتخابات بر شرايط ويژه كشور و امـكـان       
تأثير گذاري توده ها بر روند حوادث كشور استوار است، و نه بر فـرمـول   

 . هاي مكانيكي غير قابل تغيير تا سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي
در سال هاي اخير در آن جايي كه حزب به اين ارزيابي و جمع بنـدي  
رسيده است كه شركت در انتخابات مي تواند توازن قوا در جامعه را بـه    
ضرر ارتجاع حاكم تغيير دهد و منافع كوتاه يا دراز مدتي براي جـنـبـش    
مردمي به همراه داشته باشد، از شركت در انتخابات، به رغم همه فشارها 
و همه تهمت زني ها، دفاع كرده است، و در مقاطعي كه ايـن امـكـان      

دو .   وجود نداشته است، از شركت در انتخابات خودداري كـرده اسـت      
نمونه انتخابات اخير در اين زمينه براي روشن شدن بـرداشـت هـا و          

حزب ما در انتخابات رياست جمهوري گذشته .  عملكرد حزب ما گوياست
شركت فعال داشت و هدفش از اين شركت و فعاليت، افزون بر بسـيـج     
توده ها و افشاگري سياست هاي ارتجاع،  تالش براي جلوگيري از روي 
كار آمدن احمدي نژاد و پيروزي معين، به عنوان روزنه اي بـراي ادامـه     

 . روند اصالحات در جامعه ما بود
از سوي ديگر، ما در سال گذشته، با ارزيابي اوضاع كشور و تداركات و 
برنامه هاي ارتجاع  و همچنين سطح مبارزات توده اي در مخالفت با اين 
سياست ها،  نيروهاي سياسي كشور، از جمله اصالح طلبان حكومتي را   
. به شركت  نكردن در انتخابات مجلس شوراي اسالمي تشويق كـرديـم  

يعني ,  براي ما روشن بود كه شيوه برگزاري و سازمان دهي اين انتخابات
حذف گسترده هزاران نامزد انتخاباتي دگرانديش و منتقد ارتجاع،   اجازه 

 .نخواهد داد تا نظر راي دهندگان حتي در ابعاد محدودي اعمال شود
اگـر  .  بر اين اساس، ما نظرمان درباره انتخابات آينده نيز روشن اسـت 

بتوان ارتجاع را وادار به عقب نشيني كرد و نامزدهاي منتقد و مـدافـع       
اصالحات را، با فشار افكار عمومي و مبارزات توده اي،  از فيلتر شـوراي  
نگهبان عبور داد،  و بدين ترتيب امكان واقعي براي شكست نامـزد يـا     
نامزدهاي ارتجاع را فراهم آورد، در آن صورت شركت در انتخابات مـي    
تواند گامي در راه تغيير شرايط و باز از سرگيري روند اصالحات در كشور 

در غير اين صورت و در شرايط تحميل همان اوضاع انتخـابـات   .  دانست
مجلس و جلوگيري از شركت هر صداي منتقدي در اين انتخـابـات راه     
شركت موثر در اين روند مسدود خواهد بود و بايد مبارزه را در چارچـوب  

 . هاي ديگري ادامه داد
 

 !رفقا
يكي از مسايلي كه حزب ما در سال هاي اخير همواره بر آن تـأكـيـد    
. كرده است، ضرورت ايجاد يك جبهه وسيع ضد ديكتاتوري بوده اسـت   
حزب ما تحقق چنين امري را گام مهمي در راه سازمان يافتن نيروهـاي  
اجتماعي و تدارك مبارزه همه جانبه براي طرد رژيم واليت فقيـه مـي     

مسئله اساسي، همان طوري كه دوران هشت ساله  دولت خاتمـي  .   داند
نشان داد آن است كه بدون پشتوانه منسجم و سازمان يافته مردمي نمي 

تغيير .   توان امر اصالحات پايدار و دموكراتيك را در جامعه  به پيش برد
اقتصادي -توازن  قوا در كشوري كه در چهار سال گذشته حيات سياسي 

انتظامي شده است، نيازمـنـد تـوان عـظـيـم           -آن بيش از پيش نظامي
چنين امكان عملي در .  اجتماعي و حركت منسجم سراسري توده هاست

حال حاضر در كشور ما وجود ندارد، و در نبود چنين امكـانـي، ارتـجـاع       
حاكم مي تواند با مانورهاي گوناگون، با بهره گيري از سـركـوب و يـا        

.  اجتماعي، به حيات خود ادامـه دهـد      -برخي تغييرات سطحي اقتصادي
تجربه چهار سال گذشته و انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز نشـان    
داد كه نيازهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي  را نمي توان با ادامه شيوه 
هاي كنوني حكومت مداري، يعني استبداد مطلق و فردي ولي فـقـيـه،       

ايران نيازمند تحوالت جدي براي خالصي از بـن بسـت       .   برآورده كرد
 .سياسي يي است كه سال هاست بر آن حاكم است

بهره برداري از جنبش مردمي تنها به عنوان ابزاري براي امتياز گيري 
تعيين ”  خودي و غير خودي“ از طرف مقابل و اسير ماندن در حصارهاي 

شده از سوي ارتجاع و دستگاه هاي سركوب كشور، در انتها تنها آب بـه  
اتكـاء بـه زد و         .   آسياب ارتجاع حاكم و دشمنان منافع ايران مي ريزد

بندهاي پشت پرده  و مماشات تسليم به خواست هاي ارتجاع  زير لواي 

، تكرار همان تجربيات هشت سال دولت اصالحات و ”نظام مقدس“حفظ منافع 
جنبش اجتماعي را بر اساس برنامه مستـقـل بـراي      .  سرانجام ناموفق آن است

.  اقتصادي و با شعارهاي واقع بينانه مي تـوان پـديـد آورد       -تغييرات اجتماعي 
تجربه دوران دولت احمدي نژاد به توده ها آموخته است كه انحصار اركان هاي 
قدرت در دست مرتجعان ذوب شده در واليت، ثمرات فاجعه باري به هـمـراه     

اين تجربه امروز خود را در حركت هاي اعتراضي گوناگـونـي بـه      .  داشته است
بايد اين توان را با دقت سازمان دهي كرد و به شعارهاي .  نمايش گذاشته است

رفتن به استقبال انتخابات آيـنـده ريـاسـت         .  مشخص مبارزاتي مجهز ساخت
جمهوري بدون تالش در راه از بين بردن سد هاي استبداد در مقابل اعمال راي 
مردم، از جمله  قبول بي چون و چراي نظارت استصوابي شـوراي ارتـجـاعـي       
نگهبان و بدون آنكه كارزاري را براي مقابله با اين نظارت در جامعه به پـيـش   

 1384برد، نتيجه يي جز آنچه در انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوري 
 . رخ داد، نخواهد داشت

بر اين اساس است كه حزب ما همچنان مدافع تشكيل جبهه  وسيعي از همه 
نيروهاي آزادي خواه و ملي جامعه است تا بر پايه آن بتوان با برنامه مبـارزاتـي   

بدون اين اتحاد عـمـل و     .  مشترك به مقابله با برنامه هاي ارتجاع حاكم رفت
همكاري هاي گسترده ارتجاع قادر خواهد بود همچون سال هـاي گـذشـتـه         

 . خواست خود را با كمترين هزينه اي  به جامعه تحميل كند
مذهبي و آزادي خـواه كشـور، و             -حزب ما همكاري همه نيروهاي ملي

همچنين همكاري نزديك  تشكل هاي صنفي دانشجويي، زنان و كارگـري را    
در شرايط كنوني ابزار مطئمن حركت جنبش مردمي به سوي تحقق بـرنـامـه      

نظري و تنگ بيني هـاي  -بايد بتوان بر اختالف هاي سياسي .  هايش مي داند
سياسي غلبه كرد، و با همكاري، نيروي دوباره به ميدان آمده توده ها را سازمان 

 .دهي و آماده مبارزه با ارتجاع كرد
 

 گزارش تحوالت جهان
 

 رفقاي گرامي
پلنوم وسيع كميته مركزي حزب مان در شرايطي برگزار مي شود كه جهـان  
مواجه با گسترش بحران مالي و اقتصادي بي سابقه در كشورهـاي سـرمـايـه       
داري، و شروع يك دوره ركود همه جانبه است كه در هشت دهه اخير، از دوره 
ركود جهان سرمايه داري در قبل از جنگ جهاني دوم در سـال هـاي بـيـن         

شكل گيري اين بحران در بطن سياست هاي .  ،  بي سابقه است1929  -1933
تهاجمي بي سابقه سال هاي اخير امپرياليسم آمريكا براي تثبيت بي بـازگشـت   
هژموني سياسي، نظامي و اقتصادي خود و در شرايط نبود يك عامل موازنه بين 

 . المللي موثر، مشخصه هاي ويژه اي به اين شرايط مي دهد
ما در عين حال شاهد تالش نيروهاي صلح طلب و مترقي در چـهـارگـوشـه     
جهان، در چالش طلبي تحسين برانگيزي در رويارويي با تهاجم امپرياليسـم، و    

مـبـارزه بـراي      .  آزمودن اشكال متنوع مبارزاتي و ارتقاء كارآيي آن ها هستيـم 
برانداختن نظم كهنه و طرح كردن نظمي جايگزين، نظمي عادالنه و مـردمـي،   
 .  نظمي صلح طلبانه و قابل دوام، نظمي در راستاي سوسياليسم، در جريان است

تا اجالس كنوني كميته مركزي حزب  1386از زمان تشكيل پلنوم مرداد ماه 
 .  تحوالت بسيار مهمي در جهان صورت گرفته اند

بحران بي سابقه بازارهاي مالي، شروع مرحله ركود اقتصاد سرمايه داري،  و   
ادامه و گسترش تمايالت هژمونيستي و جنگ طلبانه كشورهاي امپرياليستي به 
رهبري اياالت متحده، تشديد رشد رقابت بين قطب هاي سرمايه داري بر سـر  
تصاحب بازار ها و منابع طبيعي جهان، رشد مبارزه زحمتكشان و نـيـروهـاي        
مترقي در گوشه و كنار جهان و آشكار شدن نشانه هاي جدي شكل گيري يك 
عامل توازن بين المللي نيرو ها در سطح جهاني عرصه هاي متنوع اين رخدادها 

 . هستند كه مي بايست مورد توجه قرار بگيرند
حزب توده ايران، مطالعه دقيق و درك عناصر كليدي تحوالت جـهـان، در       
دوره مورد گزارش، را نه فقط الزم و آموزنده، بلكه بر پايه جهان بيني علمي و   

لنينيستي خود براي تدقيق زمينه ها و چارچوب بين المللي فعل و   -ماركسيست
 . انفعاالت عمده در عرصه سياست و اقتصاد كشورمان ضروري مي داند

          
 بحران مالي سرمايه داري جهاني .1

مشخص بود،  1385بحران اخير كه نشانه هاي جدي ظهور آن از اسفند ماه 
،  دربـاره      1386و در گزارش هيئت سياسي كميته مركزي به پلنوم مردادماه   

عوامل تظاهر و ادامه آن مورد بررسي قرار گرفت، در ماه هاي اخـيـر ابـعـاد         
گرچه پي آمدها و ابعاد واقعي بحران مـالـي اي كـه        .   گسترده اي يافته است

اقتصادهاي اصلي و بزرگ جهان را درهم پيچيده است، هنوز در تماميت خـود    
ظاهر نشده است، اما نشانه هايي جدي در دست است كه اين بحران مـرحلـه     

 .آغازين دوره ركود همه جانبه سرمايه داري جهاني است
آمار منتشره از سوي نهادهاي بين المللي  و آژانس هاي تخصصي سـازمـان   
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كشورهاي سرمايه داري به موازات خواست جايگزين هاي ترقيخواهانـه مـي     
بايست بر راستاي سد كردن كوشش هاي سرمايه داري براي انتـقـال هـمـه       
هزينه هاي بحران بدوش قشرهاي زحمتكش جامعه، و خواست اعمال مقررات 

 .           و قوانين ضرور براي عملكرد بازارهاي مالي و اقتصادي باشد
 
 سرمايه داري جهاني در آستانه ركود همه جانبه   .2

بحران حاضر را مي بايست نقطه اوج سلسله بحران هاي مقطعي اي دانست 
ميالدي، از مكزيك و روسيه آغـاز شـد، و        1990كه در سال هاي اول دهه 

در اقتصاد كشورهاي جنوب شرقي آسيا انجاميد،  1998  -97سپس  به بحران 
در تركيدن حباب بازار سهام صنايع الكترونـيـكـي     2000  -01و در سال هاي 

 2004-03مدرن در آمريكا خود را ظاهر كرد، و در قدم بعدي در سال هـاي    
بـا     2007زنجيره اين بحران ها در تابستان .   اقتصاد آرژانتين را زير و رو كرد

حدت يافتن بحران بازار مسكن و ورشكستگي صندوق ها و بانك هاي عمـده  
 .مسكن در آمريكا، تداوم يافت و به بحران كنوني انجاميد

زمينه هاي پيدايي اين بحران را از جمله بايد در ادامه انتقال هرچه بيـشـتـر    
عملكرد سرمايه به عرصه هاي مالي، در دو دهه اخير دانست، كه بـا ظـهـور      

ميالدي سرعت بيشتري پـيـدا      1990در نيمه دوم دهه ”  اضافه توليد“ بحران 
اين حقيقتي است كه انتقال و سرازير شدن سرمايه به عرصه مالي .   كرده است

 1970در جستجوي سود بيشتر كه از سال هاي پس از بحران اوايـل دهـه         
ميالدي تظاهر مشخص پيدا كرده بود، در شرايط نوليبراليسم حاكم از سـال       

به بعد كه برداشتن هرگونه مانع و سدي از سر راه سرمايه، در قالب كنار  1980
بانكي، را هدف خـود    -زدن همه مقررات و قوانين عمل كننده در سيستم مالي

مدافـعـان تـز      .   قرار داده است، به جنبه غالب عملكرد سرمايه بدل شده است
قابليت و توانايي بازار “، كه معتقد و مدافع ”دولت خوب، دولت كوچك تر است“

هستند در اين سال ها شرايطي را فـراهـم   ”  به تنظيم مقررات عملكرد سرمايه
كردند كه سرمايه به عوض عملكرد در عرصه توليد در جستجوي سود بيشتر و 
سريع تر به سوي فعاليت هاي مجازي، معامالت ارزي و سفته بازي گـرايـش   

 .      پيدا كرد
با شروع مرحله ركود اقتصادهاي سرمايه داري در آمريكا و اروپـا از اوايـل       

در .   ميالدي نرخ بيكاري در اين كشورها شروع به رشد كرده است 2008سال 
بـر  .   درصد رسيد 5نرخ بيكاري در اياالت متحده به بيش از  2008ماه مارس 

اساس آمار اداره اشتغال آمريكا، اشتغال غيركشاورزي در اياالت متحده در سـه  
در انگلستان در طول فقـط  .   هزار كاهش يافت 232به ميزان  2008ماهه اول 

كه تحت پوشـش تـامـيـن       (تعداد بيكاران رسمي ) مهر -شهريور(ماه سپتامبر 
روزنامه گاردين چاپ لندن در روز .   نفر افزايش يافت 32700) اجتماعي هستند

كه با ورود اقتصاد انگلستان در “ اكتبر از قول مسئوالن بازار كار افشاء كرد  16
) 1389دي مـاه      (   2010ركود، انتظار مي رود كه تعداد بيكاران تا پايان سال 
نيـروي  %  9ميليون نفر و يا 3يك و نيم ميليون نفر افزايش پيدا كند و به حدود 

 ”   .كار برسد
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هم شكل گيري و هم سرعت گسترش مرحله نهايي بحران اخيـر، كـه در       
جريان آن بي ثباتي سيستم بانكي و بازار هاي مالي مانند آتشي سـركـش از       

” جـهـانـي شـدن      “ كشوري به كشور ديگر انتقال يافت، را بايد محصول روند 
در اسناد مصوب كميته مركزي حزب ما، در سال هـاي    .  سرمايه داري دانست

 .  بارها توضيح داده شده است” جهاني شدن“اخير دررابطه با 
در اين جا ضروري است كه توضيح مختصري درباره گسترش عـمـلـكـرد       

سرمايه داري، و اثرات آن بـر    ”  جهاني شدن“در شرايط ” انحصارهاي فراملي“
 . روند بحران كنوني داده شود

اين حقيقتي است كه امكان شركت هاي فرا ملي بـراي ورود و خـروج            
سرمايه از كشورها بدون مالحظه هرگونه مقرراتي و ادامه عملكرد سوداگـرانـه   

ريسك عدم ثبات اقتصاد اين كشور ها را بـاال      ”  جهاني شدن“ آن، در شرايط 
درصد صادرات جهاني عمل مي  20از آنجا كه اقتصاد آمريكا بر پايه .   مي برد

كند، ركود اقتصادي در اياالت متحده ضرورتاٌ عامل فشارهاي سـخـتـي بـر         
اقتصادهاي پيش رفته در اروپا و ژاپن و اقتصاد كشورهايي نظير چين و هـنـد     

 .خواهد بود
با باز كردن مرز ها بر روي ”  جهاني شدن“ از سوي ديگر، در سال هاي اخير 

واردات توليدي انحصارهاي سرمايه داري، و صادرات مواد خـام و مـعـدنـي         
كشورهاي در حال توسعه با قيمت ها و شرايط نازل، عمالٌ انتقال منابع از ايـن  

بـر طـبـق      .   كشورها به كشورهاي سرمايه داري پيشرفته را موجب شده انـد 
، 2007سازمان ملل در سـال      ”  گزارش وضعيت و دورنماي اقتصادي جهان“ 

جريان خالص منابع از كشورهاي پيشرفته سرمايه داري به كشورهاي در حـال  
نه فـقـط    2006ميليارد دالر بود، در سال  40بالغ بر  1995توسعه كه در سال 

ملل، دال بر آن است كه رشد ساالنه توليد ناخالص ملي در اقـتـصـاد      
درصد بود، در    4الي  3بين 2006تا  2004جهان كه در بين سال هاي 

بر اسـاس بـر آورد         .   يك ساله اخير در آستانه ركود قرار داشته است
كه توسط نهادهاي وابسته ”  اوضاع و دورنماي اقتصادي جهان“ گزارش 

و مسئول سازمان ملل منتشر مي شود، اين رشد در خوش بينانه تـريـن   
اين در حالي است كه بـه  .   شرايط  يك و هشت دهم درصد خواهد بود

ارزيابي تحليل گران اقتصادي، و برپايه آخرين اطالعات  اقتصـادهـاي   
انگلستان، آلمان و فرانسه از ابتداي سال جديد مسيحـي داراي رشـد       

 .نسبي منفي بوده اند و هم اكنون در مرحله ركود قرار گرفته اند
بحران سيستم مالي سرمايه داري در ماه هاي اخير با فرو ريـخـتـن     

سيستم بانكي عمده ترين كشور هاي سرمايه داري، تزلزل سـيـسـتـم     
اعتباري و سقوط ارزش سهام در بازارهاي مالي ابعاد همه جانبه اي بـه  

ميانگين صنعتي داو “ طي  يك هفته در مهرماه جاري .  خود گرفته است
درصـد  18به مـيـزان     )  مشخصه اصلي ارزش بازار سهام آمريكا(” جونز

” وال استـريـت  “ تريليون دالر از ارزش سهام  4/2سقوط كرده و حدوداٌ 
شماري از عمده ترين بانك هاي آمريكا و انگلستان .   كاسته شده است

در يك سال اخير يا ورشكست شده، يا توسط بانك هاي ديگر به قيمت 
هاي نازل خريداري شده اند، و يا در آستانه ورشكستگي كامل با قبـول  
تزريق ميلياردها دالر توسط دولت هاي سرمايه داري عمالٌ  كـنـتـرل      

دولت انگلستان در نيـمـه اول     .  دولتي بر عملكرد خود را قبول كرده اند
مهرماه، نزديك به يك تريليون دالر براي نجات سيستم بانـكـي ايـن      

همزمان با اين حركت، نمايندگان كنگره ايـاالت    .   كشور اختصاص داد
ميليارد دالري يي را براي ممانعت از سـقـوط    700متحده اليحه اعتبار 

بانك هاي اين كشور و ايجاد اعتماد در بازار هاي مالي بـه تصـويـب        
تريليون يـورو، بـراي      2رساندند و كشورهاي اتحاديه اروپا نيز بيش از  

جلوگيري از فروپاشي سيستم مالي اروپا،  به بانك هاي عمده اروپـائـي   
بحران حاضر كه در ابتدا به دليل سقوط بازار مسـكـن و     .  كمك كردند

نگراني هاي جدي درباره عدم امكان باز پرداخت هزاران ميليـارد دالر    
در آمريكا آغاز شد، در ادامه نه فقط به  2007وام هاي مسكن، در سال 

بانكي جهان را     -اروپا و آسيا سرايت كرد، بلكه تمامي سيستم اعتباري
اين بحران نمايشگر تضاد دروني و غير قابل حل سيستمي .   دربر گرفت

است كه از سوئي از اختصاص منابع ضرور و كافي براي توسعه انسانـي  
و اقتصادي سر باز مي زند، از سوي ديگر سرمايه هاي عظيمي را بـه      
فعاليت هاي كازينوئي، غيرمولد و با ريسك بـاال در عـرصـه مـالـي            

 .  اختصاص مي دهد
مسئله قابل تأمل اين است كه اكثر بانك هاي اصلـي كشـورهـاي      

ميالدي  1980سرمايه داري به طور گسترده اي از اوايل سال هاي دهه 
شبيـه  ( در گير داد و ستدهاي سئوال برانگيز با قروض و وام هاي بانكي 

عملكرد سفته بازي در سيستم مالي سنتي ايران كه سفته هاي مدت دار 
رشد بي حد و مـرز    .  بوده اند)  با دو ارزش متفاوت اسمي و واقعي بودند

اقتصاد مصرفي از طريق رواج كارت هاي اعتبـاري، دادن وام هـاي         
مسكن، بدون در نظر گرفتن امكان واقعي وام گيرنده و يا ارزش واقعـي  

موسسه هاي مالي و اقتصادي بر پايه اعتبار ”  خريد“ ملك مورد معامله، 
و قرضه هاي بي پشتوانه، كه به يك فعاليت كازينوئي در بـازار هـاي       

و ايـن  .   مالي دامن زد، از جمله عوامل مهم زمينه ساز اين بحران بودند
همه بر مبناي دادن اعتبار هاي بي حساب و كتاب به نسل جديـدي از    

 .  بازار مالي ممكن بوده است” دالالن“و ” سرمايه داران“
اكنون فاش شده است كه برخي از بزرگترين بانك ها در دهه اخير به 
ازاي هر يك دالري كه در صندوق خود داشته اند، اقدام به دادن بيـش  

دالر وام كرده اند، در صورتي كه در سيستم هاي بانكي با ثبـات   30از 
در چنين شرايطي با ظـهـور     .  برابر نبايد باالتر رود 6تا  5اين نسبت از 

اولين نشانه هاي سقوط سيستم بانك هاي مسكن تـمـامـي اجـزاي         
سـقـوط   .   سيستم بانكي يكي پس از ديگري دومينو وار سقوط كـردنـد  

نورثـرن  “ در اياالت متحده و يا ”  ليمن برادرز“ بانك هاي عظيمي چون 
در انگلستان، در چند ماه گذشته، در چنين شرايطـي بـه وقـوع        ”  راك

 .  پيوست
نيروهاي ترقي خواه و پيشرو مدافع طبقه كارگر در كشورهاي مختلف 
جهان، بر پايه تحليل هاي مشخص و بر پايه شرايط عيني سـعـي بـر      

 -ايدئولوژيك در رابطه با بحران مالي  -نتيجه گيري هاي ضرور سياسي
اقتصادي سرمايه داري و افشاء ناتوانائي هاي ذاتي آن و تنظيم برنـامـه   

اين بحران افشاگر نادرستي تمامي تبليـغـات دو     .   مبارزاتي خود هستند
دهه اخير نوليبراليسم در رابطه با توان سرمايه داري بر تنظيم عملـكـرد   

  11ادامه در صفحه    مبارزه زحـمـتـكـشـان در          .   بازار و غلبه بر تضادهاي ذاتي خود است

 ...ادامه گزارس هيئت سياسي 
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ميليارد دالر به كشورهاي سـرمـايـه       657معكوس شده، بلكه به انتقال 
 .  داري پيشرفته تبديل شده است

سرمايه داري همچنين به تمركز ثروت و منـابـع زيـر      ” جهاني شدن“
گزارش سـرمـايـه    “ بر طبق .   نظارت انحصارهاي فرا ملي انجاميده است

 2007، كه از سوي سازمان ملل منتشر مي شود، در سال ”گذاري جهاني
ميليارد دالر رسيد كـه     1833سطح سرمايه گذاري مستقيم در جهان به 

. درصدي را نشان مـي دهـد      30يك افزايش  2006در مقايسه با سال 
شركت فـرا     79000براساس همين گزارش توليد كاال و خدمات توسط 

افزايـش  2007شركت خارجي وابسته به آن ها در سال  790000ملي و 
.  تريليـون دالر فـزونـي يـافـت            15ارزش سهام آن ها از مرز .   يافت

نهادهاي وابسته به سازمان ملل تخمين مي زنند كه ميزان فروش توسط 
تريليون دالر بوده اسـت     31بالغ بر  2007انحصارهاي فرا ملي در سال 

عرصه .  درصدي را نشان مي دهد21كه نسبت به سال قبل آن افزايشي 
كمپاني هاي تـولـيـد    .   عمل انحصارهاي فرا ملي درحال گسترش است

، ” شـل “ ،   ” بريتيش پـتـرولـيـوم      “ ، ” جنرال الكتريك“ كاال و نفتي نظير 
بزرگترين انحصار فـرا     25باالترين رتبه را در ليست ”  فورد“ ، و ” تويوتا“ 

كمپاني هاي عرصه خدمات، از جمله خدمات .  ملي جهان اشغال مي كند
 100زيربنائي، در طول دهه گذشته رشد كرده و اكنون يك پنجم ليست 

 .  بزرگ ترين شركت هاي فرا ملي را تشكيل مي دهند
.  تضاد هاي ذاتي خود را در بر داشته اسـت   ”  جهاني شدن“ البته روند 

براي توافقي بين المللي بـر سـر     ”  دوحه“ اينكه دور مذاكرات موسوم به 
مقررات حاكم بر تجارت، صادرات و واردات و سرمايه گذاري در كشورها  
در چهارچوب سازمان تجارت جهاني در سال هاي اخير به بـن بسـت       

كشورهاي در حال توسعه آسيـا و آفـريـقـا         .  رسيده در اين رابطه است
معترض اند كه اياالت متحده و اتحاديه اروپا حاضر به كاهش سيسـتـم   
يارانه اي هنگفت براي محصوالت كشاورزي در كشورهاي خود نيستند، 

اياالت متـحـده و     .   و اين عمالٌ  امكان رقابت عادالنه را از بين مي برد
اتحاديه اروپا در حالي كه كوشش دارند كشورهاي درحال توسعه را وادار 
كنند كه تعرفه هاي خود را در رابطه با واردات محصوالت كشـاورزي و    
مصنوعات صنعتي كاهش دهند و بخش خدمات خود و از جمله بـخـش   
هاي مالي و اجتماعي را براي ورود سرمايه خارجي بگشايند،   بـه طـور     

البته بـيـن ايـاالت      .  مصرانه بازارهاي داخلي خود را محافظت مي كنند
متحده و اتحاديه اروپا تضادهاي مشخصي در مورد يارانه مـحـصـوالت    

يكي از نكات قابل توجه در ايـن رابـطـه اقـدام         .  كشاورزي وجود دارد
هماهنگ كشورهاي در حال توسعه در جريان اجالس هـاي سـازمـان      

گـروه  “ تجارت جهاني و ايجاد گروه بندي هاي متفق المنافعي از قبيـل    
و غيره، براي مقاومت متحدانه در مقابل انحصارات بين الملـلـي و     ”  33

 .كشورهاي سرمايه داري بزرگ است
سياست هاي نوليبرالي كه از سوي كشورهاي سرمايه داري در دوره     

اعمال مي شود، عمالٌ به گسترش نابرابري ها در جهـان  ”  جهاني شدن“ 
در رابـطـه بـا        ”   2008/2007توسعه انساني “ گزارش .   انجاميده است

گسترش نابرابري ها تائيد كرده است كه نابرابري هـاي مـالـي بـيـن          
در حالي .    كشورها و همچنين در درون كشورها افزايش پيدا كرده است

دالر در روز در آمد دارد، فقـط   2درصد جمعيت جهان كه كمتر از 40كه 
% 75ثروتمند جهان صـاحـب     %  20درآمدهاي جهان است، %  5صاحب 

درصد جمعيت جهان در    80همچنين بيش از .  درآمدهاي جهاني هستند
كشورهايي زندگي مي كنند كه سطح اختالف درآمد در آن ها در حـال    

اوت  28بر اساس آخرين برآورد بانك جهاني كه در تاريخ .  افزايش است
منتشر شد تعداد ققيران جهان به رقم باور نكردني يك ميليارد و    2008

چهار صد ميليون نفر رسيده است و بيش از دو و نيم ميليـارد نـفـر بـا         
 . دالر در روز زندگي مي كنند 2درآمدي كمتر از 
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 1386تحوالت يك ساله اخير صحت تحليل مصوب پلنوم مردادمـاه    
منافع امپرياليسم جهاني و در راس آن امپرياليسم آمريكا با جنگ و “ :  كه

. را بار ديگر مورد تائيد قـرار مـي دهـد       ”  نظامي گري گره خورده است
تحليل گران ترقي خواه استدالل مي كنند كه محافظه كاران نـو كـه       

پس از پيروزي سئوال برانگيز جورج بوش، كنترل  2000درانتخابات سال 
سياست گذاري آمريكا را به دست گرفتند، از همان آغاز و آگاهانه نظامي 

ديك چني، معاون رئيس جمهور، و دونالـد  .  شدن اقتصاد را ترويج كردند
رامسفلد، وزير دفاع اين كشور كه در خدمت منافع انحصارهاي تسليحاتي 

 2000  -01عمل مي كردند، معتقد بودند كه بحران اقتصادي سال هاي 

دولت جـورج    .  را مي توان از طريق افزايش توليدات نظامي مهار و كنترل كرد
به محور سياست هاي خود، و   ”  جنگ برضد  تروريسم“ بوش با ترفيع سياست 

عمدتاٌ بر پايه گسترش عدم موازنه تجاري اين كشور و فروش اوراق قرضـه و    
بدهي در سطح جهان توانسته است كه مخارج عظيم ماجراجويي هاي نظامـي  

جنگ بـرضـد      “ خود را در افغانستان، عراق و منطقه خاورميانه  در زير پوشش 
بودجه نظامي آمريكا درسال هاي اخير به طور بي سابقه .   تامين كند”  تروريسم

 4،  بـه    2000توليد ناخالص ملي در سال %  3و تصاعدي باال رفته و از ميزان 
بودجه نظامي مصوب در مـجـلـس        . افزايش يافته است 2005درصد در سال 

ميـلـيـارد دالر       612نمايندگان آمريكا در اولين روزهاي مهر ماه جاري بالغ بر 
راي بود، يعنـي   39راي در مقابل  392تعداد آرا براي تصويب اين بودجه .  است
نمايندگان مجلس نمايندگان از هر دو حزب جمهوري خواه و دموكرات، از % 90

ميليارد دالر  69اين بودجه همچنين شامل نزديك به .   اين طرح حمايت كردند
اگـر  .  هزينه اختصاص داده شده به عمليات نظامي در عراق و افغانستان اسـت   

ارقام ديگر در رابطه با ساختارهاي متنوع قوه اجرائيه اياالت متحده را در نـظـر   
در .   بگيريم، سطح واقعي بودجه به بيش از يك تريليون دالر بالغ خواهد شـد   

حقيقت بودجه نظامي اياالت متحده اكنون به تنهايي برابر بـا بـودجـه هـاي         
 . نظامي تمامي كشورهاي ديگر جهان بر روي هم است

ما بر اين باوريم كه امپرياليسم براي غلبه بر آثار بحران ذاتي خود، و حـفـظ   
شرايط براي ادامه و تشديد استثمار، مصمم به غلبه بر مقاومـت تـوده هـا و          

سلسله تحوالتي كـه  .  زحمتكشان، و لذا بهره گيري از سياست نظاميگري است
در اواسط مردادماه جاري در رابطه با حمله نظامي ماجراجويانه و تحريك آميـز  
دولت گرجستان به جمهوري خودگردان اوستياي جنوبي انجام پذيرفت، و سعي 
بر گسترش درگيري به يك جنگ تمام عيار با فدراسيون روسيه را بايد در ايـن  

اكنون شواهد قدرتمندي در دست است كه اياالت متحده و .   راستا ارزيابي كرد
اتحاديه اروپا كه در دو ساله اخير از سير تحوالت در روسيه و جهت گيري هاي 
مستقل دولت اين كشور در تدوين سياست هاي اقتصادي و ديپلـمـاتـيـك، و       
همچنين شركت موثر آن در ابتكارات مهمي نظير ايجاد پيمان شـانـگـهـاي،       
. خشمگين هستند، رهبري گرجستان را به اين ماجراجويي تشـويـق كـردنـد        
موضعگيري هاي دولت هاي عضو ناتو و اركستر پر سر و صداي رسانه هـاي    
غربي در مذمت و محكوميت  اقدام روسيه به عقب نشاندن ارتـش مـتـجـاوز       
گرجستان و به رسميت شناختن جمهوري هاي اوستياي جنوبي و آبخازيـا، آن    
چنان شرايطي را ايجاد كرد كه نهايتاٌ به كنار گذاشتن فدراسيـون روسـيـه از        

آمريكا و برخي متحدان آن مي كوشند كه با بهره گيـري  .   منجر شد ” 8گروه “ 
از اين شرايط عضويت گرجستان و اوكرائين در پيمان ناتو را قطعي كنند، امري 
كه در فروردين ماه در جريان تصميم گيري هاي شوراي ساالنه ناتو بر پـايـه     
شرايط حساس اين منطقه، و مخالفت روسيه با گسترش ناتو در جهت شرق و   

 .    اختالفات ريشه دار ارضي و مرزي مورد مخالفت قرار گرفته بود
حزب توده ايران بر اين اعتقاد است كه در حقيقت جنگ و تسلط طلـبـي را     

امپرياليسم  از يك سـو از      .  نمي توان از ماهيت سرمايه داري جهاني جدا كرد
جنگ براي تامين تسلط خود بر بازار ها و منابع اوليه جهان بهره مي گيرد، و از 
سوي ديگر با ادامه توليد و فروش تسليحات فوق مدرن و گسترش كـنـسـرن      
هاي تسليحاتي و توجيه اين سياست از طريق دامن زدن به جنـگ و ايـجـاد        

  .تشنج در جهان، به سامان يابي اقتصاد خود مي پردازد
  

 گسترش حيطه عمل ناتو
اياالت متحده در دو دهه گذشته  فعاالنه سياست گسترش پيمان نـاتـو در       

به دنبال پيوستـن كشـورهـاي      .   كشورهاي اروپاي شرقي را دنبال كرده است
حاشيه درياي بالتيك و جمهوري هاي چك، لهستان، و مجارستان به پـيـمـان    
ناتو، اياالت متحده اكنون هدف تسهيل و تسريع پيوستن اوكرائين و گرجستان 

از سوي ديگر، طرح اسـتـقـرار      .   به اين پيمان را در مقابل خود قرار داده است
سيستم دفاع ضدموشك هاي باليستيكي آمريكا در جمهوري چك و لهسـتـان   
شديداٌ نگراني و مخالفت روسيه را كه امنيت خود را در قبال آن در مـعـرض       

 .  تهديد مي بيند، برانگيخته است
و در آغـار         1948مارس سال  17كشورهاي تشكيل دهنده پيمان ناتو در 
منشور سازمان ملل متـحـد    52و51حيات اين پيمان، عمل خود را بر پايه مواد 

نه در منشور سازمان ملل و نه در قرارداد پايه گذاري پيـمـان   . توجيه مي كردند
. ناتو حق هيچ گونه مداخله نظامي در كشور هاي ديگر به آن داده نشده اسـت   

در صورتي كه يكي از “ :  در ماده چهار قرارداد بروكسل به صراحت قيد شده بود
امضا كنندگان قرار داد مورد تجاوز مسلحانه قرار گيرد، ديگر امضا كنندگان، بـر  

منشور  سازمان ملل متحد، با تمام وسائلي كه در اختيار دارنـد،     51اساس ماده
نظامي و غير آن، به  كشور مورد تجاوز ياري كنند و بال فاصله بايد به شـوراي  
امنيت سازمان ملل اطالع دهند تا تصميم هاي الزم از سوي آن شورا اتـخـاذ      

 ”.شود
علت وجودي اين سازمان ظاهرأ مقابله با تهديد ها ي شوروي بود كه  در     
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بر اساس پيمان تشكيل ناتو حـيـطـه    .  مقابل آن پيمان ورشو تشكيل شد
عمل اين پيمان  اروپا  بود و اينكه  به كار گيري اسلحه  فقط در صورت 

اما پـس از فـروپـاشـي           .  تجاوز به يكي از امضا كنندگان آن مجاز بود
شوروي  و انحالل پيمان ورشو، ناتو نه فقط منحل نشد بلكه گسـتـرش    
يافت و با تغييراتي  كامأل مغاير با منشور سازمان ملل عمأل وكـامـأل از     

به صورت يك سازمان تمـام  ”   دفاعي“ صورت يك سازمان حتي ظاهرأ 
ناتو، نخست .   عيار تجاوزگري  و مد اخله نظامي در سراسر جهان در آمد

و عضو سازمان ملل، بـا   براي تكه پاره كردن كشور مستقل  يوگسالوي
يك نقشه از پيش طراحي شده به  آن حمله ورشد بدون انكه اين كشور  

و امروز ناتو .   به عضوي ازاعضاي ناتو حمله ويا حتي تهديدي كرده باشد
در افغانستان مشغول جنگي  تمام عيار همراه  با كشتار مردم بي سـالح  

مداخله نـظـامـي نـاتـو در          .   آن ديار به بهانه  مبارزه با تروريسم است
 . افغانستان از هر جهت و كامأل مغاير با منشور سازمان ملل  است

و اما شگفت انگيز تر آن است كه، بنا به گزارش رويتـر، كـه در           
اواخر مهرماه ازمجارستان مخابره شد،  دبير كل ناتواعالم كرده است كه 

گـوئـي   ( اعضاي ناتو  بايد بودجه و كار آئي نظامي خود را  افزايش دهند 
عالوه بر اين مـاه    ).   اصأل  هيچ بحران مالي هم در دنيا رخ نداده است

گذشته آقاي بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد، در اقدامي بـي    
سابقه تفاهم نامه اي را امضا كرد كه بر اساس آن  پيمان آتـالنـتـيـك     

به رسميت شناخته مي “  حافظ صلح “ به مثابه يك سازمان )  ناتو( شمالي 
 !شود
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تحوالت بغرنج منطقه خاورميانه در دوره مورد گزارش، مثالي مشخص 
در رابطه با نظاميگري امپرياليسم و ادامه تالش هاي آن براي تثـبـيـت    

ادامه اشغال عـراق، شـرايـط      .   حاكميت همه جانبه خود بر منطقه است
بحراني فلسطين و لبنان، گسترش درگيري ها در افغانستان و تـحـوالت   
بغرنج و خطرناك پاكستان، همگي نشانه هايي از عواقب خونبار و فاجعه 

 .بار سياست هاي امپرياليسم آمريكا در منطقه دارند
اياالت متحده، كنترل منطقه خاورميانه و غرب آسيا را از نظر مـنـافـع    
استراتژيكي خود، و از جمله دستيابي كامل بر منابع انرژي و نفت و گـاز  

طـرح اسـتـراتـژيـك        .   منطقه، نه فقط ضروري بلكه طبيعي مي دانـد   
،  كه سياست هاي كنوني آمريكا و متحدان ناتويي آن ” خاورميانه بزرگ“ 

براي كنترل خاورميانه دقيقاٌ در راستاي پياده كردن آن تنظيم شده انـد،    
در اسناد مصوبه پلنوم هاي گذشته حزب مورد بررسي و تحلـيـل قـرار      

طرح امپرياليسم براي تامين و گسترش هژموني خـود در      .   گرفته است
تمامي منطقه وسيع خاورميانه، از عراق گرفته تا افغانستان، از مصـر و      

” خاورميانه بـزرگ “ لبنان گرفته تا ايران، حساب شده و همخوان با طرح 
در فلسطين و در لبنان، اياالت متحده در تـالش بـراي حـفـظ           .  است

” تفرقه بينداز و حكومت كن“موقعيت نيروهاي وابسته به خود، استراتژي 
اياالت متحده كه دو سال پيش، از تـجـاوز آشـكـار       .  را تعقيب مي كند

اسرائيل به لبنان حمايت كرد، در شرايط كنوني كوشش خود را متـوجـه   
تقويت موضع نيروهاي وابسته به غرب در دولت و ارگان هاي حكومتـي  

 . اين كشور كرده است
در شرايط ضعف و تفرقه نيروهاي مردمي فلسطين، دولت اسرائيل بـا    
آگاهي از حمايت اياالت متحده از عملكرد استعمارگرانه خود، به اشغـال  
اراضي فلسطيني، گسترش شهرك هاي يهودي نشين در كرانه غربي، و 
به تحليل بردن توان بالقوه جنبش مردم فلسطين و نمايندگان سيـاسـي   

شكست كنفرانس آناپوليس در سال گذشته، شـاهـد     .  آن ادامه مي دهد
ديگري بر اين حقيقت است كه اسرائيل به هيچ روي آمادگي تـخـلـيـه     
شهرك هاي يهودي نشين، توقف حمالت نظامي به مـردم بـي دفـاع        
فلسطيني و قبول تشكيل يك دولت مستقل فلسطين، در اراضي اشغالـي  

حزب توده ايران ادامه تفرقه و درگيري نيروهاي فلسطيـنـي را     .  را ندارد
ما ادامه اين شرايط را نه فقط براي مـردم  .   بسيار منفي ارزيابي مي كند

فلسطين بلكه براي منافع همه مردم و كشورهاي منطقه خاورميانه زيان 
حزب توده ايران بر اين باور اسـت كـه     .   آور و مخرب ارزيابي مي كنيم

مادام كه مسئله فلسطين در راستاي منافع مردم فلسطين و بـر اسـاس     
قطعنامه هاي سازمان ملل متحد حل نشود، خاورميانه روي صـلـح را         

ما همدوش همه نيروهاي صلح طلب و مترقي منطـقـه و     .   نخواهد ديد
جهان مبارزه براي حل مشكل فلسطين، پايان اشغال عراق و بر چـيـده     

 .شدن تمامي پايگاه هاي نظامي آمريكا در منطقه را ادامه خواهيم داد
 

توسط آمريكا و متحدان آن، و ادامه جنگ و درگيري در ايـن   عراقاشغال 
كشور همسايه غربي ميهن ما، شرايط ويژه اي را ايجاد كرده كـه تـمـامـي         

بر طبق برآوردهاي سازمان .  خاورميانه و وراي آن را تحت تاثير قرار داده است
تاكنون  2003هاي بي طرف و معتبر بين المللي، از زمان شروع جنگ در سال 

نزديك به يك ميليون شهروند غيرنظامي عراقي كشته، ميليون ها نفر مجبـور  
اجتماعي اين كشور به كـلـي مـخـتـل          -به مهاجرت شده، و حيات اقتصادي

نيروي نظامـي و     200000اياالت متحده با استقرار نزديك به .   گرديده است
ميليارد دالر و قـبـول      500هزاران مزدور و كنتراتچي و هزينه يي نزديك به 

نظامي آمريكايي هنوز نـتـوانسـتـه      4000فشار سياسي ناشي از مرگ بيش از 
نيروهاي ترقي خـواه و    .   است ثبات مورد نظر خود را در اين كشور برقرار كند

مردمي عراق، در شرايطي چنين دشوار، در حالي كه از يك سو براي خـاتـمـه    
اشغال كشور مبارزه مي كنند، از سوي ديگر سعي به باز سـازي اقـتـصـادي،       

بايد اذعان داشت كه عوامل بين المللـي  .  اجتماعي و فرهنگي كشور خود دارند
و منطقه اي مبارزه مردم عراق را به طور ويژه اي تحت تاثيـر قـرار داده و         

گرچه نيروهاي دموكراتيك و مردمي عراق، و از .   مشكل و پيچيده كرده است
جمله حزب كمونيست عراق، توانسته اند در رابطه با ايجاد نهادهاي حقـوقـي،   
قانونگذاري و مجريه كشور دستاوردهاي مهمي داشته باشند، اما حقيقت ايـن    
است كه شرايط سياسي كشور و عملكرد نيروهاي افراطي اپوزيسيون ارتجاعي 
و جناح هاي ارتجاعي دولت حاكم، نگراني هاي جدي اي در ميان مردم عراق 

 . به وجود آورده است
در ماه هاي اخير مذاكرات دولت عراق و اياالت متـحـده در رابـطـه بـا            

كه در بر دارنده جدول بندي زماني خـروج نـيـروهـاي         ”  موافقتنامه امنيتي“ 
امنيتي عراق با اياالت متحده است، وارد  -اشغالگر از عراق و روابط آتي نظامي
مسئله حاكميت ملي يكپارچه عراق به طور .   مرحله تعيين كننده اي شده است

اعاده واقعي حاكميت ملي عـراق بـه       .  ويژه اي در دستوركار قرار گرفته است
معني خاتمه اشغال، تامين كنترل دولت منتخب عراق بر تمامي اراضي آن، لغو 
. قطعنامه هايي كه عراق را عمالٌ تحت الحمايه سازمان ملل قرار داده، اسـت   
حزب كمونيست عراق به طور فعال، سازنده و موثري در اين شرايط بـغـرنـج      
مبارزه ملي شركت دارد و تشكيل يك جبهه ميهني براي پيشبرد خواست هاي 

حزب كمونيست عـراق  .    مردم را هدف اين مرحله مبارزه خود قرار داده است
در سلسله بيانيه هايي خطاب به سران سياسي كشور خواستار شركـت هـمـه      
نيروهاي سياسي در مراحل مختلف مذاكرات و تضميـن شـفـافـيـت آن، و            
همچنين سازماندهي حمايت افكار عمومي عراق از موضع مذاكره كنـنـدگـان    

 . ميهني و رفع اشغال بيگانه است -عراقي در ارائه خواست هاي ملي
 
در افغانسـتـان   ” ناتو“نتيجه جنگ نيروهاي وابسته به پيمان  -افغانستان 

.  سال از شروع آن، در يك كلمه بايد فاجعه بار ارزيابي كرد 7را، پس از گذشت 
به گزارش رسانه هاي گروهي افغانستان به سرعت به كشوري كه  عملـكـرد   
نهاد هاي پايه اي آن به شدت زير سئوال است، عمالٌ چندپارچه شده و دولـت  
مركزي آن جز در مناطقي محدود عملكرد ندارد، و در اساس در حال تبـديـل   

 .شدن به يك فاجعه دهشتناك است
، نماينده سازمان ملل در بوسني، كه سـال گـذشـتـه       ” پدي اَشداون“ آقاي 

مأموريت جديدي تحت عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در كـابـل را     
 ”.خوريم ما داريم در افغانستان شكست مي“نپذيرفت آشكارا اعالم مي كند كه 

كشورهاي موتلفه اياالت متحده و عضو ناتو با توجه به مشكالت نظامي اي 
كه در افغانستان با آن مواجه بوده اند در رابطه با عقالني بودن ادامه جنگ و   

در .   ماموريت دادن به نيروهاي نظامي خود سئوال هاي جدي مطرح كرده اند
بهمن ماه گذشته كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا، مجبور به مذاكرات 

فـرانسـه،   .  جدي با نمايندگان كشورهاي عضو ناتو درباره بحران افغانستان شد
آلمان و كانادا در طول سال گذشته در رابطه با تقاضاي آمريكا براي تـمـديـد    

در بيشتر كشورهاي عضـو نـاتـو        .  حضورشان در افغانستان جواب رد داده اند
براي نمونه، در بريتانيا به . مخالفت مردمي با جنگ افغانستان تشديد شده است

شود، از جمله  رغم تالش زيادي كه براي تقويت حمايت از نيروهاي نظامي مي
هاي پرشور از خطوط مـقـدم    هاي نظامي و انتشار گزارش با به راه انداختن رژه

نـظـامـي     7800از مردم خواهان بازگشت سريع تمام  %62ها،  جبهه در رسانه
 .انگليسي هستند

اخبار رسانه هاي جهان به روشني بيانگر گسترش و تشديد فعاليت  نيروهاي 
آمار خود نيروهاي ناتو گوياي آن   .  وابسته به طالبان و مسلمانان افراطي است

شمار حمله به نظاميان غربي و دولتي افغان تقريباً يك  2007است كه درسال 
در حالـي  .  انجام گرفت”  عمل عمده“ مورد  9000سوم افزايش يافت، و بالغ بر 

ها در جنوب و در مناطق تجمـع و     از اين حمله%    70كه ناتو مدعي است كه 
فعاليت طالبان رخ داده است،  تخمين زده مي شود كه در حال حاضر طالبـان  

هـاي     در همين احوال، حـملـه    .  خاك افغانستان حضور دائمي دارند%    54در 
بـه مـرز        2007هوايي نيروهاي ائتالف نظامي به سركردگي آمريكا در سال 
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در سال .  برابر رقم مشابه در دو سال پيش بود 20مورد رسيد، كه  3572
گذشته شمار غيرنظاميان كشته شده توسط نيروهاي ناتو بيشتر از كشتـه  

هاي انتحاري بـه تـعـداد       گذاري شدگان توسط طالبان بود و ميزان بمب
 . مورد در سال افزايش يافت 140سابقه  بي

اين جنـگ نـه     .  جنگ نيرو هاي ناتو در افغانستان پيروز شدني نيست
صلح و پيشرفت به ارمغان آورده است نه آزادي، و هيچ دورنمايـي هـم     

هـاي     كن كردن شبـكـه   به جاي ريشه.  شود براي چنين چيزي ديده نمي
. ها شده است تروريستي، اين جنگ موجب گسترش و افزايش اين شبكه

.  افغانستان به مهمترين مركز توليد و صدور هروئين تبديل شـده اسـت    
امكان واقعي صلح در افغانستان تنها در صورت خروج نيروهاي نظـامـي   
خارجي به عنوان بخشي و جزئي از يك توافق سياسي محقق خواهد شد 

 .كه مردم افغانستان در آن كالم آخر را بزنند
 

در مرز هاي شرقي ميهن مان در سال گذشته دستـخـوش    پاكستان
تحوالت خشونت آميز سـيـاسـي و      .  تحوالت تند و پر شتابي بوده است

قومي، موج نا آرامي هاي مردمي و گسترش افراط گرايي اسالمي در اين 
كشور، كه در هفته هاي اخير اثرات آن را از جمله در حمله تروريستي و   
.   كشتار صدها تن در مومباي شاهد بوديم، ابعاد وسيعي يـافـتـه اسـت        
انزواي سياسي و نفي مشروعيت رژيم پرويزمشرف، رئـيـس جـمـهـور        

در جريان اعتراضات مردمي در مخالفت بـه   1386پاكستان، در تابستان 
عزل رئيس ديوان عالي كشور و استقرار وضعيت ويژه در اين كشور  بـه  

اياالت متحده كه پاكستان را يكي از اصلي ترين مـتـحـدان    .   اوج رسيد
خود در غرب و جنوب آسيا مي داند و در ربع قرن اخير با حمايت مستقيم 
از برگماشتگان نظامي خود سعي به حفظ اين پايگاه نفوذ خـود داشـتـه      

ايـاالت  .  است، شديداٌ نسبت به تحوالت دو ساله اخيـر حسـاس اسـت       
متحده در سال هاي اخير نسبت به توانايي مشرف به ايجاد يك حكومت 
باثبات در كشور و به ويژه منزوي كردن و از دور خارج كردن نيـروهـاي   

 . اسالمي افراطي ترديد هاي جدي پيدا كرده بود
دولت پاكستان در تالش براي حفظ ثبات حكومتي و موقعيت خود بـا  
اسالم گرايان ايالت هاي شمالي در حاشيه مرزهاي افغانستان توافقنامـه  

اين امر براي اياالت متحده كه در   .   رسمي عدم تعرض امضاء كرده بود
ميليـارد دالر بـه دولـت           12سال هاي اخير در راستاي كنترل منطقه 

از سوي ديگـر ايـن     .  مشرف كمك مستقيم كرده است، قابل قبول نبود
مواضع و عملكرد دولت مشرف موقعيت دولت سرسپرده حميد كرزاي در 
افغانستان را به شدت متزلزل كرده و امكان پيروزي نيروهاي نـاتـو در       

تالش ايـاالت  .  مبارزه با طالبان را زير عالمت سئوال جدي قرار داده بود
لـيـگ   “ و   ”  مردم“ متحده به ترغيب نحبگان سياسي پاكستان در حزب 

وابسته به نواز شريف، نخست وزيران دولت هـاي قـبـل از          ”  اسالمي
كودتاي مشرف به ايجاد نوعي حكومت ائتالفي را بايد در چنين زميـنـه   

پرويز مشرف زير فشار اربابان آمريكائي خود در پـائـيـز    .  اي بررسي كرد
به برخي مصالحه ها و از جمله قبول بازگشت بي نظير بـوتـو از      1386

تبعيد خارج كشور، كناره گيري از مقام فرماندهي كل قوا، خاتمه شرايـط  
اضطراري و اعاده دموكراسي، و قبول اينكه بي نظير بوتو، رهبـر حـزب     

پاكستان، پس از انتخابات دي ماه گذشته به نخـسـت وزيـري      ”  مردم“ 
اما ترور خانم بي نظير بوتو در جـريـان مـبـارزات       .  انتخاب شود، تن داد

انتخاباتي، شكست سخت حزب حامي مشرف و نيروهاي اسالمي افراطي 
و عملكرد سئوال برانگيز مشـرف     1386در انتخابات پارلماني بهمن ماه 

در نقض پايه اي ترين موازين دموكراتيك، شرايطي را به وجود آورد كه 
باقي ماندن او در مقام رياست جمهوري غير ممكن و حتي از نظر اياالت 

در انتخابات پارلماني ائـتـالف حـزب      .   متحده نيز غير قابل حمايت بود
به پيروزي قاطعي ”  حزب عوامي ملي“ و ”  ليگ اسالمي پاكستان“ مردم، 
با كناره گيري ژنرال پرويز مشرف از رياسـت جـمـهـوري، و         .   رسيدند

پاكستان به رياست ”  مردم“انتخاب آصف علي زرداري، رهبر جديد حزب 
جمهوري در شهريور ماه، دوره جديدي در حيات سياسي اين كشور آغـاز  
شده است كه از مشخصه هاي ويژه آن بي ثباتي سياسي، نقش پررنـگ  
نيروهاي مذهبي تندرو، و عملكرد غير مسئوالنه مقامات آمريكـائـي در     

حمالت مكرر هواپيما ها و هليكوپترهاي نظامـي  .   قبال اين كشور است
آمريكا به واحد هاي مسلح طالبان و افراطيون اسالمي كـه در ايـاالت       
.  شمالي پاكستان مستقر هستند، جو متنشنجي را به وجود آورده اسـت     
دولت پاكستان كه شديداٌ از سوي افكار عمومي جريحه دار شده تـحـت   
فشار است، تهديد كرده كه اين تجاوزات را نمي پذيرد و با آن بـرخـورد   

شرايط كنوني در پاكستان كه صاحـب  .    قاطع و حتي نظامي خواهد كرد
بمب اتمي و ارتشي قدرتمند و مجهز به تسليحات مدرن است، به دليـل  

پي آمدهاي خطرناك آن براي صلح در منطقه مطمئناٌ نمي تواند باعث نگراني 
 .  نيرو هاي مترقي ايران نباشد
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به موازات گسترش چنگ اندازي امپرياليسم،  و ادامه دخالـت كشـورهـاي      
امپرياليستي در امور سياسي و اقتصادي كشورها، به ويژه تحميـل جـنـگ و        
سياست هاي اقتصادي، جنبش هاي سياسي و اجتماعي وسيعي در سـراسـر       

اين . جهان بر ضد سياست هاي نوليبرالي و عليه جنگ ، سازماندهي شده است
جنبش ها، كه همه روزه نيز بر وسعت آنها افزوده مي شود، در عرصـه هـاي     

از جمله اين جنبش ها مي توان بـه  .   مختلف اما مرتبط به هم عمل مي كنند
 :نمونه هاي برجسته زير اشاره كرد

جنبش ضد جنگ و جهاني شدن، كه در بر دارنـده مـبـارزات مـردم و             •
 زحمتكشان كشورهاي در حال توسعه با امپرياليسم و جهاني سازي است؛

افزايش مبارزات كارگران كشورهاي سرمايه داري با خصوصي سازي بـه    •
ويژه در مورد منابع اوليه، ارتباطات جمعي، سيستم حمل و نـقـل، آمـوزش،           

 بهداشت و درمان؛
سـنـديـكـائـي        -افزايش هم آهنگي و همكاري بين سازمان هاي صنفـي •

كارگران كشورهاي گوناگون، و اتخاذ مواضع سياسي مشخص در رابـطـه بـا      
 جنگ و جهاني سازي؛

افزايش مبارزات اجتماعي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و رو بـه        •
 رشد بر ضد جهاني سازي و سياست هاي امپرياليسم؛

مبارزه موفق احزاب كمونيست و نيروهاي مترقي در مبارزه براي صـلـح،      •
 پيشرفت و سوسياليسم؛ 

مبارزات سخت و دشوار كارگران در سراسر جهان در مخالفت با فشارهاي •
 تحميل شده از سوي دولت هاي سرمايه داري؛

از نمونه هاي موفق اين مبارزات اعتصاب هاي وسيع كارگري در فرانسه ،   
، مـوضـع     ... ، يونان ، كره جنوبي ، فيليپين، استراليا، عراق و  انگلستان ، آمريكا

در آمريكا بر ضـد    AFL-CIOگيري روشن و مشخص سنديكاي كارگري 
سياست هاي ضد كارگري و جنگ طلبانه بوش و پشتيباني روشن و مشخـص  

اطالعيه كنفدراسيون بين المللي سنـديـكـا هـاي       .   آن از باراك اوباما  است
كشـور     115كارگري در رابطه با فراخوان اعتراض مشترك كارگران بيش از   

، بر ضد سياست هاي اقتصادي حاكم بر جهان و 2008اكتبر  7جهان ، در روز 
عليه جهاني شدن و نوليبراليسم، نيز نمونه اي ديگر از مبـارزات  سـيـاسـي         

 .كارگري با امپرياليسم است
اين مبارزات خلق ها، در سال گذشته، شاهد پيروزي هاي درخشانـي بـوده     

پيروزي درخشان و تاريخي كمونيست هاي قبرس در انتخابات رياسـت  .   است
جمهوري اين كشور در بهمن ماه گذشته، و يا پيروزي مردم نپال بر بازمـانـده   
هاي سيستم فئودالي و سلطنتي، و اعالم جمهوري پارلماني در اين كشـور را    

 . بايد از زمره برجسته ترين اين پيروزي ها قلمداد كرد
گزارش تحوالت جهان را نمي توان بدون اشاره به پيروزي هـاي بـزرگ       
حزب كمونيست چين در پيشبرد ساختمان جامعه اي بهتر و مرفه تر، اقتصادي 
قدرتمند و تدارك شرايط گذار به سوسياليسم  در شرايط جامعـه بـغـرنـج و         

تدارك و برگزاري موفق المپيك پكن در شرايطي .   گسترده چين به پايان برد
كه موج قدرتمند و ماشين تبليغات هدفمند سرمايه داري جهـانـي، تـحـريـم        
المپيك را سازمان داده بود، نمايشي اعجاز برانگيز از برتري ها و توانايي هاي 

رهبران چين اعالم كردند كه در پـس ايـن          . سازماندهي سوسياليستي است
تهاجم ايدئولوژيك ارتجاعي وحشت كشورهاي سرمايه داري غرب از نمايـش  
بي سانسور و مستقيم حقيقت زندگي و پيشرفت در چين در كشور هاي غربـي  

و اين حقيقتي بود كه فقط با شروع و انجام المپياد پكن مشـخـص    .  قرار دارد
، رئيس جمهور چين، در آستانه آغاز مراسم افتتاحيه اظهـار  ” هو جين تائو“ .  شد

  ” . لحظه تاريخي كه منتظرش بوديم در حـال فـرا رسـيـدن اسـت           ” : داشت
اين دوره از بـازي           به اعتقاد كارشناسان و مفسران امور ورزشي جهان نظم

هاي المپيك، شرايط ايده آل فراهم شده در دهكده المپيك، كيفيت سالن ها و 
تاسيسات ورزشي، برنامه هاي افتتاحيه و اختتام اين دوره المپيك، امـكـانـات    
براي رسانه هاي عمومي و مطبوعات بي نظير، بي نقص و بي سابـقـه بـوده      
است، و آن را مي توان نمادي از توان چين در بسيج و هـمـاهـنـگ سـازي        

ديـلـي   “ روزنامه    . امكانات عظيم انساني، اداري و تكنولوژيك خود قلمداد كرد
“ :  انگليس در رابطه با موفقيت چين در سازماندهي المپياد پكن گـفـت    ”  ميل

اينكه اين دوره بازي هاي المپيك يك واقعه برجسته در سياست جهان اسـت،  
اين مراسم نشـان     . مراسم افتتاحيه آنرا اثبات كرد   . يك ادعاي توخالي نيست

دهنده اين بود كه چين مي تواند با هر كشوري در هر عـرصـه اي رقـابـت         
   ” .كند

در دوره مورد گزارش، هم چنين تغييرات و تحوالت دمكراتيك و مـتـرقـي    

  14ادامه در صفحه    

 ...ادامه گزارس هيئت سياسي 
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مهم دهه اخير در برخي از كشورهاي جهان، به ويژه در امـريـكـاي        
كشورهايي كه تا چندي پـيـش پـايـگـاه هـاي             .  التين، ادامه يافت

استراتژيك  اقتصادي و سياسي آمريكا بودند و به اصطالح در محدوده 
حياط خلوت اياالت متحده قرارداشتند، اكنون در صفوف مقدم مبـارزه  

در كنار مبارزات طوالني و انـقـالبـي    .   ضد امپرياليستي قرار گرفته اند
كوبا در آمريكاي التين، با امپرياليسم آمريكا، ونزوئال نيز در چند سـال  
اخير به اين مبارزه پيوسته و آزادي عمل آمريكا در منطقه را مـحـدود   

در چند سال گذشته كشورهـاي بـولـيـوي، اكـوادور و            .   كرده است
نيكاراگوئه، با اتخاذ سياست هاي مشخص اقتصادي و اجتماعي ملي و  
ترقي خواهانه، جهت گيري سوسياليستي را يگانه راه بـرون رفـت از       

كشورهاي بوليوي واكوادور به ملـي  .   مشكالت كنوني اعالم كرده اند
در سال جـاري بـا پـيـروزي         .  كردن منابع طبيعي خود دست زده اند

انتخاباتي فرناندو لوگو، اسقف پيشين، در پاراگوئه، يك دولـت ديـگـر      
آمريكاي جنوبي در جايگاه خدمت به عدالت اجتماعي و استقالل مٌلـي  

 .قرار گرفت
افزون بر اين، بسياري از كشورهاي ديگر نيز كه خواهان اصالحـات  
هستند، مانند آرژانتين، برزيل و شيلي اعالم كرد اند كه حـاضـر بـه        
تسليم در برابر  سياست هاي تحميل شده از سوي امپرياليسم و اهـرم  
هاي فشار آن ، صندوق بين المللي پول، بانك جهـانـي و سـازمـان         

اين كشور ها برنامه هاي مردمي و تـرقـي       .   تجارت جهاني،  نيستند
بـه  .  خواهانه اي را به سود زحمتكشان و تهي دستان تدارك ديده انـد 

طور مثال، برزيل و آرژانتين بخش بزرگي از بدهي هاي خـود را بـه       
كشورهايي كه در زمـره    ( صندوق بين المللي پول باز پرداخت كرده اند

تا بدين طريق )  بدهكارترين كشورها به صندوق بين المللي پول  بودند
بوليوي نيـز در    .   بتوانند از وابستگي خود به اين سازمان خالصي يابند

 .به رابطه خود با اين صندوق پايان داد 2006سال 
بسياري از كشورهاي آمريكاي التين، هم زمان با كاهش يا قـطـع     
رابطه اقتصادي با آمريكا و اروپا، روابط اقتصادي خود با چين و مهم تر 

نتيجه اين افزايش همكاري، به .  از آن، با يك ديگر را افزايش داده اند
وجود آمدن سازمان هاي همكاري هاي اقتصادي منطـقـه اي بـوده         

آلـتـرنـاتـيـو      (  ”  آلبـا “ نمونه اين همكاري ها، تشكيل سازمان .    است
است، كه در آن كوبا، ونزوئال، بـولـيـوي ،        )  بوليواري آمريكاي التين

اين سـازمـان عـالوه      .  نيكاراگوئه و جمهوري دومينيكن شركت دارند
برهمكاري هاي اقتصادي ، همكاري هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي، 

، ”  آلـبـا  “ در كـنـار     .  بهداشتي، انرژي و غيره، را  نيز سازمان مي دهد
سازمان هاي ديگري نيز در حال شكل گيري هستند كه آخرين آنـهـا   

بـه نـام     ”  سازمان همكاري هاي اقتصادي ، سياسي واجـتـمـاعـي      “ 
كشور آمـريـكـاي       12است، كه  سران )    ( UNASUR”  اوناسور“ 

ماه مه در برازيليا، پايتخت برزيل، موافقتنامـه پـايـه       23التين در روز 
كشور هاي تشكيل دهنده متـفـقـاٌ در      .  گذاري آن را به امضا رساندند

قطعنامه پاياني اين اجالس ، ريشه كني فقر ،همكاري هاي اقتصادي ، 
 .تجاري ، فرهنگي و اجتماعي را اهداف اصلي خود اعالم كردند

اين گونه اجالس ها و گردهم آيي ها با اهداف آمريكا براي تـحـت   
و اين آن امري است كه سبـب  . كنترل در آوردن منطقه در تقابل است

افزايش دخالت ها و تهديد هاي اياالت متحده بر ضـد كشـورهـاي        
 .منطقه شده است
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بر پايه جمع بندي تحوالت مورد اشاره در گزارش، حزب توده ايران 
بر اين باور است كه جهان از مرحله حساس و بغرنجي مي گذرد كـه    
مشخصه هاي اصلي آن ادامه بحران سرمايه داري، نظـامـيـگـري و       
سبعيت امپرياليسم، ادامه و اوج گيري مبارزه خلق هـا، و دورنـمـاي        

اگر تا چندي پيش .  پيروزي ترقي خواهي و سوسياليسم در جهان است
ابر هاي تيره برخاسته از سقوط سوسياليسم در اروپاي شرقـي  افـق       
مبارزاتي خلق ها را در محاق قرار داده بود، اكنون با فاش شدن ماهيت 
تجاوزكارانه، استثمار گرانه و ضد مردمي سرمايه داري، مبـارزه بـراي     
تغيير و رشد و ترقي بيش از پيش در دستور كار خلق ها حتي در گوشه 

 .هاي دور جهان قرار گرفته است
با توجه به چنين ارزيابي اي از موازنه نيروها در سـطـح جـهـان و         
تحوالت بين المللي است كه حزب توده ايران مبارزه براي صـلـح را       
يكي از محورهاي اصلي مبارزاتي زحمتكشان در ايران، منطقه و جهان 

اين امر به ويژه در شرايط كنوني جهان، كه خطر گسـتـرش     .    قلمداد مي كند
.  بحران مالي و ركود اقتصادي همه جانبه بسيار جدي است، موضوعيت مي يابد
تجربه به كرات نشان داده است كه درهر برهه زماني كه بحران سرمايه داري   
جدي شده است، جنگ و نظامي گري به مثابه يكي از راه هاي اصلـي بـرون     

 . رفت از بحران مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است
در مبارزه براي صلح جهاني هم چنين مي بايست كه از تقويت و دموكراتيزه 

نيروهاي ترقي خواه جهان نمي بـايسـت ايـن        .   كردن سازمان ملل دفاع كرد
عرصه با اهميت مبارزه براي صلح و نيز تهديداتي را كه از جانب جنـاح هـاي     
.                                قدرتمندي از دولت آمريكا براي مدت ها متوجه آن بوده است،  ازنظر دور دارند

 
جان مك كين،  نامزد  نيروهاي ماوراي راست آمريكا در كارزار انتخـابـاتـي    
خود با صراحت تمام اظهار داشت كه ما به شوراي امنيتي كه در آن چـيـن و       

اما به جنگ افروزان جهان بـايـد     !   روسيه داراي حق وتو هستند نيازي نداريم
خاطر نشان كرد كه سازمان ملل و منشور آن ففط كلماتـي روي كـاغـذ يـا           
مجموعه اي مقررات و مصوبه هاي بي محتوي نيست  بلكه چكيده آرمان هـا  
وآرزوهاي ميليارد ها انساني است كه به هيچ روي خواهان تكرار مصائب و موج 
آتش وخون دو جنگ جهاني گذشته، كه سرمايه د اري براي منافع آزمـنـدانـه    

بشريت مي خواهد كه سازمان ملل وسيله اي باشـد  .  خويش برافروخت، نيستند
براي صلح ، براي مبارزه با فقر وگرسنگي، با بيماري و بي عدالتـي  و بـراي         

عملي . ساختن جهاني كه در آن يك زندگي شرافتمند براي همگان ممكن باشد
شدن اين هدف ، جز با مشاركت وسيع تودها امكان پذ ير نيست و كشـانـدن     
توده ها در سراسرجهان به صحنه چنين مبارزه اي به يك كارزار تـوضـيـحـي      
وسيع و افشاگرانه نيازمند است، كه حول خواسته هاي زير مي تواند سـازمـان     

 :دهي شود
 
تحريم و نابودي انواع سالح هاي هسته اي و ساير سالح هاي كشـتـار    .1

جمعي، و در گام نخست، اعالم صريح كليه صاحبان چنين سالح هائـي  
مبني بر اين كه هيچ يك از انان در به كار بردن سالح هسته اي پيـش  

 قدم نخواهد شد؛
كاستن مؤثراز بودجه هاي نظامي و اختصاص صرفه جوئي هاي حاصل   .2

 از آن جهت مبارزه با فقر و گرسنگي؛
برچيدن كليه پايگاه هاي نظامي در خارج از مرزهاي مـلـي و خـروج         .3

تجهيزات نظامي از آب هاي بين المللي؛                                                                                          
اعاده  و ارتقا اعتبار سازمان ملل با هدف آن كه در اجراي وظـا ئـف          .4

 خويش توانائي الزم را داشته باشد؛
تحريم و تقبيح همه جانبه كشور هائي كه با اين خواسته هاي همگانـي   .5

 .وانساني مخالفت مي كنند
 
 
 

 ...ادامه گزارس هيئت سياسي 

 ...ادامه به سوي سوسياليسم 

 .دموكراسي بغلتد
ما زماني بر اين باور بوديـم كـه     « :  هاي پاياني گزارش آمده است در بخش

. توانيم با شركت در انتخابات در سطوح مختلف قدرت را به دست بگيريـم  مي
هاي گسترده انتخاباتي و فشـار شـديـد       ها و تخلف اما امروز، با توجه به تقلب

اما اين هم بدان . بينيم هاي حكومتي بر جامعه، اين سناريو را نامحتمل مي مقام
ما بايد حتـي از هـمـيـن         .  معنا نيست كه ما ديگر در انتخابات شركت نكنيم

هاي محدود سياسي كه در نظام كنوني هنوز وجود دارد، استفاده مؤثري  فرصت
ساده لوحي است اگر انتظار داشته باشيم كه قدرت را دو دستي به مـا  ...  بكنيم

هاي پارلمـانـي و غـيـر          ها و شكل شيوه  –ما بايد از هر امكاني .  تقديم كنند
براي تضعيف گروه حاكم و افشاي ماهيـت آن اسـتـفـاده           –پارلماني مبارزه 

ما بايد حزب كمونيست فدراسيون روسيه را به عنوان يك حزب مردمي ... كنيم
دوست قادر به پذيرفتن مسئولـيـت    واقعي، كه در اتحاد با ديگر نيروهاي ميهن

زيوگانف در    » . اداره كشور و نجات آن از بحران است، تحكيم و تقويت كنيم
رفقا، حزب ما مخالف سرسخت دولـت  « كند كه  گزارش به صراحت اعالم مي

... اين موضع آگاهانه و اصولي مـاسـت    .  اين يك تاكتيك نيست.  كنوني است
ايـن  .  مثل هر حزب جدي ديگري، وجود حزب ما نيز براي كسب قدرت است

ما اطمينان داريم آرماني كه ما در راه ...  حق ما و وظيفه ما در برابر مردم است
اما راه رسيدن به موفقيت نه كـوتـاه     .  ترديد پيروز خواهد شد رزميم، بي آن مي

 ».است و نه آسان
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 ...ادامه به سوي سوسياليسم 

از .  ترين بخش اروپا را تسخير كرده بودنـد  ها يك سوم از پيشرفته فاشيست
روسيه ... اي ساخته نشده است به اين سو، هيچ بنگاه مدرن تازه 1991سال 

اش    اينك قادر به توليد فقط نيمي از قطعات مورد نياز در صنايع دفـاعـي    
از صنعت فضانوردي، كه زماني جزو افتخارات ما بود، چيزي بـاقـي   .  است

جوانان تمايـلـي   .  سال است 50سن بيشتر كارگران باالتر از ...  نمانده است
نظـام آمـوزش     .  ها ندارند چرا كه دستمزدها پايين است به كار در كارخانه

وضع در ...  اي ما كه زماني بهترين در دنيا بود، كامالً نابود شده است حرفه
هاي قابل كشت نابود شده  ها و زمين دام.  تر است روستاها از اين هم فجيع

بنزين در   ...  كند است و بيكاري، فقر، مصرف الكل، و مرگ و مير غوغا مي
فسـاد  ...  تر از آمريكـاسـت   اي كه خود صادر كننده نفت است، گران روسيه

ثروتمندان ثـروتـمـنـدتـر        ...  تمام گوشه و كنار دولت را در بر گرفته است
و اين در حالي است كـه در دوران        ...  تر دست دستان تهي شوند و تهي مي

هشت سال حكومت پوتين، سودهاي سرشاري ناشي از قيمت باالي نفـت  
مجموع ثروت صد تن از ثروتمندترين اشخاص روسيه، ...  نصيب روسيه شد

ميليارد دالر، يعني برابر با ذخاير ارزي و طالي كشور است، و نسبـت   520
درصـد     10تـريـن           درصد  ثروتمندان و پاييـن  10درآمد بين باالترين 

گزارش سپس به وضعيت ”  . گزارش شده است 42:1تا  1:15دستان از  تهي
اجتماعي مردم كشور، و از جمله بهداشت و درمان و  فرهنگ و آمـوزش      

درمانگـاه   2500بيمارستان و  3000سال گذشته بيشتر از  8در “: پردازد مي
فشارهاي روحي، بيماري، ...  قيمت دارو سرسام آور است.  تعطيل شده است

... اطميناني مردم بـه آيـنـده اسـت         و مصرف الكل از ديگر پيامدهاي بي
... آموزش عالي رايگان در عمل فقط چيزي است مربـوط بـه گـذشـتـه         

هزار دانشمند و  100تا كنون .  اند مؤسسات تحقيقاتي به حراج گذاشته شده
در زمينه فرهنگ  » ... اند رتبه كشور را ترك كرده هزار كارشناس عالي 800

عام جامعه، گزارش به تنزل فرهنگي و تأثير شديد فرهنگ آمريكـايـي و     
در ادامه آمده است مسكن كه در زمـان    .  كند لمپنيسم بر جامعه اشاره مي

توجهي دولت به معضـلـي    اي حل شده بود، اينك بر اثر بي شوروي مسئله
 700تا    500كاهش شديد جمعيت در مقياس .  براي مردم بدل شده است

هزار نفر در سال، و كاهش طول عمر متوسط مردم، كه روسيه را در رده     
دهد، از ديگر مسائل اجتماعي است كه  صد و پنجاه و هفتم در دنيا قرار مي

 .كند گزارش به آن اشاره مي
گزارش سياسي كميته مركزي سپس به مبارزه سياسي جاري در كشـور  

پردازد و تضاد عمده در اين مبارزه را در مرحله كنونـي تضـاد مـيـان          مي
كند كه فاقد قـدرت     هاي روسيه ارزيابي مي سرمايه اوليگارشي و كار خلق

اند، و به سبب وجود شكاف ميان كار و سرمايه از يـك   سياسي و اقتصادي
زده و منافع ملي كشور از طرف ديگر، اين  غرب » نخبگان« طرف و منافع 

حزب كمـونـيـسـت     .  داند مبارزه را داراي خصلت دوگانه طبقاتي و ملي مي
فدراسيون روسيه وظيفه اصلي خود را ادغام مبارزه طبقاتي اجتمـاعـي بـا      

به سوي « داند و آن را شرط اصلي گذار روسيه  مبارزه براي آزادي ملي مي
شمارد كـه هـم از دسـتـاوردهـاي             مي » سوسياليسم قرن بيست و يكم

هاي منفي  ها و تجربه گيرد و هم از درس شكوهمند اتحاد شوروي بهره مي
حزب در صدد بازگرداندن ثروت عمومي ربوده شده و قدرت سياسي و .  آن

حزب با شوونيسـم  .  هاي ساكن روسيه است اقتصادي به زحمتكشان مليت
اندازي و ادامه حكومت خـود   كند كه بورژوازي از آن براي تفرقه مقابله مي
هاي ساكن روسيه از  كند، و در پي ايجاد اتحاد و وفاق بين خلق استفاده مي

ها و شركت دادن آنها  جمله از طريق تأمين نيازهاي فرهنگي و زباني خلق
هايي از تاريخ سوسياليستي شوروي  گزارش گوشه.  در نهادهاي دولتي است
حزب ما سوء استفـاده از قـدرت در دوران           « :  كند را چنين فهرست مي
هاي صورت گرفته در آن      و اشتباه 1930هاي دهه  مبارزات سياسي سال

تاريخ اتحاد جماهير شوروي سوسياليـسـتـي    ...  زمان را محكوم كرده است
از ميـان بـردن     ...  اي است و خدمت به مام وطن هاي توده تاريخ قهرماني

اي و فضـايـي، وجـود             هاي هسـتـه     بيسوادي و بيكاري، اجراي برنامه
نويسندگان، شاعران، هنرمندان، انديشمندان، و دانشمندان بزرگ، برندگان 

مـان     ما به درستي به ميهن، به وطن سوسياليـسـتـي   ...  جايزه لنين و نوبل
تاريخ دوباره مردم كشور ما را در برابر انتخابي مشـابـه   ...  كرديم افتخار مي

يك :  با آن رو در رو بودند قرار داده است 1941و  1917هاي  آنچه در سال
قدرت بزرگ و سوسياليسم يا نابودي بيشتر كشور و تنزل آن بـه مـنـبـع       

مسئله طبقاتي و ملي فقط در مسـيـر   :  گوييم ما باز هم مي.  تأمين مواد خام
گزارش سياسي سپس به برنامه حزب بـراي   » . سوسياليسم قابل حل است

كـنـد و      هاي گوناگون اشاره مي اي نيرومند و سربلند در زمينه آينده روسيه
كند كه براي اجراي اين برنامه، تغيير در قدرت ضروري اسـت،     اضافه مي

چرا كه گروه حاكم كنوني خواست و تمايل سياسي براي اعتالي كشور و   
تواند داشته باشد و ندارد و اهداف آن برضد منافع اكـثـريـت       مردم را نمي

 .وسيع مردم كشور است

به بيان گزارش، سياست خارجي حزب ناتو را خطر اصلي براي مـنـافـع    
داند و در مورد مقاصد خصمانه غرب نسب روسيه هشـدار داده     روسيه مي

است، و به همين سبب از سوي حاكمان فعلي برچسب شوونيسم بـه آن      
فراموش نكنيم كه نخبگان كنوني روسيه هنوز در پـي      « .  زده شده است

و هنوز در روياي پذيرفته شدن در ...  آنند كه جزو دنياي امپرياليستي باشند
هستند، منتهي به عنوان يـك عضـو     ]  ” غرب“ [  »ميليارد طاليي«باشگاه 
غرب هم سعي دارد شروط خود را تحميل كند و از هيچ فـرصـتـي    ...  برابر

مناقشه اوستياي جنـوبـي   ...  كند براي استفاده از ضعف روسيه فروگذار نمي
اي از اين وضع و آزموني بود براي رهبري روسيه، كـه زيـر فشـار         گوشه

در    » ... دوست و حمايت وسيع مردمي مجبور به مقابله شد نيروهاي ميهن
پـاسـداري از     “ مـا الزم نـداريـم كـه در               « :  ادامه گزارش آمده است

تجاوزكارانه به رهبري آمريكا و ناتو در نقاط مختلف دنيـا شـركـت      ” صلح
كشـورهـاي   ...  انـد  هاي اتحاد شوروي سابق متحدان طبيعي ما ملت... كنيم

آسيايي، آمريكاي التين و آفريقايي هستند كه با مسائل مشابهي در روابط 
 »...روبرو هستند” سازي جهاني”خود با مدافعان

المللي حزب و مقابله بـا حـمـالت ضـد            هاي بين در ارتباط با فعاليت
كـنـد كـه ضـد            كمونيستي، گزارش به تبليغات و كارزاري اشـاره مـي    

ها در سراسر جهان، با حمايت مالي و تبليغاتي آمريكا و نـاتـو و      كمونيست
مراكز اروپايي، به مناسبت هفتادمين سالگرد قرارداد عدم تـجـاوز بـيـن         

بينند و حـزب كـمـونـيـسـت            تدارك مي 1939شوروي و آلمان در سال 
فدراسيون روسيه براي مقابله قاطع با اين كارزار جوياي همبـسـتـگـي و       

در هـمـيـن      .  حمايت گسترده احزاب كمونيستي و چپ در سراسر دنياست
هاي ايجاد شده براي نـيـروهـاي       زمينه، گزارش به تضييقات و محدوديت

ها در سراسر جهـان، بـه      چپ و كمونيست، و بازداشت و پيگرد كمونيست
كند و بـا     داري اشاره مي اقتصادي كنوني نظام سرمايه  ويژه در پرتو بحران

هـايـي      هايي از جمهوري چك، لهستان و مجارستان، به تالش ذكر نمونه
كند كه در برخي از كشورهاي سوسياليستي سابق براي تصويـب   اشاره مي
امـا در    .  گـيـرد     صورت مي”  يكسان دانستن كمونيسم با فاشيسم“ قانون 

مقابل، به قدرت گرفتن فزاينده نيروهاي چپ و كمونيست نيز توجه شـده    
هاي انتخاباتي در بـرزيـل، و نـزوئـال، يـونـان،                است، از جمله پيروزي

و اخيراً انتخاب رفيق كريستوفياس به ريـاسـت جـمـهـوري        ...  هندوستان
ضمن ذكر نقش پراهميت نيروهاي كمونيست در خاورمـيـانـه در      .  قبرس

هاي آمريكا و اسرائيل و همبستگي با مردم فلسطين، در  مخالفت با سياست
جنبش ما بايد از مرحله دفاعي بگذرد و مـوضـع     « گزارش آمده است كه 

 ».قاطع تهاجمي عليه دشمن بگيرد
گزارش در ادامه تحليلي از ساختار پوياي طبقاتي جامعه روسـيـه ارائـه      

براي نخستين بار پس ...  1993و  1991پس از كودتاهاي سال « .  دهد مي
، طبقه جديدي از استثمارگران، متشكل از اتحادي از اوليگارشـي،  1917از 

اي از توليـد و     ها در كشور پديد آمد كه بخش عمده بورژوازي و بوروكرات
بگيران و    اي از جمعيت كشور را مزد بخش عمده...  قدرت را در دست دارد

طبقات اجتماعي محروم و ...  دهند صاحبان كسب و كار كوچك تشكيل مي
بخـش  ...  اند تفاوتي و ترس از آينده نگاه داشته سركوب شده را در حالت بي

براي آزادي بيشتـر   1980هاي آخر دهه  بزرگي از روشنفكراني كه در سال
از سـوي    ... اند زدند، اينك خود را در خدمت گروه حاكم قرار داده فرياد مي

هـاي     و استثمار شديد و نابرابـري ...  ديگر، نارضايتي در حال افزايش است
اي در ميان زحمتكشـان   اجتماعي بيش از حد منجر به آگاهي طبقاتي تازه

وظيفه ماست كه وضعيت هر گروه اجتماعي را مطالعه كنيـم و    ...  شود مي
 »...براي جذب آنها بكوشيم

گزارش سپس به امر تشكيالت حزب، به عنوان يك حزب مخالف و نـه  
ميلـيـون    4هزار عضو و بيشتر از  160پردازد كه در حدود  حزب حاكم، مي

ترين وظيفه تشكيالتي حزب را تقويت سازماني و    هوادار فعال دارد و مهم
جذب جوانان به حزب و يافتن زبان مناسب براي ارتباط .  داند نظري آن مي

درصد اعضـا را تشـكـيـل            7تا  5با جوانان امروز، كه اينك فقط حدود 
ديگر موارد مورد توجـه  .  دهند از وظايف مهم حزب برشمرده شده است مي

گزارش عبارتند از آزادي انتقاد و بيان آزادانه نظريات و آراء، جذب زنان و   
هاي سازماني به آنها، مسائل امنيتـي در درون حـزب،          سپردن مسئوليت

هاي بوروكراتيك، انظباط حزبي و دموكـراسـي    تربيت كادر، پرهيز از روش
نشـريـات،   ( هاي تبليغاتي    هاي مالي، فعاليت آوري كمك درون حزبي، جمع

هـا، در     ، فعاليت در پارلمان، در اتحاديه) تارنگارها، راديو و تلويزيون و غيره
هاي اعتراضي مردمي، و نيز  و در جنبش)  NGO( هاي غير دولتي  سازمان

. هايي از مبارزه سياسي حـزب  فعاليت در زمينه حقوق بشر به عنوان بخش
هاي نظري، گزارش كميته سياسي خواستار آن است كـه     در زمينه فعاليت

لنينيسـم در بـرخـورد بـا نـظـام                 –حزب در كاربرد اصول ماركسيسم 
داري امروزي از رويكردهاي مكانيكي پرهيز كند و برخوردي خالق  سرمايه

در تحليل مسائل نوين امروزي داشته باشد، بدون آن كه بـه سـوسـيـال       

  14ادامه در صفحه    



حزب در آستانه كنگره دهم 
اشـاره     2004در تابستان   

كند كـه شـمـاري از           مي
  هـاي خـرده       اپورتونيست“ 

، از ميان اعضاي ” بورژوازي
كميته مركزي و كادرهـاي  
حزبي، در صدد ايجاد تفرقه 
در حزب برآمدند ولـي بـا       
مقاومت بدنه حزب روبـرو    
شدند، و ايـنـك رهـبـري       

هـاي     بسياري از سـازمـان  
حــزب در دســت افــراد        

ديده، وفادار و اغـلـب        رزم
اين نشان “ .  جوان قرار دارد

دهد كه پايگاه اصـلـي      مي
هـاي     حـوزه “ حزب همانا   

هـاي     و كمونيسـت ”  حزبي
ايـنـك   ... بدنه حزب هستند

حزب كمونيست فدراسيـون  
ما در بـرابـر هـمـه         .  ترين حزب ميهني فعال چپ در كشور است روسيه عمده

هايي كه براي غيرقانوني كردن، ارعاب و نابود كردن ما از درون صـورت   تالش
هـاي     گزارش سپس به برگزاري كـنـگـره     ”  . گرفت، شجاعانه مقاومت كرديم

هـاي رهـبـري       نشست كميته مركزي و ديگر نشست 15، 12و  11العاده  فوق
هاي مداوم ستادهاي انتخاباتي حزب در چهار سال گذشته اشاره  حزب، و فعاليت

آن طور كه در گزارش آمده است، حزب كمونيست روسيه در فـاصـلـه    .  كند مي
بين دو كنگره كار زيادي روي تدقيق برنامه حزب انجام داده است؛ از ديـگـر     

اندازي ستاد مبارزه اعتراضي سراسري روسـيـه    هاي حزب ، تدارك و راه فعاليت
است كه كارزارهاي گوناگوني را در سراسر كشور سازمان داده است، از جـملـه   

هاي حقوقي حزب نيز از ديگـر   فعاليت.  كارزار عليه نفوذ ناتو در سرزمين روسيه
ها، و نيـز بـه      هاي برجسته كار حزبي در دفاع از اعضا و كادرها در دادگاه جنبه

هـاي     از فعـالـيـت   .  چالش كشيدن قوانين ضدمردمي نظام حقوقي كشور است
نمايندگان كمونيست در دوما نيز به عنوان برگ درخشان ديـگـري در دفـتـر         

طبق گزارش كميته مركزي .  هاي حزب كمونيست روسيه ياد شده است فعاليت
هـاي     هـاي ويـژه نشـريـه           تيراژ شمـاره “ در زمينه مطبوعات،  13به كنگره 

 ”.ميليون نسخه رسيده است 15تا  10سوويتسكايا روسيا و پراودا به 
پردازد كه با سـه   رفيق زيوگانف در ادامه گزارش به وضعيت كنوني كشور مي

زدايي، كاهش جمعيت، و درمـانـدگـي روحـي        صنعت“ :  خطر حياتي روبروست
ادعـا  ”  روسيـه مـتـحـد      “ هاي تحت كنترل دولت و  در حالي كه رسانه.  ” مردم
اي درخشان دارد، مردمي كـه بـهـشـت        كنند كه رژيم استوار است و آينده مي

بينند و در  داري به آنها وعده داده شده بود اينك آن را سرابي بيشتر نمي سرمايه
خـورد،     هاي مالي و توليدي عميقي كه كشور در آن غـوطـه مـي        پرتو بحران

هاي عدالت اجتـمـاعـي     گرايشي محسوس و طبيعي به گذشته شوروي و آرمان
دولت كنوني، تحت فشار مردم، به ناچار هر چـه بـيـشـتـر از          .  دهند نشان مي

همه اينها ما را بـه    “ به بيان گزارش، .  گيرد مضامين ميهني چپگرايانه بهره مي
اي در      اجتماعي عـمـده     -ما در آستانه چرخش سياسي : رساند يك نتيجه مي

راه برون رفت از بحران عمـيـقـي كـه       ... جهان و در كشور خودمان قرار داريم
 ”.روسيه در آن فرو رفته است، در برنامه جديد حزب بيان شده است

پردازد و از جمله ايـن     گزارش سپس به بررسي وضعيت اقتصادي روسيه مي
، تـولـيـد      ) درصـد  1100( مرتبه   11توليد ماشين ابزار “ : دهد آمارها را ارائه مي

،  ) درصـد    1500( مرتبه  15،  و توليد كامپيوتر ) درصد 1400( مرتبه  14تراكتور 
درصـد     45وري صنعتي فقط    بهره.  است 1991كمتر از ميزان مشابه در سال 

است كه فقط قابل مقايسه با زمانـي اسـت كـه         1991ميزان مشابه در سال 
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مين كنگره خود را در روزهاي 13حزب كمونيست فدراسيون روسيه 
كشور با موفقيـت   80آذرماه و با حضور نمايندگاني از بيش از  10و  9

از سوي رهبري حزب برادر، نماينده كميته مركزي .   كامل برگزار كرد
در جـريـان     .   حزب توده ايران براي حضور در كنگره دعوت شده بود

كنگره هيئت هاي نمايندگي عالي رتبه  احزاب كمونيست چين، ويتنام 
. و اوكرائين پيام هاي رفيقانه خود را به نمايندگان كنگره تقديم داشتند

آذرماه رهبري منتخب كنگره در جلـسـه اي بـا حضـور            11در روز 
نمايندگان احزاب برادر، نقطه نظرها و تحليل مشخـص خـود را از         
شرايط كشور و مبارزه كمونيست هاي روسيه براي بدسـت گـرفـتـن       

در جريان كنگره برنامه جـديـد حـزب        .  ابتكار عمل سياسي ارائه داد
كمونيست فدراسيون روسيه و همچنين قطعنامه با اهمـيـتـي دربـاره       

 .بحران اقتصادي جهان مورد تصويب قرار گرفت
در جريان برگزاري كنگره، گنادي زيوگانف، رهبر حـزب، گـزارش     

در اين گزارش .  سياسي همه جانبه كميته مركزي را به كنگره ارائه داد
هاي حزب در بررسي نتـيـجـه كـار        ضمن توجه به اهميت كار كنگره

حزب و تعيين خط مشي آينده آن، به بـحـران مـوجـود در نـظـام             
داري اشـاره       سازي سـرمـايـه    داري و امپرياليسم، و به جهاني سرمايه
در گزارش آمده است كه امروز سران انحصارها تالش دارنـد  .  شود مي

ها و استثمـارگـران جـهـان بـراي نـجـات               اوليگارش“ در زير شعار 
شان را دوباره گرد آورند، ولـي بـه      نيروهاي”  داري متحد شويد سرمايه

امروز نسيم تاريخ دوباره در جهت موافـق  “ باور كمونيست هاي روسيه 
سال پيش وقتي كه در نتيجـه سـيـاسـت        20... وزد هاي ما مي بادبان

هاي همدستان آمريكايي آنها اتـحـاد    چيني خائنانه گورباچف و دسيسه
شوروي از هم پاشيد، به دنيا اعالم كردند كه دوران هر شـكـلـي از        
عدالت اجتماعي سر رسيده است و همه چيز مطابـق الـگـوي بـازار         

 ”.به پيش خواهد رفت...آزاد 
پس از گرايش به راست در اوايـل دهـه     “ دهد كه  گزارش ادامه مي

كند  ، اينك آونگ تاريخ به سرعتي فزاينده به سوي چپ حركت مي90
بـازگشـتـي بـه       .  شود نقطه عطفي محسوب مي” فروپاشي بازار مالي“

الگوي اجتماعي كه به زور بر تمام دنيا تحميـل  .  گذشته در كار نيست
زيـوگـانـف در ايـن         ”  . شود شده بود، اينك در امواج بحران غرق مي

گيري فاشيسم و دو جنگ جهانـي در     گزارش با يادآوري دوران قدرت
داري در قرن گذشته، توجه جامعه جهانـي   هاي نظام سرمايه پي بحران

هايي جلب  را به افزايش خطر جنگ افروزي ناشي از اين چنين بحران
 .كند مي

هاي دولت روسيه در برخورد با بـحـران    گزارش در ادامه به سياست
گذاري در توسعه واقعي اقتصاد،  به عوض سرمايه“ پردازد كه  كنوني مي

هـا     ، تريليون” نجات كشاورزي و تأمين خودكفايي غذايي اهالي كشور
بـه  � دنيا به انتظار آن است كه روسـيـه    “ .  ريزد روبل به جيب بازار مي

ها، به عنوان يـك مـدافـع       عنوان يك عضو برابر حقوق خانواده ملت
دستان و محرومـان، سـر      صلح و عدالت و ترقي، به عنوان حامي تهي

روي جنبش به  وظيفه ماست كه براي تسريع پيش. پاي خودش بايستد
آن سو، دست در دست همه نيروهاي مترقي دنيا، بـا تـمـام تـوان           

 ”.بكوشيم
رفيق زيوگانف در ادامه گزارش سياسي كميته مركزي به وضعـيـت   

  15ادامه در صفحه    

 :حزب كمونيست فدراسيون روسيه 13كنگره 

به سوي سوسياليسم قرن «
 »بيست و يكم


