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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار
 پرواز ققنوس

 “حزب ما توده را سازد پيروز       مي رسد فردايي از پس امروز”
 

 برگزاري پيروزمند  ششمين كنگره حزب توده ايران! ∗
 حزب كارگري و كمونيستي جهان به ششمين كنگره حزب 52پيام هاي شورانگيز بيش از  ∗
 تصويب برنامه نوين حزب توده ايران ∗
 تصويب گزارش سياسي و گزارش شعب مختلف كميته مركزي ∗
 تصويب سند مهم به مناسبت سي امين سالگرد يورش جمهوري اسالمي به  ∗

 حزب توده ايران 
باختگان راه بهروزيِ مردم ايران و حقوق  پيام هاي ششمين كنگره حزب توده ايران به: خانواده جان ∗

هاي زندانيان سياسي؛ نيروهاي مترقي، آزادي خواه و عدالت جو؛  هاي زحمت، و خانواده توده
كارگران و زحمتكشان؛ به زنان آزادي خواه ايران؛ به جوانان و دانشجويان؛ به خلق هاي تحت ستم، 

 به خالقان ادب و هنر؛ به اعضاء و هواداران حزب و به احزاب كارگري و كمونيستي جهان. 
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 اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران
 درباره برگزاري ششمين كنگره حزب

ششمين كنگره حزب توده ايران، با شركت، كادرها، مسئوالن حزبي، و اعضاي كميتـه   
مركزي برگزار شد. ششمين كنگره حزب كار خود را با يك دقيقه سكوت به احترام جـان     

 اي و همه جان باختگان راه آزادي ميهن آغاز كرد. باختگان توده
طرح برنامه نويـن  ” رفقاي شركت كننده در كنگره  نخست به بحث و تبادل نظر درباره 

 پرداختند، و پس از اصالح برخي موردها، آن را به تصويب رساندند. “ حزب توده ايران
هاي گوناگـون   بخش بعدي كار كنگره به بررسي گزارش سياسي كميته مركزي و شعبه

هاي ايران و چهـان در     كميته مركزي اختصاص داشت، كه دربردارنده بحث درباره: تحول 
هـاي     هاي آتي، و سـيـاسـت    سال گذشته)، چشم انداز تحول  9فاصله ميان دو كنگره (در  

طـورِ دقـيـق         حزب، بود. رفقاي شركت كننده گزارش سياسي كميته مركزي حزب را بـه  
 بررسي كردند، و اين سند سپس از سوي شركت كنندگان در كنگره به تصويب رسيد. 

هاي  مختلف كميته مركزي، بخش مهـمـي از      ها و كميسيون بررسي نقادانه كار شعبه 
ها، كنگره براي گسترش و بهبـود   كار كنگره را به خود اختصاص داد. در نتيجه اين بررسي 

 هاي مشخصي گرفت. هاي مختلف تصميم ها و كميسيون كار شعبه
اميـن سـالـگـرد        يي درباره سي “ سند ويژه” شركت كنندگان در كنگره سپس به بررسي 

هاي سركوب رژيم واليت فقيه بر ضد حزب توده ايران پرداختند. در آغـاز      يورش دستگاه
بحث درباره اين سند، رفيق علي خاوري درباره وضعيت حزب پس از انقالب، چگـونـگـيِ    

هاي گسترده، هـمـچـنـيـن مـهـاجـرت            عملكرد رهبري وقت حزب، يورش و دستگيري
رو بـود،       ها روبـه  هاي خود با آن هايي كه حزب براي بازسازي صف ها، و دشواري اي توده

گزارش مفصلي به شركت كنندگان در ششمين كنگره حزب ارائه داد. در پي اين گـزارش   
هـاي     هاي مختلف يورش به حزب، و ادامـه تـوطـئـه         مفصل، رفقا به بحث درباره زاويه

هاي امنيتي پرداختند، و سند را پس از وارد كردن تغييرهايي در آن، با اكثريـت آرا     دستگاه
 به تصويب رساندند.

بخش ديگر كار شركت كنندگان در كنگره، انتخاب اعضاي كميته مركزي جديد حـزب  
بود. كميسيون انتخابات كنگره پس از شمارش آرا، كه تا پاسي از نيمه شب ادامه يـافـت،    
نتيجه انتخابات را به كنگره اعالم كرد، و انتخاب اعضاي كميته مركزي جديد حـزب در      

 هاي شورانگيز رفقاي شركت كننده به تاييد كنگره رسيد. ميان كف زدن
، كميته مركزي جديد حزب توده ايران، نـخـسـتـيـن      “ ششمين كنگره” در پي پايان كار 

هـاي حـزب      نشست خود را برگزار كرد، و در اين نشست، هيئت سياسي و مسئوالن شعبه
 انتخاب شدند.     
هاي كارگري و كمونيستـي   پيام شور انگيز و پر محتوا از سوي حزب 52دريافت بيش از 

كه برگزاري ششمين كنگره حزب در جريان بود، نشانگر اعتبار كم نـظـيـر     جهان، درحالي
حزب در جنبش جهاني كمونيستي و نقش مهم رهبري حزب ما در عرصه مبارزه جهـانـي   

 اردوي كار بر ضد سرمايه داري انحصاري و امپرياليسم جهاني است.  
ششمين كنگره حزب ما بي شك نقطه عطف مهمي در تاريخ حزب توده ايـران اسـت.     
سي سال پس از يورش گسترده و ددمنشانه سربازان ارتجاع و تاريك انديشـي بـر ضـد        

مان، حـزب تـوده      حزب طبقه كارگر ايران، به قصد نابودي و ريشه كن كردن آن از ميهن

هاي ارتجاع را بـا     ايران نه تنها توانسته است با موفقيت برنامه
 -اش رو كند، بلكه به گواهيِ نبرد سي ساله گذشته به شكست رو
حال با دشوارترين دوران جنبش جهاني كـارگـري و      كه درعين

تـوانسـتـه اسـت          -زمان بـود  كمونيستي  در تاريخ معاصر هم
هاي دشواري را پشت سر نهد و سربلند، پرچم ظفر نمون  آزمون

هـا،     هـا، تـيـزابـي         ها، وارطان ها، روزبه ها، سيامك حزب اراني
هـا را       ها، و سيمين فـرديـن     جوها، علي اميدها، هاتفي حكمت

 همچنان در اهتزاز نگاه دارد.
رفقاي شركت كننده در ششمين كنگره حزب به درستي بـر    

ورزيدند كه، حزب و ميهن ما دوران حساس  اين نكته اصرار مي
ها بايد با انسجام آهـنـيـن     اي و مهمي را پيش رو دارند، و توده

شان، خود را براي رويدادهاي سرنوشت سـاز آيـنـده       هاي صف
 آماده سازند.  

برگزاري پيروزمندانه ششمين كنگره حزب توده ايران، پـيـام   
آور حركت موفق حزب ما در كنار جنبش مردمي ميهن بـراي    
طرد رژيم استبدادي واليت فقيه و فراهم آوردن زمينـه بـراي     

 مان است. هاي بنيادين، پايدار، و دموكراتيك در ميهن تحول
  

 
 دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران
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 14تا  4گزارش كميته مركزي  به ششمين كنگره حزب توده ايران                        صفحات 
 17تا   15هاي سهمناك ارتجاع     صفحات  پيروزيِ بزرگ حزب ما در رويارويي با توطئه

  18پيام ششمين كنگره به كارگران و زحمتكشان                                                          صفجه 
 19پيام ششمين كنگره به زنان آزادي خواه ايران                                                       صفحه 
 20پيام ششمين كنگره حزب توده ايران به احزاب كارگري و كمونيستي                 صفحه 

خواه و    هاي ملّي، آزادي    نيروها، و سازمان  پيام كنگره ششم حزب توده ايران به:          
 21صفحه                                                                                                        جوي كشور عدالت

پيام ششمين كنگره حزب توده ايران به  خانواده هاي زندانيان سياسي و خانواده هاي                
 21جان باختگان راه آزادي                                                                                صفحه 

 22پيام هيئت سياسي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)                                 صفحه 
پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي از: فدارسيون روسيه، قبرس، هند، شيلي،                

 22تا  24بريتانيا،                                                                                                صفحات 
 

 به مناسبت برگزاري پيروزمندانه كنگره ششم حزب
 

 جانِ تشنه
 ام مه دوهفته را اگر شبي نگاه كرده
 ام به نامِ راستي بگو مگر گناه كرده

 مگر نگفته بودمت كه در كوير يادها
 ام براي دل زبرگ گل پناهگاه كرده

 موج هولناك شب ام اگر به گنه نكرده
 ام صراحيِ حيات را پر از پگاه كرده

 ام اگر به شامگاه زندگي گنه نكرده
 ام زسايه روشنِ افق سراغ ماه كرده

 ام ام اگر بدين نشان رسيده گنه نكرده
 ام كه انتخاب راه را به انتباه كرده

 مالمتم مكن كه من سبوي جانِ تشنه را 
 ام لبالب از شراب تو، به دلبخواه كرده

 ام براي جستجوي تو توان زجان گرفته
 ام نسيم صبحگاه را دليل راه كرده

 ايرج
 1391بهمن ماه  29

 
 انتباه: آگاهي رسيدن، آگاهي، بيداري، دقت
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 پرواز ققنوس! 
 حزب ما، توده را سازد پيروز”

 “رسد فردايي از پسِ امروز مي                             
 “]سرود چهارم حزب”[برگرفته از: متن 

 
ماه بهمن است. ماه انقالب، ماه يورش وحشيانه گزمگان اسـتـبـداد بـه        

هـا     داشت خاطـره ده    ترين حزب و سازمان سياسي كشور، ماه گرامي كهن
اي كه در بيش از هفت دهه گذشته، در راه اسـتـقـرار       باخته توده هزار جان

كشي و اسـتـعـمـار      آزادي، عدالت اجتماعي، و رهايي ميهن از بندهاي بهره
سرانِ “  منحل گرديد” و “  نابود شد” هاي  ها از وراي فرياد اي اند. توده  رزميده
اند، تا پس از گـذشـت سـي سـال،            انديشي و استبداد گردهم آمده تاريك

هاي امنيتي و سركوب رژيم را قاطـعـانـه     هاي مداوم دستگاه شكست توطئه
هـا،     اعالم كنند، و فصل نويي را در تاريخ شكوهمند مبارزه حـزب ارانـي      

جوها، رحمان هـاتـفـي و         ها، تيزابي و حكمت ها، وارطان ها، روزبه سيامك
 ها، رقم زنند.   سيمين فردين

بـه     1320هـاي دهـه          ها، از رفقايي كه در سـال    اي سه نسل از توده
هاي حزب پيوسته بودند تا مبارزان دوران دشوار ستم شاهي، فاتـحـان    صف
، زن و مـرد، مسـن و         57هاي شاه، و امروز فرزندان انقالب بهمن  زندان

هاي گـرم     ها مصمم اند، و رفقا با بوسه اند. چهره  جوان، از هر سو گرد آمده
 روند و مشتاقانه در انتظار شروع كارند.  به استقبال يكديگر مي

ها در اهتزازند. سالن كنگره با تصويرهاي زيباي رفقاي قـهـرمـان:      پرچم
رحمان هاتفي، خسرو روزبه، حيدر عمواغلي، فاطمه مدرسي، و دكتر تـقـي     

، در “ آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران” اراني تزيين شده است. شعار:   
رسد، و رفيق خـاوري بـا        كند. انتظار به پايان مي  يي جلب توجه مي گوشه

اي و هـمـه    اعالم يك دقيقه سكوت، به احترام خاطره تابناك شهداي توده
جان باختگان راه آزادي، استقالل، و عدالت اجتماعي، آغاز كـار رسـمـي        

كند. سكوت سنگين حاكم بـر    ششمين كنگره حزب تودة ايران را اعالم مي
داشت خاطره  قهرمانان خاموشي كه ديگر در مـيـان مـا         سالن، در گرامي

، “ برشكن هـر سـد اگـر خـواهـي آزادي             ” نيستند، با خروش تندر آساي 
شكند، و رفقا سرود خوانان به اسـتـقـبـال        چهارمين سرود حزب، درهم مي

 روند.  يي پر اهميت مي وظيفه
ها آشكار است. ششمين كنگره حزب   سنگيني احساس مسئوليت بر چهره

توده ايران، در اوضاعي بسيار حساس و پر تالطم از تاريخ معاصر ميهـن و    
اي كـه از         شود. آينده جنبش مردمي، خطرهاي جدي  حزب ما، برگزار مي

كند، و ضـرورت درپـيـش گـرفـتـن                خارج از مرزها ميهن را تهديد مي
اند در  هايي اي، از جمله مسئله هاي مهم سياسي، تشكيالتي، و برنامه تصميم

 .برابر كنگره قرار دارند
نخستين وظيفه، انتخاب هيئت رئيسه كنگره، و سپس بررسي سندهايـي  

و    ،است كه در دستور كار كنگره قرار دارند. بررسي طرح برنامه نوين حزب 
سال گذشته و  9پس از آن، گزارش كميته مركزي حزب درباره رويدادهاي 

ترسيم خطوط اساسي وظايف دشوار آينده، بحث و تبادل نظرهاي كنگره را 
كننـد.   ها شركت مي دهند. رفقا فعاالنه در جريان بحث  به خود اختصاص مي

هـا و       ها براي آينده، از عقيم ماندن جنبشي عظيم، از ممـاشـات   از نگراني
توان جنبش را از مهلكه كـنـونـي     شود. چگونه مي  ها سخن گفته مي سازش

رهانيد، و راه مبارزه براي طرد رژيم واليت فقيه را گشود؟ وظيفه نيروهـاي  
ها تا پاسي از نيمه شـب   ها در شرايط كنوني چيست؟ بحث اي مترقي و توده

 .ادامه دارد
ها هم رفقا در گوشه و كنار به بحث و تـبـادل        حتي در فاصله استراحت

وگو با يكي از رفقـاي   يي رفيق خاوري مشغول گفت نظر مشغولند. در گوشه 
يي ديگر رفقا دور استـاد   قديمي و از فعاالن جنبش كارگري است. در گوشه 

انـد.   اند و مشغول صحبت مان را گرفته يگانه و سپيد موي تئاتر و هنر ميهن

نـا  ” اي و نويسنده كتاب تاريخي و ارزشمنـد:      در گوشه ديگر افسر قديمي توده
از سوي “  هايي پيرامون فروريزي حكومت مصدق و نقش حزب توده ايران گفته

رفقاي جوان احاطه شده است و از بازگشتش به ايران، پس از انقالب، و درس   
يي ديگر چند رفيق زن و مرد  گويد. در گوشه  اقتصاد دادن در دانشگاه سخن مي

مشغول بحث و تبادل نظر درباره جنبش زنان در ايرانند، و در بيرون از سـالـن،   
مـان،     ها نويسنده و مترجم نامدار مـيـهـن      اند و در ميان آن رفقا مشغول بحث

هايـي   هنر وصف واقعيت در يادداشت” ؛ “ آخرين نگاه از پل خرمشهر”  نويسنده:  
، و ... بـه چشـم          “ لنين در مخفيگاه: دفترچه آبي ” ، “ بر كارهاي آنتوان چخوف

گويند، و رفقاي كميسيـون   خورد. رفقاي قديمي افسر، از خاطرات زندان مي  مي
يـي مشـغـول بـررسـي             اند در گـوشـه   اسناد كه از سوي كنگره انتخاب شده

 پيشنهادهاي رسيده و تنظيم و دقيق كردن اسنادند.  
هاي طوالني، بـا تصـويـب       خواب در چشم همه شكسته است. پس از بحث 

كنگره حزب توده ايران، با موفقيـت   ، كار روز نخست“ برنامه نوين حزبطرح ” 
رسد. روز دوم به بررسي گزارش كميته مـركـزي و شـعـب آن،             به پايان مي

 اختصاص دارد.  
حزب كارگري و كمونيستـي   50شود كه، بيش از  در جريان كنگره اعالم مي

هاي پرشوري را به ششمين كنگره و رفقاي شركت كنـنـده در آن        جهان پيام
هاي كارگري و كمونيستي جهان  هاي رسيده از سوي حزب اند. پيام  ارسال كرده

هاي روسيه مبارزات  شود. كمونيست  براي شركت كنندگان در كنگره خوانده مي
هاي ايتاليايي از نقش برجسته  كنند، كمونيست ها را ستايش مي اي طوالني توده

گويند، رفـقـاي      حزب توده ايران در جنبش جهاني، پس از فروپاشي سخن مي
فرستند، رفقاي آلماني از اهميت مبـارزه حـزب در        شيلي درودهاي پر شور مي
كننـد كـه      گويند، و رفقاي بحريني اظهار اطمينان مي ايران و منطقه سخن مي

ها و مردم ستم كشيده ميهن ما به سرانجام پيروزمـنـد خـود       مبارزه حزب توده
ها با ابراز احساسـات   ها نيست. پيام  خواهد رسيد. فرصت براي خواندن همه پيام 

شود، و نشانگر اعتبار كم نظير حـزب مـا و          رو مي گرم شركت كنندگان روبه
 رهبري آن در منطقه و جهان است.

هاي مختلف كميته مركزي شامل: كميـسـيـون      ها و كميسيون گزارش شعبه
هاي مالي، تبليغات، روابط بـيـن الـمـلـل، و             زنان، كميسيون كارگري، شعبه

تشكيالت، مورد بررسي جدي و نقادانه رفقاي شركت كننده در كنـگـره قـرار      
 گيرد.   مي

هـاي كـمـيـتـه         شركت كنندگان در كنگره گزارش سياسي و گزارش شعبه
 يـي  رسانند. آنگاه نوبت بررسي سند ويژه  مركزي را با اكثريت آرا به تصويب مي

امين سالگرد يورش ددمنشانه رژيم جمهوري اسالمي برضـد حـزب      درباره سي
ها رفيق خاوري گزارش مفصلي از عملكرد رهبري  است. در اين بخش از بحث 

هاي امـنـيـتـي        هاي ارگان حزب پس از انقالب، و سپس يورش رژيم و تالش
دهد. در پي اين گزارش مفصل   براي ضربه زدن به حزب ما، به كنگره ارائه مي

امين سـالـگـرد       هاي همه جانبه پيرامون آن، سند ويژه به مناسبت سي و بحث
يورش جمهوري اسالمي به حزب، با اكثريت قاطع آرا به تصويب شـشـمـيـن       

 رسد. مي كنگره حزب توده ايران
ها ريـخـتـه     ها به صندوق رسد. راي  نوبت انتخاب كميته مركزي جديد فرامي

ها پس از نيـمـه    شوند، و شمارش آرا را كميسيون انتخابات كنگره تا ساعت مي
شوند، و رفقاي كنگـره بـا كـف         دهد. انتخاب شدگان اعالم مي  شب ادامه مي

هاي ممتد براي رفقاي انتخاب شده، در وظيفه دشواري كه پيش رو دارنـد   زدن
 .كنند شان آرزوي موفقيت مي براي
پيچد، و يـاران ارانـي بـا           در فضاي كنگره مي “ انترناسيونال”طنين سرود  

داشـت   هاي بزرگ حزب كارگران و زحمتكشان، با گرامي تجديد پيمان با آرمان
هاي در خاك خفته خلق، و با عزمي جزم شده براي شدت  هاي اسطوره دالوري

 .گوينـد  بخشيدن به مبارزه بر ضد رژيم استبدادي حاكم، با يك ديگر بدرود مي
هـاي     وار از فراز خاكستر  يورش سهمگين ارگان ها بار ديگر ققنوس حزب توده

مزدوران ارتجاع بـراي نـابـودي آن            امنيتي رژيم و بيش از سي سال تالش
هـاي     يي روشن و فردايِ حاكميت خـلـق     بخش آينده آيد. او نويد  پرواز درمي به

 شان است. محروم بر سرنوشت
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 مقدمه
رفقاي گرامي، از برگزاري پنجمين كنگره حزب توده ايران (كـنـگـره       

گذرد. حزب ما در فاصله دو كنگره چـنـديـن      سال مي 9اراني) نزديك به  
نشست عادي و وسيع كميته مركزي را برگزار كرده است كه به جاي خود 

هاي حزب ما را بر اسـاس     رويدادهاي كشور و جهان را ارزيابي و سياست
 9دانند كه ما در ايـن       هاي روز تنظيم كرده است. رفقا خوب مي  ضرورت

ايـم   اي را در تاريخ ايران و جهان شاهد بوده سال دوران پرحادثه و بحراني
انديشي جدي است. بر اين اسـاس، گـزارش         كه نيازمند بررسي و باريك

 گيرد: هاي زيرين را دربر مي بخش “ششمين كنگره“كميته مركزي به 
  
هاي روي داده در ايران در فاصله ميان دو كنگـره، و     بررسي تحول . 1

 چشم انداز آينده؛
 هاي روي داده در جهان در خالل دهه گذشته؛ بررسي تحول .2
 هاي گوناگون كميته مركزي؛ هاي شعبه گزارش فعاليت .3
   
دو   هاي روي داده در ايران در فاصله ميان بررسي تحول   . 1

 كنگره، و چشم انداز آينده؛
  

 رفقا!
پنجمين كنگره حزب توده ايران در حالي برگزار شد كه شش سـال از    

گذشت و دولـت خـاتـمـي بـا           در ميهن ما مي“  دولت اصالحات” تجربه 
هاي اقـتـصـادي، يـورش و            رو بود. نابساماني  هاي زيادي روبه دشواري
منظور فلج كردن كار دولت، تسخير  زايي مدام نيروهاي ارتجاعي به بحران

مجلس شوراي اسالمي از طريق برگزاري انتخاباتي كه بخش وسيعي از   
طلب اجازه شركت در آن را نيافتنـد، ادامـه      نيروهاي دگرانديش و اصالح

هايي  هاي غلط اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي آن، از جمله مسئله سياست
رو كردند. حزب ما در آن دوران   بودند كه جامعه ما را با بحراني جدي روبه

كرد، و نزديك به دو سـال     هاي جاري كشور را دنبال مي با نگراني تحول
، دربـاره    1384پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهـوري در سـال         

خطرهايي كه كشور و روند اصالحات را از سوي نيروهاي ارتجاعي تهديد 
كند، هشدار داد. در گزارش كميته مركزي حزب به پنجمين كـنـگـره      مي

حوادث كشور به سرعت به سمـت بـحـران      ” حزب، از جمله آمده است:   
شود. حمالت وسيع مرتجعان حاكـم در      جانبه و خطرناكي كشيده مي همه

ماه هاي اخير بر ضد نيروهاي دگرانديش، و خصوصاً نيروهاي راديكال در 
صفوف جنبش دانشجويي نشانگر تصميم قطعي ارتجاع براي فيصله دادن 

است...   1376به روند اصالحات و بازگرداندن اوضاع به پيش از دوم خرداد 
امروز تيغ استبداد، نه تنها نيروهاي دگرانديش، بلكه بخش وسـيـعـي از        

اي كه زماني مؤتلف رهبران رژيم بودنـد را نـيـز         مذهبي -نيروهاي ملي
هدف قرار داده است و نشانگر مرزهاي روشن طبقاتي مبارزه در مـيـهـن    

اي كه در يك سوي آن استبداد حـاكـم، يـعـنـي           ماست. مبارزه طبقاتي 
داران تجاري و بورژوازي بوروكراتيك، و در سوي  سرمايه نمايندگان بزرگ

ديگر آن طبقات و قشرهاي وسيع اجتماعي از كارگران و زحـمـتـكـشـان      
هايي از سرمايه داري ملي كشـور قـرار      گرفته تا خرده بورژوازي و بخش

، ”كنگره ارانـي   ”پنجمين كنگره حزب توده ايراناسناد  مجموعه( “  دارد...   
 انتشارات حزب توده ايران).

تر بـگـويـيـم، در        اي كه حزب ما در آن دوران و، دقيق موضوع اساسي
كرد و هـمـواره    بر آن تأكيد مي“  دولت و مجلس اصالحات” تمامي دوران 

كرد، اين واقعيت بود كـه ارتـجـاع       نگراني خود را در زمينه آن اعالم مي
مـردم  ” هاي آن نه تنها با شعارهاي دولت خاتمي دربـاره     حاكم و سياست

خواني و موافقتي نداشت و ندارد، بلـكـه اسـاسـاً دشـمـن            هم“  ساالري
سرسخت هرگونه حركتي در جهت حاكم شدن مردم بر سرنوشتشان بوده 
و هست. ارتجاع، جنبش مردمي و عمق يافتن روند اصالحات سياسـي را     

دانست، از اين روي، مصمم بود تا  خطري جدي براي ادامه حيات خود مي

هايش راه    با تمام توان و امكان
ادامه اين روند را سـد كـنـد و        
ايران را بـه دوران پـيـش از          

برگـردانـد. مـا        1376خردادماه 
و    -همواره بر اين عقيده بوديم

هاي هشت سالـه دولـت      تجربه
خاتمي نيز با قاطعيت بـر ايـن       

كه بـدون   -نظريه مهر تأييد زد
بسيج و حضور نيرومند مردم در   
صحنه مبارزه و شدت بخشيـدن  
به فشار بـر ارتـجـاع حـاكـم،          

توان به دوامِ دولت، مجلس،  نمي
و روند اصالحات، در چارچـوبـي   
كه خاتمي و نيروهاي هوادار او   

كردند، اميدوار بـود.     پيشنهاد مي
ما در همان دوران و در حـالـي     
كه نيروهاي ارتجاع تمام نيرو و 

شان را براي باز پـس   هاي امكان
گرفتن دولت و مجلس بسـيـج     

 كرده بودند، اعالم كرديم:  
سالـه دولـت خـاتـمـي،           توان گفت كه تجربه شش امروز با قاطعيت مي” 

شكست نظريه امكان استحاله و اعتقاد به اصالح پذيري رژيم واليت فقـيـه   
از باال، شكست سياست حل و فصل مسايل از طريق مذاكرات پشت پرده با 
ارتجاع، شكست سياست محرَم ندانستن مردم و شركت ندادن آنان در تعيين 

تر از همه شكست اين نظريه بود كه در چارچوب رژيـم   سرنوشتشان، و مهم
واليت فقيه، آن طوري كه زماني خاتمي، نبوي، و ديگر رهبران جبهـه دوم    

توان به آزادي، و جامعه مدني دست يافت. عـقـيـم      كردند، مي خرداد ابراز مي
انـه]  “[ مـردم سـاالر    ” هاي خاتمي و همفكران او براي تعديلِ    ماندن تالش

گرانه و شكستن بن بست انحصار حاكمـيـت تـوسـط        هايِ سركوب سياست
مشتي تاريك انديش و مزدوران مسلح و نيمه مسلح آنان نشـان داد كـه         

توان اميدوار بود كه مستبدان حاكم، بدون مبارزه وسيع و سازمان يافتـه   نمي
توده اي تن به خواست عمومي براي دست كشيدن از انحصار و اسـتـبـداد      
بدهند... حزب ما با پرهيز از انحراف به راست، يعني غلتيدن به اين نظر كـه     

توان تغييـرات اسـاسـي       طلبان حكومتي مي هاي اصالح با خاتمي و سياست
مورد نظر مردم را تحقق بخشيد و همچنين انحراف به چپ، يعـنـي انـكـار       
هرگونه سودمنديِ حوادث دوم خرداد و روندي كه در جامعه ما آغـاز شـده       

اي را در زمينه آگاهي دادن به جنبش و  بود، توانست سياست پيگير و اصولي
تالش در راه بسيج نيروهاي مترقي و آزادي خواه در درون كشور به پـيـش   

 ، ”كـنـگـره ارانـي      ”مجموعه اسناد پنجمين كنگره حزب توده ايران(   “ ببرد...   
 انتشارات حزب توده ايران).

، و در پي آن كودتـاي  1384هاي اخير، برگزاري انتخابات  رويدادهاي سال
انتخاباتي ولي فقيه و سران سپاه پاسداران، در جريان انتـخـابـات ريـاسـت        

ستيز حاكميت سياسي كنوني را    ، نه تنها ماهيت عميقاً مردم1388جمهوري 
به نمايش گذاشت، بلكه نشان داد كه جنبش مردمي بـراي رسـيـدن بـه           

هاي خود و استقرار آزادي، دموكراسي، و عدالـت اجـتـمـاعـي، بـا            خواست
يافتگي ، حضور  روست. در اين جنبش، نبود سازمان  اي روبه هاي جدي چالش

هاي خياباني بـه كـودتـاي         رنگ طبقه كارگر و زحمتكشان در اعتراض كم
يي سياسي، واحد، و روشـن بـراي        انتخاباتي ولي فقيه، و نيز نداشتنِ برنامه

منظور دستيابـي   بينانه به تغيير وضعيت حاكم، و ارائه نكردنِ راهكارهاي واقع
به آزادي، عدالت اجتماعي، و دوران پس از حاكميت واليت فقيه، به ارتجـاع  

هـا   بررغم حضور ميليون -حاكم فرصت داد تا بر اين جنبش عظيم اعتراضي
هاي نخست پـس از كـودتـاي           هاي اعتراضي در ماه آيي ايراني در گردهم

گزارش كميته مركزي حزب توده ايران به: ششمين كنگره 
 حزب توده ايران

 5ادامه  در صفحه 
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هـاي     غلبه كند و با سركوب خشنِ حركت -1388انتخاباتي خرداد 
 -هاي گسترده رهبران و كادرهـاي سـيـاسـي       مردمي و دستگيري

  اجتماعي، به حيات خود ادامه دهد. 
  

 ايران و دولت اصالحات  
هـا و       دوران هشت ساله دولت خاتمي، با وجود هـمـه ضـعـف      

اجتماعـي  -هاي اقتصادي كمبودها، خصوصاً در عرصه ارائه سياست
هاي مهمي  به نفع زحمتكشان، در مجموع توانست زمينه ساز تحول

در ميهن ما گردد. تضعيف و محدود كردن عملـكـرد نـيـروهـاي         
ويژه در پي جنايت تكان دهنده سازمان اطالعات رژيم و  امنيتي، به

قتل فروهرها، پوينده، و مختاري، دستگيري سعيد امامـي و افشـا       
كارانه دستگاه سركـوب رژيـم واليـت         شدن ماهيت عميق جنايت

وجود آوردن  فقيه، اگر چه نيروهاي ارتجاعي را به سمت تقويت و به
ساختارهاي موازي امنيتي راند، ولي در عمل فضاي مـحـدودي را     

اجتماعي و سازمان دهي جـنـبـش     -براي گسترش فعاليت سياسي
مردمي پديد آورد. رشد جنبش زنان، جوانـان، و دانشـجـويـان و           

هاي مستقل، تأثير  همچنين جنبش كارگري، و تالش در راه تشكل
مهمي در فضاي سياسي كشور برجاي گذاشت و نيرويي بـزرگ را    

 به عرصه مبارزه كشانيد.  
 -هـا    در همه ايـن سـال     -چشم اسفنديار عملكرد دولت خاتمي

تزلزل در به پيش بردن اصالحات سيـاسـي، و ادامـه دادن بـه             
هاي مخرب و نوليبرالي اقتصادي دولت رفسـنـجـانـي، در        سياست

راستاي منافع كالن سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروكراتيك، 
ها، نه تنها فقر و محروميت در جامعه مـا را       بود. ادامه اين سياست 

تخفيف نداد، بلكه شرايطي را پديد آورد كه نيروهاي ضد مردمي و   
، بـا  84اي، همچون احمدي نژاد، در آستانه انتخابات سال  ارتجاعي

فريبانه در زمينه عدالت اجتماعي، از جـملـه    سردادن شعارهاي عوام
، توانستـنـد بـر مـوج         “ گذاشتن پول نفت روي سفره مردم” شعار:  

نارضايتي قشرهاي زحمتكش بر اثر فشارهاي كمر شكن اقتصـادي  
و محروميت روز افزون، سوار شوند. كافي است به گفتـه مـجـيـد        
ياورمند، مديركل دفتر تأمين اجتماعي سازمان مديريت و بـرنـامـه    

يعنـي پـس از        -1380در آغاز دهه اشاره كنيم كه:  ريزي كشور، 
بـه        -سپري شدن دوره نخست رياست جمهوري محمد خاتمـي 

درصـد از       15از   بيش  هاي نادرست اقتصادي دليل ادامه سياست
ميليون نفر از شهروندان ميـهـن    10به نزديك جمعيت ايران يعني 

كردند.  افزون بر اين،  فقر و محروميـت    ما، زير خط فقر زندگي مي
بـه هـمـراه      خود   سابقه و گسترده تأثيرهاي عميق اجتماعي با  بي

هاي اجتماعي، از جـملـه        ترينِ آن: رشد ناهنجاري  داشت كه مهم
فحشاء و اعتياد گسترده در بين جوانان كشور بود. بر اسـاس     رواج 

ها (از جمله، سخنان دبيركل ستـاد    آمار رسمي ارائه شده در آن سال
وگو با خبرگزاري جمهوري اسـالمـي،    مبارزه با مواد مخدر، در گفت

)، در ايران دو ميليون مصرف كنـنـده مـواد       1382ماهفروردين  23
 مخدر وجود داشت.

در    هاي اوليه زحمتكشان ميهن ما، تفرقـه  بي توجهي به خواست
ميان نيروهاي طرفدار اصالحات و دولت خاتمي، با نزديك شدن به 

هاي حمايت اجتماعـي از     پايان دوره دوم رياست جمهوري او، پايه
دولت خاتمي را تضعيف كرد و شرايطي مـنـاسـب بـراي اجـراي          

هاي ضد مردمي نيروهاي طرفدار واليت فقيه و اسـتـبـداد         برنامه
فراهم آورد. نبود وحدت عمل سياسي و هماهنگي اجرايي در طيف  
گسترده نيروهاي مدافع اصالحات و  نيروهاي مترقي و آزادي خواه 

وجد آمدن تغييرهاي جـدي   ها از امكان به كشور، مأيوس شدنِ توده
  در جهت بهبود شرايط سبب شد تا نيروهاي ارتجاع بتوانند در نبـود
حضور نيرومند جنبش مردمي و مدافع اصالحات با راحتي نسـبـي     

منظور باز پس گرفتن دستگاه دولتي، با دخالت  هاي خود را به برنامه
گسترده نيروهاي امنيتي و سپاه، به پيش ببرند. درنگ و كـوتـاهـي     

هاي سپاه، نيروهاي امنيتـي، و     دولت خاتمي در رويارويي با دخالت
هاي گسترده طرفداران احمدي نژاد در دورِ اول انتخابـات، و     تقلب

 پيامدهاي مخربي را به همراه داشت.آن، باطل نكردن نتيجه 
خـردادمـاه      31يي كه روز      مركزي حزب ما، در اعالميه كميته

، پيش از برگزاري دورِ دوم انتخابات رياست جمهوري، منتشر 1384

رو بود، از جـملـه نـوشـت:          كرد، در ارزيابي شرايط دشواري كه جامعه ما با آن روبه ادامه گزارش كميته مركزي ...
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در شرايط و احوالي كامالً غير عادي و بـي    ” 

اي برگزار شد. كودتاي سازمان يافته نيروهاي سپاه پاسداران و بسـيـج، زيـر          سابقه
هـا ايـرانـي       فرمان رهبر، انتخابات را از مسير خود خارج كرد و با ابطال رأي ميليون

ها قبل درباره خطرات آن هشـدار     كه ما از ماه  يي شرايط را براي كامل كردن برنامه
داده بوديم، يعني يكدست كردن حاكميت  فراهم آورد. كم تـوجـهـي شـمـاري از           

اجتماعي كشور و برخورد احساسي در روزهاي پيش از انتخابـات   -نيروهاي سياسي 
و پافشاري بر خودداري از رأي دادن به دكتر مصطفي معين و جدي نگرفتن خطري 

كرد در كمال تأسف امروز آنچنان شرايطي را  كه ميهن و روند اصالحات را تهديد مي
فراهم آورده است كه شماري از تحريم كنندگان و حتي مدافعان جبهه دموكراسي و   

را بـه    “  حمايت از هـاشـمـي   ” حقوق بشر هراسناك از استقرار حكومت طالبان شعار 
كـنـنـد.       عنوان راه حل باقي مانده در راه عقيم گذاشتن برنامه هاي رژيم عنوان مي

سكوت كامل دولت خاتمي درباره عملكرد كودتاچيان و همچنين شتاب نيـروهـايـي    
هـايـي    همچون جبهه مشاركت و مجاهدين انقالب اسالمي براي طرح موضع گيري

در دفاع از رفسنجاني، در حالي كه ستاد انتخاباتي دكتر مصطفي مـعـيـن خـواهـان        
بود و كروبي ولي فقيه و “  رسيدگي به تخلفات انتخاباتي و تعويق دور دوم انتخابات” 

كرد،  بي شك سئوال برانگيز و     خانواده او را به دست داشتن در اين كودتا متهم مي
هاي جدي و تأسف بار  در سطح نيروهاي اصالح طلب در مقابله بـا     نشانگر اختالف

هاي نادرست و مخرب سازش  فاجعه است. اين برخوردها در عين حال يادآور سياست 
هايي است كه ما امـروز     اش همين دشواري و مماشات با ارتجاع حاكم است كه ثمره

خـردادمـاه      31،   715شمـاره     ،”نامه مردم“به نقل از:  “( ايم در مقابل آن قرار گرفته
1384.( 

هاي آشكار ولي فقيه و مزدوران او، نـه     دولت خاتمي و تن دادن به تقلب مماشات
تنها در نهايت به برگماري احمدي نژاد به مقام رياست جمهوري منتهي شد، بـلـكـه    

نيز عيناً تكرار گـرديـد، چـراغ      88اي كه در انتخابات سال  براي عملكرد ضد مردمي
سبزي بود. حزب ما در اين زمينه، در اعالميه باال، ضمن نادرست دانستن عمـلـكـرد     

سيد محمد خاتمي در ” دولت و شماري از نيروهاي اصالح طلب، از جمله اعالم كرد:  
در موقعيت خطير كنـونـي، از شـمـا         ”  اي كه امروز منتشر شد از جمله گفت:   بيانيه
خواهم كه با استمرار حضور آگاهانه و با راي باال، رييس جمهوي در شأن مـلـت      مي

با اتكا به قانون اساسي  اينجانب” وي همچنين مدعي شد كه:  “  ايران انتخاب نماييد. 
گيري، دغدغه و هدف اصـلـي      دهم كه سالمت روند رأي به ملت ايران اطمينان مي

من است و با جديت اين مهم را دنبال خواهم كرد. دولت اجازه نخواهد داد هـيـچ        
در پاسخ به اين مدعيات بايد گفت كه “  نيرويي راي و اراده ملت را به مخاطره افكند. 

تأسف در اين جاست كه دولت آقاي خاتمي با مماشات و تن دادن به قواعـد بـازي     
اند و دوم اينكه اگر دولت خاتمـي بـه      سياسي حكومت واليي كار را به اينجا رسانده

هاي خود در زمينه حراست از آراي مردم پايبند بود امروز به جاي انتـشـار ايـن       قول
كرد كه انتخابات در دور اول مخدوش بوده است و دولت او حاضر  اعالميه اعالم مي

نيست دور دوم اين انتخابات مخدوش را زير فشار چكمه پوشان ولي فقيـه بـرگـزار      
تواند قول سالمت انتخابات را بدهد وقتي كه همه مردم  كند. آقاي خاتمي چگونه مي 

هـاي آشـكـاراي چـنـد روز پـيـش                   ما و جهان خالف آن را در شمايل تـقـلـب   
 (همانجا). “ اند... ديده
برگماري احمدي نژاد به مقام رياست جمهوري، دوران اصالحاتي كه با حماسـه   با

هـاي     آغاز شده بود، پايان يافت و روند بازگشت به محدوديـت  1376دوم خردادماه 
سياسي، اختناق، و سركوب خشن، در كنارِ باز گذاشتنِ دست نيروهاي امنيتي و شديد 

هاي اقتصادي  چنگ گرفتن شريان در به“  رهبري” سپاه و مافياي اقتصادي وابسته به 
 طورِكامل، آغاز شد.   به

  
اقتصادي، در دوران دولـت   -ها و روندهاي اجتماعي ترين تحول مهم

 احمدي نژاد 
  

 رفقا!
گيري طبقاتي دولت برگـمـارده احـمـدي نـژاد و             بدون توجه به ماهيت و جهت
هـاي     تـوان تـحـول        كند، نمي ها را نمايندگي مي نيروهايي كه اين دولت منافع آن

درستي درك كرد. حـزب مـا از         اقتصادي ايران را در هشت سال اخير به -اجتماعي
در حالي كه برخـي   -همان ابتداي برگماري دولت احمدي نژاد به رياست قوه مجريه

هاي محروم از او  و طرفدار توده“  مردمي” يي  كردند چهره نيروهاي سياسي تالش مي
داريِ بوروكراتيك كشـور   با صراحت اين دولت را دولت مافيايِ سرمايه -ترسيم كنند

هـاي     هاي بزرگي از فعاليت خصوص رهبري سپاه و نيروهاي انتظامي كه بخش و به
اقتصادي كشور را در كنترل خود گرفته بودند، معرفي كرد. عملكرد هشـت سـالـه         

اي كه اين دولت در  اجتماعي -هاي اقتصادي ترين سياست دولت احمدي نژاد و عمده
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كـنـد كـه، دولـت            اين دوران درپيش گرفت اين نظر را تأييد مي
نژاد نه تنها هيچ گامي در راه عملـي كـردن شـعـارهـاي           احمدي
“ گذاشتن پول نفت بر سـر سـفـره مـردم        ” اش درباره  فريبانه عوام

داري اين دولت دره عظيم ميان فقر و    برنداشت، بلكه در دوره زمام
ها ميليون ايراني  اي يافته است، و در نتيجه، ده سابقه ثروت عمق بي

از تأمين يك زندگي حداقل براي خود محروم شدند. بر اساس آمار  
رسمي، در آمد حاصل از فروش نفت در طول سه دهه اخير، بـيـش   

ميليارد دالر بوده است. درآمد ساالنه ارزي در دوره دولـت      800از 
 4/3برابرِ ميانگين درآمد ساالنه دولت خـاتـمـي،       2/5احمدي نژاد 

برابرِ دوره نخست وزيريِ ميرحسـيـن    4/8برابرِ دوره رفسنجاني، و 
ساله آخر حيات رژيم سلطنتي بوده است.  9برابرِ دوره  5موسوي، و 

با وجود اين درآمد هنگفت، ميهن ما در اوضاعي ناگوار قرار دارد و   
 كنند.   ماندگي دست و پنجه نرم مي مردم با فقر و عقب
اند گواهي  هاي اخير منتشر شده اي كه در سال آمارهاي اقتصادي

هاي اعمال شده از سوي دولت و    بار سياست روشن بر نتيجه فاجعه
هاي تكان دهنده كنوني در ميهن مـاسـت. افـزايـش           نيز واقعيت

است، كـه  “  آزادسازي اقتصادي” بيكاري از جمله پيامدهاي سياست 
ويژه جـوانـان كشـور،       ها ايراني، به شرايط دشواري را براي ميليون

 2010پديد آورده است. در آخرين گزارش شاخص توسعه انسانـي     
درصد اعـالم   33ميالدي سازمان ملل متحد، نرخ بيكاري در ايران 

بـازار كـار در       ” ، 1391تيرماه  7شده است. بر اساس گزارش ايلنا،  
وارد دور جديدي از ركود شده به طوري كه نرخ بيـكـاري    89سال 

“  درصد افزايش داشتـه اسـت.      6نسبت به سال قبل كمي بيش از 
در مورد فضاي كسب و ” نويسد:   ايلنا در ادامه، به نقل از توكلي، مي

 144، رتـبـه       91كشور در سـال     183كار ما از نظر رتبه در بين 
بوديم، يعني به  132تر در رتبه  و سال قبل 140هستيم و سال قبل 

فقر و محروميت بي سابـقـه در     “   شويم.  انتهاي ليست نزديك مي
اي]    گفته خامنه به“[ بهترين دولت پس از دوران مشروطيت” دوران 

در تمامي سي و چهارسال گذشته پس از انقالب بهمن بي سابـقـه   
بوده است، به طوري كه بر اساس اعتراف رئيس مركز آمار ايـران،    
عادل آذر، بيش از ده ميليون ايراني زير خط فقر مطلق و نزديك به 

برند (به نقل از:     سي ميليون ايراني در زير خط فقر نسبي به سر مي
 ). 1389خرداد ماه 7، “آفتاب نيوز”

همچنين بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادي بانـك مـركـزي      
هاي ماهانه اقتصادي (فروردين ماه   جمهوري اسالمي برايِ شاخص

)، شاخصِ بهايِ كاالها و خدمات مصرفي در شهـر تـهـران       1390
رسيد و با فروپاشي صنعت و توليد و رشد  249/2(پايتخت) به عدد   

نرخ تورم، رشد شاخصِ مزد و حقوقِ كارگران و كاركنان واحدهـاي  
درصد كـمـتـر از رشـد          33سال اخير  5صنعتي بزرگ كشور طي 

شاخصِ هزينه هاي زندگي بوده است. بر اين پايه كارنامه هشـت     
ساله دولت برگمارده ولي فقيه، كارنامه يك نهاد هم از نظر اخالقي 

اقتصادي ورشكسته و بي اعتبار اسـت كـه        -و هم از نظر سياسي
امروز حتي با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان ديـروزيـن خـود      

 روست.    روبه
هـاي   هاي اقتصادي اعمال شده در سال از ديدگاه نظري، سياست

هـاي نـولـيـبـرالـي و              اخير را بايد اجراي خطوط كلي سيـاسـت  
، حـركـت از       “ تقديسِ بازار بي نـظـارت  ” يي دانست كه  ورشكسته

اقتصادي متكي بر توليد به اقتصادي متكي بـر داللـي و رانـت            
خواري، تعديلِ نيروي كار و تمركز بي سابقه ثروت و نقدينگـي در    

داري بـزرگ تـجـاري و             نزد بخش بسيار كوچكي از سـرمـايـه   
هاي قدرت سياسي را نيز در چـنـگ      كه اهرم -بوروكراتيك كشور

 اند، اساسِ آن است. خود به انحصار گرفته
، مـديـر اداره       1391ماه  ارديبهشت26به گزارش جهان صنعت، 

 352را  90هاي اقتصادي بانك مركزي، رقم نقدينگي سال  سياست
هزار ميليارد تومان اعالم كرد. جالب اينكه، رقم نقدينگي بر اساس  

هزار ميليارد تومان اعالم شـده     92، 1384همين گزارش، در سال 
برانگيز ديگر كه توجه به آن اهميـت دارد ايـن        است.  نكته تأمل 

هـاي     است كه، بخش عمده اين نقدينگي در چارچوب فـعـالـيـت    
هـاي     تجاري و داللي متمركز است و اثرهاي مخربي بر فعـالـيـت   

مردادماه 19صنعتي و توليدي كشور دارد.  به گزارش جهان صنعت،  

، غضنفري، وزير صنعت، خبر از كمبود نقدينگي در بخش توليد داد، و گـفـت:    1391
وي هشـدار  “  كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي، حاد شده و بايد آن را جدي گرفت. ” 

تـر     داد كه، در صورتي كه در باره كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي هر چه سـريـع    
هايي حاد تبديل شود و جـبـران آن          تواند به مشكل انديشي نشود، اين امر مي چاره

 سخت خواهد بود. 
هاي  تعديلِ اقتصادي در كشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زير تـأثـيـر     برنامه

هدفمند كـردن  ” به بهانه  “ ها آزاد سازيِ قيمت“اند.   اين الگوي نوليبرالي شكل گرفته
هاي مشخص گرايش به سوي اقتصاد آزاد اسـت كـه بـه           ، يكي از نمونه“ ها يارانه

به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در كشورمان، پيـروي   “  شوك درماني” صورت 
هـاي ديـگـر، بـه صـورتـي              نيز مانند انواع الگوبرداري“  اقتصاد آزاد” هاي  از نسخه

هاي اليگارشي همواره در مـتـن    ناهمگون بوده است، و منافع كالن و انحصاري اليه
بـازار  ” داري در حكـم     آن قرار داشته است. البته آنچه در كشورهاي پيشرفته سرمايه 

خصـوص در عـرصـه           بـه    -هاي كـالن    گردد، در سطح فعاليت تقديس مي“  آزاد
هـاي     و بسياري از شـاخـص      “  بازار” تنها نمادي كاذب است و  -هاي مالي سرمايه

“ بازار آزاد  ” شوند.  كاري مي هاي گوناگون دست ها، به شكل بنيادي آن از جمله قيمت
زير تسلط سرمايه كالن، كه بدون قيـد  “  اقتصاد بي نظارت” در عمل مترادف است با 

پردازد. امروز تسلط مـافـيـايـي       و بند و نظارت قانوني و دموكراتيك به سوداگري مي
داري تجاري بزرگ بر حيات اقتصادي كشـور، سـد      بورژوازي بوروكراتيك و سرمايه

هـاي     گيري به سوي عملي كردن نيـازهـا و خـواسـت         اساسي هرگونه تغييرِ سمت
هاي اجتماعي  ها ايراني است كه در دشوارترين شرايط محروميت و ناهنجاري ميليون

كنند. تجربه هشت سال گذشـتـه نشـان داده اسـت كـه،                زائيده از آن زندگي مي
فقيه و وابستگان او تا دولـت   نظامي اين مافياي اقتصادي، از ولي -نمايندگان سياسي

كـارگـيـريِ       اند تا بـا بـه     احمدي نژاد و فرماندهان سپاه و نيروهاي انتظامي، مصمم
هاي  هاي سركوب تسلط انحصاري خود را بر حيات اقتصادي و اهرم ترين شيوه خشن

سياسي حاكميت حفظ كنند. برخوردها در هرم حاكميت بر اين اساس جنگ قـدرتـي    
چنگ آوردن    داري حاكم بر كشور براي به سرمايه هاي مختلف كالن است ميان جناح

 -هاي كالن اقـتـصـادي    گيري و سياست منظور تغييري در سمت منافع بيشتر و نه به
 سياسي حاكميت در راستاي نيازهاي جامعه و مردم مهينمان.

  
 حاكميت واليت مطلقه فقيه، و سرنوشت رأي مردم

  
 رفقاي گرامي!

با ارزيابـي شـرايـط مشـخـص          ، توده ايران بيش از بيست و دو سال پيشحزب 
اجتماعي، اقتصادي، و سياسي، و همچنين تركيب طبقاتي حاكميت ارتجـاع، شـعـار      
طرد رژيم واليت فقيه را در حكم شعارِ محوري خود اعالم كرد. همـان طـور كـه         

ايد، اعالم اين شعار، حزب ما را هم از چپ و هـم از راسـت در مـعـرض                  مطلع
رو اعالم چنيـن شـعـاري را         هاي تبليغاتي قرار داد.  نيروهاي چپ  شديدترين تهاجم

پشت كردن ما به شعار سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و تـالش حـزب بـراي            
پذيري رژيم دانستند، و حزب توده ايران را از جـملـه    حركت به سمت توجيه استحاله

متهم كردند. رفقا حتماً به ياد  “  فريب و خيانت” و “  ها خاك پاشيدن به چشم توده” به 
دارند كه ارائه اين شعار از سوي حزب ما همچنين بـا واكـنـش شـديـد رژيـم و               

پـخـت      ، كـه دسـت      “ نامه ا.ك   ” رو شد. انتشار   هاي اطالعاتي آن نيز روبه دستگاه
راه ” اي      گران و سربازجوهاي وزارت اطالعات رژيم بود، در نشريه ضد توده شكنجه

، با هدف جلوگيري از فراگير شدن اين شعار در ميان نيروهاي اپوزيسـيـون و     “ توده
خـانـمـان    ” هاي حزب ما، با توصيف اين شعار بـه       پراكندن شك و شكاف در صف

ها را به قيام بر ضد حزب و كميته مركزي آن فراخواند، و  اي بودن، همه توده“  برانداز
در مقابل سياست خانمان برانداز طرد واليت فقيه تنـهـا يـك راه        ” از جمله نوشت:  

 ).  12، صفحه 24شماره  ،”راه توده“(به نقل از: “ وجود دارد دفاع از انقالب
هاي گوناگون حزبي، از جمله در كنگـره   هاي گذشته و در نشست ما در سالحزب 

هاي كميته مـركـزي،      هاي سوم ، چهارم، و پنجم، و همچنين در بسياري از نشست
ماهيت طبقاتي حاكميت رژيم واليت فقيه را، با تأكيد بر اسلوب علمي، ارزيابي كـرد،  

هاي روشني دربارة تركيب طبقاتي رژيم واليت فقيه و پايگاه طبـقـاتـي آن       و نظريه
يـافـتـه در         انگليِ رشـد    -داريِ تجاري و بورژوازيِ بوروكراتيك سرمايه يعني: كالن 

هاي نيمه دولتي ابراز داشته است. به اعتقاد حـزب مـا، در           دستگاه دولتي و نهادي
فرماست. اصل   جمهوري اسالمي روبنايي سياسي با مضمونِ ديكتاتوري مذهبي حكم
هـاي     دهد. پايه  واليت فقيه با پيامدهاي مخرب آن محتوايِ اين روبنا را تشكيل مي

كه هر روز از سوي مرتجعاني همچون علي خامنه اي، جـنـتـي،     ،”اصل“فكري اين 
گردد و در حكم خط قرمز بنيانيِ رژيم بر آن پـا   مصباح يزدي، و جز اينان، مطرح مي

است كه مشروعـيـت   “  الهي” شود اين است كه، نظام واليت فقيه نظامي  فشاري مي
استوار  -اي علي خامنه  -“ ولي فقيه“، يعني “ نماينده آن بر زمين” و “  اراده خدا” آن بر 
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بـر  “  نماينـده خـدا    ” است، و تمامي مردم ما بايد تابع اين فرد، يعني 
روي زمين باشند. اين ديدگاه معنا و عملكرد مشخص و روشنـي در     

توانـد   ميهن ما داشته است و دارد. بر اساس اين ديدگاه، يك فرد مي 
ها و ساختارهاي موجود سياسي و اقتصـادي كشـور، از        همه قانون

جمله قانون اساسي جمهوري اسالمي، را تغيير دهد و در ضـرورت      
 ها را نقض كند. آن“ تشخيص مصلحت نظام و خدا”

هـاي تـكـان         ايران در طول سي و چهارسال گذشته نمونهمردم 
مشـاهـده و تـجـربـه          را اي از اين عملكرد استبدادي مطلق  دهنده
اند. ادامه جنگ خانمان سوز ايران و عراق، حتي پس از بيـرون    كرده

جـنـگ   “ راندن نيروهاي متجاوز از خاك كشور، زير شعار مـخـرب:     
و به دستور ولـي    “  جنگ تا فتح نجف و كربال” و “  جنگ تا پيروزي
ها كشته و زخمي و صدها ميلـيـارد دالر خسـارت         فقيه، كه ميليون

اقتصادي به جاي گذاشت، با وجود مخالفت شديد اكثريت جامعـه و    
اجتماعي كشور تنها پس از شكست اسـتـراتـژي     -نيروهاي سياسي

از سوي ولي فقيه، متـوقـف   “  نوشيدن جام زهر صلح”نظامي رژيم و 
شد. كشتار هزاران زنداني سياسي با زير پا گذاشتن خشن قـوانـيـن       

اهللا منتظري، نايب و    كه به اعتراض آيت -جمهوري اسالميقضايي 
هايي ديگر از چگونـگـي    شد، از نمونهمنجر جانشين ولي فقيه وقت، 

و ماهيت عميقاً استبدادي و ضد انساني “  اصل واليت فقيه” عملكرد 
 آن است.  

از ايـن       هايي گونـاگـون   هاي اخير نيز، نمونه ما همچنين در سال
عملكرد مخرب و ضد مردمي اين شيوه حاكميت سياسي در ميـهـن   

ايم. يادآوري برخي از اين عملكردها در ايـنـجـا          بودهشاهد مان را 
 ضروري است:  

حكومتي از سوي ولي فقيه و سلب حق نمايـنـدگـان    حكم صدور 
 مجلس كشور از بحث و تصميم گيري در زمينه آزادي مطبوعات؛

سازي وسيع در كشور بر خالف نَصِ صريع  صدور فرمان خصوصي
قانـون  قانون اساسي و برخالف منافع زحمتكشان، و بدون آنكه نهاد 

 گذاري كشور در اين زمينه نظري داده باشد؛
 فرمانِ بستن مطبوعات منتقد كشور؛

كـردن خشـن و خـونـيـن            “  منكوب و سـركـوب  ” صدور حكم 
 هاي دانشجويي؛ اعتراض

هـاي     كنترل كامل سياست خارجي كشور و اعـمـال سـيـاسـت       
 ماجراجويانه  و تشنج افزا در منطقه؛

كنترل كامل سپاه، بسيج، وزارت اطالعات، و نيروهاي انتـظـامـي    
 كشور؛

هاي كالن اقتصادي در راسـتـاي مـنـافـع           كنترل كامل سياست
  44اصل “داريِ تجاري و بوروكراتيك، و از جمله الغاي  سرمايه كالن

 قانون اساسي؛ ”
در نهـادهـا و شـهـرهـاي          “  نمايندگان ولي فقيه” تحميل كردن 

گوناگون كشور، كه عمالً اداره امور اين نهادها و شهرها را در دسـت  
 دارند؛

صدور حكم اجراي كودتاي انتخاباتي و پايمال كـردن خشـن و       
منظور تحميلِ احمدي نژاد در مـقـام    ها ايراني به خونين رأي ميليون

 ها نمونه ديگر. رئيس جمهوريِ برگمارده، و ده
  

بر اين اساس، شعار طرد رژيم واليت فقيه از سـوي حـزب مـا          
معناي دقيقاً مشخصي دارد. ما خواهان حذف ساختار واليت فقيه از    
چارچوب نظام سياسي كشور را خواستاريم، و معتقديم كه، با حـفـظ   
اين ساختار اصلِ جمهوريت نظام سياسي كشور، كه اكثريت قـاطـع     

اند، بي ارزش و اعتبار خواهد بود. همان طور   مردم ما به آن راي داده
دهد، اصل واليت فقيه تضاد آشـكـار و      هاي باال نشان مي كه نمونه

 حل ناشدني با اصل حاكميت مردم، با اصل جمهوريت، با اصل وجود
يي مستقـل دارد.     مجلس برگزيده مردم، و با اصل وجود قوه قضائيه

تجربه سي و چهار سال گذشته، چه در دوران خميني و چه در دوران 
اي، چنين تضادي را بارها به اثبات رسـانـده      جانشين او، علي خامنه

توان روبناي كنوني، يعني حاكميـت   سان، تصور اينكه مي است. بدين 
اصل واليت فقيه، را در روندي استحاله بخشيده و بـه سـاخـتـاري       

هـاسـت.      حامي منافع مردم بدل كرد، خيال خام و آزمودن آزمـوده   

واقعيت اين است كه، بخش بزرگي از نيروهاي ملي و مذهبي، در كنار اكثريت قاطع 
مردم ما، در طول بيست سال گذشته، با تجربه ملموس خود از زندگي نيز به هميـن  

اند، و از اين روي حزب ما معتقد است كه، شعار طرد رژيم واليـت   درك نزديك شده
چنان بايد شعار محوري مبارزه باشد. افزون بر ايـن،    فقيه در شرايط كنوني كشور، هم

حزب ما راهكار اجرا و عملي شدن چنين شعاري را از طريق برپاييِ جـبـهـه ضـد         
 داند.  اي وسيع، ممكن مي استبدادي و ضد ديكتاتوري

  
 
 

 خواه هاي خارجي در ايران، و مبارزه نيروهاي مترقي و آزادي دخالت
  

 رفقاي گرامي!
هايي  موضوع سياست خارجي رژيم واليت فقيه در منطقه و جهان، از جمله معضل

هاي اخـيـر      خواه كشور در سال اند كه حزب ما و ديگر نيروهاي مترقي و آزادي بوده
آفريـن   هاي ماجراجويانه و تنش اند. درپيش گرفتنِ سياست  همواره با آن برخورد كرده

سابقه نظامي كشورهاي امپرياليستي در منطقـه   ست كه حضور مستقيم و بي در حالي
هـايـي جـدي       خاورميانه را شاهديم كه پيامدهاي آن منافع ملي كشور را با مخاطره

دانند كه با باال گرفتن تشنج و خطر يورش نظامي دولـت   رو كرده است. رفقا مي  روبه
يي، اقدام عاجل هـمـه    اسرائيل به ايران، در هفته هاي اخير، ما ضمن انتشار اعالميه

هاي خطرناك نظامي در منطقه  منظور پيشگيري از درگيري نيروهاي مترقي جهان به
آميز و غيرمسئوالنه سران رژيم در زمينه  هاي تحريك گيري را خواستار شديم. موضع 

ها يهودي، در جريان حاكميت فاشيـسـم در آلـمـان و            انكار فاجعه نابودي ميليون
هـاي     شماري از كشورهاي اروپايي، سردادن شعار نابودي كشور اسرائيل و دخـالـت  

خطرناك در امور كشورهاي همسايه به قصد گسترش دايره نفوذ سران ارتـجـاع، از     
اند و همچنان هستند كه كشورمـان   يي بوده جمله عملكردهاي مخرب و ماجراجويانه

رو  هاي روز افزون اقتصادي روبه هاي جدي سياسي و همچنين دشواري را با مخاطره
هـاي جـمـهـوري        زا در رابطه با سياست هاي تشنج كرده است. يكي ديگر از عرصه 

اي بـوده       اسالمي، ادامه برنامه غني سازي اورانيوم و استفاده ايران از انرژي هستـه 
دانيد، حزب ما در اين زمينه سـيـاسـت     طور كه مي است و همچنان نيز هست. همان 

جويانـه از     روشن و مشخصي را دنبال كرده است. ما معتقديم كه، حق استفاده صلح 
اي حق هر كشور مستقلي است، و اين امر، به مذاكره يا اجازه گرفتن از  انرژي هسته

سازمان ملل و شوراي امنيت آن نيازمند نيست. ما با پيوستن ايران به عرصه تولـيـد    
هاي كشتار جمعي و اتمي  هاي اتمي مخالفيم، و خواهان جهاني عاري از سالح سالح

هاي كشتار جمعي و اتمي  هستيم. خطري كه امروز خاورميانه را به سبب وجود سالح 
ترين متحدان امپرياليسم  كند نه از سوي دولت ايران، بلكه از سوي نزديك تهديد مي

 و پاكستان، است.   -با صدها كالهك اتمي -آمريكا، يعني اسرائيل
ايم.  ما در دو سال اخير شاهد رويدادهاي مهمي در كشورهاي عربي خاورميانه بوده

هاي گسترده مردم جان به لب رسـيـده از اسـتـبـداد و               منطقه از يك سو خيزش
هاي خطر در زمينـه حضـور      عدالتي را شاهد بوده است، و از سوي ديگر نيز زنگ بي

منظور منحـرف كـردن      تر كشورهاي امپرياليستي به هاي گسترده تر و دخالت مستقيم
صـدا     اش بـه      هاي مردمي آن از مسير ضد استبدادي و ضد امپريالـيـسـتـي     حركت
اند. از دخالت نظامي در ليبي براي سرنگوني حكومت قذافي تا دخالت نظامـي    درآمده

مردمي و وابسته عربستان، براي سركوب جـنـبـش     در بحرين، از طريق حكومت ضد
حـال     فريبانه، و درعيـن  خواهانه مردم اين كشور، ماهيت عملكرد مخرب، عوام آزادي

گـذارد.     ضد مردمي كشورهاي امپرياليستي در منطقه ما را به روشني به نمايش مـي 
هاي استـراتـژيـك    بدون داشتن دركي درست از ماهيت رويدادهاي منطقه و سياست

، به خطرهايي كه بـر اثـر       “ خاورميانه جديد” (راهبردي) امپرياليسم در جهت برپاييِ 
 توان پي برد.  كند، نمي هاي امپرياليستي ميهن ما را تهديد مي دخالت

هاي نظامي امپرياليسم، باال گرفتنِ تنش ميان جمـهـوري    بنابراين درك از دخالت
هاي حاد  اسالمي و دولت آمريكا، و با توجه به اوضاع حساس كنوني منطقه و مسئله

حـق     تواند نگراني بـه  جهاني، از جمله: بحران اقتصادي، پيامدها و سرانجام آن، نمي 
نيروهاي ميهن دوست كشور و نيز نيروهاي مترقي و هوادار صلح جهان را به همـراه  

آفرين رژيم واليت فقيـه   هاي ماجراجويانه و تنش نداشته باشد. به ويژه آنكه سياست 
هـايـش       ها و دستاويزهاي الزم را به امپرياليسم براي اجراي توطـئـه   تواند بهانه مي

 فراهم آورد. 
هاي ارشد سپـاه پـاسـداران و شـمـاري از               هاي غيرمسئوالنه مقام گيري موضع

هاي اخير، به ويـژه سـردادنِ شـعـارهـاي           وابستگانِ ولي فقيه رژيم، در طول سال
پشتوانه و ضد منافع ملي كشور نظير: بستن تنگه هرمز، نه تنها به سود مـنـافـع        بي

تواند باشد، بلكه در تحليل نهايي به راهبرد(استراتژي) امپرياليسم در      ملي ايران نمي
هـاي     كند كه، سـيـاسـت    رساند.  تجربه تاريخي در منطقه ثابت مي  منطقه ياري مي
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عـالوه، در     اند. به  هاي امپرياليسم بوده ارتجاع همواره در خدمت هدف
منطقه حساس و پراهميت خاورميانه و حوزه خليج فارس، به گـواهـيِ   

هاي امپرياليسم  انديشي با منافع و سياست گرايي و تاريك تاريخ، واپس
ها هماهنگ و درآميخته  ترين عرصه يي از مهم جهاني همسو و در پاره

 اند و هستند.  بوده
هـايـي را        اي چنين سياست خواه واقعي بنابراين، هيچ نيروي ترقي

كند. آنچه در    ارزيابي نكرده است و نمي“ ضد امپرياليستي”و “ مثبت”
باال گرفتن تنش ميان جمهوري اسالمي و آمريكا براي مـيـهـن مـا       

ها و منافع ملي كشور و در    نگران كننده است، از دست رفتن موقعيت
معرض خطر قرار گرفتن ميهن ما از سوي امپرياليـسـم آمـريـكـا و          

جويـانـه اقـتـصـادي         هاي مداخله تر شدن تحريم متحدانش و پردامنه
داريِ    هاي انگلي سرمـايـه   خارجي است، كه فقط و فقط به سود اليه

هاي ثروت و قدرت در رژيم واليـت فـقـيـه اسـت.             ايران و كانون
هايي جدي به اقتصاد ملـي   ها تاكنون، ضمن وارد آوردن صدمه تحريم

هـاي مـردم را        و توان توليدي كشور، فقر و تيره روزي گسترده توده
موجب شده است كه كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، قشـرهـاي     

گران، و توليد كنندگان كوچك و متوسط داخلـي را     حال، صنعت ميانه
هاي امپرياليستـي   گيرد. يكي از برندگان اصليِ معركه تحريم  در بر مي

سپاه پاسداران است. توجه به اين نكته ضروري است كه، هر گـونـه      
جويانه فقط به وضع حاضر ايران محدود نخواهد مانـد،   تحريم مداخله

مان نيز پيـامـدهـايـي      هاي آينده ميهن بلكه بار سنگين آن براي نسل
تواند در عـيـن    ها مي دارتر شدن تحريم جدي دربر خواهد داشت. دامنه 

هايي جديد بر ضد ايران گردند كه  سازِ صادر شدن قطعنامه حال زمينه
اروپا و آمريكا به شوراي امنيت سازمان مـلـل ارائـه         از سوي اتحاديه

 هاي جديد كم بها داد.  شوند. نبايد نسبت به خطر آتش افروزي مي
ها همواره با قاطعيت مخالفت خود را بـا     حزب ما در طول اين سال

مان ابراز كرده اسـت، و       هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي ميهن
خـواهـي بـا         نيز معتقد است كه، هيچ نيروي ميهن دوست و آزادي  

هاي اقتصادي گرفته تا دخالت نظـامـي    هاي خارجي، از تحريم مداخله
شمارِ بـازگشـت      تواند موافق باشد. تنها طرفدارانِ اندك  در ايران، نمي

مـان     سلطنت پهلوي، يعني سلطنتي كه كارنامه سياه آن در مـيـهـن   
فروشِ كشور به امپرياليسم و استقرار رژيم پليسي ساواك بوده اسـت،   

اند براي رسيدن به قدرت و ثروت به دنائت هـر   و نيز كساني كه آماده
هاي امپرياليسم آمريـكـا در      سياستي تن دردهند، شدت يافتنِ مداخله

ايران را خواهانند. بديهي است كه مـبـارزه و رويـارويـي بـا ايـن                
ناپذيري از مبارزه مردم مـا     هاي مخرب و ضد ملي بخش جدا سياست

در راه رهايي كشور از زنجيرهاي استبداد و استقرار حكومتي مـلـي و     
 دموكراتيك بوده است و همواره خواهد بود. 

  
  

ادامه و شدت يافتنِ مبارزه طبقاتي در جامعـه مـا، و       
 چشم اندازِ آينده

  
 رفقا!

مان جاري اسـت   اي در جامعه امروز مبارزه طبقاتي سخت و بحراني
كه در يك سوي آن طبقه كارگر، زحمت كشان، دهقانان، قشـرهـاي   

داري ملـي كشـور      هايي از سرمايه گون خرده بورژوازي، و بخش گونه
داري بزرگ تجاري و بورژوازي  قرار دارند، و در سوي ديگر آن سرمايه

هاي اقتصادي كشور را در    بوروكراتيك كشور است كه تمامي شريان
انحصار خود دارد. درك وجود اين مبارزه حاد طبقاتي و در همان حال  
درك منافع طبقاتي و جايگاه نيروهاي سياسي مختلف در اين نـبـرد،   

هاي مبارزاتي، انتخاب همراهان و مـخـالـفـان          براي تعيين تاكتيك
جنبش مردمي براي رهايي ميهن از چنگال استبداد، امري حـيـاتـي      

ها و حـزب تـوده      است. مبارزه طبقاتي در جامعه ما، اختراع كمونيست
هاي اجتمـاعـي    ايران نيست، بلكه واقعيت سخت و سترگ وجود گروه

هاي آن را      گوناگون با منافع مادي مشخص است، كه بعدها و زاويه
بايد به دقت بررسي و تحليل كرد تا بتوان راهكارهاي عملي را بـراي  

 -پيشبرد جنبش ارائه داد. تكيه بر اين يا آن شخصيـت اجـتـمـاعـي        
ها در اين مبارزه حـاد طـبـقـاتـي، و           سياسي، بدون درك جايگاه آن

ها و شـعـارهـايـي كـه بـدون درك سـطـحِ                  همچنين درپيش گرفتن سياست
هاي اجتماعي ذينفع در جنبش مردمي و يا نيازهاي مـهـم و      يافتگي گروه سازمان

تحليل بردنِ نيروي جنبش و دلسردي مـردمـي    گردند، جز به اساسي آن تنظيم مي
 اند ثمري نداشته است و نخواهد داشت.   كه به صحنه مبارزه آمده

توده ايران معتقد است كه، ميهن ما به تغييرهايي بنيـادي در راسـتـاي         حزب
، نيازمند است. اين امر در كشور مـا   “ دموكراتيك -ملي” هاي  اجرايي شدن خواست

معناي تغييرِ كامل ماهيت ديكتاتوريِ روبناي سياسي، و برپا داشـتـن مـبـانـي         به
ها است. تغيير روبناي سياسي اسـتـبـدادي، مـخـرج            اساسي دموكراسي و آزادي

مشترك طيف وسيع طبقه و قشرهاي اجتماعي است، و در حـكـم پشـتـوانـه و          
مشروعيت حكومت ملي و دموكراتيك نيز خواهد بود. ما معتقديم كه، در كنار اين  

“ اقتصاد سياسـي ” توان جنبه   جنبه سياسي دموكراتيزه كردن روبناي سياسي، نمي
ها را در نـظـر نـگـرفـت.         درنگ مادي توده هاي بي اين مرحله و منافع  و خواست
داري انگلِي تجاري  طرزي گسترده زير سلطه سرمايه زيربناي اقتصادي كشور ما به

شان   هاي ضد ملي و ارتباط سرمايه و بورژوازي بوروكراتيك است. تمركز اين كالن 
هاي ضد دموكراتيك و ضد اجتماعي  با هرمِ قدرت، زاينده طيف رنگارنگي از عامل

در روبناي سياسي ديكتاتوري كشورمان است. از اين روي، رويـارويـي بـا ايـن            
باشـد. در     “  دموكراتيك -ملي” تواند خارج از برنامه مرحله  هاي اليگارشي نمي اليه

به تغيير در شكـل   -در بهترين حالت -غير اين صورت، تغييرها در روبناي سياسي
هاي بورژوازي انگلـي،   هاي  قدرت محدود خواهد شد. اين اليه  جايي كانون و جابه

شـان و       اند، از اين روي، افشا كردن مـاهـيـت      مخالف تغييرهاي بنيادي و ترقي
ها در راستاي دقيق كردن صف بندي شركت كننـدگـان در      مرزبندي كردن با آن

 جبهه وسيع، ضروري است.  
كه رژيـم  اي  هاي نوليبرالي به گمان حزب ما، در اين مرحله رويارويي با سياست

گـري     داريِ غيرمولد و حفظ و افزايش غـارت  با هدف گسترش شيوه توليد سرمايه
كند، در دستور كار مبارزه طبقه كارگر و نيروهاي چـپ قـرار      ها دنبال مي اليگارش

بـه هـدف      -ها گويند اتحاد طبقه كارگر با ديگر طبقه دارد. به نظر ما آناني كه مي 
شـود،     به كاهشِ نقش انقالبي  طبقه كارگر منجر مي -گذر به مرحله دموكراتيك

گرا است كه تنها در انتـظـارِ لـحـظـه         كنند. اين همان آموزه ذهن چپ  اشتباه مي
هـا را رد         پيروزي حركت انقالبي ناب طبقه كارگر مانده است، و اهميت رفـورم   

كند. اين نوع برخورد مكانيكي چپ روانه هيچ گاه نتوانسته است نقـشِ رونـد       مي
 اصالح طلبي اخير كشورمان را درك كند، و بنابراين، آن را رد كرده است. 

استراتژيك ما، يعني گذر به  حزب ما معتقد است كه، مبارزه طبقه كارگر و هدف
مرحله سوسياليسم در بستر به وجود آوردن حكومت دموكراتيك در كشورمـان، از    

كند. مضمون و مسير اين حركت در     دوره گذاري پرپيچ و خم و طوالني عبور مي
هاي مختلف، به هر صورت، از مسيرِ برپاييِ مباني مستحكم دموكراسي در    مرحله

راستاي گسترش و تداوم عدالت اجتماعي خواهد بود. در اينجا اشتباه و درك غيـر   
ديالكتيكي در تحليل فعاليت سياسي در زمينه مرحله گذار، و ضعـف نـظـري در        
برخورد قاطعانه با ديكتاتوري، و تكيه نكردن بر نيروي جنبش مـردمـي، بـه دو          

كار جنبـش   كند: صورت اول، گرايش طيف راست و محافظه  صورت كلي  بروز مي
بـدون جـهـشِ       -است، كه تكامل اجتماعي را به تغييرهاي تدريجي و رفرميستي

هاي متفـاوت   توان به شكل كند؛ بازتابِ عملي اين نظريه را مي محدود مي -كيفي
ديد، براي مثال: اصرار به كار سياسي از باال، يا مطلق كردن دموكراسي انتزاعي و  

ها، محدود كردن تغـيـيـرهـا بـه         هاي مبرم توده بي اعتنا بودن به منافع و مشكل
فـقـيـه.       منظور اصالح ديكتاتورمنشيِ رژيم بدون نفيِ واليت هاي روبنايي به رفرم

نما است كه  مسئله جهـش را     صورت دوم، برخورد آنارشيستي و ماجراجويانه چپ
داند و آن را در حكم  كند، و رفرم و فاز تغييرهاي كمي را بي اهميت مي مطلق مي

اي و      روانه، تـدارك و كـار تـوده          كند. اين اشتباه چپ  سازشِ طبقاتي تلقي مي
دهيِ آن در راستاي ايجاد تغييرهاي كمي بر پايه بسيج نيروهاي مختلف و  سازمان

 -كند، و دركي ناقص و احساسـي از مـاركسـيـسـم          برپاييِ جبهه وسيع را رد مي
 لنينيسم درباره جهش يا تغيير انقالبي دارد.  

اي خـط     هاي نظري آموزه هاي اخير، با چنين نيروها و حزب توده ايران، در دهه
كشي مشخص خود را داشته است. حزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آن دسته از    

طلباني كه صادقانه و شجاعانه براي تداوم جنبش و نفيِ اقتدارگـرايـي بـر       اصالح
كنند، دفاع كرده است و خواهد كرد. از سوي ديگر، واضح   موضع خود پافشاري مي

، زير پايه “ اصالح طلبي” هاي مشخصي عملكرد رهبري جنبش  است كه در مقطع
هاي آن در باره نحوه مبارزه، و گريز از پيش كشيدن نقش مردم،  نظري تئوريسين

اسـت.        هـايـي را هـدر داده            هاي اساسي داشته است، و فرصـت  دچار نقصان
گيري انفعالي، اصرار بر مباني نامربوطي مـانـنـد       موقع، موضع هاي بي نشيني عقب

هاي تعديل اقتصادي، همگي، برآمده از سـيـاسـت     ، و اجراي برنامه“ آرامش فعال” 
اشتباهي است كه ضرورت شعار طرد واليت فقيه و تكيه به نيروي مـردم را در        
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ترين قشرهاي اجتماعي منتقل كنند، همراه بوده اسـت. ايـن       طبقه كارگر و محروم
هاي سـرمـايـه انـحـصـاري، در            هاي توده اي بر ضد سياست ها و مبارزه مقاومت
 هايي متنوع و نو، همچنان ادامه دارد.   شكل

و در  1990هاي اول دهه  هاي نيروهاي چپ و مترقي در سال نشيني پس از عقب
هـاي     مقابل تهاجم گسترده تبليغاتي برپايه خصومت طبقاتي و ايدئولوژيك رسـانـه  

عمومي زير نظارت نظريه پردازان امپرياليسم، در دو دهـه اخـيـر، هـم اكـنـون               
هايي جدي و اميدواركننده از تجديد آرايش نيروهاي اجتماعي در همه نـقـاط    نشانه

 -هاي بارز و مهم اين تغيير توازن اقتصـادي  خورد. يكي از نشانه  جهان به چشم مي
اي نوين و قـدرتـمـنـد       المللي گيريِ ساختارهاي اقتصادي بين سياسي جهاني، شكل

(متشكل از: برزيل، روسـيـه،      “ بريكس”و گروه كشورهاي “ شانگهاي”مانند پيمان 
هاي موثر جنبش كشورهاي غير متعهـد   چين، هند، و آفريقاي جنوبي) و آغاز فعاليت 

ها ما شاهد روند نيروگيري و گسترش نـفـوذ    است. نكته ديگر اينكه، در همين سال 
خواه، عدالت طلب، و طرفدار سوسياليسم در كشورهاي آمريكاي التين  جريان ترقي

 ايم كه به تغيير چهره سياسي آمريكاي جنوبي انجاميده است.     بوده
هاي مسئـول،   در طول اين دوره پرحادثه، كميته مركزي حزب توده ايران و ارگان

هاي سياسي در جهان بـر   ترين تحول گيريِ رخدادها و ارائه تحليل  درباره مهم با پي
هـاي   لنينيستي و از طريق همكاري نزديك با حزب -پايه بينش علمي ماركسيستي

گـيـري     مان، سعي به موضع برادر و متحدان طبيعي زحمتكشان و طبقه كارگر ميهن
مـان     هاي سياسي و تحليل اساسي حزب اند. برداشت  گيري كرده و اعالم اين موضع
هاي كميته مركزي  هايي كه به پلنوم ها، در گزارش ترينِ اين تحول در رابطه با عمده

بـيـنـي       اند، ارزيابي و باريـك  هاي مسئول حزبي ارائه شده هاي ارگان و ديگر جلسه
اند. در گزارشي كه پيش روي رفقاي شركت كننده در كنگره ششم حزب تـوده    شده

هـا بـا        ترين رخدادها و ارتباط منطقـي آن    ايران قرار دارد سعي شده است به مهم
 يكديگر توجه شده است. 

  
 داري   .  اقتصاد جهان و بحران سرمايه1

اگرچه امپرياليسم با حمله نظامي به افغانستان و عراق و اشغال اين دو كشور در   
و باز فعال كردن انحصارهـاي اسـلـحـه سـازي و             2000هاي نخست دهه  سال

هايي از اقتصاد كه در رابطه با آن هستند، سعي كرد كه بر بحران نـاشـي از      بخش
غلبه پيدا كند، اما شروع بحران عميق مالـي   2003-2001هاي  ركود اقتصادي سال

، صحت تجزيه و تحليل كنگره پنجم حزب در    2007و اقتصادي در نيمه دوم سال 
هاي توسعه آن  داري جهاني، و گرايش هاي سرمايه رابطه با اقتصاد جهاني، مشخصه
هاي اخير را به روشني به اثبات رسانـد.   هاي سال در خطوط كلي و در جريان تحول

 1990هاي مياني دهه    هايي است كه از سال گيري بحران بحران حاضر ادامه و اوج
در جريان بوده است، و در تحليل كنگره قبلي حزب نيز به روشني مورد اشاره قـرار    

بايست محصول عملكرد همزمان و مركـب دو بـحـران         گرفتند. اين بحران را مي 
بـه رشـد        1970سرمايه داري دانست: بحران اضافه انباشت سرمايه كه از دهـه       

هاي سوداگرانه غيرمولد  و پـرريسـك     هاي نو ليبراليسم اقتصادي  و فعاليت گرايش
در اقتصاد انجاميده است، و همچنين بحران اضافه توليد سرمايه داري كه در جريان 

در كشورهاي جنوب شرقي آسـيـا   “  ببرهاي اقتصادي” سقوط اقتصادهاي موسوم به 
هاي كامپيـوتـري و      و سپس سقوط بازار سهام فرآورده 1998و  1997هاي  در سال

انجاميـد.  2003 -2001هاي   در سال“ كام بحران دات”الكترونيكي مدرن موسوم به 
سال هنوز اقتصادهـاي پـرقـدرت       5سابقه كنوني كه پس از گذشت  ولي بحران بي

داري از  فشارد، نمايشگر ناتواني سرمايه اروپا و آمريكاي شمالي را در چنگال خود مي
اي  هاي اساسي هاي سيستماتيك و خالص كردن خود از نارسايي حل برخي تناقض
هـاي     هاي آن را زير عالمت سئوالي جدي قرار داده است.  جنـبـه    است كه قابليت

مالي، بانكي، و اقتصادي بحران كنوني، و اينكه كشورهاي پيشرفته  سرمايـه داري    
ها و سرازير كردن هزاران ميليـارد   اند اثرهاي مخرب آن را با تمامي كوشش نتوانسته

را  مـهـار        سابقه در ساختارهاي بانكي و الگوهاي عملكرد آن  دالر و تغييرهاي بي
كنند،  نمايشگر تضادهاي  ساختاري و سيستماتيك بودن اين بحران است. ناتوانـي   
حل و يا تخفيف اين بحران در طول پنج سال گذشته،  بازتابي است از محـدوديـت   

 تاريخي نظام سرمايه داري.   
واقعيت اين است كه، در دو دهه گذشته و  حتي در شرايط ادامه بحران كنـونـي،   

هـاي هـمـاهـنـگ           اي از طريق سيـاسـت   سابقه طور بي تمركز سرمايه و ثروت به
شود. اين روند بر پـايـه       هاي قدرتمند سرمايه داري جهان تنظيم و كنترل مي دولت

بـازار  ” با سرعت دادن به رقابت و گسترش عملكـرد    “   مصالحه واشنگتن” تحميل 
تر بر  ها و محو قوانين ملي، تسلط بر اقتصادهاي ضعيف ، و كوچك سازي دولت“ آزاد

جـهـانـي    ” هاي فرا ملي در چـارچـوب      ها و شركت جانبه شدن نقش بانك پايه همه
، 21هاي خصوصي، در پايان دهه نخست قرن    يابد. اين شركت  گسترش مي“  شدن

هـا     درصد تجارت جهان را در انحصار خود داشتند، و بعضـي از آن      70نزديك به 

بايست  بـه   دستور كار خود نداشته است. به نظر ما، از هر ظرفي مي 
اندازه ظرفيتش از آن انتظار داشت و انتظار باال تر از اين ظـرفـيـت    
عبث و تلف كردن نيرو است. از جانب ديگر نيز نفي همان ظرفيـت   
موجود و حتي محدود نيز از دست دادنِ نيرويي است كه در شرايـط  
كنوني براي جنبش كشورمان غنيمت است. بايد توجه داشـت كـه،      

انـد كـه        طلبان نماينده طبقه و قشرهاي مشخصي در جامعه اصالح
مشـي و       ها نيز خواستار تغييرند. انتقاد سالم و سازنـده از خـط        آن

ترين نـيـروي درون      طلبان در مقام قوي هاي عملكرد اصالح نقصان
در جهت ارتقـاء  امري ضروري و مفيد جنبش مردمي، به طور مسلم 

طلبان از جنـبـش    سطح مبارزه است. تالش در راستاي حذف اصالح 
هاي تاكتيكي  شان و يا به سبب اشتباه مردمي به دليل پايگاه طبقاتي

شان، و يا تحميل مباني انتزاعي دموكراسي  مانند:  و مقطعي رهبري
به آنان، كاري است بس عبث و خطا كه هيـچ  “  جمهوري سكوالر” 

 كند.  كمكي به مبارزه بر ضد ديكتاتوري حاكم نمي
“ ششـم  كنگره“ارائه شده به  “ طرح برنامه“طور كه در  رفقا، همان

ابزار  ،”جبهه وسيع ضد ديكتاتوري“نيز آمده است، به گمان حزب ما 
الزم براي پيشبرد مبارزه كنوني و ايجاد بسترهاي منـاسـب بـراي      
تغييرهاي بنيادين، دموكراتيك، و پايدار است. اگـرچـه از سـويـي          

كند كـه طـيـف         ضرورت عينيِ فراهم آمدن حداكثر نيرو حكم مي
وسيع نيروهاي سياسي و اجتماعي فعالِ مخالف ديكتاتوري حاكم در 
اين امر شركت داشته باشند، اما از سوي ديگر غير از مخالف رژيـم    

هاي  بودن، بسيار مهم است كه جنبش مردمي، براي سنجش موضع
تاكتيكي و استراتژيكي نيروهاي سياسي اپوزيسيون معياري داشـتـه   

 باشد. 
  
  

 هاي جهاني در دهه گذشته تحول
  

 رفقا!
اي را شـاهـد          الملـلـي   سال گذشته، رخدادهاي مهم بين 9ما در 

اي بر روند موازنه نيروها در سطح جهـان   ايم كه تأثيرهاي عمده بوده
اند. بديهي است كه بررسي عـلـمـي، مـاركسـيـسـتـي، و                 داشته

تواند بدون توجـه بـه      مان نمي هاي بغرنج ميهن كارجويانه تحول راه
حـزب   “ كنگره پنجـم “هاي مهم جهاني انجام شود.   تأثير اين تحول

توده ايران در شرايطي برگزار شد كه آمـريـكـا و مـتـحـدان آن             
تجاوزگري آشكار نظامي به عراق و اشغال اين كشور را بـا نـقـض      

المللي آغاز كرده بودند. ايـن    آشكار منشور سازمان ملل و قوانين بين
هـاي     سابقه، در شرايط بحران اقتصادي عميق سـال  ماجراجويي بي

ترين كشورهـاي   كه اقتصاد اياالت متحده و پيشرفته   2003  -2001
ها را به  داري را در خود فروبرده بود، و نرخ رشد اقتصادي آن سرمايه

درصد تنزل داده بود، شكل گرفت. حمله و   2تر از  زير سطحي پائين
گـري     تجاوز نظامي به عراق، فصل جديدي از سياسـت نـظـامـي      

امپرياليستي را رقم زد كه مشخصه ويژه و چشمگير دوره ريـاسـت     
 بود.   2009جمهوري جورج بوش[پسر] تا ابتداي سال 

داري كه با سقوط بازار مسـكـن    دوره جديد بحران جهاني سرمايه
) آغـاز شـد، در        2007(اوت  1386اياالت متحده در مرداد ماه سال 

ترين  ادامه خود به بحران سيستم بانكي و مالي، و در مجموع، بزرگ
تاكـنـون    1930داري جهاني از دهه  بحران سيستم اقتصادي سرمايه

داري  بانكي، كشورهاي سرمايه -تبديل شد. اين بحران سيستم مالي 
ترين  را به شدت زير تĤثير قرار داد و به ورشكستگي شماري از بزرگ

تـريـن    هاي مشهور منجر گرديد. هنوز هم اين بحران در وسيع  بانك
تواند با احتمال ورشكستگي اقـتـصـاد مـلـي          سطح ادامه دارد و مي

تـر،     برخي كشورهاي اتحاديه اروپا، و در بعدهاي بسيـار گسـتـرده     
داري پيشرفته را با ركـود عـمـيـق و بسـيـار                كشورهاي سرمايه

يي كه در اين زمينه شايان توجه اسـت   رو كند. نكته  اي روبه طوالني
حال،  اين موضوع است كه، اين دوره از بحران سرمايه داري، درعين

خواه و زحمتكشان جهان بر ضـد     گيريِ مبارزه نيروهاي ترقي با اوج
هاي كشورهاي امپرياليستي كه سعي  گري و سياست جنگ و نظامي

شان را بـه دوش       سابقه دارند هزينه و بار اصلي بحران اقتصادي بي
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 تر بودند.   هاي جهان قوي از برخي از دولت  لحاظ توان اقتصادي به
هاي مالـي و بـاال گـرفـتـن             سابقه نقش سرمايه با گسترش بي

، اقتصاد جهان تغيـيـر   “ كازينويي پرريسك” هاي سوداگرانه و  فعاليت
ها را شاهد بود كه در    جهتي بارز در حركت حجم عظيمي از سرمايه

جستجوي سودهاي كالنِ سريع، از عرصه توليد سازنده بـه سـوي     
هاي انگلي در بازارهاي مالي جهان روي آوردند. از جـملـه         فعاليت

اي مانند انواع  هاي مالي به غايت انگلي هايي، به فعاليت چنين فعاليت
نوعي شرط بندي بر ارزش آينده كاالها و نرخ ارز -هاي مالي مشتق

ها نـيـز    توان اشاره كرد. بدين ترتيب در بازارهاي مالي و بانك  مي -
ها  اوراق معامالت محصوالت صنعتي، كشاورزي،   و مواد اوليه مدت

شوند.  خريد و فروش مي“  آپشن” قبل از توليد به وسيله ابزاري مانند 
تر اين معامله بـه نـام        در بازار تجاري سنتي ايران  نيز نوع  ابتدائي

مرسوم بوده است. اين رونـد غـالـب در اقـتـصـاد              “  سلف خري” 
داري جهاني، بسترساز مافوق سودهاي كالني بوده است كـه   سرمايه

شوند، ولي در صورت باخت، هزيـنـه    به صورت خصوصي  كسب مي
گردد. به مـوازات    به شهروندان، و در عمل، به زحمتكشان منتقل مي

داري، رشـد سـرطـانـي             اين فرايند در كشورهاي پيشرفته سرمايه
گرايي بر پايه اعطاي  اعتبارات بانكـي بـي رويـه،         فرهنگ مصرف

هاي اعتباري، در سـه دهـه        هاي مسكن بدون پشتوانه، و كارت وام
رو    سـابـقـه روبـه       اي  بي ثباتي اخير اقتصاد جهاني را به مرور با  بي

 ساخته است.
هـاي اخـيـر، در           هاي مالي  در سال رشد نقش و تسلط  سرمايه

ها بدون هرگونه مانع،  و گردش آزاد سرمايه“  جهاني شدن” چارچوب 
هاي اعتباري و دستيابي آسان بـه     و ايجاد نياز مصنوعي براي كارت

هاي  فرودسـت    اعتبارهاي بانكي براي قشرهاي متوسط و حتي اليه
آفرين سـيـسـتـم        جامعه، عملكرد خارج از منطق مالي و هرج ومرج

داري را سرعت و شدت بخشيده است.  اين پديده در سـال        سرمايه
ثباتيِ سيستم پولي و بانكي و سـقـوط    به عامل  مهمي در بي  2007

اقتصادي جهاني حـاضـر، كـه       بازارهاي سهام تبديل گرديد. بحران 
ترين بحران ساختاري  ترين و عميق تحليلگران اقتصادي آن را بزرگ

كنند،  پـس     ارزيابي مي 1930  -1929هاي  داري بعد از سال سرمايه
هـاي     سال هنوز در اوج مرحله تخريبي خود است.  اقـتـصـاد       5از 

برند و    سر مي دار به داري يا در ركود عميق و ادامه كشورهاي سرمايه
وپـا     درصد و حتي منفي، دسـت  2هاي رشد بسيار نازل زير  يا با نرخ

وضعيت اقتصاد جهاني و   ” زنند. در دي ماه سال گذشته، گزارش   مي
شـود،     كه از سوي سازمان ملل متحد منتشر مـي “  2012چشم انداز 

فاش كرد كه ميزان رشد اقتصادهاي آمريكا، اتحاديه اروپا، و ژاپـن،    
] درصد خواهد بود و احتمـال ركـود      1/  5[ 5/  1فقط  2012در سال 

مجدد و عميق كشورهاي پيشرفته سرمايه داري بسيار جدي اسـت.     
اين گزارش فاش كرد كه، نرخ رشد ساالنه اقتصاد جهانـي كـه در       

درصد كـاهـش      2/  8به  2011در صد بود، در سال  4   2010سال 
 يافته است.
بـرخـي از        2010  -2009هـاي       اي كه در سـال      مالي بحران

” هاي مالي خصوصي جهان نـظـيـر       ها و موسسه مشهورترين بانك
را ورشكسته كرد و بخشي بزرگ از سيستـم بـانـكـي       “  ليمن برادرز

كشورهاي غرب را  در معرض سقوط  قرار داد، نادرست بودن نظريه 
هـاي     ها و موسسـه  داري در زمينه توان بانك هاي سرمايه تئوريسين

مالي بزرگ در نظارت، تنظيم، و مديريت بازارهاي سرمايه داري را     
هاي كشورهاي امپرياليستي براي غلبه بر اين  به اثبات رسانيد. دولت 

هاي ماليِ  چند صد ميليارد  هاي كمك بحران مهلك، به تزريق بسته
هـاي مـلـي، بـدون          هاي خصوصي از محل خزانه دالري به  بانك

ها بر ضد منافع اكـثـريـت     نگراني از پيامدهاي تخريبي اين سياست
كه كارشناسـان اقـتـصـادي مسـتـقـل             مردم، اقدام كردند. درحالي 

ها و  طورِمشخص به بانك مسئوليت بحران فلج كننده اقتصادي را به
هـاي     دهـنـد، دولـت        داري نسبـت مـي     هاي مالي سرمايه موسسه
هـا،   داري به موازات تزريق صدها ميليارد دالر به ذخيره بانك سرمايه

هـاي ايـن        عمالً  زحمتكشان و طبقه كارگر را به پرداخت هزيـنـه  
سابقـه   اي بي هاي رياضت اقتصادي اند  و سياست بحران متعهد كرده

 اند.  كار گرفته و خشن را به

هجوم به سيستم رفاه اجتماعي، كاهش حقوق بازنشستگي، كـاهـش بـودجـه         
هـا     هاي دولتي، و تقليل خدمات اجتماعي، به بيكاري مـيـلـيـون     ها و موسسه اداره

است كه مديران عامـل   كارمند و كارگر بخش عمومي منجر شده است. اين درحالي 
هـاي مـيـلـيـونـي و            هاي بزرگ، مسئوالن اصلي ايجاد بحران مالي، حقوق بانك
هاي ريـاضـت      كنند.  در پيش گرفتن سياست  هاي پاداش نجومي دريافت مي بسته

هاي مبتني بر رشد اقتصادي، مسئله بيكاري درازمـدت     اقتصادي به عوض سياست
خصوص جوانان كشورهاي سرمايه داري، را      ها كارگر و كارمند، به و مزمنِ ميليون

 به كابوسي واقعي تبديل كرده است. 
 رفقا!
بحران اقتصادي كنوني در كشورهاي جـنـوب      پيامدهايدانيد  طور كه مي همان

آميز بوده است. اقتصاد و سيستم مالي برخي از كشورهاي حوزه يورو در   اروپا فاجعه
ثبات شده است.  در زمسـتـان           شدت بي اتحاديه اروپا، در نتيجه بحران كنوني به

، سيستم بانكي يونان بار ديگر در آستانه ورشكستگي قرار گرفت و اين امـر    1390
به سقوط دولت منتخب اين كشور انجاميد.  بانك مركـزي اروپـا تـاكـنـون بـا              

هاي بـانـكـي     اختصاص دادن صدها ميليارد يورو سعي كرده است از سقوط سيستم
هاي رياضت اقتصـادي   يونان، ايرلند، پرتغال، و اسپانيا جلوگيري كند. تحميل برنامه 
هاي بازنشـسـتـگـي، و        بر اين كشورها، كاهش يكباره و شديد دستمزدها، مقرري

ها را به دنبـال داشـتـه       هاي تأمين اجتماعي، انقباض شديد اقتصاد ملي آن حمايت
هاي  است. از يك سو بيكاري، كاهش و گاهي قطع خدمات عمومي و تنزل سيستم 

خدمات اجتماعي، زحمتكشان را به فقر و فالكت كشانده است، و از سوي ديـگـر     
هـاي مـالـي،         به دليل تحميل سيـاسـت   -استقالل سياسي كشورهاي بحران زده

بـانـك   ]”تـرويـكـا   “گانه اتحاديه اروپا  از سوي نهادهاي سه -اقتصادي، و اجتماعي
المللي پول، و اتحاديه اروپا] عمالً نقض شده اسـت. در       مركزي اروپا، صندوق بين

، كشورهاي اتحاديه اروپا توافق كردند كه با ايجاد يك سـيـسـتـم     1391خردادماه 
 كنند.  -واحد پولي اتحاديه اروپا -“يورو”بانكي سعي به اعاده ثبات  -واحد مالي

جانبه تبديـل كـرده      همه سابقه كنوني، بيكاري را به معضلي بحران اقتصادي بي
هاي جهان را زير تأثير خود قرار داده است.  بر پايه   است كه همه كشورها و منطقه

)،  بـراسـاس        2012ماه مـه       ،”سازمان جهاني كار“نشريه “( جهان كار” ارزيابي 
ميليون تن  75ند.  ميليون نفر بيكار 200هاي اخير، بيش از  آمارهاي رسمي، در سال

از آنان جوانان بيكارند. شمار واقعي بيكاران مطمئناً از اين ارقام رسمي بسي فـراتـر   
دو    2012و      2007هاي  است. نرخ بيكاري در اياالت متحده آمريكا در بين سال 

گيـرد. شـمـار        درصد نيروي كار را دربر مي 9برابر شد و در حال حاضر نزديك به 
، نـرخ    2012ميليون نفر است.  در اسپانيا، در بـهـار         25بيكاران در اتحاديه اروپا 

نـرخ     2011درصد بـود. در سـال           51درصد  و در ميان جوانان  24/  4بيكاري 
 درصد بود.   8/ 6ميانگين بيكاري در كشورهاي توسعه يافته جهان نزديك به 
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حزب را مـبـنـي       “كنگره پنجم“هاي دهه گذشته، درستيِ ارزيابي  بررسي تحول
امپرياليسم جهاني و در رأس آن امپرياليسم آمريكـا بـا جـنـگ و           براينكه منافع 

داري و تضعـيـف    كند. بحران جهاني سرمايه  گري گره خورده است، تائيد مي نظامي
وقفه مانورهاي تهاجمي و    اقتصاد آمريكا و متحدان آن در اتحاديه اروپا، با ادامه بي

گري امپرياليسم همراه بوده است. در چنين شرايطي امپرياليسم آمريكـا، بـا       نظامي
كند نفوذ  گري و  تجاوزگري، سعي مي هايي مبتني بر نظامي درپيش گرفتن سياست

هـا     اش را بـر آن        هاي مهم استراتژيك جهان حفظ كرده و سلطه خود در منطقه
ترين ابزارهاي اياالت متحده در اعمال سلطه امپرياليستـي   بگستراند. يكي از عمده 

كشي و تـجـاوزگـري، پـيـمـان          بر پايه بهره“  نظم نوين جهاني” بر جهان و ادامه 
در دو دهه اخير ساختارها و برنامه عمل پيمان ناتو با هـدف     است.  ”ناتو“تجاوزگر 

هاي امپرياليستي در سراسر جهان، مورد تجديد نظر  قراول تهاجم تبديل آن به پيش
اند. تغييرهاي مهم در اساسنامه، حيطه عمل، و ساختارهاي فرمـانـدهـي      قرار گرفته

اي هـمـاهـنـگ بـا             پيمان ناتو، و حتي توجيه عملكرد آن در مقام نيروي نظامي
را    2011تا  2009هاي  هاي ساالنه آن در سال هاي سازمان ملل در نشست تصميم

بايد در اين راستا ديد. آمريكا و متحدان اروپايي آن سعي دارند كه توسعه پـيـمـان     
هاي مـردمـي و        ناتو را در حكم بازوي نظامي سرمايه داري براي مقابله با جنبش

 خواه در سراسر جهان به پيش برند.    كشورهاي مستقل و ترقي
عضو پيمان ناتو در آغاز حـيـات ايـن پـيـمـان           بايد توجه كرد كه، كشورهاي  

منشـور سـازمـان       52  و 51هاي  ، عمل خود را بر پايه ماده1948تجاوزگر در سال 
گـذاري   كردند. نه در منشور سازمان ملل و نه در قطعنامه پايه  ملل متحد توجيه مي
اي در كشورهاي ديگر به آن داده نشـده         گونه مداخله نظامي پيمان ناتو حق هيچ

در صورتي كه يكي از ” قطعنامه بروكسل به صراحت قيد شده بود:   4است. در ماده  
امضا كنندگان مورد تجاوز مسلحانه قرار گيرد ديگر امضا كنـنـدگـان بـر اسـاس           

 ادامه گزارش كميته مركزي ...

 11ادامه  در صفحه 
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منشور سازمان ملل متحد، با تمام وسايلي كه در اخـتـيـار         51ماده
دارند، نظامي و غير آن، به  كشور مورد تجاوز ياري كنـنـد و بـال        

هاي  فاصله بايد به شوراي امنيت سازمان ملل اطالع دهند تا تصميم
 “الزم از سوي آن شورا اتخاذ  شود.

المللي تكـرار   آنچه در دهه مورد گزارش بارها در مقابل انظار بين 
امپرياليسم در تحليل نهايي براي ادامـه هـژمـونـي        شد اينست كه،

اقتصادي خود در جهان، براي ايجاد و گسترش بازارهـا، و     -سياسي
براي دست يافتن به منابع مواد خام و انرژي هـمـواره بـه قـدرت         
نظامي خود اتكا كرده است.  در حقيقت جنگ و تسلط طـلـبـي را         

داري جهاني جدا كرد. امپرياليسم  از يك   توان از ماهيت سرمايه نمي
سو از جنگ براي تأمين تسلط بر بازارهاي جديد و منابع مواد خام و 

گيرد، و از سوي ديگر با تضمين ادامه توليـد   از جمله انرژي بهره مي
ها از طريق جنگ و ايجـاد   تسليحات فوق مدرن و گسترش توليد آن

يابي اقتصاد سرمايه داري اسـت.       تشنج در جهان، بخشي از سامان
گيري بـحـران      داري در مقاطع اوج اينكه كشورهاي قدرتمند سرمايه

اي دامن  بار منطقه هاي فاجعه اقتصادي در يك قرن گذشته  به جنگ
هـاي     داري جهاني و به ويژه محفـل  اند، تصادفي نيست. سرمايه  زده

هاي آغازين قرن بيست ويكـم،   حاكمه اياالت متحده آمريكا در سال
ها، بـه جـنـگ افـروزي و              براي غلبه بر ركود اقتصادي اين سال

 گسترش تشنج در جهان نياز داشتند و نياز دارند.
بـه        2001حمله نظامي اياالت متحده و متحدان آن در سـال    

افغانستان و كمتر از دو سال پس از آن به عراق و اشغال نـظـامـي      
طوالني مدت اين دو كشور، در حقيقت به امپرياليسم آمريكا يـاري    

غلبه پيدا كـنـد.      2003 -2001هاي  كرد تا بر بحران اقتصادي سال
بيش از ده سال پس از شروع جنگ در افغانستان و هشـت سـال         
اشغال نظامي عراق، اين دو عرصه تهاجم  نظامي اياالت مـتـحـده،    
بررغم مرگ صدها هزار نفر و هزينه هزاران ميليارد دالري، هـنـوز     
ادامه دارد.  اگرچه اياالت متحده اعالم كرده است كـه نـيـروهـاي        

كند، امـا   از افغانستان  خارج مي 2014نظامي خود را تا سال “  فعال” 
پرسنل نـظـامـي بـراي        25000در حقيقت برنامه  آن ادامه استقرار 

هايش در اين كشور است.  شرايط سياسي در افغانستـان    حفظ پايگاه
و همسايه جنوبي آن پاكستان، به دليل حضور و اقـدام نـظـامـي           

شدت بحراني اسـت.  دولـت           نيروهاي آمريكايي در اين كشور  به
مركزي افغانستان توان مقاومت در مقابل نيروهاي زير فرمـانـدهـي    
طالبان را ندارد، و پاكستان كه از ديرباز مترصد ايجاد جـا پـاهـايـي       

هاي طالبان  محكم براي كنترل افغانستان بوده است، عمالً از فعاليت
كند.  روابـط بـيـن ارتـش           و نيروهاي اسالمي افراطي حمايت مي

پاكستان و اياالت متحده در ارتباط با آينده  سياسي افغانستان، تيـره  
  شده است. پاكستان اكنون به يكي از مركزهاي عملياتي و فعالـيـت   

نيروهاي اسالمي محافظه كار،  جهادي،  و از جمله طالبان، تبـديـل   
 شده است.  

تروريستـي   در عراق هنوز موج كشت و كشتار و عمليات نيروهاي
 8و پـس از         1390ماه  و افراطي ادامه دارد.  اياالت متحده در دي

سال تجاوزگري و اشغال، به حضور رسمي واحدهاي نظامي فـعـال     
خود در اين كشور خاتمه داد.  ولي آنچه كه مشخص اسـت نـفـوذ       

هـاي ايـن كشـور بـراي            مستقيم سياسي اياالت متحده در تحول
هاي متمادي ادامه خواهد يافت.  اياالت متحده اكنـون بـراي       سال

هايي  حفظ نفوذ و حمايت از منافع امپرياليستي خود در منطقه، پايگاه
اش  بزرگ را براي سكونت دادن و آماده نگهداشتن واحدهاي نظامي

هاي خونين عراق اينست  كند.  فاجعه تحول  در خاك كويت اداره مي
اي    هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنـگـي   كه، با همه هزينه

اند، و پس از آن همه تـخـريـب، تـرور، و            كه مردم عراق پرداخته
كشتاري كه روي داده است، اين كشور هنوز هم ثبات سـيـاسـي و      

، هـر مـاهـه در             هاي تروريستي گذاري اقتصادي ندارد. موج بمب 
ها نفر انسان بي گناه را به خـاك و خـون          شهرهاي اين كشور ده

بر سهم خواهي مذهبي، قومـي، و    مبتني كشد. سيستم حكومتي   مي
اي ناكارآمدي خود را در دوره پس از انتخابات پارلماني گذشتـه   قبيله

 نشان داده است.  
مـارس     كارانه پيمان نظامي ناتو به ليـبـي، در مـاه        حمله جنايت

هاي  عراق، فصل جديدي از سياستسالگرد حمله نظامي به  ،  و در هشتمين2011
آيد. پيرو سـيـاسـت        شمار مي گري امپرياليسم جهاني در منطقه خاورميانه به نظامي

هاي مردمي در كشورهاي عربي بر ضد ديكتاتورها و    واكنش نشان دادن به خيزش
از “  تـغـيـيـر رژيـم       ” ها، امپرياليسم در ليبي بار ديگر استراتژي  تالش در كنترل آن

طورِمسـتـقـيـم      طريق مداخله نظامي را به كار گرفت، اما نيروهاي ارتشي خود را به
هاي شهري و ساختارهاي حكومتي و نظامي از  ها نكرد. بمباران منطقه  وارد درگيري

سوي نيروهاي هوايي كشورهاي پيمان ناتو، و نابود كردن واحدها و تـجـهـيـزات       
نظامي ارتش ليبي، عمالً صحنه را براي به قدرت رسيدن ائتالفـي از نـيـروهـاي         

گرايان افراطي، و جهاديون القاعده آمـاده كـرد. در ايـن              وابسته به غرب، اسالم
تن از مردم و نيروهاي نظامي ليبـي   50000شود كه حدود  عمليات تخمين زده مي

 اند.    هاي هوايي كشته شده بر اثر بمباران
هـاي نـظـامـي،        هجوم -به سركردگي آمريكا -گري امپرياليسم سياست نظامي 

هـاي     اش را در جهان افزايش داده است، و در اين ميان شركت سياسي، و اقتصادي
بزرگ توليد و تجارت تسليحات نظامي نقش تعيين كننده تري را نسبت به  گذشته 

انـد،   چشمگيري داشته  هاي نظامي در سراسر جهان افزايش اند. بودجه  برعهده گرفته
هاي بانكي انحصارهاي تسليحاتي  و به اين ترتيب هر ساله ميلياردها دالر به حساب

 شود. و قاچاقچيان اسلحه سرازير مي
هاي پس  گرچه در سال هاي نظامي در جهان بودجه اختصاص داده شده به هزينه

درصـد     3و پس از فروپاشي اتحاد شوروي كاهش پيدا كرد و به حـدود       1990از 
ميالدي دوباره رو به  1990هاي پاياني دهه  توليد ناخالص جهاني رسيد، اما در سال

درصـد     4/  95اين بودجه در مقايسه با سال قبل    1999افزايش گذاشت.  در سال  
درصـد     8هاي نظامي جهان بالغ بر  نرخ رشد هزينه 2002افزايش يافت، و در سال 

گرديد. دولت جورج بوش با بهره جويي از جو هيستريك پس از حمله تـروريسـتـي     
مبـارزه بـا     ” و “  هاي پيشگيرانه جنگ” ، با توسل به دكترين 2001سپتامبر سال  11

نظامي اين كشور را توجيه كرد.  بـه       ،  افزايش نجومي در بودجه“ تروريسم جهاني
هاي اختصاص داده    ، بودجه“ المللي صلح استكهلم انستيتوي مطالعات بين” گزارش 

، هر سـالـه بـه طـور         2009تا  2001شده به مصارف نظامي در جهان در ده سال 
به رقـم نـجـومـي        2010اند، و مبلغ آن در سال  درصد افزايش داشته 5/4متوسط 

مـيـلـيـارد      711بودجه نظامي آمريكا  2010ميليارد دالر بالغ گرديد. در سال   1630
درصـد)     48هاي نظامي در سراسر جهـان (     دالر، يعني نزديك به نصف كل هزينه

 2012ها و عمليات نظامي آمريكا در سال  بود. بودجه اختصاص داده شده به فعاليت 
هاي نـظـامـي و         برانگيز آنكه، ميزان بودجه ميليارد دالر بود. توجه  903/  3بالغ بر 

طورِعمده بسيار باال و غـيـر      تسليحاتي متحدانِ آمريكا در خاورميانه در اين دوره به
ها بوده است.  در اين رابطه عـربسـتـان سـعـودي          هماهنگ با نيازهاي طبيعي آن

درصد توليـد نـاخـالـص        11/  4ميليارد دالر، يعني معادل  47ساالنه  با اختصاص 
 7/  3ميليارد دالر و مـعـادل      16اش، امارات متحده عربي با صرف نزديك به  ملي

درصد از تولـيـد نـاخـالـص         9/  7اش، عمان با اختصاص  درصد توليد ناخالص ملي
ميليـارد   16ميليارد دالر، و تركيه با نزديك به  13اش، اسرائيل با هزينه كردن  ملي

انـد     دالر بودجه تسليحاتي، نمايش دهنده روند ضد ملي، بحران آفرين، و خطرناكي
 كه امپرياليسم به اين منطقه تحميل كرده است.
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بغرنج منطقه خاورميانه، و اخيراً شمال آفريقا، در مركز  هاي در دهه گذشته، تحول
هاي تروريستي از آغـاز     گيري حمله توجه افكارعمومي جهان قرار داشته است.  اوج 

، “ رفيق حـريـري  ” هجوم امپرياليسم به عراق، بحران سياسي در لبنان به دليل ترور 
رئيس جمهوري سابق اين كشور، حمله نظامي اسرائيل به جنوب لبنان در ژوئـيـه     

كـه     2008روز طول كشيد، حمله نظامي اسرائيل به غزه در دسامبر  34كه  2006
روز ادامه داشت، بحران در روابط بين دولـت خـودگـردان فـلـسـطـيـنـي و                 25

خواهي در تونس، مصر، بحرين، اردن،  گيري جنبش آزادي گرايان حماس، اوج اسالم
يمن، سوريه، و ليبي، حمله نظامي نيروهاي ناتو به  ليبي، و در نـهـايـت، بـحـران        

هـا ارتـبـاط       سياسي در رابطه با سوريه، از جمله اين رخدادها است. همه اين تحول 
هاي فاجعه بار امپرياليسم در مـنـطـقـه      گري و سياست نزديك و ارگانيك با نظامي

جانبه امپريالـيـسـم بـر        ها براي تثبيت حاكميت و هژموني همه دارد، و ادامه تالش
طلبانه نيروهاي متحد با ايـاالت     هاي جنگ ثباتي  و سياست منطقه است.  ادامه بي 

خواهي در    هاي آزادي گرد جنبش متحده در منطقه، ادامه خونريزي در سوريه، عقب
گـراي     مصر، اردن، بحرين، و يمن، حمله نظامي و مستقر كردن نيروهـاي اسـالم    

هاي بغرنج و خطرناك پاكستان، همگي از پـيـامـدهـاي      ارتجاعي در ليبي، و تحول
 هاي امپرياليسم آمريكا در منطقه حكايت دارد. بار و تراژيك سياست خون

از نظر منافع استـراتـژيـك     اياالت متحده كنترل منطقه خاورميانه و غرب آسيا را
خود و از جمله دستيابي كامل بر منابع انرژي و نفت و گاز منطقه نه فقط ضـروري،  
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“  خاورميانه بـزرگ   ” داند.  طرح استراتژيك   بلكه طبيعي و حياتي مي
هاي كنوني آمريكا و متحدان ناتويي آن براي كـنـتـرل       كه سياست

اند، در اسـنـاد      خاورميانه دقيقاً در راستاي پياده كردن آن تنظيم شده
هاي حزب در دوره مورد گزارش، بررسي و تـحـلـيـل        مصوبه پلنوم

اند.  كميته مركزي حزب توده ايران در پلنـوم خـود در سـال            شده
طرح امپرياليسم براي تـأمـيـن و      ” ، به درستي مطرح كرد كه 2008

گسترش هژموني خود در تمامي منطقه وسيع خاورميانـه از عـراق       
گرفته تا افغانستان، از مصر و لبنان گرفته تا ايران، يگـانـه، حسـاب      

 “است.“ خاورميانه بزرگ”شده و همخوان با طرح 
 هـاي    هاي كميته مركزي حزب توده ايران در بررسي تحول پلنوم

بـار در       طور پيگير ادامه شرايط فـاجـعـه    سياسي منطقه خاورميانه به
اراضي اشغالي و عملكرد دولت تجاوزگر اسرائيل را نه فـقـط بـراي      
مردم فلسطين، بلكه براي منافع همه مردمان و كشورهاي منـطـقـه    
خاورميانه زيان آور و مخرب ارزيابي كرده است.  تحليل حزب تـوده   

كه مسئله فلسطـيـن در       ايران بر اين راستا قرار دارد كه، تا هنگامي
هاي سازمان مـلـل      جهت منافع مردم فلسطين و بر اساس قطعنامه

متحد حل نشود، خاورميانه روي صلح را به خود نخواهد ديد.  ما در    
هاي دشوار، همدوش همه نيروهاي صلح طلب و مـتـرقـي     اين سال

منطقه و جهان، مبارزه براي حل مشكل فلسطين، صلح در منطـقـه،   
ايجاد شرايط مناسب براي حيات انسانـي هـمـه شـهـرونـدان در             
كشورهاي منطقه، پايان اشغالِ عراق، و بر چيـده شـدن تـمـامـي          

ايم. حزب ما در ايـن دوره،          هاي نظامي آمريكا، مبارزه كرده پايگاه
ادامه شرايط تفرقه و درگيري نيروهاي فلسطيني را منفي ارزيـابـي     

بـخـش      كرده است، و از اعاده نقش هماهنگ كننده سازمان آزادي  
فلسطين بر پايه دموكراتيزه كردن آن، حمايت كرده است. ما ادامـه     

هـاي هـدفـمـنـد و             وضعيت موجود را در اساس محصول سياست
كارانه اسرائيل زير چتر حمايت مستقـيـم ايـاالت مـتـحـده            جنايت

جويانه و اخاللگـر رژيـم      هاي مداخله دانيم. در دهه اخير، سياست  مي
هـاي تـفـرقـه        واليت فقيه در مورد فلسطين نيز يكي ديگر از عامل

 افكني در بين نيروهاي مبارز برضد اسرائيل بوده است.  
است كـه   در رابطه با خاورميانه و كشورهاي شمال آفريقا ضروري

ماهه اخير در كشـورهـاي      18هاي سياسي  طورمشخص به تحول به
جريان داشته است، اشاره كـنـيـم.     “  بهار عربي” منطقه و آنچه با نام 

هاي مردمي در اين كشورها بر بستر نارضايتي عمومي در رابطـه   قيام
اجتـمـاعـي شـكـل         -با حاكميت استبداد و شرايط دشوار اقتصادي

هاي اجتماعي، تـبـعـيـض و فسـاد گسـتـرده،               گرفت. محدوديت 
هاي اقتصادي، و اختالف گسترده طبقـاتـي در طـول         ماندگي عقب
وجـود     هاي مردمي اين كشورها براي بـه    ها، شرايط عيني قيام سال

هـاي   آوردن تغييرهاي پايه اي بوده است. براي نمونه، تحميل برنامه 
هاي نارضايـتـي    علي يكي از عامل اقتصادي نوليبرالي ديكتاتوري بن

هاي گوناگون در تونس بود. سقوط دولـت فـاسـد و          قشرها و طبقه
يي در نخستين گـام قـيـام         علي در تونس، مانند جرقه استبدادي بن

هاي اعـتـراضـي در         هاي بعدي جنبش مردمي در مصر و در مرحله
 اردن، بحرين، يمن، الجزاير، و مراكش را دامن زد. 

در مرحله نخست رژيـم     در مصر مردم در قيامي تاريخي توانستند
حسني مبارك، ديكتاتور وابسته به اياالت متحده، را از تخت فرعوني 

اي را در ايـن         خود به زير بكشند، و روند تغييرهاي سياسي پردامنه
 30كشور به حركت درآورند.  مردم زحمتكش مصر اكنون پـس از       

يي دشـوار بـراي ادامـه         سال حكومت مبارك و وابستگانش، مبارزه
وجود آوردن تغيير در جهت استقـرار دولـتـي مـلـي و             جنبش و به

دهـه اخـيـر       4دهد.  نيروهاي نظامي كه در   دموكراتيك را ادامه مي
انـد و در         نقش فاسد و مخربي را در حيات سياسي كشور داشـتـه    

كنـنـد، در دوران        هاي اياالت متحده عمل مي هماهنگي با سياست
انـد.     پس از سقوط مبارك روند تغييرها را زير كنترل خود قـرار داده   

اين مشخص است كه دولت اياالت متحده كه به نقش استراتژيـك  
مصر براي حفظ منافع امپرياليستي خود در خاورميانه و شمال آفريقـا  
تكيه دارد، تغييرهاي دموكراتيك و عميـق در راسـتـاي مـنـافـع             

 1390زحمتكشان را خواهان نيست. در انتخابات پارلماني در دي ماه  
گرايان ارتـجـاعـي     ماه اين كشور، اسالم و رياست جمهوري در خرداد

هاي چـنـيـن     يعني اخوان المسلمين بيشترين ميزان آراء را به دست آوردند.  زمينه
ماندگي فرهنگي، عـدم     سال استبداد و چپاول، عقب 30يي را در ارثيه شوم  پديده

 -گـرا    تشكل و سازماندهي در مصر، و همچنين نفوذ سنتي نـيـروهـاي اسـالم        
هـاي     گيري بايد ارزيابي كرد. موضع  -گونه كه در ميهن ما ايران تجربه شد همان

ماهه گذشته به طور مشخص نشان داده است كه اين كشـور  18اياالت متحده در 
دست گرفتن قدرت دولتي در مصر، تونس، ليبي، سوريه و يـا       و متحدان آن با به
گرايان ارتجاعي (به شرطي كه برخالف مـنـافـع  حـيـاتـي             يمن از سوي اسالم

توان به درستي گفت كه، در تحـلـيـل     امپرياليسم اقدام نكنند) مشكلي ندارند. مي  
قومي حتي با وجود استقالل نسبي برخـي   -گراي مذهبي هاي واپس نهايي جريان

از اين نيروها،  در عمل به صورت مستقيم و غير مستقيم به همراه امپرياليسم  بر 
اند و خواهند كرد. در هميـن رابـطـه بـه           ضد نيروهاي مترقي منطقه عمل كرده

سكوت توأم با رضايت اياالت متحده آمريكا و متحدان ناتويي آن در رابـطـه بـا      
سركوب تظاهرات مردمي در بحرين از طرف دولت اين كشور و يا تجاوز آشـكـار   
ارتش و نيروهاي امنيتي عربستان سعودي براي خاتمه دادن به جنبش اعتراضـي  
مردم و اشغال كوتاه مدت پايتخت اين كشور بايد اشاره كرد.  اقـدام عـربسـتـان        
سعودي در اساس حمايت از منافع اياالت متحده در منطقه و در رابطه با استقـرار  

 ناوگان پنجم نيروي دريايي اياالت متحده در بحرين است.  
، به بهـانـه   “ بهار عربي” هاي نخست آغاز  فرانسه، و آمريكا،  در ماهانگلستان،   

هاي معمر قذافي، اين كشور  دفاع از جنبش اعتراضي مردم برضد دولت و سياست
هاي تجاوزكارانه خود قرار دادند. اين كشورهـاي    را با  حمله نظامي هدف سياست

به سبب حمله نيروهاي انتظامـي و    “  دخالت بشردوستانه” امپرياليستي با دستاويز 
يي در شوراي امنيت سازمان  امنيتي قذافي به تظاهر كنندگان، با تصويب قطعنامه

مـاه  7ملل،  براي  حمله  تجاوزگرانه ناتو پوشش مناسب ايجاد كردند. در طـول     
بمباران وحشيانه از سوي نيروهاي هوايي كشورهاي عضو پيمان ناتو، شهـرهـاي   
اين كشور ويران شدند، نيروهاي نظامي ليبي انسجام خود را از دست دادند، و در   

اي به قتل رسيد.  در ليبي اكـنـون     كارانه فرجام، رهبر ليبي به نحو فجيع و جنايت
نيروهاي مرتجع مذهبي و قوميِ به غايت ضد دموكراتيك، ولي طرفدار گستـرش  

كنند.  استفاده از نيروهاي پيمان   گرايان جهادي، حكومت مي داري و اسالم سرمايه
تجاوزگر ناتو براي حمله نظامي به ليبي، در حقيقت براي دومين بار ( افغانسـتـان     
مورد اول بود) در خارج از محدوده تعريف شده اساسنامه اوليه اين سازمان انجـام   

 گرفت.  
تـر شـدن        ماه گذشته، در جهت وخيم 18طي هاي سياسي در سوريه    تحول

اوضاع و تفوق نيروهاي ارتجاعي آلت دست عربستان سعودي و مـتـحـدانـش،         
جريان يافته است.  موقعيت استراتژيك سوريه در مرزهاي مصر و اسرائيل و در      
ساحل درياي مديترانه، روابط مهم و نزديك اين كشور با جـمـهـوري اسـالمـي        

هـاي     ايران، روسيه، و حزب اهللا لبنان، به همراه  نقش پررنگ آن در تـحـول        
هاي منطقه در رابطه با مسئله فلسطين، در عمل بـه   هاي اخير در مبارزه خلق دهه

المللي داده است. تعلل حـزب بـعـث        هاي سوريه ويژگي و مشخصه بين درگيري
سوريه، كه بيش از چهار دهه  است  كه كليه نهادهاي  حكومت و قدرت را بـه      

هاي بـر حـق      در دست داشته است، در قبول خواست“   وضعيت اضطراري” بهانه 
منظـور   مردم و سركوب خشن تظاهركنندگان كه در ابتدا فقط اجراي اصالحات به

دموكراتيزه شدن حيات اجتماعي،  آزادي زندانيان سياسي، و پـايـان دادن بـه            
وضعيت اضطراري در كشور را خواستار بودند، سرانجام  شرايـط را بـه سـمـت           
دوقطبي شدن حاد  و امكان دخالت از سوي ارتجاع محلي و امپرياليسم سوق داد. 

ها  توانست تحول كه مي -هاي مبتني بر مذاكره دولت به جاي پياده كردن راه حل
با تعريف تـظـاهـرات مـردمـي در           -را در چارچوب تعامل ملي به سامان برساند

هـاي     ، در دفاع از موقعيت اقتدارگرايانه خود راه حـل     “ توطئه امپرياليستي“ حكم
هاي غـلـط    گرفت.  امروزه به دليل اين سياست خشونت آميز و امنيتي را در پيش 

ضد مصالح ملي دولت سوريه، اين كشور آماج حملـه نـيـروهـاي وابسـتـه بـه              
در تحليل شرايط در رابطه با سوريـه بـايـد اذعـان         امپرياليسم قرار گرفته است.  

داشت كه، دولت بعث زير رهبري بشار اسد در عميق كردن بحراني كه جامعه را   
اي داشته است. اين حقيقتي است كه دولت سوريه   در بر گرفته نقش تعيين كننده

چه در رابطه با اصالحاتي كه خواست و نياز جامعه بوده است، و چه در رابطه بـا    
شدت اشتباه كرده اسـت، و     مسئله كليدي در خاورميانه، يعني مسئله فلسطين، به

يي از جامعه را از دست  هاي عمده در اين مسير حمايت نيروهاي اجتماعي و بخش
 داده است.  

هاي بحران سوريه گسترده شده اسـت و كشـورهـاي         در ماه هاي اخير دامنه
طورِعلني طرفداري خود از سرنگوني دولت سوريه و جانشيني آن از  امپرياليستي به

گرايِ سلفي و وهابي، يعـنـي طـرفـداران        سوي طيفي رنگارنگ از ارتجاعِ اسالم
اند.  تشكيل جامعه كشـورهـاي       هاي مشكوك، اعالم كرده داري و محفل سرمايه
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هاي خارجه آمـريـكـا،       كه گردانندگان آن وزارت  -“ دوست سوريه” 
در ايـن       -انـد    هاي مرتجع عربي انگليس، تركيه، و همچنين رژيم

اي    برانگيز است. اياالت متحده سعي دارد همداستـانـي    ارتباط توجه
المللي در رابطه با اقدام بر ضد دولت سوريه  سازمان دهد، و از    بين

كه تاكنون به سـبـب      -را ”شوراي امنيت سازمان ملل“اين طريق 
يي مبني بر اقدام  هاي روسيه و چين نتوانسته است قطعنامه مخالفت

زير فشار بگذارد. از سـوي        -المللي بر ضد سوريه تصويب كند بين
ديگر عربستان و قطر با اختصاص دادن ميلياردها دالر، در صـدد        
تشكيل دادن و مستقر كردن ارتشي مسلح  و مـزدور در خـاك           

اند، تا بدين وسيله برنامه براندازي حكومـت بشـار اسـد را           تركيه
 تر سازند.          آسان

سـيـاسـي        هـاي  خواه و دموكراتيك نگران تحول نيروهاي ترقي
اند. واضح  است كه امپرياليسم سعي دارد     هاي آينده در منطقه سال

المللي در رابطه با موازنه نيروها  كه با استفاده از شرايط نامساعد بين
نايافتگي جنبش كارگـري در      در سطح  جهاني، و همچنين سازمان

آمده براي جامه عمل پوشانـدن   وجود كشورهاي منطقه، از فرصت به
گفته دولـت كـنـونـي آمـريـكـا             (و به “  خاورميانه بزرگ” به طرح 

هاي حساب شده  بهره گيرد. عملكرد و فعاليت “[!])  خاورميانه نوين” 
تركيه، عضو ناتو، عربستان سعودي، و قطر، كشور ثروتمند خـلـيـج    

هاي خاورميانه بسيار نگران كننـده اسـت.      فارس، در عرصه تحول
تركيه از چند سال پيش، گام به گام، به سوي الگـويـي از كشـور        

اي در خاورميانه كه براي امپرياليسم پذيرفتني بـاشـد، ره        اسالمي
هاي صدها ميليارد  سپرد. عربستان سعودي و قطر، بر پايه ذخيره  مي

دالري خود از محل درآمدهاي نفتي، هزينـه سـازمـان دادن بـه           
اند.  نقش اين كشورها در   هاي مزدور را برعهده گرفته تشكيل ارتش
 ها در عراق، سوريه، و ليبي، تعيين كننده بوده است.   رابطه با تحول
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 رفقا!
در دوره ميان دو كنگره حزب ما هـم چـنـيـن تـغـيـيـرهـا و                

دمكراتيك و مترقي مهمي در برخي از كشـورهـاي     هاي  دگرگوني
جهان، به ويژه در آمريكاي التين، ادامه يافته است. كشورهايي كـه   

هاي  اقتصـادي   لحاظ راهبردي(استراتژيك) پايگاه   تا چندي پيش به
و سياسي آمريكا بودند و به اصطالح حياط خلوت اياالت مـتـحـده    

هاي مقدم مبارزه ضد امپرياليستـي   شدند، اكنون در صف حساب مي
هاي طوالني و انقالبي كوبا در منطقه  اند.  در كنار مبارزه  قرار گرفته

آمريكاي التين برضد سلطه امپرياليسم آمريكا، ونزوئال نيز در چنـد  
سال اخير به اين مبارزه پيوسته است و آزادي عمـل آمـريـكـا در         
منطقه را محدود كرده است.  در چند سال گـذشـتـه كشـورهـاي         

هـاي     بوليوي، اكوادور، و نيكاراگوئه، با درپيش گرفتـن سـيـاسـت      
گـيـريِ      خواهانه، جهت مشخص اقتصادي و اجتماعي ملي و  ترقي

هاي كنونـي اعـالم      سوسياليستي را يگانه راه برون رفت از مشكل
اند.  كشورهاي بوليوي و اكوادور به ملي كردن منابع طبيـعـي     كرده

اند. در سال جاري با پيروزي انتخاباتي فرناندو لوگـو،    خود آغاز كرده
اسقف پيشين،  دولتي ديگر در آمريكاي جنوبي در جايگاه خدمت به 

افزون بر اين، بسيـاري  عدالت اجتماعي و استقالل ملٌي قرار گرفت.  
مانند آرژانـتـيـن،       -اند اصالحات از كشورهاي ديگر نيز كه خواهان

اند كه حاضر به تسـلـيـم در بـرابـر            هاعالم كرد -برزيل، و شيلي
هاي فشار آن،    هاي تحميل شده از سوي امپرياليسم و اهرم سياست

المللي پول، بانك جهاني، و سـازمـان تـجـارت          يعني صندوق بين
 جهاني،  نيستند.   

يي را بـه سـود          خواهانه هاي مردمي و ترقي اين كشورها برنامه
طور مـثـال، بـرزيـل و          اند. به  زحمتكشان و محرومان تدارك ديده

المللي پـول   هاي خود به صندوق بين آرژانتين بخش بزرگي از بدهي
اند (اين دو كشور در زمره بدهكارترين كشورهـا    را باز پرداخت كرده

المللي پول بودند) تا از اين طريق بتوانند از وابستگي   به صندوق بين
بـه     2006خود به اين سازمان خالصي يابند.  بوليوي نيز در سال    

 رابطه خود با اين سازمان پايان داد.
يـا قـطـع رابـطـه          بسياري از كشورهاي آمريكاي التين، هم زمان با كاهش و 
روابـط  ز آن،     تـر ا      اقتصادي با آمريكا و اروپا، روابط اقتصادي خود با چين، و مهم

 اند. نتيجه اين افزايش همكاري، به وجود آمـدن   با يكديگر را افزايش دادهاقتصادي 
هـا،     اي بوده است. نمونه اين همكـاري   هاي اقتصادي منطقه هاي همكاري سازمان

آلترناتيو بوليواري آمريكاي التين) است، كه در آن كـوبـا،      “ (  آلبا” تشكيل سازمان 
ونزوئال، بوليوي، نيكاراگوئه، و جمهوري دومينيك شركت دارند. اين سازمان عـالوه   

هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بـهـداشـتـي،      هاي اقتصادي، همكاري بر همكاري
هاي ديگري نـيـز    ، سازمان“ آلبا” دهد. در كنار   ها، را نيز سازمان مي انرژي، و جز اين

سازمان ” ها  اند كه آخرين آن اي در حال شكل گيري و قوام يافتن ساختاري و برنامه
اسـت، كـه      “  اوناسـور ” با نام مخفف “  هاي اقتصادي ، سياسي، و اجتماعي همكاري

در برازيليا، پايتخت برزيل،  2012ماه مه  23كشور آمريكاي التين در روز  12سران 
نامه پايه گذاري آن را به امضا رساندند. كشورهاي تشكيـل دهـنـده ايـن           موافقت

كن كردن فقر  طورِمتفق و در قطعنامه پاياني اين اجالس، ريشه سازمان همكاري، به
هاي اصـلـي خـود       هاي اقتصادي، تجاري، فرهنگي، و اجتماعي، را هدف ،همكاري

 اعالم كردند.
منظور به كـنـتـرل در       بههاي آمريكا  ها با هدف آيي ها و گردهم اين گونه اجالس

ها و  آوردن منطقه در رويارويي است، و اين آن امري است كه سبب افزايش دخالت
 28هاي اياالت متحده بر ضد كشورهاي منطقه شده است.  كودتاي نظامي     تهديد
در هندوراس، كه به بركناري مانوئل زاليا، رئيس جمهوري مترقـي و      2009ژوئن 
گراي كشور منجر شد، و همچنين كودتاي پارلماني بر ضد فرناندو لوگو، رئيـس   چپ

هـايـي از        ، را در زمره چنين كوشش2012ژوئن  22جمهوري مترقي پاراگوئه، در 
سوي اياالت متحده و نهادهاي امپرياليستي جهان بـراي واژگـون كـردن رونـد           

ها در اين كشورها بايد دانست. شيوه تدارك اين كودتاها از سوي نظاميـان و      تحول
كارگيري دادگاه قانون اساسي در هندوراس و استيـضـاح    نيروهاي راست، و از راه به

رياست جمهوري پاراگوئه در پارلمان، به دليل حمايت او از جنبش مردم مـحـروم،     
اند. دولت كنوني اياالت متحده سعي دارد سياست خارجـي خـود در         بسيار آموزنده

فريبانه به  هاي عوام هاي بومي و زير پوشش توجيه وسيله عامل آمريكاي التين را به
 پيش برد.  
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هـاي     خواه جهان و بـه ويـژه حـزب            هاي اخير تالش نيروهاي ترقي در سال
كارگري متوجه برقراري پيوندهاي محكم و رشد يابنده بـيـن مـبـارزه        -كمونيست

مردم براي آزادي ملي و اجتماعي در كشورهاي مختلف جهان و مبارزه طبقه كارگر 
داريِ انحصاري، و از ايـن   ها و قشرهاي ضد سرمايه و همه زحمتكشان و ديگر طبقه

ويـژه   ها، و به چه در اين سال طريق مقاومت در برابر سلطه امپرياليسم بوده است. آن 
داري براي انتقال بار بحران  در جريان مقاومت مردمي در رويارويي با تالش سرمايه

گـونـي    اقتصادي به دوش زحمتكشان، شكل گرفته است نشانگر پيوستن طيف گونه
هاي مبارزاتي  متفاوت به اين جنبش اسـت.      ها و سنت از قشرهاي مردمي با تجربه

هـاي ضـد      هاي پرشمار و شعارهاي راديكال جنبش ضد جهاني شدن، جنبش صف
هاي مالي امپرياليستي، و     مركز“  اشغال” جنگ در كشورهاي امپرياليستي، و جنبش 

هاي جهان، نمايشگر اين واقعيت است كه جبـهـه ضـد       در پايتخت“ خشم مردمي”
 تر شده است.  امپرياليستي گسترده تر و متنوع

هـاي     در چنين شرايطي ضرورت مبارزه آگاهانه براي وحدت بين يكايك سازمان
گوناگون اين جنبش متنوع به لحاظ سياسي و اجتماعي ضرورت بيش از پيش يافته 

اي مـانـنـد:       المللي هاي بين ريزي شده سازمان است. تجديد فعاليت پر ثمر و برنامه 
فدراسيون جـهـانـي    ” ، “ فدراسيون جهاني دموكراتيك زنان” ، “ شوراي جهاني صلح” 

، توانسته اسـت بـه     “ فدراسيون جهاني جوانان دموكرات” ، و “ اتحاديه هاي كارگري
هاي كار كه به همگـرايـي    ها و شيوه طرزي موثر در روند  تعريف آن دسته از روش

ها كـمـك      هاي مبارزه در سطح جهان و تقويت آن ترين شيوه در عمل و ارائه موثر
 كند، سهم داشته باشند.    مي

هاي كمونيست و كارگري و چپ،  مـبـارزه      به بركت حضور و فعاليت موثر حزب
هايـي كـه      گري و جنگ، و همچنين همبستگي با خلق براي صلح و بر ضد نظامي

تـريـن      اند، از اساسـي  گرايانه امپرياليسم قرار گرفته هاي مداخله مورد تجاوز و تعدي
هاي اخير شـعـارهـا و         المللي بوده است.  در سال  هاي بين هاي اين سازمان فعاليت

هـا   المللي بيش از پيش به افشاي دخالت هاي مبارزاتي اين ساختارهاي بين پالتفورم
المللي، مبارزه در بـرابـر    و استفاده از زور توسط كشورهاي امپرياليستي در روابط بين

هاي سياسي و نظامي، و به ويژه در    گسترش ناتو و منحل كردن ناتو و ديگر بلوك
گرايانه در اتحاديه اروپا، در حمايت از خلع سـالح و       هاي نظامي مخالفت با گرايش

هاي كشتار جمعي، مخالفت با  نصب، استقرار، و راه اندازي  منهدم كردن همه سالح
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گرايانه  هاي نظامي هاي ضد موشكي، و همچنين رشد سياست سيستم
در فضا، در رابطه با دموكراتيزه كردن سازمان ملل متحد و تضمـيـن   

المللي، متوجه بوده اسـت.   عملكرد آن بر طبق منشور آن و قانون بين
هـاي ايـن سـاخـتـارهـاي            حزب توده ايران به سهم خود از فعاليت

نمايندگان و   گيرانه حمايت كرده است.  شركت پررنگ   المللي پي بين
هـا،     هـا، فسـتـيـوال         ها، گردهمايي هاي حزبي در تظاهرات سازمان

هاي مختلف جهان در اين رابـطـه      ها و سمينارها در منطقه كنفرانس
 برانگيز بوده است. توجه

مشخصه دوره كنوني مبارزه بالقوه مترقي و انقالبي نـيـروهـا در        
سطح جهان را هنوز مقاومت، كسب و جمع آوري قدرت، و سعي بـه  
تدارك شرايطي كه بتوان در آن ابتكار عمل را به دست گرفت، بايـد  

هاي كمونيست و جنبش جهاني نـيـروهـاي       دانست. مسئوليت حزب 
كمونيست و انقالبي در قبال اين مبارزه عظيم، سترگ و همه جانبـه  

ها همراه و همزمان با دفاع سرسخت از منافع كارگـران و     است.  آن 
هـاي وحـدت      زحمتكشان، در جستجو و تالش براي شناسايي عامل

بخش براي اتحاد بين طبقه كارگر و ديگر نيروهاي مختلف سياسـي  
يي ضد امپرياليستي سـهـم    توانند در تشكيل جبهه و اجتماعي كه مي

هـاي     كنند. حـزب     داشته باشند، به طور آگاهانه و هدفمند عمل مي
كمونيست در دوره كنوني مبارزه خود، به موازات بسـيـج تـمـامـي          

هـاي     هاي خود براي دستيابي به موفقيت در راستاي خواسـت  امكان
گيرانه مسئله ضرورت شكـل گـيـري       گون مردم زحمتكش، پي گونه

داري را در دستور كار تبليغاتي خـود قـرار      جايگزيني از براي سرمايه
و مـبـارزه     “  پايـان تـاريـخ     ” دهند. بيش از دو دهه پس از اعالم   مي

طبقاتي، از سوي تحليلگران و كارشناسان سرمايـه داري تـبـلـيـغ          
داري در پاسخ  شود، اكنون با آشكار بودن اين امر كه نظام سرمايه مي

هاي كارگران ناتوان است، گرايش به مبارزه با  ها و خواست به مشكل
هاي اجتماعي، و طرفداري از سوسياليسم در اكثر كشورهـاي   نابرابري
 داري رشد چشمگيري داشته است.    سرمايه

در دوره  بين دو كنگره حزب توده ايران، همچنان شـاهـد رشـد        
ايـم.    هاي كمونيست و كارگري جهان بوده كمي و كيفي مبارزه حزب

هاي سوسياليستي در اتـحـاد        دو دهه پس از شكست دردناك رژيم
شوروي سابق و اروپاي شرقي، گرچه هنوز هم اثرها و پـيـامـدهـاي     

كارگـري   -هاي كمونيست نظري و عملي آن بر حيات و مبارزه حزب
هـاي     توان مدعي شـد كـه، حـزب          جرئت مي كند،  به سنگيني مي

ها براي تغيـيـر در نـظـام          اند بر روند مبارزه خلق كمونيست توانسته
سياسي، اقتصادي، و اجتماعي موجود جهان اثر بگذارند.  ادامه مبارزه  

هاي كمونيست در شماري از كشورها و از جملـه كـوبـا،       بغرنج حزب
يـي سـوسـيـالـيـسـتـي،              ويتنام، و چين، در مسير ساختمان جامعـه 

هاي كمونيست در آفريقاي جنوبي، قبرس،  هاي پررنگ حزب پيروزي
هاي اميدواركنـنـده بـرآمـده از          هندوستان، برزيل، و شيلي، و نتيجه

هاي نيروهاي چپ، سوسياليست، و كمونيست در شمـاري از     فعاليت
چالش كشيدن نيروهاي راسـت و مـحـافـظـه كـار،              كشورها در به

ست از نيرومنديِ اين خوش بيني تاريخي، و نويدبخش آنـكـه    بازتابي
 جنبش صلح و سوسياليسم در جهان پيروز خواهد شد.  

 1990هاي برادر كه از پايان دهه    هاي ساالنه حزب تشكيل جلسه
ريـزي و       هاي جهان و با برنـامـه   ميالدي هر ساله در يكي از منطقه

كشـور     80كارگري نزديك به    -هاي كمونيست شركت فعال حزب
يي مهم بر اين امـر اسـت.  ايـن            شود، خود نشانه جهان برگزار مي

ها با فراهم آوردن امكان تبادل نظرهاي جـدي و بـحـث و           جلسه
هـا از ديـدگـاه           ترين مسئله انديشي در رابطه با برخي از مهم باريك

هاي علمي در رابطه بـا اوضـاع      جنبش جهاني كارگري، ارائه تحليل
مشخص جهان امروز، و سعي در برقرار كردن نوعي هماهنـگـي در     
رابطه با كارزارهاي مبارزاتي در مسير صلح، همبستگي جـهـانـي، و      
مقاومت دربرابر هجوم نيروهاي جنگ طلب، كودتاچي، و سركوبـگـر،   

سزائي در قوام گرفتن جنبش كمونيستي در جـهـان داشـتـه        سهم به
ها  طور فعال در اين نشست است. هيئت نمايندگي حزب توده ايران به 

شركت داشته است، و در تبادل نظري پويا سعي به آشنـا سـاخـتـن       
بينانه از شـرايـط ايـران و             هاي برادر با تحليل علمي و واقع حزب
مان كرده است. به بركت فـعـالـيـت         هاي سياسي حزب گيري موضع

گـوهـاي      و   ها، و گـفـت     ها، جشنواره مان در جلسه ريزي شده حزب مداوم و برنامه
هاي كمونيست و چپ جهان، موقعيت برجسته حزب در خـانـواده    چندجانبه با حزب

گير نزديك به صـد   هاي كمونيست جهان حفظ شده است. حمايت فعال و پي  حزب
كارگري جهان از ابتكارهاي گوناگون حزب توده ايران در زمينـه   -حزب كمونيست

مان بازتاب بخـشـي    المللي از جنبشِ مردمي در ميهن تالش براي جلب حمايت بين
 از اين موقعيت چشمگير است.   

  
 مبارزه در راه صلح جهاني 
هاي اشاره شده در باال، حزب توده ايران بر ايـن بـاور        بنديِ تحول پايه جمع بر

گذرد كه: ادامه بحـران سـرمـايـه         است كه، جهان از مرحله حساس و بغرنجي مي
ها، و دورنماي پـيـروزيِ      گري و سبعيت امپرياليسم، ادامه مبارزه خلق داري، نظامي

هاي اصلي آن اسـت.  اگـر تـا            خواهي و سوسياليسم در جهان، از مشخصه ترقي
چندي پيش ابرهاي تيره برآمده از فروريزي سوسياليسم در شـوروي و اروپـاي         

آلود و سياه كرده بود، اكنون با فاش شدن ماهـيـت    ها را مه شرقي افق مبارزه خلق
داري، مبارزه براي تغيير، رشـد، و       تجاوزكارانه، استثمارگرانه، و ضد مردمي سرمايه
ها در سراسر جهان قـرار گـرفـتـه        ترقي، بيش از پيش در دستور كار كوشش خلق

 است.
هـاي     اي از موازنه نيروها در سطح جهـان و تـحـول        توجه به چنين ارزيابي با
المللي است كه حزب توده ايران مبارزه در راه صلح را يكي از محورهاي اصلي  بين

ويژه در شرايـط   كند.  اين به  مبارزه زحمتكشان در ايران، منطقه، و جهان قلمداد مي
كنوني جهان كه خطر گسترش بحران مالي و ركود اقتصادي همه جانبـه بسـيـار      

اند كـه،   هاي بسيار و پرارزش نشان داده كند. تجربه  جدي است، موضوعيت پيدا مي
گري در  داري جدي شده است، جنگ و نظامي در هر برهه زماني كه بحران سرمايه

رفت از بحران مطرح شده و مورد استفـاده قـرار      هاي اصلي برون حكم يكي از راه
بايست كه از تـقـويـت و           چنين مي مبارزه براي صلح جهاني هم درگرفته است.  

بايست اين  خواه جهان نمي دموكراتيزه كردن سازمان ملل دفاع كرد. نيروهاي ترقي 
هايي قدرتمنـد در     جناحكه عرصه با اهميت مبارزه براي صلح و برضد تهديدهايي 

 اند، از نظر دور بدارند.                                 هاست متوجه آن ساخته دولت آمريكا مدت
كنند كه، مـا بـه      گرا و وابسته به امپرياليسم با صراحت اعالم مي واپسنيروهاي 

نيازي نداريم! امـا در        اند، ”وتو“شوراي امنيتي كه در آن چين و روسيه داراي حق 
آن “  منشـور “افروزان جهان بايد فرياد كرد كه، سازمان ملل و  گوش سنگين جنگ

هايي بي محتوا نيستند، بلكه  هايي بر كاغذ و يا مجموعه مقررات و مصوبه تنها واژه
اند كه به تكرار مصائب كشـتـار و      هايي ها و آرزوهاي ميلياردها انسان چكيده آرمان
هاي هيوالوار آتش و خوني كه در دو جنـگ جـهـانـي گـذشـتـه             ويراني، و موج

 پايان دارند.  اش برانگيخت، نفرتي بي داري براي حفظ منافع آزمندانه سرمايه
ها براي دست يافتن به صلح، از ميان برداشتن فقر و گـرسـنـگـي،      مبارزه انسان
اي همساز بـا شـأن        عدالتي، و ساختن جهاني شايسته زيست زندگي بيماري و بي

هـا در     ها امكان پذير نيست. كشاندن توده  آدمي براي همگان، جز با مشاركت توده
يي، به كارزاري توضيـحـي، افشـاگـرانـه، و           سراسر جهان به صحنه چنين مبارزه

تواند سـازمـان      هاي زير نيازمند است، و بدين سان مي روشنگرانه پيرامون خواست
 دهي شود:  

هاي كشتارجمعي، و    اي و ديگر سالح هاي هسته تحريم و نابودي انواع سالح . 1
هايي به اعالم صريح ايـنـكـه،       در گام نخست، واداشتن همه صاحبان چنين سالح

 قدم نخواهند شد؛ اي پيش ها در به كار بردن سالح هسته هيچ يك از آن
هاي نظامي، و اختصاص دادن مبلغ حـاصـل از ايـن           كاستن مؤثر از بودجه . 2

 به كوشش در جهت مبارزه با فقر و گرسنگي؛  جوئي صرفه
هاي نظامي در خارج از مرزهاي ملي، و خـارج كـردن          برچيدن همه پايگاه . 3

 المللي؛                         هاي بين تجهيزات نظامي از آب
اعاده  و ارتقا باز گرداندن اعتبار سازمان ملل و باال بردن جايگاه آن به هـدف   . 4

 هاي خود توانائي الزم را داشته باشد؛ آنكه در اجراي وظيفه
هاي هـمـگـانـي و          جانبه كشورهائي كه با اين خواست تحريم و تقبيح همه . 5

ها از سوي شـهـرونـدان     هاي آن آور دانستن كنش كنند، و شرم انساني مخالفت مي
 جهان.

 ادامه گزارش كميته مركزي ...
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(به نقل از    “  اي از جنگ داخلي و برادركشي مبدل گشته است...    به صحنه
تـا پـايـان       1357توده ايران از شهريور   هاي حزب اسناد و اعالميهكتاب:  

 ).188و  178هاي  ، صفحه1358 اسفندماه
هـاي ارتـجـاع، در         متأسفانه اين هشدارها در زمينه شدت يافتن حمله

هاي بيش از حد رهبري وقت حـزب نسـبـت بـه          مقابل برخي خوشبيني
موقع خود تغييرهاي الزم را در شـكـل        خميني، سبب شد كه حزب ما به

 هاي سياسي خود انجام ندهد.  دهي و چگونگي انجام فعاليت سازمان
  

 هايِ يورش رژيم واليت فقيه به حزب هدف
يورش سراسري رژيم، به دستور مستقيم خميني و ديگر سران رژيم، و   
همياري دستگاه هاي امنيتي و جاسوسي غرب، پـاكسـتـان، تـركـيـه و           

هدف نابودي و ريشه كني حزب توده ايران و همچنين نابوديِ  اسرائيل، به
هاي اصيل چپ در جامعه ما، كه ارتجاع آن را مخـالـف جـدي و         انديشه

 دانست، صورت گرفت. خطرناك خود مي
دستگيري هزاران توده اي، كه ريشهري، دادستان وقت بيدادگاه انقالب 
رژيم، شمار آنان را تا ده هراز نفر تخمين زد، و در پـي آن شـوهـاي              

از سوي كساني كه تسـلـيـم    “  انحالل حزب توده ايران” تلويزيوني اعالم 
“ معرفـيِ ” فشارهاي مزدوران رژيم شده بودند و سپس صادر كردن فرمان 

هاي سختي بـه     هاي امنيتي از سوي اين كسان، ضربه ها به ارگان اي توده
اعتبار سياسي و توان تشكيالتي حزب توده ايران وارد آورد. بعدهاي ايـن     

ها، نه تنهـا در     هاي سياسي و تشكيالتي برآمده از آن ها، و دشواري ضربه
تاريخ حزب ما، بلكه در تاريخ جنبش كارگري و كمونيستي جـهـان كـم      
نظير است. هدف رژيم از برپايي شوهاي تلويزيوني، ساختن و پـرداخـتـن     
نمايشي بود كه نابودي تشكيالتي حزب، و در كنارِ آن، سياه نماييِ چهـره  

 آرماني و مردمي حزب طبقه كارگر را اعالم كند.
هاي سران رژيم در آن روزها گواه ايـن   گيري ها و موضع بازنگري نوشته

حقيقت روشن است كه، درهم كوبيدنِ تشكيالت حزب تـوده ايـران و         
خصوص بر ضد جنگ  هاي سياسي و افشاگرانه آن، به مختل كردن فعاليت

جـنـگ، جـنـگ تـا          ” سوز ايران و عراق، و شعار ضـد مـلـي           خانمان
تر بـود.   هاي جنگ مهم ،براي مرتجعان حاكم از پيروزي در جبهه“ پيروزي

كه كساني جز   -“ سربازان گمنام امام زمان” از “  پيروزي” خميني براي اين 
، و   “ موساد” ، “ سيا” هاي  مزدوران سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، و عامل

 قدرداني كرد. -نبودند“ اينتلجنس سرويس”
اش، تنها دسـتـگـيـري      براي رژيم ارتجاعي، همچون سلف شاهنشاهي

هزاران توده اي كافي نبود، و بايد اعتبار و نفوذ گسترده معنوي حزب توده 
بـزرگ  ” كرد. براي كساني كه حزب ما را بـه        ايران را در جامعه نابود مي

كنند و معتقدند كه حزب توده ايران در جـامـعـه آن روز         متهم مي“  بيني
ايران تأثيري نداشت و حريف جدي و خطرناكي براي ارتـجـاع حـاكـم         

شد، توجه به برخي اظهار نظرهـاي سـران رژيـم در آن             محسوب نمي
روزهاي دشوار يورش رژيم به حزب ما، روشنگر هراس عميق ارتجـاع از    

 ايهاست.   و توده“ خطر حزب توده”
كه در روزنامه هاي آن روز ايـران بـه چـاپ        “  پيام مهمي”خميني، در 

رسيد، حمله به حزب و دستگيري شماري از سران حـزب را پـيـروزي          
، 1362ارديبهشت ماه  15، “ جمهوري اسالمي” دانست (به نقل از: روزنامه   

).  در همان دوران روزنامه هاي مجاز كشور پر بودند از شمار   1138شماره 
مناسبت حمله به حزب، و تـمـامـي         هاي تبريك و تأييد به زيادي تلگرام

، يعـنـي   “ انحالل حزب توده ايران” نمازهاي جمعه كشور، در مقطع اعالم 
و تحليل خطـرهـاي   “  هاي حزب خيانت” ، به تشريح 1362ارديبهشت ماه 

ها اختصاص داشت (از جمله نگاه كنيد به: سخنراني مـهـدوي      ناشي از آن
نـيـز     و      ؛1362ارديبهـشـت مـاه         16كني، در نماز جمعه تهران، جمعه 

، كه مـدعـي     1362ارديبهشت ماه  16سخنراني جنتي، در نماز جمعه قم، 
دستگيري و اعترافات صريح سران حزب توده فتح مبين بـود كـه       ” شد:  

 17،   “ جـمـهـوري اسـالمـي       ” [به نقل از: روزنامه     “)  نصيب ملت ما شد
 .   ]1139، شماره 1362ارديبهشت ماه 

 16ادامه  در صفحه 

 گذرد! سي سال از يورش وحشيانه رژيم واليت فقيه براي نابودي حزب توده ايران مي

 هاي سهمناك ارتجاع  پيروزيِ بزرگ حزب ما در رويارويي با توطئه
، سي سال از يورش مزدوران رژيم واليت فقيه 1391با فرا رسيدن بهمن ماه 

ست از    گشايي بر ضد حزب توده ايران  گذشت. سند پيشِ رو ارزيابي اوليه و راه 
هاي آن،  هاي امنيتي رژيم واليت فقيه و هدف هاي يورش سنگين دستگاه علت

منظور بررسي و دقت  هاي اين يورش براي حزب ما كه به و نيز پيامدها و درس
 گيرد. قرار مي كردن در آن، در اختيار نمايندگان ششمين كنگره حزب

  
دربرابر خطرِ دستبردهاي ارتجاعي، و     هشدارها درباره آمادگي

 هاي امنيتي رژيم به حزب هاي يورش دستگاه زمينه
 

 1357شانزدهمين پلنوم كميته مركزي حزب توده ايران كه در اسفـنـدمـاه      
برگزار شد، ضمن بررسي كردن رويدادهاي آن روز كشور، به اين نتيجه گيـري  

هـاي     نكته ديگري كه بايد مورد توجه رهبري و همه سازمـان ” مهم رسيد كه:  
حزب قرار گيرد، عبارتست از اين كه الاقل براي يك دوران نسبـتـاً طـوالنـي       
تثبيت نظام دموكراتيك در ايران، حزب بايد هميشه آمادگي داشته بـاشـد كـه      
غافلگير نشود، تا هنگامي كه نظام دموكراتيك در ايران مستقر نشده و بازگشت 
ناپذير نگرديده است، هميشه خطر دستبردهاي ارتجاعي وجود دارد. لذا حـزب     
بايد هميشه آماده باشد كه به فعاليت سياسي و انقالبي خود در هرگونه شرايـط  

 ).964، صفحه ها اسناد و ديدگاه(به نقل از كتاب: “ نامساعد ادامه دهد...
ناپـذيـر بـا       اي آشتي اين واقعيت كه نيروهاي ارتجاعي و امپرياليسم دشمني

حزب توده ايران دارند و از هر فرصتي براي ضربه زدن و نابـودي آن بـهـره        
اي بود كه حزب ما و رهبـري آن از       هاي كليدي خواهند جست، از جمله نكته

همان روزهاي نخست پيروزي انقالب بدان توجه قرار داشتند. استقبال گسترده  
ها هزار  ساز آن و پيوستن ده توده ها و نسل جوان از حزب و انديشه هاي دوران

حزبي كه رژيم شاهنشاهي و اربابان امپرياليسـتـي آن      -هاي حزب تن به صف
از ديدرسِ ارتجاعِ جان بـدر بـرده از          -اش را ادعا و اعالم كرده بودند نابودي
توانست پنهان بماند، و بنابرايـن،   هاي انقالب و نيروهاي امپرياليستي نمي ضربه

هاي پس از انقالب و در پي مشاهده كردن تأثيرِ معـنـويِ    از همان نخستين ماه
هاي حزب ما بر صحنه مبارزه سياسي كشـور، بـرنـامـه          گسترده و روشنگري

نابودي حزب توده ايران و جلوگيري از رشد معنوي و سازماني آن در دستور كار 
نيروهاي رنگارنگ ضد انقالب قرار گرفت. طيف ناهمگون نـيـروهـايـي كـه           
رهبري انقالب را به دست گرفتند، از خرده بورژوازي سنتي ايران، تا سـرمـايـه    

يك نظر مثبتي در زمينه مشـاركـت      شان، هيچ داري بزرگ و نمايندگان سياسي
طبقه كارگر و زحمتكشان در رهبري انقالب و نظام سياسي جديـدي كـه در       

گيري بود نداشتند، و از همان آغازِ كار، با چنين روندي به مخالـفـت    حال شكل
براي فعاليـت  “  ها آزاد بودن كمونيست” جدي پرداختند. ادعاي خميني در زمينه  
هايي بسيار محدود و اجازه فعـالـيـتـي      سياسي، خيلي زود جاي خود را به آزادي

واليـت  ” شدت زير نظارت رژيم داد، آن هم با تن دردادن به پذيرشِ اصـل     به
كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي گنجانده شده بـود و هـمـه آن          “  فقيه
اي را كه در اين قانون بود در عمل تحت الشعاع ايـن اصـل        هاي مترقي ماده

 داد.   عميقاً ارتجاعي و ضد مردمي قرار مي
 6يـي كـه روز            حزب ما يك سال پس از پيروزي انقالب، در اعـالمـيـه     

منتشر كرد، ضمـن  “  به مناسبت حوادث اخير كشور” باعنوان:   1358 شهريورماه 
ابراز نگراني شديد درباره روند رو به افزايش سركوب نيروهاي انقالبي، از جمله 

با كمال تأسف، شاهد آن هستيم كه در هفته هاي اخير چـرخشـي در     ” نوشت:  
اوضاع سياسي درون كشور پديدار شد و با اين چرخش ضربه دردناك و هـراس  
انگيزي به امر اتحاد و يگانگي نيروهاي ملي و آزادي خواه وارد آمـد... مـا در          

 3نامه سرگشاده نامبرده [اشاره به نامه سرگشاده كميته مركزي حزب مـورخ       
بـار   هاي جنايت است] ياد آور شديم كه ضد انقالب تمام تالش  1358مرداد ماه 

فريبي مذهبي و از سوي ديگر زير مـاسـك    خود را از يكسو زير پوششي از عوام
ها در ايران متمركز ساختـه   چپ نمايي و سوء استفاده از مسئله حقوق ملي خلق

كوشد نيروهاي ضد امپرپاليستي را از اين دو سـمـت بـه       و با برنامه دقيقي مي
جان هم اندازد... به هر تقدير ما امروز در مقابل اين واقعيت هستيم كه از يـك     
سو حمله وسيعي از طرف نيروهاي انحصارطلبِ راست براي سركوب آزادي و     
در درجه اول آزادي نيروهاي راستين انقالبي چپ و حتي بخشي از نـيـروهـاي    

كنند، آغاز شده و از سوي ديگر كردستان  انقالبي كه زير پرچم اسالم مبارزه مي
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يورش تبليغاتي گسترده رژيم بر ضد حزب توده ايران، از طـريـق پـوشـش       
ايِ شوهاي تلويزيوني قربانيانِ شكنجه، و شركت چند تـن از اعضـاي          رسانه

اي، در كـنـار دادسـتـان              رهبري وقت حزب در جريان دادگاه افسران تـوده 
هاي امنيتـي   هاي وسيع و چندگانه ارگان هاي انقالب، و همچنين فعاليت بيداگاه

هـاي     ظن، و جلوگيري از ادامه فعاليت اعتمادي، سوء رژيم براي پراكندن جو بي
هاي استـراتـژيـك     حزب توده ايران، در داخل و خارج از كشور، بخشي از هدف

رژيم براي فلج كردن باقي مانده حزب ما و كشاندن آن به سمت چندپارگي، و   
اعـتـبـار كـردن تـاريـخ              هاي اعتقادي و بي در عين حال، متزلزل كردن پايه

هاي حزب توده ايران، در مقامِ قديمي ترين سازمان سياسي و انـقـالبـي     مبارزه
 ميهن ما بود.

يي كوتـاه، كـه مـوسـوي          از سرگيري فعاليت حزب توده ايران پس از وقفه
هاي عميق حزب مـا     اردبيلي، رئيس وقت قوه قضائيه كشور، با اذعان به ريشه

كـمـيـتـه      “ 18پلـنـوم     “در جامعه ايران، به آن اعتراف كرد، و سپس برگزاري 
، انتخاب كميته مركزي و هـيـئـت    1362مركزي حزب توده ايران،  در آذر ماه 

سياسي جديد حزب، نشانگر شكست اقدام رژيم استبدادي براي ريشـه كـنـي      
 حزب ما بود.  

هاي امنيـتـي    قصد خارج شدن از زير ضربه ارگان اي به مهاجرت هزاران توده
ها را در گوشه و كنار كشور به راه “ اي شكار توده” منظور  هايي به رژيم كه دسته

انداخته بودند، و همچنين تالش رژيم براي استفاده از پديده مهاجرت (با اعـزام   
هاي امنيتي رژيم) بـراي    وسيله تسليم شدگان به دستگاه مأموران امنيتي و يا به

هاي حزب و ضربه زدن به كار دشوار بازسازي حزب، از جـملـه        رخنه در صف
 گرديد. رو مي اي بود كه حزب ما با آن روبه هاي جدي ديگر معضل
درپـي     هاي پي ساله اخير فعاليت حزب توده ايران، افزون بر ضربه دوران سي

گون سركـوب رژيـم واليـت         هاي گونه تشكيالتي و تبليغاتي از سوي دستگاه
فقيه، با واقعه فروريزي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپـاي    

پايـان  ” و شيوع تئوري “  شكست سوسياليسم واقعاً موجود” شرقي و سرريزِ آوارِ 
رو بوده است. سرريزِ اين آوار سنگين، اثرهايي ويرانگر بر رونـد      نيز روبه“  تاريخ

هاي نيـرومـنـد كـارگـري و           هاي متحد بسياري از حزب درهم شكستن صف
ها را به سرحد منحـل   كمونيستي جهان بر جاي گذاشت، و شماري از اين حزب

شدن كشانيد. در چنين شرايطي بود كه كميته مركزي منتخـب حـزب تـوده         
و “  راست روي” ايران، براي حفظ وحدت سياسي و تشكيالتي و نيفتادن به دام 

هـا، و     رغم همه اعالميه پراكني كار گرفت. به  تالشي گسترده را به“  چپ روي” 
هاي حزب پرچم مـخـالـفـت را زيـر             هاي كساني كه در صف فراخوان دادن

، خط كشـي بـا       “ به راه اراني رفتن” ، “ سازي دگرگون” ، “ نوانديشي” شعارهاي:  
دانسـتـن  “  وابسته و منحرف” ، و “ بار[حزب] پس از انقالب   هاي فاجعه سياست” 

[حزب]، برافراشته بودند، رهبريِ حزب، با تكيه كردن به پايبـنـديِ اكـثـريـت          
رفقاي حزبي در داخل و خارج از كشور، همچنان از فرو افتادن پرچم خـونـيـن    
مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن ما به دست آن كسان توانسـت مـانـع      

هاي مخالفان حزب مبني بر نابـودي كـامـل       شود، و بر خالف همه پيش بيني
حزب در اندك زمان، و اميدهاي آنان به چنين رويدادي، حزب توانست پس از   
يورش رژيم و پس از  فروريزي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستـي  

پا خيزد، و تأثيرگذار بر حوادث كشور، به مبارزه خـود     اروپاي شرقي، دگرباره به
ادامه دهد. با نگاهي به تاريخ بيش از هفت دهه مبارزه حـزب تـوده ايـران،           

منظور ضربه زدن و نابودي حزب مـان را       روندهايي مشابه با يورش ارتجاع به
هاي مشترك در ايـن رونـدهـاي       اكنون نيز شاهديم. نقطه  ايم و هم شاهد بوده

ستيزانه را در تالش براي مخدوش دانستن و وابسته مـعـرفـي كـردن        اي توده
اعتـبـار    صالحيت نشان دادن نهادهاي مركزي حزب، بي هاي حزب، بي سياست

هاي حزب توده ايران، و سـرانـجـام زيـر ضـربـه بـردن               كردن تاريخ مبارزه
 توان خالصه كرد.  هاي مبارزاتي روز حزب، مي سياست

ها، ويـژه   هاي مبارزان راه آزادي و انقالبي ها در صف ها و چنددستگي انشعاب
تاريخ ميهن ما و حزب توده ايران نبوده و نيست. لنين در تشـريـح گسـسـت        

 - 1907هـاي       سـال ” نويسد:   هاي مشكل مبارزه، مي رفيقان نيمه راه در دوران
ارتجاع تزاريسم پيروز شد. همه احزاب انقالبي و اپـوزيسـيـون درهـم           1910

شكسته شدند. انحطاط، فساد اخالقي، تفرقه و ارتداد و هرزه نگاري جايگـزيـن    
سياست گرديد. كشش به سوي ايده آليسم فلسفي شـدت يـافـت ... ولـي                 

حال همين شكست بزرگ به احـزاب انـقـالبـي درس حـقـيـقـي و                  درعين
سودمندترين درس، يعني درس ديالكتيك تاريخي، درس استنباط و توانايـي و    

شـونـد و      فن مبارزه سياسي را ياد داد. دوستان در روزهاي بدبختي شناخته مي 
بيماري كودكي “(به نقل از:   “  گيرند...    هاي شكست خورده خوب درس مي ارتش
 ).737، صفحه منتخب آثار، ”روي در كمونيسم چپ

، يعني پس از 1370ماه  حزب توده ايران، در بهمن “ سومين كنگره“برگزاري 
جانبـه   حزب، و در اوج تبليغات همه “ كنگره دوم“سال از  43گذشت نزديك به 

صـدايـي      هاي امپرياليستي درباره شكست تاريخي سوسياليسم، هـم  رسانه
حزب بـا     “ اساسنامه“و  “ برنامه“وازدگان وطني با اين تبليغات، و تصويب 

لنينيستي حزب توده  -بينيِ ماركسيستي حراست از ماهيت طبقاتي و جهان
ها در آن دوران دشـوار تـاريـخـي،          ايران و پايبنديِ دليرانه نسبت به آن
حق با غرور و سربلندي بـه     ها به اي دستاورد با اهميتي است كه همه توده

 نگرند. آن مي
اعـتـنـايـي      توانست با بي هاي حزب ما نمي بديهي است كه اين موفقيت

هاي سركوب و رهبران رژيم واليت فقيه كه براي نـابـودي حـزب       ارگان
رو گـردد.     يي را به ميدان آورده بودند، روبه هاي گسترده توده ايران امكان

سبب ادامه يـافـتـن       اي كه از به انديشان حاكم، با درك خطر جدي تاريك
هاي درست و عـلـمـي آن       هاي منسجم حزب و مقبوليت سياست فعاليت

اي از كارزار تبـلـيـغـاتـي را         توانست منافع آنان را تهديد كند، دور تازه مي
 منظور فلج كردن، و در نهايت، نابودي حزب توده ايران آغاز كردند. به

هاي امنيتي رژيم واليت فقيه بر ضـد حـزب      اين بار نيز يورش دستگاه
ها اشـاره شـد.      هايي بود كه در  باال به آن توده ايران داراي همان ويژگي

دانست كه اگر بتواند نهادهـاي مـركـزي و         رژيم خوب مي
گـاه     اعتبار سـازد، آن      هاي حزب توده ايران را بي سياست

هاي حزب توده ايـران   خواهد توانست نه تنها به وحدت صف
“ رهبر تراشـي ” تواند روند حزب سازي و  لطمه بزند، بلكه مي

 هاي جديدي دنبال كند.  را هم با امكان
، با هـدايـت بـخـشـي از            “ راه توده” اي  انتشار مجدد نشريه ضد توده

بـراي  „هاي امنيتي رژيم، و با تأييد و پشتيبانيِ نويسنـده مـقـالـه          ارگان
راه “، كـه نشـريـه        ]“ ا.ك ” [با نام مستعار   “برد انقالب مبارزه كنيم!  پيش
نه تنها در پنهان نگاه داشتن هويت اصلي نويسنده آن تـالـشـي        “  توده

هايي مختلف و چشمگير، از آن نيرو و مشـروعـيـت         نكرد، بلكه به نحوه
هايي سـخـت    كرد، اقدامي بود كه هدف از آن وارد آوردن ضربه كسب مي

هاي مهلك رژِيـم صـورت        بر بقاياي بدنه جان سالم بدر برده از سركوب
 پذيرفت.   مي

هاي امن وزارت اطالعات بـراي   ، از درون خانه“ ا.ك ” هدف ارسال نامه 
 -حال، انتشارِ مانـيـفـسـتـي نـظـري          ، درعين“ راه توده” دست اندركاران 

اش    هاي جاري تشكيالتي بر ضد حزب توده ايران، رهبريِ آن، و سياست
هاي پـيـشـيـن        كرد. محتواي اين نامه همچون تمامي حمله  را دنبال مي

 شد: دشمنان حزب ما، در چند اصل اساسي خالصه مي
تر، نـفـي و بـي         عبارتي روشن هاي حزب ما، يا به مبارزه با سياست . 1

 در حكم حلقه اصـلـي در        ”طرد رژيم واليت فقيه“اعتبار كردن سياست
ها را به  اي توده”  ، “ آ.ك ” زنجيره مبارزه بر ضد رژيم استبدادي حاكم. نامه  

فـرا  “  خانمان براندازِ طرد واليت فقيه و دفاع از انقالب” جدايي از سياست 
، صفحـه  24، شماره “ راه توده” اي  خواند (نگاه كنيد به: نشريه ضد توده   مي
 ) ؛12

زير سئوال بردن سياست مبارزاتي حزب، به منظور حمايت از رژيـم     . 2
[دفاع از هاشمي رفسنجاني  “  نبرد كه بركه” جمهوري اسالمي زير پوشش 

نه تنها خود بـايـد از     ” در مقام جناحِ چپ رژيم، و تأكيد بر اين وظيفه كه:  
اين جناح دفاع كنيم، بلكه بايد تمام قدرت خود را به كار گيريم، تا سـايـر   
نيروهاي انقالبي را نيز، اگر ترديدي دارند متقاعد كنيم، كه به حمايـت از    

 (همانجا)؛“] ها بر خيزند آن
ها به صف شكني و انشعاب از حزب با اين شعار كـه   اي تشويق توده  . 3

 (همانجا).“ تاريخ فردا هيچكس را مواخذه نخواهد كرد”
توجه به اين نكته هم قابل اهميت است كه، در همان دوران كه حـزب  

هاي امنيـتـي رژيـم       ما براي افشاي اين توطئه سهمگين از سوي دستگاه
تمام تالش خود را متمركز كرده بود، وابستگان به رژيم جنگ تمام عـيـارِ   

اي را بر ضد نهادهاي مركزي حزب ما آغاز كرده بـودنـد،    تبلغياتي -رواني
راه ” اي      هاي نشريه ضـد تـوده     كه محتواي آن اين روزها نيز در صفحه

شود. محتواي اين كارزار حساب شده و تنظيم گرديده در     تكرار مي“  توده
 مركزهاي امنيتي رژيم، عبارت بودند از: 

رهبري كنونيِ حزب،  با كيانوري و رهبري سابق مخالف اسـت، و       . 1
 تنها تسويه حساب شخصي است؛ [”آ.ك“نامه “[سند”مقابله با اين 

سياست رهبري كنونيِ حزب در رويارويي با جمـهـوري اسـالمـي،        . 2
هاي پلنوم هفدهم اسـت، و     هاي  گذشته حزب و مصوبه عدول از سياست

اگر حتي از روي جسد ما رد شوند ما هـنـوز خـط      ” نيز ابراز اين نظر كه:  
 هستيم؛  “ امامي
در ايران “  كه بر كه” سياست رهبري كنونيِ حزب، نفي كننده مبارزه  . 3

(از ديدگاه نامـه   “  جناح چپ جمهوري اسالمي” است، و به جاي حمايت از 

 ادامه  سند سي سال از يورش  ...

 17ادامه  در صفحه 
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 و به نقل از آن) به مبارزه با آن برخاسته است. ”ا.ك“
در زمـيـنـه      “  راه توده” يي از سندها، و از جمله اذعانِ سردبير وقت  مجموعه

هاي اخـيـر، جـاي       از سوي وزارت اطالعات رژيم، در سال“  سند” دريافت اين 
هاي وزارت اطالعـات   يي در زمينه عملكرد اين نشريه و هدف وشبهه هيچ شك

 گذارد.    رژيم باقي نمي
بـعـد از     ” نويسد:     ، در اين زمينه مي“ راه توده” فرهاد عاصمي، سردبير وقت 

ايران و ادامـه ارسـال        1373دريافت ارزيابي زنده ياد كيانوري از شرايط سال 
مقاله با صغرا و مقاالتي ديگر از طرف او، يك مقاله نيز به راه توده رسيد ...    

كوشيد به اصطالح ثابت كند كه وظيفه حـزب تـوده        كبراها مي
.. مقاله كه با سبك و نگارش   .باشد ايران دفاع از جمهوري اسالمي مي

ديگري از آنچه كه نگارش كيانوري بود، نگاشته شده بود، در راه توده منتـشـر   
اي به ارسال كننده اطالع داده شد و گفته شد كه حزب توده  نشد. علت در نامه 

دموكراتيك انقالب بهمن مردم ميهن مـا و نـه از            -هاي ملي ايران از آماج
كند. در پاسخ به اين   جمهوري اسالمي تحت سلطه نيروهاي ارتجاعي دفاع مي

يي] به اين مضمون نوشت كه: در ايـنـجـا       نامه، زنده ياد نورالدين كيانوري[نامه 
چنين نظرهايي وجود دارد. اين نامه بايد در آرشيو دزديده شده وجـود داشـتـه       

هـاي     بدين ترتيب، كيانوري ضمن تائيد نظر ما در ارتباط با دفاع از آماج  باشد. 
انقالب و موضع انتشار ندادن مقاله پرسش برانگيز توسط راه توده، در عـيـن       
حال به طور ضمني توجه ما را نسبت به موقعيتي كه خود در آن قرار داشت نيز 
جلب نمود. موقعيتي كه بالفاصله توسط رفيق گرامي علي خاوري هنگامي كـه   
نگارنده نوشتار دريافت كرده[نامه كيانوري] را پيش از انتشار در راه تـوده در          
ديداري در برلين در اختيار او گذاشت، تشخيص و نسبت به آن هشـدار داده        

رفيق خاوري ارسال نوشتار را توطئه سازمان اطـالعـات   شده بود.    
هاي بـعـد از      نظريات سياسي و تئوريك طرح شده در راه توده در سال ناميد. 
تا هنگام مرگ كيانوري، به صورت معمول ادامه يافت. بـعـد از مـرگ          1373

هاي جديـدي را     رابطهاوست كه علي خدايي بدون صحبت و توافق قبلي 
طور پنهاني برقـرار   هايي بود كه او به پايه ريخت كه نشان ارتباط

هـاي راديـويـي بـا يـك راديـو[ي] لـوس                       از جمله مصاحبه نموده بود. 
 “).ها اي توده”(به نقل از: پايگاه اينترنتي “ آنجلسي...

راه „هاي سراسر دروغ و زهرآگين سـردبـيـر       داستان سرايي
هاي اخـيـر بـه شـكـل             به غارت برده شده، كه در ماه “توده

يي هم در درون و هم بيرون كشور افشا شده اسـت، در     گسترده
وابستگي و عملكرد اين تركيب در چارچوب رهنمودهـاي وزارت    

 گذارد.   اطالعات رژيم، جاي شكي باقي نمي
  

 رفقاي گرامي!
تاكنون هوشياري رهبري و اكثريت اعضا و هواداران حزب، تالش دستـگـاه   

 هاي جـديـد     “ عباسعلي شهرياري” هاي امنيتي رژيم را براي تكرار فاجعه نفوذ
هاي امنيتي رژيم جمهوري اسالمـي   هاي دستگاه خنثي كرده است. ولي تالش 

براي ضربه زدن به حزب توده ايران و مختل كردن مبارزه آن پايان نـيـافـتـه       
 است.  

هاي امنيتي رژيم واليت فقيه بر ضد حزب توده  تبليغاتي ارگان -جنگ رواني
عـدهـاي          ، پيچيدگي1361هاي سال  هاي پس از ضربه ايران، در سال هـا و بـ

هـاي     گوناگوني داشته است. حزب ما سندهاي گوناگوني را از ميـان گـزارش     
ها جمع آوري كرده اسـت كـه       هاي رژيم در اين سال چال رسيده از درون سياه

دست  ها را به تصوير نسبتاً روشني از رويدادهاي زندان و عملكرد رژيم در زندان
 دهد.   مي

با قاطعيت گفت كه، در رابطه با اكثريت رهبـران  در اين زمينه بايد 
هاي مرگ  به جوخه “ فاجعه ملي” دستگيرشده حزب كه در جريان 

ها و    يك از برنامه سپرده شدند و يا جان به سالمت دربردند، هيچ
سـبـبِ      عملكردهاي رژيم اتفاقي نبوده است. اين رويدادها بـه    

رژيم، و يـا پـادرمـيـانـيِ        “  كشيِ مرگ خوش شانسي در قرعه” 
هاي معروف جهاني، از جمله نلسون ماندال، براي آزادي  شخصيت

كنيـم  كه ما دروغ بودن آن را با قاطعيت اعالم مي -افرادي خاص
   نبوده است. -

هـاي درازمـدت        ترديد بخشي از برنامه ها را بايد بي همه اين روندها و واقعه
، و دامن زدن به چـنـد دسـتـگـي در            “ رهبر تراشي” سازي،  رژيم براي حزب

هاي حزب توده ايران ارزيابي كرد. بر همين اساس، دفاع از سردبير نشريه   صف
يـاد  ” هاي سراسر دروغ او زير عنوان:     ، و از تاريخ نويسي“ راه توده” اي  ضدتوده
تواند اتفاقي و از سر  هاي اخير نيز نمي هاي روشن ماه ، در پي افشاگري“ ها مانده

 ناآگاهي باشد.  
در كشوري كه دانشجوي جوان مدافع آزادي با دادن شعاري سـاده بـه     

شود، تصور اينكه رژيم حاضر شود به كس يـا   زندان و شكنجه محكوم مي
يـي را    “ حزب منحلـه ” كساني اجازه فعاليت سياسي و تبليغاتي در دفاع از 

 لوحانه است!      بدهد، تصوري ساده
هـاي     هاي قطع ناشدني ارگـان    هاي دشوار، حمله در درازناي اين سال
 1200توان از جمله انتشارِ كتاب    هايي از آن را مي امنيتي رژيم، كه نمونه

، با كمك خائنان به حـزب و تـاريـخ        ...“ تاريخ حزب از آغاز ” يي  صفحه
اي از تالش كميته مركزي  نويسان وزارت اطالعات دانست، بخش اساسي

حزب ما به حفظ وحدت و يكپارچگي حزب متوجه بوده است و خـواهـد       
كميته مركزي حزب توده ايران اعتقاد عميق دارد كـه،      بود.    

صف واحد و اتحاد آهنين اكثريت رفقاي توده اي، يـكـي از     
عنصرهاي اساسيِ حفظ ادامه كاري مبارزه حزب و عـقـيـم      
 گذاشتن توطئه هاي ارتجاع حاكم براي نابودي حزب ماست.

كلي از حزب مـا   هاي دشوار، افزون بر كساني كه راه خود را به در اين سال
جدا كردند، شماري از اعضا و هواداران حزب نيز زير تأثيـر ايـن كـارزار        

هاي حزب ما جـدا     هاي امنيتي آن از صف مهيب تبليغاتي رژيم و دستگاه
كـنـيـم و         شدند كه مايه تأسف عميق حزب است. ما صميمانه آرزو مـي  

اميدواريم كه اين اعضا و هواداران سابق با تحليل اين شرايط و درك اين 
 هاي حزب باز گردند. ها بتوانند دوباره به صف كاستي

هاي گوناگونـي بـراي      در كنار اين پديده، ما در سال گذشته با فراخوان
ها نفي كامـل وجـود      ايم. ويژگي اين فراخوان  رو بوده روبه“  وحدت حزب” 

حزب توده ايران و كميته مركزي منتخب آن و جا انداختن اين نظر بـوده  
وجود خارجي ندارد، و تنـهـا    “ حزب توده ايران“يي به نام  است كه،  پديده

با نظرهاي سياسي مـخـتـلـف پـيـرامـون          “  اي هاي گوناگون توده طيف” 
وحـدت حـزب     ” هاي اينترنتي معيني وجود دارند، و راه    ها و پايگاه نشريه

ي رنگـارنـگ   “ ها طيف” ها و  از مسير مذاكرات ميان اين گروه“  توده ايران
گذرد.  بديهي است كه پيام وحدتي كه در آن عمالً وجود حزب تـوده      مي

هاي سوم، چهارم، پنجم، [و طبعاً در   ايران و كميته مركزي منتخب كنگره
ها كنگره ششم] حزب توده ايران به كلي نفي شده است و تاريخ   دنباله آن

، 1361حزب توده ايران با يورش رژيم جنايتكار واليت فقيه، در بهمن ماه 
توان از سر دلسوزي و با هدف دستيـابـي    شود، را نمي پايان يافته تلقي مي

 به وحدت حزب ارزيابي كرد.
، ضمن هشدارباش نسبت بـه ادامـه     “ ششمين كنگره حزب توده ايران” 

هاي امنيتي رژيم، كه وحدت و يـكـپـارچـگـي       هاي گوناگون ارگان توطئه
خواه ميهن را هـدف   حزب توده ايران و اتحاد عملِ نيروهاي ملي و آزادي

خـواهـد    اي در داخل و خارج كشور مي قرار داده است،  از همه رفقاي توده
 هاي ارتجاع حاكم بپردازند.    كه با هوشياري و دقت به مقابله با برنامه

هـاي     حزب ما امروز بيش از هر زمان ديگري به استوارتر كردن صـف 
منظور گسترش مبارزه بر ضـد رژيـم        ها به اي خود و تالش يكپارچه توده

گشـاي     هـاي راه      ها و ارزيابي واليت فقيه نيازمند است.  صحت سياست 
هاي دشوار نبردهاي سياسي سه دهـه اخـيـر،         حزب ما در كوره آزمايش

هاي نـيـرومـنـد        اعتبار روزافزون حزب توده ايران در مقام يكي از گردان
ها از كارزارها  جنبش كارگري و كمونيستي جهان، كه در حمايت پيگير آن

هـايـش در سـنـدهـاي           هاي مبارزاتي حزب ما و انتشار تحليل و سياست
هاي كارگري جهان مشهود اسـت، در كـنـارِ         هاي حزب گوناگون نشست

اي در مبارزه روزمـره كـارگـران و           هاي توده اثرگذاري روزافزون انديشه
زحمتكشان، جوانان، دانشجويان، و زنان مبارز ميهن ما، نشانگر در اهتـزاز  
بودن پرچم ظفرنمون مبارزه طبقه كارگر ايران و متحدان آن بر ضد رژيم 

 استبدادي حاكم است. 
نگهداري از اين ارثيه گرانقدر جنبش ديرپايِ طبـقـه كـارگـر ايـران،          

هـا،     هـا، كـيـوان      ها، سيامك ها، مبشري ها، روزبه نگاهباني از حزب اراني
ها، حسـيـن پـورهـا،          ها، كي منش ها، رحمان هاتفي جوها، تيزابي حكمت

ها، عهد مقدسي است كه كميتـه مـركـزي       ها، و فاطمه مدرسي شناسايي
اند و پايـبـنـد     حزب ما و تك تك اعضا و هواداران حزب به آن پايبند بوده

درپي رژيم ارتجاعي و ضد مـردمـي      هاي پي خواهند ماند. شكست توطئه 
هـاي     واليت فقيه براي نابودي حزب توده ايران، در طول هـمـه سـال       

هاي كار و    گذشته، شاهد نيرومند و انكار ناپذير حقانيت مبارزه حزب توده
  هاي اخير است. زحمت در سال
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پيام ششمين كنگره حزب توده 
 به: كارگران و زحمتكشان  ايران

اش را به طبقـه   جويانه ششمين كنگره حزب توده ايران درودهاي گرم و رزم
 دارد. كارگر و ديگر زحمتكشان كشور تقديم مي

در طول بيش از سه دهه اخير و زير سايه استبداد واليي، امنيـت شـغـلـي،       
سطح زندگي و معيشت و حقوق كارگران و زحمتكشـان مـيـهـن مـا، ايـن             

اسـت. ايـن         هاي ملي، بيش از پيش روبه وخامـت نـهـاده      آفرينندگان ثروت
است كه طبقه كارگر ايران نقشي كليدي و اسـاسـي درسـرنـگـونـي            درحالي

داشت. ايـنـك     ديكتاتوري سلطنتي و به پيروزي رسيدن انقالب بهمن برعهده 
دنبالِ شكست انقالب و حاكم  داد تاريخي، و به سي و چهار سال پس از اين رخ

تـريـن حـقـوق          گرايان، كارگران و زحمتـكـشـان از بـديـهـي           شدن واپس
هاي مختلف مانند: حقوق سنديكايي، حق بـرپـايـي        شان درعرصه شده شناخته
امنيت شغلي، حق اعتـصـاب، و حضـور و           -سنديكاها -هاي مستقل تشكل

 هاي سياسي مربوط به زندگي و سرنوشت خود، محرومند. مشاركت در فعاليت
 

 كارگران و زحمتكشان آگاه!
اجـتـمـاعـي        -هاي اقتـصـادي   دهه اخير و با اجراي سياست در بيش از سه

اي همانند برنامه تعديل اقتصادي، اصالح ساختار اقتصادي، مقررات  ضدمردمي
هـا)، كـه         سازي اقتصادي (هدفمندي يـارانـه    سازي، و آزادي زدايي، خصوصي
بـانـك   “و    “ المللـي پـول     صندوق بين“هاي صادرشده ازسوي  همگي فرمان

اند، سطح زندگي و امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشـان   بوده “ جهاني
است. اين اوضاع در چـنـد سـال اخـيـر،             يافته و پايمال شده شدت كاهش به

هـا)،      خصوصاً ازهنگام اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي (هدفمنـدي يـارانـه      
است. رشد نرخ تورم، فـروپـاشـي بـنـيـه            تر گرديده درمقايسه با گذشته وخيم

صنعتي كشور، افزايش نرخ بيكاري، كاهش سطح دستمزدها، و رواج  -توليدي
هـاي اجـراي        هايي گويا و درمعرض ديد از نتيـجـه   قراردادهاي موقت، نمونه

وسيلـه   فقيه است كه به اجتماعي رژيم واليت -بار اقتصادي هاي فاجعه سياست
 اند. اجرا درآمده فقيه به نژاد و با حمايت ولي دولت ضدملي احمدي

هـاي     سازد، تحـريـم   تر و تحمل ناپذيرتر مي كننده آنچه اين اوضاع را نگران
روزي مـردم بـه ويـژه         جويانه امپرياليستي است كه بردامنه فقر و تيره مداخله

گويا و مشخص فقر   است. زندگي شما كارگران، نمونه  زحمتكشان بسي افزوده 
هاي اخير،  هاي امپرياليستي است. در طول ماه  هاي رژيم و تحريم براثر سياست
هاي بازار ارز و كاهش ارزش پولِ ملي، به طور رسمي اعالم شـد     براثر نوسان

است. درعـيـن       روز كافي 10كه، دستمزد كنوني زحمتكشان فقط براي گذرانِ 
درصد كارگران كشور با قراردادهاي موقت و سـپـيـدامضـا          80حال، بيش از 

داران اراده كنند آنان اخراج و بـيـكـار         سرمايه كارند، و هرگاه كالن مشغول به
دهد كه، رشد شاخص مزد و حـقـوق        شوند. دراين زمينه آمارها نشان مي  مي

درصـد     33سال اخير،    5كارگران واحدهاي صنعتي بزرگ و كليدي كشور در 
است. عالوه براين، بـرآوردهـاي       هاي زندگي بوده  كمتراز رشد شاخص هزينه

رسمي منتشر شده حاكي از آنست كه، فقط طي يك سـال قـدرت خـريـد           
 است.   درصد كاهش داشته 75كارگران و زحمتكشان بيش از 

اين موردها اصالح قوانين كار و تامين اجتماعي را بايد افزود تـا ژرفـاي        به
حقوق و دستاوردهاي طبقه كارگر ايران و نـيـز زنـدگـي و            يورش ارتجاع به
خوبي درمعرض داوري قرارگيرد. با تغـيـيـر و اصـالح           ها به معيشت ناگوار آن

قوانين كار و تامين اجتماعي، بسياري از حقوق كارگران نظير: حـق تشـكـل،       
افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلي، دسترسي به بهداشت و درمـان، حـق     

 گردند. بازنشستگي، و موردهايي مهم ازاين قبيل، به كلي نابود مي
درچنين وضعيتي، مبارزه دليرانه شما كارگران و فعاالن سنديكايي حتـي در    

گـردد.     تر سركوب مـي    سختي و باشدت هرچه تمام چارچوب قوانين موجود به
ها، تهـديـد، اخـراج، و بـازداشـت             اعمال فشارهاي هدفمند به سنديكاليست

هاي مسـتـقـل، سـيـاسـت دايـمـي و                كارگران فعال در سنديكاها و تشكل
شده ارتجاع حاكم در رويارويي با طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن  شناخته

عالوه، تهديد، تطميع، و فريب، ازديگر اجـزاي سـيـاسـت        ما بوده و هست. به 
 آيند. شمار مي ارتجاع در برابر جنبش كارگري به

 

كارگران و زحمتكشان، فعاالن آگاه و پيشـروِ جـنـبـش       
 كارگري!

 
چنان كه تجربـه   يافته طبقه كارگر، آن در شرايط ضعف نيروي سازمان

ثابت كرد، امكان درهم كوبيدن ارتجاع حاكم  88كودتاي انتخاباتي سال 
آزادي و عدالت اجتماعي وجود نـداشـتـه و       و گشودن مسير براي نيل به

هاي صحنه سياسي كشـور،   رو شدن با تحول روي، براي روبه ندارد. ازاين 
روي ريـاسـت جـمـهـوري،         هاي مربوط به انتخابات پيش ازجمله تحول

تقويت نقش و جايگاه جنبش كارگري از اهميت بنيادين برخوردار اسـت.  
مبارزه هوشيارانه و ستايش برانگيز شما درراه احياي حقوق سنديكايي و   

سنديكاهايي كه برپـايـه صـحـيـح         -احيا و برپايي سنديكاهاي مستقل
سـاز     بخش مهم و موثر اين پيكار سرنوشت -گرفته باشند طبقاتي شكل
 تاريخي است.

جنبش كارگري و نيز سنديكايي زحمتكشان ميهن ما براي آنكه بتواند 
نقش و رسالت تاريخي خود را در رويارويي با ارتجاع و امپرياليسم دراين 

خوبي ايفا كند، پيوند مسـتـحـكـم بـاجـنـبـش            مقطع زماني حساس به
دمكراتيك و آزاديخواهانه سراسري مردم عليه ديكتاتوريِ حاكم نيازمنـد  

منظور تقويت جايگاه جنبـش   هاي ضرورِ عيني به ها و محمل است. زمينه 
هاي طبقه كـارگـر و      ها بين خواست كارگري و نيز يافتن فصل مشترك

هاي اجتماعي وجود دارند. رواج اقتصاد انـگـلـي و          ها و اليه ديگر طبقه
غـايـت      بار آن، ضرورت مبارزه با روبناي بـه    غيرمولد و پيامدهاي فاجعه

جويانه، و هرگونه  هاي مداخله فاسد استبدادي، مقابله و مخالفت با تحريم
اي كه به نقض استقالل ملي و حق حـاكـمـيـت مـلـي          مداخله خارجي

تواند به پيوند ميـان   آيند كه مي شمار مي هايي به منجرشود، از زمره زمينه
هـاي     هاي اجتماعي ياري رساند، و زمينه جنبش كارگري با ديگر جنبش

هاي اجتـمـاعـي     هاي زحمتكشان و ديگر اليه اتحاد عمل را بين خواست
هاي پراهميتي چـون     پديد آورد. درمرحله مشخص كنوني، دركنار مسئله 

دهـيِ     احياي حقوق سنديكايي، باال بردن سطح همبستگي و سـازمـان    
هاي جنبـش سـنـديـكـايـي مـوجـود              جنبش كارگري، و تقويت صف

                       -هـا    برپايه استقالل عمل و مـاهـيـت طـبـقـاتـي آن              -زحمتكشان
منظـور   هايي معين به ضروري است كه، جنبش كارگري و سنديكايي گام

ها و    ها و نمايندگان سياسي طبقه ها با ديگر جنبش يافتن فصل مشترك
هاي اقتصـادي  فقيه و سياست هاي اجتماعي ديگر كه با رژيم واليت اليه

پيش بردارد. آينده جنبش   اجتماعي آن درمخالفت و تقابل قراردارند، به -
كارگري و چگونگي عملكرد و جايگاه آن در مجموعه جنبش مـردمـي     

اين مبارزه، يعنـي جسـتـجـو بـراي           برضد استبداد و مداخله خارجي، به
ساختن زمينه اتحادعمل درچارچوب جبهه وسيع ضدديكـتـاتـوري     فراهم

بستگي دارد. فراموش نكنيم كه، سرنوشت جنبش كارگري، با سمـت و     
سوي مبارزه مردم ميهن ما در هر مرحله با ارتجاع و استبداد و استعمـار،  

 در پيوند تنگاتنگ قراردارد.
 

 كارگران و زحمتكشان!  
  ششمين كنگره حزب توده ايران، بارديگر با قاطعيت تمام، و همچنـان 

حزب توده  -كه تاريخ پرفراز و نشيب و پرافتخار حزب طبقه كارگر ايران
بندد تا در مبارزه براي تـأمـيـن     است، با شما عهد مي نشانگر آن  -ايران

منافع آني و آتي كارگران و زحمتكشان، همراه، هـمـگـام، و دركـنـار          
 دهد. پيكار خستگي ناپذير خود ادامه مي  شماست، و به

 پيش به سوي احياي حقوق سنديكايي طبقه كارگر ايران!
برقرار باد پيوند مستحكم جنبش كارگري با جنبش دمـكـراتـيـك و       

 خواهانه مردم ايران برضد استبداد واليي! آزادي
كارگران گرفتار در بند رژيم، و همه فعـاالن آگـاه و         درود آتشين به

 پيشرو طبقه كارگر ايران!
درود بر حزب توده ايران، سنگر استوار طبقه كارگر و همه زحمتكشانِ 

 فكري و يدي ايران!
برقرار باد جبهه واحد ضد ديكتاتوري براي آزادي، صلح، اسـتـقـالل،      

 فقيه! عدالت اجتماعي، و طرد رژيم واليت
 

 ششمين كنگره حزب توده ايران
 1391بهمن ماه 
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كنگره ششم حزب توده ايران ضمن درودهاي گرم و پرشور به زنـان آزادي    
خواه ايران، همبستگي و حمايت خود را از مبارزه برحق شما زنان كنـشـگـر و      
زحمتكش ايران كه بار اصلي فشارهاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي ميـهـن   

جويانه و    دارد. حماسه حضور رزم  كشيد، اعالم مي استبدادزده ما را به دوش مي
هاي تعيين كننده تاريخ معاصر، با خطوطي زريـن   تحسين برانگيزتان در مرحله

 مان حك شده است. هاي سرگذشت مبارزات مردم ميهن در صفحه
دسـت آوردن حـقـوقـتـان، از حـق                هاي خستگي ناپذير شما در به تالش

رغم مـيـل      تان، به سوادآموزي گرفته تا حق شركت در تعيين سرنوشت سياسي
هـا و       هاي درخشاني انجاميده اسـت كـه دانشـگـاه           ارتجاع، به چنان نتيجه

هاي عالي كشور شاهد حضور پرشمار شماست. شركت فعال شما زنـان      مدرسه
هـاي     هاي سياسي جامعه و مبارزه با تبعيض جنسيـتـي، نـابـرابـري        در تحول

هـاي     اقتصادي ـ اجتماعي، و فرهنگ پدرساالرانه، خواب خوش را از چشـم       
 ارتجاع زن ستيز ربوده است.

 
 زنان زحمتكش ، مبارز، و آگاه ايران!

سال پيش با حضور ميليوني خود به همراه ديگر نيروهاي مـتـرقـي،     34شما 
هـاي     حق هم انتظار داشتيد تا به خـواسـت   استبداد سلطنتي را برافكنديد، و به

 57برابري خواهانه و دمكراتيك خود دست بيابيد، اما با شكست انقالب بهمن   
غـايـت      و شكل گيري حكومتي مبتني بر استبداد فردي و مذهبي، با رژيمي به

“ گـنـاه  ” روييد كه مصمم است شما را بـه         عقب مانده و قرون وسطائي روبه
تان براي گسستن زنجيرهاي تبعيض و نابرابري، دوباره به كنج  آگاهي و تالش

ها بازگرداند. امروزه با شدت يافتن سياست تبعيض و تفكيك جنسيتـي و      خانه
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي ضدمردمي، كشور مـا   ديگر برنامه

دادن جنگـي   به بحراني عميق و فاجعه بار سوق داده شده است كه از سويي رخ
كند و از سوي ديگر ادامه حيات ننگين رژيـم   سوز ميهن ما را تهديد مي  خانمان

واليت فقيه تنها با سركوب خشن نيروهاي مردمي از جمله زنان امكان پـذيـر     
 شده است.

و جنبش اعتراضي پـس از       76شما زنان با حضور موثرتان درجنبش خرداد 
هاي  حاكميت واليت فقيه را به لرزه درآورديـد، و       ، پايه88كودتاي انتخاباتي 

ثابت كرديد كه نيروي پرتوان زنان در صورت سازمان يافتگي و درهم پيونـدي  
با ديگر نيروهاي مردمي، براي ادامه حاكميت رژيم زن ستيز واليـت فـقـيـه         

 آيد.  تهديدي جدي به حساب مي
هاي زن ستيزانـه و     از اين روي، رژيم براي ادامه حيات ننگين خود، سياست

ارتجاعي خود را شدت بخشيده است. نقض خشن حقوق زنـان و سـركـوب           
فعاالن آن، همراه با طرح و تصويب قوانين تحقـيـرآمـيـز و ضـد انسـانـي،              

هـاي     اند كه به شكلي هدفمند، حذف تدريجي زنان از فـعـالـيـت     هايي سياست
هـاي كـار،        كند و حضور آنان را در حـوزه      اجتماعي و اقتصادي را دنبال مي

تحصيل، آموزش، و مشاركت در امور اجتماعي و اقتصادي را بيش از گـذشـتـه    
 -“ كاهش ساعات كار زنان در صنايع” محدود مي كند. در اين ارتباط  از اليحه  

گـرفـتـه تـا        -دهد كه پيش ازهرچيز امنيت شغلي زنان كارگر را هدف قرار مي
اشتغال نيمه وقت ” ، “ اشتغال زنان با محوريت توجه به خانواده” هايي مثل:   طرح
، افزايش مرخصي زايمان بدون بسترسازي اقتصادي و اجتماعي به نـفـع   “ زنان

زنان، دوركاري، استخدام دو زن به جاي يك زن، و تشويق و پيشبرد سياسـت  
كارگـيـريِ سـيـاسـت قـرون            باال بردن نرخ باروري با رهنمود ولي فقيه، و به

توان نام برد، كه در جهت بازگرداندن، تقويت،  و    وسطائيِ تفكيك جنسيتي مي
شوند. همه اين تـدبـيـرهـا و         كار بسته مي بقا بخشيدن به نقش سنتي زنان به

 شود. ها، بي ترديد موجب رشد بيش از پيش نرخ بيكاري زنان مي اقدام
اي    هاي گسترده ستيز واليت فقيه تالش در عرصه حقوق مدني نيز رژيم زن

را براي تهاجم يا باز پس گرفتن دوباره دستاوردهاي مبارزاتي شما آغاز كـرده    
اي چون كنترل و اجبـار   است. دخالت در امور خصوصي، نقض حقوق شهروندي 

صـدور  ” و اليـحـه       “ حمايت از خـانـواده  ” پوشش زنان، اليحه ارتجاعي 
سال، كه تنها با اجـازه پـدر يـا         18براي زنان و دختران باالي “  گذرنامه

هاي بارز دستبرد به حقوق زنان اسـت كـه      شود، از نمونه همسر صادر مي
هاي قاطع قشرهاي مختلف زنان، حكومت هـمـچـنـان      برخالف مخالفت
 ها را به تصويب رساند. مصمم است آن

 
 زنان قهرمان و مبارز ايران!  

سركوب خشن و نقض حقوق مسلم زنان در بيش از سه دهه گـذشـتـه    
رو بوده است. پيـكـار     مان روبه همواره با مقاومت قهرمانانه شما زنان ميهن

هـاي رژيـم و مـقـاومـت               گـاه  حماسي زندانيان سياسي زن در شكنجه
هـاي درخشـان        هايي چون فاطمه (سيمين)  مدرسي، از صفحـه    اسطوره

 تاريخ جنبش مبارزاتي مردم ميهن ما در پيكار با رژيم واليت فقيه است.  
اي است كه بـا   هاي ايران مملو از زنان مبارز و آزاده هم اكنون نيز زندان

آفرينند، زناني از قشرهاي گوناگون جامعه، از زنان  پايداري خود حماسه مي
حقوقدان و خبرنگار گرفته تا زنان خانه دار، فعاالن حقوق زنان و حـقـوق   
بشر، از دختران دانشجو گرفته تا مادران صلح و مادران پارك الله، و جـز    

هاي جمهوري اسالمي، روحيـه   نظير خود در زندان اينان، كه با مقاومت بي
 دهند. پايداري و رزمندگي را در جامعه گسترش مي

 
 زنان مبارز و آگاه ايران!
كه اعتقاد عمـيـق دارد كـه آزادي هـر               حزب توده ايران، از آنجائي

يي در گرو آزادي زنان آن جامعه است، همواره از مبارزه و تـالش       جامعه
خواهانه و لغو هر نوع  هاي برابري برحق شما در راه دست يافتن به خواست

اي همـواره در     كند و خواهد كرد؛ زنان مبارز توده ستم جنسي  حمايت مي
روشنگري و طرد شئونات عقب مانده سنتي و فرهنگ زن ستـيـزانـه در      

 اند.  هاي مختلف آن، نقشي انكار ناپذير ايفا كرده شكل
امروز نيز زنان شجاع ايران مبتكرانه، براي تشكل يابي و آگـاه سـازي     

كنند، زيرا فرهنگ   زنان، به ويژه زنان زحمتكش و محروم ايران تالش مي
پدرساالرانه و تبعيض جنسيتي در كنار فشارهاي كمرشكـن اقـتـصـادي،       
ستمي چند گانه را به آنان تحميل مـي كـنـد كـه رشـد روز افـزون                 

هاي اجتماعي مانند فقر، فحشا، اعتياد، و پـديـده دلـخـراش            ناهنجاري
ديده بيش از قشرهاي ديگر بيداد مـي   كودكان خياباني نزد اين قشر آسيب

كند. از همين روي، پيدا كردن تدبيرهاي نو و راهكارهاي تازه در بـيـن        
 توده محروم زنان از اولويتي خاص برخوردار است .

زنان و مادران صلح طلب ايران به خوبي آگاهند كه تنها در سايه صلـح  
مي توان به حقوق انساني دست يافت و جنگ حاصلي جز نـيـسـتـي و         
ويراني، به بار نخواهد آورد، بنابراين زنان و مادران صلح  ايران  ديـگـر       

هـاي مـاجـراجـويـانـه            اجازه نخواهند داد تا رژيم واليت فقيه با سياست
كه يادآور تجربه دردناك سياست ادامه جنگ خميني با عراق  -اش خارجي

ها نفر از فرزندان اين آب و خاك بـه كـام      است، كه در خالل آن ميليون
وايِ جغدهاي جنگ را در كشور ما بـه   بار ديگر مرغ -مرگ فرستاده شدند

صدا درآورند. از اين روي، زنان صلح طلب و آزادي خواه ايران بي وقفه به  
مبارزه و افشاي  جنگ افروزان داخلي و نيروهاي جنگ طلـب خـارجـي      

 دهند. ادامه مي
 

 زنان شجاع و آزاده ايران!
توانيد نقش و مسئوليت تاريخي خـود را     ايد كه مي شما بارها ثابت كرده

به شايستگي انجام دهيد، و همان طور كه رژيم استبدادي شاهنشاهي را   
در همراهي با ساير نيروهاي مردمي به زير كشيـديـد، امـروز نـيـز بـا             

اجتماعي و پيوند دادن آن با  -ابتكارهايي نو و سازمان دهيِ مبارزه  صنفي
جنبشِ مردمي، راه استقرار آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي، و لغو ستـم  

 جنسي و طبقاتي را در جامعه هموار سازيد.
 

 درود آتشين به زنان زحمتكش و مبارز ايران 
  1391كنگره ششم حزب توده ايران  بهمن ماه 

پيام كنگره ششم حزب توده ايران 
 به: زنان آزادي خواه ايران
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به:  پيام كنگره ششم حزب توده ايران
 احزاب كمونيست و كارگري جهان 

 رفقاي گرامي،
و با شركت نمايندگان  بـا     2013كنگره ششم حزب توده ايران در ماه فوريه 

در نظر گرفتن شرايط دشوار فعاليت غيرعلني و اوضاع امنيتي موجود، با موفقيت 
كامل برگزار شد.  كنگره ششم حزب ما اسناد سياسي مهمي، از جمله گـزارش     
عملكرد كميته مركزي حزب در فاصله زماني ميان دو كنگره، و طرح بـرنـامـه      
نوين حزب را تصويب كرد. برنامه نوين حزب توده ايران بازتاب دهنده شـرايـط    

اجتماعي موجود در كشور، بـرآيـنـد       -سياسي حاكم بر كشور، شرايط اقتصادي
هاي طبقه كارگر، زحمتكـشـان    واقعي نيروها در سطح جامعه، و نيازها و خواست

شهر و روستا، و ديگر قشرهاي ملي و مردمي جامعه است. برنامه نوين حزب ما  
لنينيسم، و درك خالق از آن، تنظيم شده است  -بر پايه وفاداري به ماركسيسم

و مسير مبارزه پيروزمند و تاريخي حزب را در راه صلح، دموكراسي، اسـتـقـالل،    
مان ترسيم كـرده     گيري سوسياليستي در ميهن آزادي، عدالت اجتماعي، و سمت

 است.  
 رفقاي گرامي،

اُمين سالگرد يورش خائنـانـه و      زمان با سي كنگره ششم حزب توده ايران هم
شـد،   ) برگزار  1983فوريه  6سركوبگرانه رژيم واليت فقيه به حزب توده ايران ( 

يورشي كه در خالل آن اكثر اعضاي كميته مركزي حزب و صدها كادر ورزيـده  
 آن دستگير و اعدام شدند يا در زير شكنجه جان باختند.  

در اين يورش هزاران تن از اعضا و هواداران حزب دستگير شدند و به زنـدان  
افتادند. بازسازي حزب و از سرگيري دوباره فعاليت منظم آن پس از اين ضربـه   

هاي جان به در برده ميسر شد. در     اي مرگبار، با كوشش و تالش فداكارانه توده
رساني به قـد   هاي برادر نيز عامل مهمي در ياري اين روند، حمايت معنوي حزب

هاي دشوار بود. به همين سبب، كنـگـره     برافراشتن دوباره حزب در طي آن سال
نـاپـذيـر     ششم حزب ما بار ديگر به نقش پراهميتي كه همبستگي پيگير و وقفه

شـان در راه         هاي برادر با مبارزه مردم و زحمتكشان ايران در مبارزه شما حزب
ناپذير حزب مـا     ويژه حمايت شما از ادامه پيكار خستگي صلح و دموكراسي، و به

شان، ترقي، و سوسياليسم داشـتـه اسـت،       در راه دستيابي زحمتكشان به حقوق
حزب  52هاي تبريك وهمبستگي رسمي از سوي  تأكيد قاطع داشت. ارسال پيام 

كمونيست و كارگري از هر پنج قاره جهان به مناسبت برگزاري ششمين كنگره 
نظيري است كه حـزب     المللي بي حزب ما، نمايش  پرشكوهي از همبستگي بين

ويژه در سه دهه اخير با افتخار از آن      ساله خود و به 71ما در تمام مدت حيات 
برخوردار بوده است. نمايندگان حاضر در ششمين كنگره بارها و بارها بـا كـف      

هـاي     شناسانه خود، بيان قاطع و پرطنين شما را در پيام هاي حق ها و اشك زدن
هاي ايران  تحسين كـردنـد.      تان با مبارزه مرگ و زندگي كمونيست همبستگي

هاي كمونيسـت و     داشت حزب دريغ و بدون چشم اين پشتيباني و همبستگي بي
وسيله انتشـار   كارگري جهان از مبارزه حزب ما، در سه دهه گذشته و از جمله به

ها بيانيه مشترك با امضاي شما همرزمان پيشاهنگ مبارزه در راه صـلـح و        ده
سوسياليسم  نيز نمود خاصي داشته است. اين حمايت و همبستگي شـمـا، بـه       

اي، هواداران، اعضا، و كادرهاي حزب ما در ادامه مبارزه دشوارشان  مبارزان توده
دموكراتيك، در مسير انجـام تـغـيـيـرهـاي          -هاي بنيادي ملي در راه دگرگوني

مان، همواره انگيـزه   راهبردي (استراتژيك) و بلندمدت به سود زحمتكشان ميهن  
بخشد. حزب توده ايران در سراسر حيات كار و پيكار بيـش    و اميد بخشيده و مي

لنينيسـم و     -اي خود، مصمم و معتقد به درستي اصول ماركسيسم  از هفت دهه
فام دفاع از منـافـع كـارگـران و          انترناسيوناليسم پرولتري، همواره درفش خون

هاي بنيادين و ضرور را در ايران برافراشـتـه    زحمتكشان و مبارزه براي دگرگوني
نگاه داشته است.  در دفتر تاريخِ اين مبارزه دشواري كه در شرايط بغرنج ميهـن   

هاي زريني از جنبش كمونيستي و كارگري ايـران و       ما صورت مي گيرد، برگ
 خورد. جهان با نام حزب توده ايران ورق مي

 رفقاي گرامي،
كنگره ششم حزب توده ايران، به نمايندگي از سوي همه اعضا و هـواداران      
حزب توده ايران، مراتب قدرشناسي و سپاس خود را از ابراز هـمـبـسـتـگـي و         

هاي انقـالبـي    ها و شخصيت هاي كمونيست و كارگري، و سازمان حمايت حزب
دارد كـه، حـزب مـا         كند و اعالم مي در همه كشورهاي جهان، تقديم شما مي

سـاز، بـراي        هاي سـرنـوشـت    مبارزه براي دگرگوني  امروزه، و در مسير پيچيده
هاي دموكراتيك، و    برافراشته نگاه داشتن پرچم صلح، استقالل، حقوق و آزادي

مان ، در كنار تكيه به نيروي اليزال مردم ايران، ادامه  عدالت اجتماعي در ميهن
جانبه شما را همچنان خواهان است.  حـزب    ها و پشتيباني همه و گسترش ياري

المللي هماهنگ و كارآي شما با مـبـارزه    توده ايران براي همبستگي بين
گـرانـه، و        هاي مكارانه، مـداخلـه   مردم و زحمتكشان ايران برضد طرح

ما ايران، و از جـملـه    افروزانه امپرياليسم جهاني در ارتباط با ميهن  جنگ
هاي اقتصادي فلج كننـده كـه قـربـانـيـان آن               محكوم كردن تحريم

اند، ارزش و اهميت فراواني قائل اسـت.   ترين قشرهاي اجتماعي ديده ستم
جويانه مـردم ايـران و        خواهي و عدالت همبستگي شما با جنبش آزادي

ستيزانه، ضدكارگري و عـمـيـقـاٌ        هاي سركوبگرانه و مردم برضد سياست
دهـيِ   ساالر حاكم بر ايران كه امكان هرگونه سازمان ارتجاعي رژيم دين

مردمي، فراگير، و قدرتمند را بسيار محدود كرده است، براي اين جنبـش  
و نيروهاي سياسي پيكارگر ايران اهميت شاياني دارد.  تاريخ و تـجـربـه     

ها نمايانگر اين واقعيت است كه آنجا كه بانگ اعـتـراض و      خونبار خلق
المللي با مبارزه خلق و نيروهاي انقالبي هر  نيروي پرتوان همبستگي بين

خـواهـي      ها گشـوده، پـرچـم صـلـح          كشوري پيوند يابد، درهاي زندان
تر، تـيـغ      طلبانه زحمتكشان پرصالبت جويانه و حق تر، مارش رزم افراشته

دژخيمان كُندتر و سالح رزمندگان راه آزادي، اسـتـقـالل و عـدالـت            
 شود. تر مي اجتماعي برَنده

 پيروز باد مبارزه در راه صلح، سوسياليسم، و پيشرفت!
 هاي كمونيست و كارگري! المللي حزب پرتوان باد همبستگي بين

خواهان جهان از جنبـش   خواهان و ترقي تر باد شعله دفاع آزادي فروزان
 مردم ايران!

 كنگره ششم حزب توده ايران
 1391بهمن ماه  -2013فوريه 

 ادامه  پيام به نيروها و سازمان هاي  ...

بـه صـورت        1388آميز رياست جمهوري سـال     پس از انتخابات تقلب
ضرب و شتم و شكنجه و درهم شكستن و كشتار مبارزان شاهد بوديـم.  

ايم، بگذار همكاري، تـبـادل    تر هم بارها اعالم كرده گونه كه پيش همان
هاي مشترك ما، پيام اميدي باشد بـراي جـنـبـش        نظر، و اتخاذ موضع

طلبي، مردم جان به لب رسيده، و روشـنـفـكـران      خواهي و عدالت آزادي
 ميهن، و نويدي باشد براي دستيابي به يك دموكراسي پايدار.

 
 رزمان! دوستان و هم

خـواهـانـه و         هاي استـبـداد، جـنـبـش آزادي          رغم همه سركوب به
جويانه مردمي همچنان در عمق جامعه جريان دارد. انـتـخـابـات       عدالت

ترديد بار ديگـر آبسـتـن       نيز بي 1392رياست جمهوري خرداد ماه سال 
هـاي آن را از           رخدادهاي حساسي در كشور ما خواهد بود كه جـرقـه  

توان ديد. حضور آگاهانه و بابرنامه نيروهاي مـردمـي در         اكنون مي هم
تواند ابتكار را از دست حاكمان مرتجع بگيرد و گـامـي    هاي آتي، مي ماه

نشاندن و طرد رژيم واليت فقيه بـردارد. شـكّـي        اساسي در راه به عقب
ا    دغدغه و بي يي آسان و بي نيست كه اين مبارزه مخاطره نخواهد بود. امـ

با خرد جمعي و حركت بر پايه يك توافق مشترك ميان نيروهاي متحـد  
بها براي به  توان فرصتي گران در يك ائتالف يا جبهه ضد استبدادي، مي

هاي اساسي در راستاي تأمين منافع مردم فـراهـم      دست آوردن پيروزي
كرد. حزب توده ايران بار ديگر از نيروهايي كه خواهان برچيدن بسـاط     
استبداد از ايران هستند، و هدفي ندارند جز استقرار آزادي، اسـتـقـالل،      

مان و    كوش ميهن صلح، و عدالت اجتماعي به دست تواناي مردم سخت
هاي خارجي، دعوت به ايجاد  بدون دادن اجازه دخالت به نيروها و قدرت

كند. حزب ما آماده است كه براي تعيين   جبهه متحد ضد ديكتاتوري مي
هـا،     يك برنامه كار مشترك در چارچوب اين جبهه، بـا هـمـه حـزب        

فكري و همـكـاري    دوست هم هاي سياسي ميهن ها، و شخصيت سازمان
كند. به اعتقاد ما، برداشتن اين گام، ضرورت تاريخي تأخيرناپذيري است  

 كه همه ما بايد مسئوالنه به آن برخورد كنيم.
هاي مشترك و كاميابي در راه بـرچـيـدن بسـاط              به اميد همكاري

ديكتاتوري رژيم واليت فقيه، استقرار آزادي و عدالت اجتماعي، و تأمين 
 مان. كشيده ميهن اي شايسته براي مردم سختي زندگي

 
 كنگره ششم حزب توده ايران

 1391بهمن ماه 
 



 915شمارة   1391اسفند ماه   7شنبه دو   21 

پيام ششمين كنگره حزب توده ايران 
باختگان راه بهروزيِ  به: خانواده جان

هاي زحمت،  مردم ايران و حقوق توده
 هاي زندانيان سياسي و خانواده
هـاي     هاي تلخ زندگـي مـردم و تـوده          ما امروز با واقعيت

لحاظ وضعـيـت گـذران       روييم، هم به مان روبه زحمتكش ميهن
لحاظ برخودار نبـودن از     هاي اوليه، و هم به روزمره و نيازمندي

 مـنـظـور      بـه   شان است: چـه   طبيعي   هايي كه جزو حقوق آزادي
كوشش براي پياده كردن عدالت اجتماعي، چه براي اثرگـذاري  

و مشاركت در رقـم      بر اين وضعيت وخيم اجتماعي و فرهنگي
خـود، و چـه بـراي                و خانواده  زدن سرنوشت مردم، ميهن،

بـار بـر      اي كه تأثيري فاجعه المللي هاي بين رويارويي با سياست
پنـجـه    و گذارد، و يا براي دست زندگي و هستي مردم برجاي مي

ها و پيامدهايش: گـرسـنـگـي مـزمـن و               نرم كردن با گراني
تن در دادن به مصائب حيثيتي بـراي      هاي گوناگون، از بيماري

يي بيشتر نان گرفته تـا سـر كـردن بـا              كف آوردن لقمه  به
هاي ناشي از تهديد دخالت نظامي خارجي، كه همـچـون    دلهره

جويانه امپرياليستـي، آوار     هاي مداخله پيامدهاي ناشي از تحريم
 ريزد و هاي زحمت فرو مي خانمان برانداز آن بر سر مردم و توده

شـان     ناپذير بر جان و هستي آنان و عـزيـزان   هايي جبران لطمه
 خواهد زد. 

زمان با آن، روشنگـري،   افشاي اينهمه نامردمي و ستم، و هم
يي يافتن و يا نشان دادن آن، كاري بـس سـتـرگ و         راه چاره

مـبـارزه در راه          . بود و هست  آور آميخته به خطرهاي هالكت
طلبـد، وايـن      وار مي اي اسطوره مردم رشادت و از خودگذشتگي

هاي انساني مادران، پدران، خـواهـران،      جز همان آرمان  چيزي
باختگـان،   هاي شهيدان، جان برادران، و يا همسران شما خانواده

و زندانيان سياسي نبوده است كه عزيزانتان يا بر سر اين عـهـد   
 هاي رژيمند.  چال شان جان  نهادند، و يا بندي سياه خود با مردم
باختگان، زندانيان، اين مادران، پـدران، خـواهـران،       اين جان

ترين تعلق خاطرشـان،   برادران، و همسران شمايند، كه از گرامي
شان درگذشتند تـا گـامـي در راه             بهاي هستي از گوهر گران

شـان، بـراي        يي عادالنه  براي مردم پرمخاطره ساختنِ جامعه
  شان سـازمـان   شان، و براي خانواده و آيندگان زحمتكشان ميهن

شـمـا يـاوران        شك در اين راه دشوار پرنشيب و فراز، دهند. بي 
توان دانست كـه     هستيد، و خواهيد بود. مي ، هميشه آنان بوديد

هاي انفرادي،  ها، تحمل حبس گاه شان در شكنجه پشتوانِ مبارزه
هـاي تـيـربـاران، رازدار خـلـق              ها در ميدان سينه سپر كردن

تان در مصائـب و     شان، گرماي مهرتان به آنان، و پايداري بودن
بود، هست،  و خواهد بود. هر گامي به پيش در راه بـنـاي      آالم

يي عادالنه، يادآور خاطره گـرامـي ايـن شـهـيـدان و              جامعه
 باختگان است.   جان

هـا و عـدالـت           هر گامي به پيش در راه دستيابي به آزادي
آور    مديون مقاومت زندانيان سياسي است، و نيز يـاد     اجتماعي

تـان     پايداري شما در نبود اين جان باختگان و مديون شكيبايي
 در اين عرصه است.

يي سكوت ياد همـه   ششمين كنگره حزب توده ايران با دقيقه
زحمـت، از      هاي راه بهروزيِ مردم ايران و حقوق توده  شهيدان

تـريـن      اي، را گرامي داشت ، و گـرم      باختگان توده جمله جان
هاي ارجمند آنان كرد. كنگره همچنين به   درودها را نثار خانواده

هاي گوناگون عقيدتي كه در راه    زندانيان سياسي متعلق به افق
هـاي واالي       مان و در راه آرمان خدمت به منافع مردم و ميهن

اند و بر سر پيمان خود بـا   آزادي و عدالت اجتماعي مبارزه كرده
فـرسـتـد و بـه             كنند درودهاي پرشور مي ها پايداري مي توده

كند. ايـنـك بـه          هاي اين زندانيان ابراز همبستگي مي  خانواده
هـاي گـرانـقـدر          فرستد، به شما خانواده پايداري شما درود مي

 مان. ديده جانباختگان و زندانيان سياسي ميهن رنج
 

 ششمين كنگره حزب توده ايران
 1391ماه  بهمن

 خواهان كشور، رزمان، و آزادي دوستان، هم
 

كنگره ششم حزب توده ايران به همه شما كه در پيكارهاي جاري در راه بـرچـيـدن        
هاي دمـوكـراتـيـك و عـدالـت            بساط استبداد حاكم بر كشور و برقراري حقوق و آزادي

 فرستد. اجتماعي شركت داريد، صميمانه درود مي
هـاي     تـنـهـا آرمـان       ، نه1357سال پس از پيروزي انقالب بزرگ و مردمي بهمن  34
جويانه آن انقالب تحقق نيافته است، بلكه رژيـم خـودكـامـه و            خواهانه و عدالت آزادي
انديشي، حاكميت انحصارطلبانه خود را بر كشور تحميل كرده است كـه حـاصـل       تاريك
هـاي     هاي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي آن: استبداد سياسي، انواع ناهـنـجـاري     سياست

اجتماعي، پايمال كردن حقوق بنيادي و دموكراتيك افراد جامعه و نـهـادهـاي مـدنـي،          
بيكاري، گراني، ورشكستگي توليد، برقراري اقتصادي داللي در سايه اقتدار و كـنـتـرل        

داران بزرگ تجاري و بـوروكـراتـيـك        خواران حكومتي، اليگارشي نظامي، و سرمايه رانت
 صفت، است. انگل

ساالر واليت فقيهي كه مجموعه حاكميت را به طور تنگاتنگي در  استقرار حكومت دين
گـري     هاي خلـيـفـه    چنگال و حيطه انحصار و كنترل خود قرار داده است، يادآور حكومت

و حكومت كليساي مسيحي بر اروپا در قرون وسـطـي      “ تفتيش عقايد” اسالمي و دوران 
است. چنين حاكميتي كه مشروعيت خود را نه از اراده و تصميم شهرونـدان، بـلـكـه از          

داند، درهاي اعمال حق حاكميت مردم را به هر وسيله ممكن بسته است و    مي “ خداوند” 
ويژه شخص ولي فقيـه و     داند. حاكميت واليي كنوني، و به  خود را پاسخگو به مردم نمي

اين اختيار و    -و از جمله حكم حكومتي -هاي گوناگون ، به راه“ بيت رهبري” اصطالح  به
، اراده خود را بر خواست مردم و حـتـي   “ نماينده خدا” دهد كه در مقام  اجازه را به خود مي

مجلسِ رد شده از صافي شوراي نگهبانش و رئيس جمهوري بـرگـمـارده    “  نمايندگان” بر 
ها، اقـتـدار    اند، تحميل كند. عالوه بر اين  خودش هم كه ظاهراً به رأي مردم انتخاب شده

ها، كه در  اين فرد بر قوه قضاييه و نهادهايي مثل سپاه پاسداران و صدا و سيما، و جز اين
قانون اساسي جمهوري اسالمي در اصول مربوط به واليت مطلقه فقيه بـه آن شـكـل        

اي را بر كشور و ملّت ما تحميـل   “ ديكتاتوري قانوني” قانوني هم داده شده است، در واقع 
ترين وجه، حقوق بنيادي و دمـوكـراتـيـك          كرده است. اين ديكتاتوري واليي، به خشن 

نـمـايـنـدگـان را         “ نظارت استصوابي” شهروندان، و از جمله حق انتخاب آزادانه و  بدون 
سـاالر خـودكـامـه و            پايمال كرده است. با توجه به شكل و ماهيت اين حاكميت ديـن  

ترين مانع در راه برقراري حـكـومـتـي        انحصارگر است كه حزب توده ايران آن را اساسي
و  “ ولي فـقـيـه     ” يابند اراده خود را بدون دخالت  داند كه در آن مردم امكان مي مدني مي

اعوان و انصارش محقق كنند. به همين دليل است كه حزب توده ايران، برچيدن بسـاط     
مطرح كرده است. حزب   “ طرد رژيم واليت فقيه” اين حاكميت واليي را با شعار مشخص 

داند كـه ايـن      مداري را نخستين گام در راه تحولي بنيادي مي ما اين تغيير شيوه حكومت
هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، و اجتماعـي   فرصت را فراهم خواهد آورد تا بتوان عرصه

كشيده ايران را به طور اساسي متحول كرد. فقط از ايـن      كوش و رنج زندگي مردم سخت
توان به يك جامعه دموكراتيك رسيد، و تحقق عدالت اجتماعي و تأميـن   راه است كه مي

 مان را عملي كرد. اي شايسته براي مردم ميهن زندگي
از سوي ديگر، حزب توده ايران بر اين باور است كه، به علت تنوع و تركيب نيروهـاي  

يافته ميان اين  ملي مخالف استبداد حاكم، فقط از راه اتحاد و همكاري و همياري سازمان
گرايـي   انديشي و واپس توان با برنامه و عمل مشترك، بساط اين تاريك نيروهاست كه مي

هاي دموكراتيك، و عدالـت   را برچيد و حق حاكميت مردم بر سرنوشتشان، حقوق و آزادي
اجتماعي را برقرار كرد. ميهن ما در دو دهه گذشته شاهد رشد جنبش مردمي و اصـالح       
طلبانه اي بود است كه به رغم همه سركوبگري ها رژيم همچنان به پيكار خود بر ضـد    

 رژيم استبدادي حاكم ادامه مي دهد و دست آوردهاي شاياني به همراه داشته است.
هاي ملّي ضد  ها، نيروها، و شخصيت ها، سازمان حزب توده ايران صميمانه از همه حزب

كند كه با درك شرايط حساس كنوني، به طور جـدي در     خواه، دعوت مي استبداد و ترقي
اي كه در واقع سـتـاد مـبـارزه ضـد اسـتـبـدادي و                  راه تشكيل جبهه ضد ديكتاتوري

خواهانه بر اساس يك برنامه كار مشترك با حفظ استقالل سازماني و سياسي هـر     عدالت
يـي بـر        يافته عضو جبهه خواهد بود، گام بردارند.  در شرايطي كه استبداد خشن سازمان 

نيافتـگـي    برنامگي و سازمان خواه، بي ميهن حاكم است، تفرقه و پراكندگي نيروهاي ترقي
مدت و درازمدت متـنـاسـب بـا        جنبش مردمي، نداشتن شعارهاي فراگير و هدفمند كوتاه

هـايـي      هاي فراواني به جنبش زده است و ناكامي شرايط و مرحله مبارزه، تا كنون آسيب
هاي بسيار روشـن ايـن        جدي در پيكار آن با اين استبداد خشن به بار آورده است. نمونه 

ها را در جنبش اعتراضي و خيزش مردمـي   آسيب

 پيام كنگره ششم حزب توده ايران به:
خواه و  هاي ملّي، آزادي ها و سازمان نيرو

 جوي كشور عدالت

 20ادامه  در صفحه 
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 برند، حمايت  خود را اعالم داشت. دانشجويان، زنان، و جوانان به پيش مي
ناپذير شما برضد امپرياليسم، در كنار           ما در مبارزه پيگير و خستگي        

تان برضد ديكتاتوري، با شما اعالم        شماييم. ما در مبارزه دشوار و خطرناك      
 كنيم. همبستگي مي

 
 زنده باد حزب توده ايران!

 زنده باد سوسياليسم!
 

 ترين درودهاي انترناسيوناليستي، با گرم
 رابرت گريفيتز، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا

 
 پيام حزب كمونيست شيلي به مناسب ششمين كنگره 

 حزب توده ايران
 

 رفقاي گرامي حزب توده ايران،
هاي شيلي را به مناسبت برگزاري          درودهاي گرم و رفيقانه كمونيست     

دانيم كه اين نشست نيز مثل خيلي از          تان بپذيريد. مي    ششمين كنگره حزب  
شود، اما اين     هاي ديگر شما با رعايت پنهانكاري اكيد برگزار مي          گردهمايي

امر مانع حفظ پيوندهاي عميق حزب توده در تمام طول حياتش با مبارزات             
 مردم ايران براي حقوق بشر، دموكراسي و عدالت اجتماعي نبوده است.

رغم تفاوت اساسي ميان زبان ما و دوري مسافت ميان دو حزب، ما در                به
هاي ما در سراسر حيات خود در راه صلح و سوسياليسم             پيكاري كه سازمان  

 ايم. اند، برادرانه گام برداشته به پيش برده
مبارزي   -اگر نه هزاران    -هم در حزب شما و هم در حزب ما، صدها            

رحم جان خود را از دست         هايي بي   اند كه در پيكار بر ضد ديكتاتوري         بوده
دادند. ديكتاتورهايي كه براي مردم ما فقط ويراني و فقر به ارمغان آوردند،              

هاي عظيم    ها و شركت    و منابع غني طبيعي ما را به دست غارتگر سرمايه          
طلبان صهيونيست و حاميان آنان، امپرياليسم          فرامليتي سپردند. ما جنگ    

كنيم كه به بهانه      آمريكا و متحدش اتحاديه اروپا را نيز قاطعانه محكوم مي         
 آزارند. كنند و مي اي، پيوسته مردم ايران را تهديد مي انرژي هسته

اش به پيش برده است       يي كه حزب شما از آغاز بنيادگذاري        ما به مبارزه  
فرستيم. سركوب وحشيانه دشمنان داخلي و خارجي مردم ايران             درود مي 

نتوانسته است پيوندهاي سرشتي حزب شما را با كارگران، روشنفكران و              
 مردم آگاه ايران از بين ببرد.

پيكار مردم ايران از پيكاري كه مردم ديگر نقاط جهان براي در هم                  
اش، در راه صلح و        داري در مرحله نوليبرالي      شكستن زنجيرهاي سرمايه  

هاي وسيع انقالبي و      احترام به حق تعيين سرنوشت، و براي ساختن جبهه         
هايي، كه در آنها طبقه        برند جدا نيست. چنين جبهه       مترقي به پيش مي    

هايي نوين و برتر برپا كنند كه         كارگر نقش پيشاهنگ دارد، مي توانند جامعه  
گيرد. در روزگار ما،       در آنها منافع نوع بشر باالتر از منافع بازار قرار مي              

تر   گري با سوسياليسم، از ضرورتي مبرم       مبارزه براي جايگزين كردن وحشي    
 از پيش برخوردار است.

 رفقاي حزب توده ايران،
گوييم.   بار ديگر به مناسبت برگزاري اين كنگره مهم به شما شادباش مي           

تر   مطمئنيم كه اين كنگره در مبارزه شما در راه برقراري يك جامعه عادالنه        
براي شهروندان سهم و نقش بزرگي خواهد داشت. از ميهن سالوادور آلنده،            
پابلو نرودا، ويكتور خارا، گالديس مارين، و با اداي احترام به قهرمانان و                

 گوييم: شهيدان ديروز و امروز و هميشه، مي
 زنده باد كنگره ششم حزب توده ايران!

 زنده باد مبارزه مردم ايران براي حق تعيين سرنوشت خود!
 زنده باد انترناسيوناليسم پرولتري!

 كارگران جهان متحد شويد!
 

 كميسيون روابط بين المللي حزب كمونيست شيلي
  2013فوريه  7

 
 

 ادامه  پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي ...

 نمايندگان گرامي ششمين كنگره حزب توده ايران!
با مسرت از برگزاري ششمين كنگرة حزب تودة ايران مطلع شديم. ما  
اين مناسبت را صميمانه به شما، و از طريق شما به عمـوم نـيـروهـاي       
حزب توده ايران تبريك مي گوئيم و بيشترين تـوفـيـق شـمـا را در            
پاسخگوئي به مسائل و موضوعات پيـشـارويـتـان، از ايـن مـجـراي              

 دموكراتيك، آرزو مي كنيم.
 
 فقاي عزيزر

با توجه به اوضاع دشواري كه جامعة ما با آن روبروست و الزاماتي كه 
اين اوضاع، پيشاروي هر نيروي دموكرات و خواهان ترقي و عدالت مـي  
نهد، بدون شك كنگره ششم حزب توده ايران به مصاف با چـالشـهـاي    

 شورانگيزي برخواسته است:
مقدمتاً خطر، ولو نامحتمل، يك رودرروئي ويرانگر نـظـامـي مـيـان        

در تداوم مناقشه بر سر برنامة اتـمـي   “  جهان غرب”جمهوري اسالمي و 
 ايران،

احتمال فروپاشي كامل اقتصاد كشور كه بحران مديد آن و شكـسـت   
پيش بيني شدة برنامة ساماندهي يارانه ها، به هـمـراه تـحـريـمـهـاي          

در وضع شكنندة اين اقتصاد، اكنون بيشترين فشـار  “  غرب” خودغرضانة 
 را متوجه طبقات پائيني و متوسط جامعه كرده است،

اوضاع مختنقي كه حكام جمهوري اسالمي ايران بر كل جامعه مدني 
 و سياسي و خاصه بر سازمانهاي سياسي معارض اعمال مي كنند،

تقويت زمينه براي برآمد جنبشهاي مطالباتي و اعتراضـي در مـيـان        
 طبقات و اليه هاي گوناگون اجتماعي،

و تحول اوضاع سيال منطقه و بين المللي در مسيري خالف روندهاي 
 استراتژيك شناخته شده،

برخي از خطوط اصلي سيماي وضعي اند كه در آن كنگرة شما برگزار 
مي گردد. به نظر مي رسد كه حكام جمهوري اسالمي در پاسخگوئي به  
ضرورتهاي اين وضع خطير، خود را براي اتخاذ مشـي اي بـاز هـم            
سركوبگرانه تر و كشاندن ايران به مهلكه آماده مي كنند. ما با اشتـيـاق    
پاسخهاي كنگره ششم حزب توده ايران به اين اوضاع حساس را تعقيب 

 خواهيم كرد.
 

 رفقاي عزيز
دغدغة مركزي در اوضاعي كه در سطور فوق ترسيم شده، آيندة ايران 
است و سؤال مركزي در گفتگوي ميان شما و ما در اين رابطه، نقـشـي   

گذار كشور از رنـجـهـا و        ” است كه نيروهاي چپ مي توانند و بايد در 
و نيل به آينده اي پرفروغ به عهده داشته باشند. بـه بـاور        “  مخاطرات

سازمان ما ايفاي اين نقش مستلزم حضور يك نيروي چپ مـقـتـدر در      
صحنة سياسي كشور است و اين خود مستلزم برنامة مشـخـص بـراي      
شكل بخشيدن به اين نيرو است. سازمان ما براي پاسخگوئي بـه ايـن      
الزام طريق شكل دهي به حزب بزرگ چپ را برگزيده است. ما با عالقه  

 مندي بسيار پيگير پاسخ شما به اين ضرورت خواهيم بود.
 

 رفقاي گرامي
بار ديگر تبريكات مان را بابت برگزاري ششمين كنگرة شما ابراز مـي  

 داريم و بيشترين موفقيت را براي شما و كنگره  اميد داريم.
 

اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران  –هيئت سياسي 
 1391اسفند  3، (اكثربت)

اجرائي سازمان فدائيان  –پيام هيئت سياسي 
خلق ايران (اكثريت)  به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران
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پيام كميته مركزي حزب كمونيست هندوستان 
 (ماركسيست) به كنگره ششم حزب توده ايران

 
  رفقاي گرامي،  حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست) درودهاي صميمانه        

كند. به همين مناسبت، به       خود را به ششمين كنگره حزب توده ايران تقديم مي         
فرستيم و بار ديگر بر همبستگي قلبي            رهبري و همه اعضاي حزب درود مي       

 كنيم. خود با آنها تأكيد مي
 رفقا،

شود. كارشناسان امور      كنگره شما در زماني بسيار بحراني تشكيل مي            
كنند كه جهان در آستانه يك ركود مضاعف قرار دارد. همه                 بيني مي   پيش
اند، تا    رفت از اين بحران به كار بسته           هايي كه طبقات حاكم براي برون       تالش

ثمر مانده است. آنچه به صورت ورشكستگي              كنون بيهوده بوده و بي       
هايشان آغاز شد،     هاي بزرگ و عدم توانايي آنها در پرداخت بدهكاري            شركت

اينك به بحران فروپاشي كشورهاي مستقل تبديل شده است. بسياري از                 
اند. اين    هاي رياضتي شده    كشورها براي گريز از فروپاشي، متوسل به اقدام          

هاي رياضتي، با تحميل بار بيشتري بر دوش مردم عادي و طبقه كارگر،                اقدام
عمالً قدرت خريد آنها را حتّي بيش از پيش كاهش داده است. اين امر                      

داري، يعني    خود نتيجه مستقيم تضاد بنيادي و ماهوي نظام سرمايه              نوبه  به
است، كه خود    “ سرشت اجتماعي توليد و سرشت فردي حداكثرسازي سود          ”

داري هرقدر هم تالش كند، بايد گفت كه            دليل واقعي بحران است. سرمايه     
ثمر خواهد    هاي آن ناگزير بي     تالش    بدون حل كردن اين تضاد اساسي همه       

 توان حل كرد. سوسياليستي مي  ماند. اين تضاد را فقط در يك جامعه
طبقات حاكم براي بيرون كشيدن خود از اين بحران اقتصادي به هر                   

يي كه در اختيار دارند، از اقتصادي و سياسي گرفته تا نظامي، متوسل                  وسيله
، بازتاب  “مالي”شوند. مداخله نظامي امپرياليستي در ليبي، سوريه و اكنون              مي

هاي بحران اقتصادي، با شدت       ويژه در دوره    هاست. امپرياليسم، به    همين تالش 
آيد كه داراي     مناطقي برمي     و حدت تمام در پي تصاحب و كنترل كردن همه          

طور كه همه ما       منابع طبيعي غني و بازارهاي فروش گسترده هستند. همان          
دانيم، آسياي غربي، يا آنچه در تداول عامه به خاورميانه معروف است،                   مي

يي غني از منابع و ذخاير طبيعي است. امپرياليسم براي تأمين و تضمين                منطقه
شود. ميدان    يي متوسل مي    سركردگي خود در اين منطقه، به هر نوع دسيسه          

هاي تروريست و ديگر عناصر و عوامل         دادن به نيروهاي مذهبي بنيادگرا، گروه     
ها براي    هاي شيطاني امپرياليست    ارتجاعي و تقويت كردن آنها، از جمله نقشه        

 خواه است. ها و ديگر نيروهاي ترقي مهار كردن و پيشگيري از رشد كمونيست
نيروهاي امپرياليستي، به سركردگي امپرياليسم آمريكا، به بهانه حصول              

هايي   يي دست نخواهد يافت، تحريم      هاي هسته   اطمينان از اينكه ايران به سالح   
ها فقط    اند. مثل هميشه، اعمال اين تحريم       غيرانساني را بر ايران تحميل كرده     

براي مردم ايران، و نه طبقات حاكم، سختي و مشقّتي عظيم در پي داشته                   
هاي زشت و        است. در اوضاع كنوني جهان، مبارزه عليه چنان نقشه                

 يابد. يي، اهميتي بيش از پيش مي تبهكارانه
 رفقا،

(ماركسيست) نيز سخت درگير مبارزه و مقاومت         حزب كمونيست هندوستان  
در برابر يورش طبقات حاكم به زندگي و معيشت مردم هندوستان است. ما                 

تنها درگير اين پيكار عليه اين يورش اقتصادي هستيم، بلكه مجدانه در برابر               نه
كنيم كه با هدف ايجاد تفرقه در ميان مردم ما بر                 هايي مقاومت مي    تالش

 گيرد. اساس مذهب، محل، قوميت و ملّيت صورت مي
 رفقا،

لنينيسم، پيگيرانه براي   -هاي ماركسيسم   ايران با ادامه دادن سنّت        حزب توده 
رزمد. حزب شما در مبارزه عليه امپرياليسم و عليه همه             دفاع از مردم ايران مي    

رغم كشتار    اشكال ارتجاع در جامعه، سرمشق و نمونه بوده است. اينكه به               
وحشيانه بسياري از رهبران و هزاران تن از اعضاي حزب و غيرقانوني اعالم                
كردن فعاليت آن، حزب همچنان به كار و فعاليت در ميان مردم ايران ادامه                  

ناپذيري و شجاعت     دهد، نشانه اعتبار و استواري حزب است. همين تسليم           مي
هاي جهان است. ما      بخش كمونيست   سرشتي حزب توده ايران است كه الهام       

ترديد نداريم كه فعاليت حزب توده ايران در حد باالي انتظار مردم ايران خواهد              
هاي طبقات حاكم و امپرياليسم مقاومت و           بود، و حزب در برابر همه تالش        

 پيكار خواهد كرد.
به مناسبت تاريخي برگزاري كنگره ششم حزب توده ايران، ما بار ديگر بر                

كنيم كه    صراحت اعالم مي    كنيم و به    همبستگي خود با آن حزب تأكيد مي      
در مبارزه شما عليه امپرياليسم و براي برقراري يك جامعه عاري از                  

شانه  شما      به  (ماركسيست) شانه  استثمار، حزب كمونيست هندوستان     
 حركت خواهد كرد.

 
 (ماركسيست) كميته مركزي حزب كمونيست هندوستان

 به كميته مركزي حزب توده ايران
 2013ژانويه  24

 
 

پيام شادباش انترناسيوناليستي حزب كمونيست 
 بريتانيا به ششمين كنگره حزب توده ايران 

 
 رفقاي گرامي،

به مناسب برگزاري ششمين كنگره حزب توده ايران، كميته اجرايي              
هاي انترناسيوناليستي خود را به       ترين شادباش   حزب كمونيست بريتانيا گرم   

كند. حزب ما همواره پيوندهاي تاريخي نزديكي با                شما تقديم مي   
 1310ميالدي (  1930هاي ايراني داشته است. در دهه                 كمونيست

خورشيدي) دو حزب كمونيست ايران و بريتانيا با امپرياليسم بريتانيا و               
تحميل منافع انحصارهاي بزرگ نفتي بريتانيايي بر ايران مبارزه كردند. در           

خورشيدي) دو حزب ما      1330و    1320ميالدي) ( 1950و    1940هاي    دهه
برضد تالش مشترك امپرياليسم بريتانيا و آمريكا، كه در صدد تأمين و               

 1953تحكيم قدرت خود بودند، و در نهايت كودتاي ضددموكراتيك اوت            
 ) مبارزه كردند.1332(مرداد 

نگرد،   امروز حزب ما به عزم راسخ حزب توده ايران به ديده احترام مي              
شرط بنيادي پيشرفت     حزبي كه پرچم دموكراسي در ايران را در حكم پيش         

يي مبتني بر عدالت اجتماعي و برابري در اهتزاز نگاه                به سوي جامعه  
جا الزم است ياد هزاران رفيقي را گرامي داريم كه             داشته است. در همين   

ساالر   هاي اخير به دست رژيم دين       در دوره ديكتاتوري رژيم شاه و در سال       
كنوني كشته شدند. اين روزها امپرياليسم تدارك حمله يي تازه را در                 

ويژه پيامدهاي آن براي      داري و به    بيند. بحران كنوني سرمايه     خاورميانه مي 
اياالت متحد آمريكا، وضعي به وجود آورده است كه كنترل آمريكا بر نفت             
خاورميانه، براي ادامه قدرت و تسلط دالر در صحنه جهاني، امري حياتي             

هاي ارتجاعي شكل داده شده از سوي آمريكا و            شده است. هدف ائتالف   
بريتانيا به همراهي عربستان سعودي، قطر، و تركيه، عملي كردن تغيير              

شرطي به منظور هدف      رژيم در سوريه و خنثي ساختن لبنان همچون پيش        
هاي آتي است. حزب ما در پنجاه و دومين                 گرفتن ايران در حمله     

 روشني بيان كرد: اش موضع خود را به كنگره
 ما با هرگونه مداخله برضد ايران، چه نظامي چه اقتصادي، مخالفيم.

هاي عامل،    ما با هرگونه مداخله در سوريه، مستقيم يا از سوي گروه             
 مخالفيم.

وفصل خواست هاي عادالنه مردم فلسطين مطابق با                    ما حل  
هاي   هاي سازمان ملل متحد، خروج اسرائيل از همه سرزمين              قطعنامه

 اشغالي، و برپايي دولتي فلسطيني به پايتختي اورشليم شرقي را خواهانيم.
ما با همه نيروهايي كه در خاورميانه خواهان دموكراسي اند و با                    

ساالران مخالفند، اعالم همبستگي        خودكامگي و سركوب گري دين       
 كنيم. مي

 رفقاي گرامي،
يي نوين تدوين      براي ما روشن است كه اين كنگره شما كه برنامه             

ريزي مسير آتي حزب توده در ايجاد ائتالفي متكي           كند و درصدد طرح     مي
اي را براي همه مردم ايران        انداز تازه   بر طبقه كارگر است كه بتواند چشم      

بگشايد، اهميت فراواني دارد. اينكه حزب شما مرحله دموكراتيك ملّي              
برد خود تعيين كرده است كه بر اساس             تحول را در حكم هدف ميان       

تواند نيازهاي    اي مي   “ برنامه اقتصادي مردمي   ”و   “منشور دموكراسي ”
 شدني است. اقتصادي بنيادي كشور را برطرف كند، براي ما درك

هاي محروم،    طبقه    توانايي متحد كردن همه   » جبهه ضدديكتاتوري «
 زنان، جوانان، و روشنفكران پيرامون طبقه كارگر را دارد.

كنگره سال گذشته حزب ما، از مبارزه حزب توده در راه صلح،                     
تري كه آن را كارگران،        دموكراسي، و حقوق بشر، و از كارزار گسترده          

 ادامه  پيام هاي احزاب كارگري و كمونيستي ...

 22ادامه  در صفحه 
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پيام هاي احزاب كارگري و 
كمونيستي جهان به ششمين كنگره 

 حزب توده ايران
پيام حزب كمونيست 

فدراسيون روسيه به شركت 
كنندگان در كنگره ششم حزب 

 توده ايران
 

 رفقاي گرامي،
كميته مركزي حزب كمونيست فدراسيون روسيه درودهاي برادرانه              
كمونيستي خود را به شركت كنندگان در ششمين كنگره حزب توده ايران و             

تنها حاصل    كند. در اين كنگره، شما نه          همه اعضاي حزب تقديم مي      
ها و مبارزه خود را در چند سال گذشته ارزيابي و بررسي خواهيد كرد،           فعاليت

هاي   بلكه استراتژي و تاكتيك پيكار خود را در راه تأمين حقوق توده                  
گسترده مردم، براي دموكراسي، و برضد امپرياليسم نيز تعيين و مشخص              

اش را در دشوارترين شرايط ادامه          خواهيد كرد. حزب توده ايران مبارزه       
هايي بوده است كه حزب شما در معرض          دهد. در تاريخ كشور شما، دوره       مي

هاي شديدي قرار گرفته است و بسياري از رهبران و اعضاي حزب                يورش
اند. اما نيروي عزم و       هاي مشترك ما از دست داده       جان خود را در راه آرمان     

هاي ايراني هرگز درهم كوبيده نشده است. هر بار، حزب               اراده كمونيست 
توده ايران توانسته است توان و پايداري براي ادامه مبارزه را بازيابد. يكي از              
دليل هاي پشتيباني هميشگي مردم ايران از حزب شما همين است.                  

هاي كشورهاي ما پيوندهاي دوستي و انترناسيوناليستي پرولتري           كمونيست
هاي دشواري گذشته و      با يكديگر دارند. اين دوستي در گذر زمان از آزمون          

 سربلند بيرون آمده است.
 

 رفقاي گرامي،
امروزه، بيش از هر زمان ديگري، در مبارزه بر ضد انحصارها و برضد                 

هاي مشترك    ها و فعاليت    نيروهاي تجاوزگر امپرياليستي، ما نياز به اقدام        
هاي سراسر جهان داريم. هر دو حزب ما در اين مبارزه نقش                  كمونيست

هايي خواهد    فعالي دارند. ما اطمينان داريم كه كنگره حزب شما تصميم             
 گرفت كه زمينه را براي گسترش فعاليت حزب شما فراهم خواهد كرد.
ايران     حزب كمونيست فدراسيون روسيه همبستگي خود را با حزب توده          

اش در راه پيشرفت و عدالت اجتماعي، در راه تأمين منافع                    در مبارزه 
كند. آرزوي موفقيت     زحمتكشان، و در راه رسيدن به سوسياليسم اعالم مي         

 تان را داريم. هرچه بيشتر در برگزاري كنگره
 

 با درودهاي برادرانه،
هيئت رئيسه كميته مركزي حزب كمونيست فدراسيون 
  روسيه

 
 

خواه زحمتكشان  پيام كميته مركزي حزب ترقي
قبرس (آكل) به حزب توده ايران به مناسبت ششمين 

 كنگره اش
 

به مناسبت ششمين كنگره حزب توده ايران،            “آكل”كميته مركزي    
 كند. ترين درودها و همبستگي خود را تقديم آن حزب مي گرم
كنگره حزب شما در شرايطي بسيار دشوار براي زحمتكشان و مردم                

شود. در چهار سال گذشته، بشريت شاهد يك بحران               جهان برگزار مي   
مندي (سيستماتيك) بوده است كه به بارزترين وجهي          اقتصادي جهاني نظام  

هاي نوليبرالي است، يعني       داري و سياست     نشان دهنده شكست سرمايه    
اند. در بيشتر كشورهاي       سياست هايي كه اين بحران را شدت بخشيده          

داري رشد يافته، حقوق زحمتكشان مورد تعرض و يورش گسترده              سرمايه
امپرياليسم و راهبردهاي نوليبرالي طبقه هاي حاكم قرار گرفته است.                 
نيروهاي امپرياليستي در سراسر جهان، هر زمان و هر جا كه براي تأمين                

شان الزم باشد، به تهاجم نظامي از خارج و ديگر شكل هاي مداخله                 منافع
ايران يكي از كشورهايي است كه در چند سال اخير آماج             شوند.  متوسل مي 

شدت   رغم سرشت به    هاي مركز هاي امپرياليستي قرار داشته است. به          نقشه
ارتجاعي رژيم مذهبي ايران، ما قاطعانه بر اين باوريم كه همه نيروهاي                

خواه جهان بايد رويا روي هرگونه مداخله احتمالي               خواه و صلح     ترقي
ريزي   امپرياليستي بر ضد ايران بايستند. مداخله اي كه تنها دستاوردش خون          

 و مشقّت براي مردم ايران خواهد بود.
حزب توده ايران و كادرها و اعضاي آن در تاريخ فعاليت آن حزب در راه                
دفاع از صلح، اصول سوسياليسم، عدالت اجتماعي و پيشرفت به سود طبقه             

اند. تا    كارگر ايران و جهان، شرايط بس دشواري و شاقّي را از سرگذرانده              
است و اعضا و هواداران      “غيرقانوني”همين امروز هم حزب شما همچنان        

 آن در معرض پيگرد و اذيت و آزار رژيم ايران قرار دارند.
رحمانه رژيم ايران بر ضد        بار و بي    هاي خشونت   بار ديگر شيوه  “ آكل”

كند. ما رفع ممنوعيت از        حزب شما و اعضاي آن را قاطعانه محكوم مي           
فعاليت حزب شما را خواهانيم. ما مجدداً بر همبستگي خود با مبارزه حزب               
شما در راه صلح، دموكراسي و پيشرفت اجتماعي در ايران و جهان تأكيد                

كنيم كه همواره با هرگونه مداخله خارجي          كنيم. همچنين، ما اعالم مي      مي
در ايران و هر كشور ديگر مخالفيم. به اعتقاد ما، مردم ايران بايد آزاد باشند                
تا درباره آينده خود تصميم بگيرند. ما اطمينان داريم كه حزب شما همواره              
گزينه منتخب طبقه كارگر ايران خواهد بود، حتّي در شرايط دشواري كه               

 “آكل”دهيد.    تان را به طور عمده از بيرون از كشور ادامه مي              شما مبارزه 
تان در راه پيشرفت        همبستگي خود را با مردم ايران و حزب شما در مبارزه           

 كند. اجتماعي، صلح، دموكراسي و استقالل كشورتان اعالم مي
خواه چپ جهان براي تأمين و         همچنين، ما معتقديم كه نيروهاي ترقي      

تضمين حقوق زحمتكشان، صلح و آزادي در سراسر جهان بايد در خط مقدم           
هاي ظالمانه و     مبارزه با امپرياليسم و جنگ قرار گيرند. در مبارزه با يورش            

تجاوزكارانه امپرياليستي، ما بايد نيروهاي خود را متحد سازيم و همبستگي            
هايي كه براي دستيابي به دموكراسي و           ها و جنبش    مان را با همه ملّت     

 كنند، تقويت و تحكيم كنيم. پيشرفت اجتماعي مبارزه مي
هاي پربار    گيري  بار ديگر، آرزوهاي صميمانه ما را براي گفتگوها و تصميم         

 آميز در كنگره ششم تان پذيرا باشيد. و موفقيت
 با درودهاي رفيقانه،

 “آكل”كميته مركزي 

 23ادامه  در صفحه 


