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10ادامه  در صفحه 

هـای بسـیـار  آیندٔه کشور ما دستخوش تحول
ای  مهمی است، و هیچ نیروی سیاسی مـتـرقـی

ای مشـخـص و ارائـٔه  گـیـری اهمیـِت مـوضـع
یی شفاف برای نشان دادِن راِه به جـلـو در  برنامه

تواند از نـظـر دور بـدارد.  ارتباط با این امر را نمی
های داخل و خـارِج کشـور  درحال حاضر، تحول
شده با یکدیگر، و در راستاِی  در پیوندی مهندسی

تداوِم دیکتاتوری حاکم بـر مـبـنـاِی حـکـومـت 
ای و  خورند. مذاکرات هسته فقیه، رقم می والیت
ای مانند  فنی -های فرعِی  زنی بر سر مسئله چانه

سازی اورانیوم، تعداِد سانتریفیوژها،  ظرفیِت غنی
ها میـان رژیـم  ها، بر جریان بده بستان و جز این
اوباما دربارٔه چگونـگـِی  فقیه و دولت باراک والیت

جای گرفتِن نقش جمهوری اسالمـی ایـران در 
 پردٔه دودی 

ً
"طرح خاورمیانٔه جدیِد" آمریکا عمال

هـا، اتـحـاِد  تر از آن ها، و مهم اند. کنش کشیده
های اصلـِی قـدرت در  عمِل تاکتیکی بین جناح

هرِم رژیم والیی، خود برآمده از فراینِد تـالش و 
های سیاسی  های قدرت و شخصیت رقابِت جناح

قدرتمند برای جای گرفتن و بردِن سهم بیـشـتـر 
در چارچوب جدیدی است که برای تداوِم "نظـام" 

 ضرورت حیاتی دارد.
تعامِل (بده بستاِن) آمریکا با رژیـِم والیـی و  

جای گرفتِن جمهوری اسالمی در مقام یکـی از 
هـای  ها در بازچیـنـِی سـیـاسـت ترین عامل مهم

دولت اوباما در خاورمیانه، درواقع در حکِم یـکـی 
های راهبردی (استراتژیِک)  های سیاست از رکن
گاه آمـریـکـا،  کند. از نظر متحده عمل می ایاالت

قـطـبـِی جـهـان و هـژمـونـِی  برای نظام تـک
اقتصادِی آمریکا در این جهان، از جانب  سیاسی

ها چین  و در صدر آن“  بریکس” گروِه کشورهای 
تواند خطِر اصلی باشد. "طـرح خـاورمـیـانـٔه  می

جدید" اهرمی است برای تضمیِن ادامٔه تسـلـط 
اقتصادِی آمریکا بر خاورمیانه و استفـاده  سیاسی

از نفت برای کنـتـرل و فشـار بـر کشـورهـای 
توانند خـارج  ، یعنی کشورهایی که می“ بریکس” 

از الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی و حیطٔه نفـوذ و 
داری جهانـی،  تسلِط اقتصادِی آمریکا بر سرمایه

های قدرت در دروِن  گاه جناح عمل کنند. از نظر
رژیم والیی، تعامل (بـده بسـتـان) بـا آمـریـکـا 

لحاِظ سیاسی برای ادامه حیاِت رژیم حـاکـم  به
لـحـاِظ اقـتـصـادی،  امری است اجبـاری و بـه

های اقتصادی و تلفیِق آن اسـت  کاهِش تحریم
هـای  تری از تـعـدیـل های گسترده با اجرای موج

اقتصادِی نولیبرالیستی، که اهـرمـی مـؤثـر در 
تواند باشد. نبوِد  های کالن می دستیابی به ثروت

های صنفی و سرکوِب هرنـوع فـعـالـیـت  آزادی
مستقِل صنفی، ضامِن مـوفـقـیـت در اجـراِی 

هـای  ترین شیؤه استثمار بر اساس نسخـه مدرن
پول و جای گرفتـِن اقـتـصـاِد  المللی بین صندوق

محصـولـی و وارداتـِی ایـران در "ِاجـمـاع  تک
داری جـهـانـی)  واشنگتن" (همان نظم سرمایـه

 در تـعـامـل بـا  است. رژیم والیت
ً
فقیـه عـمـال

امپریالیسم آمریکا در موضعی بسیار ضعیف قرار 

 رفقای گرامی،
پلنوِم کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در شرایطی 

شود که بحراِن مالی و اقتصادی بی  برگزار می
در کشورهای  ٢٠٠٨ای که از سال  سابقه
داری جهان آغاز شد، هنوز ادامه دارد.  ابعاِد  سرمایه

لحاِظ تاریخی در دوران معاصر و   این بحران، به
لحاِظ اقتصادی و اجتماعی در  پیامدهای آن به

و در  -شرایط کنونِی موازنٔه نیروها در سطح جهان
وجود آوردِن توازِن قرینٔه  نبوِد عاملی مؤثر برای به
های  خصیصه -المللی یکدیگر در عرصٔه بین

ماه پس از  ٢٠دهد. نزدیک به  ای به آن می ویژه
، ١٣٩١برگزاری کنگرٔه ششم حزب در بهمن ماه 

واحوال جهان در این  اغراق باید گفت که اوضاع بی
9و  8، 7،  6ادامه  در صفحات

ی »تدبیر«تغییر قانون کار، 

ی  »امید«بر ضد کارگران، 

٣درصبرای کارفرمایان            

تأملی بر اهمیِت جهانی و  

١۴در ص تاریخِی انقالب اکتبر  

مبارزه برای افزایِش 

هاِی  دستمزد، سیاست

رژیم و منافع طبقه کارگر

 –های "تعدیـِل اقـتـصـادی  با آغاِز اجراِی برنامه
آزادسازی اقتصاد" در "دولِت سازندگـی" هـاشـمـی 

ای را  رفسنجانی، رژیم والیِت فقیه یورِش وحشیانه
به منافِع طبقاتی کارگران و زحمتکشاِن کشـورمـان 
را نیز آغاز کرد. چپاوِل امـواِل مـلـی زیـِر عـنـواِن 
خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابـِط 
کار، نابود کردِن امنیِت شغـلـی کـارگـران و ارزان 

های) عـمـدۀ  سازِی نیروِی کار، سازندهای (مؤلفه
های آزادسـازی اقـتـصـادی را تشـکـیـل  سیاست

دادند. در مبارزه با رژیِم والیِت فقیه، طبقۀ کارگِر  می
فقراِت جنبش مـردمـی، از  متشکل، درحکم ستون

های واقعی برخوردار اسـت و رژیـِم  توان و امکان
گـاه اسـت. بـعـد از  والیی به این امر به خـوبـی آ

و آغاِز خیزِش مردمـی،  ٨٨کودتاِی انتخاباتی سال 

2ادامه  در صفحه 
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ای و رهـبـراِن دسـت اول  های علی خامنه بقا و تحکیِم نظام در اولویِت برنامه
رژیم قرار گرفت؛ و عالوه بر این، از هم پاشیدِن تولید در کارخانـجـاِت بـزرگ، 

 تجمع کارگران در سطحی وسیع و امکاِن سازمان
ً
یابی گسترده کـارگـران  عمال

الـمـلـلـی  کرد. با تبعیت از نهادهای امپریالیستی صندوِق بیـن را نیز منتفی می
هـا از طـریـق  پول و بانِک جهانی، و در راستاِی آزاد سازِی اقتصاد و قـیـمـت

ای و  هـا)"، عـلـی خـامـنـه ها (حـذِف یـارانـه اجراِی قانوِن "هدفمندی یارانه
ای را به منافِع طبقـاتـی  رحمانه نژاد، یورِش بی جمهوِر ضِد ملی او احمدی رئیس

تر از نرخ تورم تعیین کردِن دستمزد و پایمـال کـردن  کارگران آغاز کردند. پائین
حقوِق سندیکایی کارگران و سرکوب مداوم فعاالن سندیکایی کارگری، حـربـۀ 

داشتِن طبقۀ کارگر در حالـِت تـدافـعـی  کارآی دیگِر رژیم والیِت فقیه براِی نگه
دائم است؛ و در این موردها، ربیعی، وزیِر کاِر امنیتی رژیم، "تجربیاِت وسیـع و 

ای دارد: تالش برای تغییِر عنواِن "کارگر"، تالش برای اجـرایـی کـردِن  غنی"
سپارِی کاِر کـارمـنـداِن دولـت،  شاگردی"، برون -طرِح قروِن وسطائی "استاد

کارگران، یورِش هماهنِگ تماِم دستگاِه حـاکـمـه بـرای  ٩٣یورش به دستمزِد 
هزار تومـانـی، ۴۵گیرِی وجه نقدِی  ها و بازپس اجراِی فاِز دوِم هدفمندِی یارانه

تالش برای لغو دریافت حِق بیمه از ُبن نقـدِی کـارگـران، واگـذاری وظـایـِف 
های تشخیص و حل اختالف" به قؤه قضائیه"، افـزایـِش تـرفـنـدآمـیـز  "هیأت
، یورِش هماهنِگ تمـاِم ٩۴جاِی افزایِش منصفانۀ مزِد  کارگران به    ٩٣  ١سنواِت 

دستگاِه حاکمه برای "اصالِح قانوِن کار"، و اینک، صحبت از اجراِی فاِز سـوِم 
هایی از عملکرِد سیاه رژیِم "زور و تزویر" برضِد منافـِع  ها، نمونه هدفمندی یارانه

 طبقاتِی کارگران در دورٔه ریاست دولِت "تدبیر و امید" است.
فقط وعدۀ وزیِر کار، علی ربیعـی،  در طول عمِر پانزده ماهٔه دولِت یازدهم، نه

کارگران عملی نشده اسـت، بـلـکـه خـالِف وعـدۀ  ٩٢مبنی بر "اصالِح" مزِد 
 ٩٣انتخاباتی روحانی به تعییِن دستمزِد کارگران بر اسـاِس نـرخ تـورم، مـزِد 

تر از نرِخ تورِم اعالم شده از سوی رژیـم،  درصد پایین  ١١٫۵کارگران نیز حتی 
کـار" بـخـِش جـدایـی  سازِی مزِد کارگران و "اصالِح قـانـوِن  تعیین گردید. آزاد

ها" است.  ها، یعنی، اجراِی قانوِن "هدفمندِی یارانه ناپذیری از آزاد سازِی قیمت
سازِی مزِد  خصوص در هشت ماه اخیر، در راستاِی آزاد دولِت "تدبیر و امید"، به

ای  وری"، یورِش گستـرده کارگران، براِی تعییِن دستمزِد کارگران براساس "بهره
، ٩٢اسفندمـاه  ١٩، وزارِت کار، در روِز 92را به منافع کارگران آغاز کرده است. 

"جهِت تعیـیـن دسـتـمـزد  ٩٣ماه  از تشکیل جلساتی منظم از تاریخ اردیبهشت
، فـرامـرز ٩٣مـاه  اردیبهـشـت ٢٩وری"، خبر داد؛ و روِز  کارگران بر اساِس بهره

وری"، اعالم کرد: "در ایـران مـا  توفیقی، رئیِس "کارگروه تخصصی مزد و بهره
 ۴گری نابجای مواد خام [اولیه] داریـم." بـیـِن  درصد هزینه واسطه ۶٣تا  ٣۵

وری"، پـس از  ، "کارگروه تخصصی مزد و بـهـره٩٣مهرماه  ١۵شهریورماه تا 
قوِل واپسگرایان "بررسی و آنالیزهای [تجزیه و تحلیل] صورت گرفته"، سـه  به

وری"، "وضـعـیـِت  گزارش برای "تعییِن دستمزد در راستـای بـاالبـردِن بـهـره
دستمزد برای کارگران صنایع دارویی کشور"، و "وضعیت دستمزِد نیروِی کار در 

های کارگـروِه ارتـجـاعـی  صنایع غذایی" به وزارِت کار ارائه داد. مطالعۀ گزارش
های تولید در کشور را فساِد گستـردۀ رژیـم والیـِت  دهد که تنها مانع نشان می

مـزِد “ دهـنـد و  ها"، و "عدِم شفافیت" تشکیل مـی فقیه، "نقِش پررنگ واسطه
وجود نیاورده است. در ضمن، مـطـابـِق  گونه مانعی براِی تولید به هیچ”  کارگران
تن، معاوِن وزیِر کار، نیـز  خبرگزاری ایلنا، حسِن هفده ٩٢اسفندماه  ١١گزارِش 

، سـهـِم مـزد در هـزیـنـٔه ٩٠تا  ٧۶های  اعالم کرده بود: "در [فاصلٔه] سال
درصد کاهش یافته است، اما این  ۵درصد به حدود  ١٣شدٔه تولید از حدود  تمام

وری و خالقیت در محیط کار نشده است." با تماِم این  کاهش باعث ارتقاِء بهره
مهرماه توفیقی به خبرگزاری مهر گفت: "وزارِت کار خواسته تا  ١۵اوصاف، روِز 

زنی و گفتگوهای فـراوان  های چانه وری به روش کارگروه تخصصی مزد و بهره
باره پایان دهد و مزد سالیانٔه کارگران در قالـب  بین کارگران و کارفرمایان در این

هـای  عبارِت دیگر، تمـاِم تـالش یک مدِل مشخصی تعیین و تصویب شود." به
کارگران" و "تعییِن دستمزِد بـراسـاِس  ٩٣واپسگرایان در قالِب "افزایِش سنواِت 

 در جهِت آغاِز یورِش دیگری به مزِد  بهره
ً
 کارگران است.  ٩۴وری"، صرفا

جهـانـی در  پول و بانِک  المللِی  بین با تبعیت از نهادهاِی امپریالیستِی صندوِق 
ها و اجراِی فاِز دوِم قانوِن ضـِد مـلـِی "هـدفـمـنـدِی  سازِی قیمت راستای آزاد

رژیِم والیِت فقیه  -در چهار ساِل اخیر -ها)"، برای باِر دوم ها (حذِف یارانه یارانه
ای به منافِع طبقاتی کارگران و شرایِط زنـدگـی زحـمـتـکـشـاِن  ضربۀ شکننده

کشورمان وارد آورده است. با آغاز ساِل جاری و اجراِی فاِز دوِم "هـدفـمـنـدی 
ها"، باِر دیگر قیمِت مواِد مورِد نیاِز زحمتکشان: برق، آب، گـاز، بـنـزیـن،  یارانه

اند، با توجه بـه آن  ها، افزایش شدیدی داشته شیر، ماست، پنیر، و جز این
هزار تومان تعیین شـده اسـت، و ۶٠٩که حداقل دستمزد امسال کارگران 

هـزار ۶٠٩هـمـیـن ۶٠٩درآمِد ماهیانۀ بخِش چشمگیری از زحمتکشان از 
ماه، عادِل آذر،  آبان ٧تر است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،  تومان هم کم

رئیس مرکز آمار ایران، "هزینٔه یک خانوار شهری ایرانی" را "یک میلـیـون و 
هزار تومان" دانست، در صورتی که در همین گزارش، با اسـتـفـاده از  ٨٢٢

نفرٔه کارگری را  ۴آمارهای سه منبع دیگر، خبرگزاری مهر هزینۀ یک خانوار 
هزار تومـان"، و  ۵٠٠میلیون و  ٢هزار تومان"، " ٢٠٠میلیون و ٢به ترتیب "

هزار تومان)" در ماه اعالم کرد و افـزود: ۶٠٠میلیون و  ٣دالر (=  ١٠٠٠" 
"ارقام کمتر از این به معنی قرار داشتن خانوارها زیر خِط فـقـر اسـت." بـه 
عبارِت دیگر، حتی میانگیِن ارقاِم گزارش شده از سوی خبـرگـزاری مـهـر، 

هزار تومان] اسـت. بـراِی ۶٠٩چهار برابِر حداقِل دستمزد کارگران [یعنی: 
نشان دادن نحوۀ استفادۀ "هدفمنِد" رژیم از منابع مالی حـاصـل از حـذِف 

کنیم: عـلـی  ها و دستبرد به سفرۀ زحمتکشان، به یک مورد اشاره می یارانه
 ۵٣٠خردادماه ساِل جاری، بـا اشـاره بـه " ٢٧نیا، وزیر اقتصاد، روِز  طیب

هزار میلیارد تومان از منـابـع  ١۵٠بدهکار بزرِگ بانکی" اعالم کرد: "اکنون 
نـقـل از  مـاه، بـه شهـریـور ١۵مهر،  ِسیستم بانکی معوق است." خبرگزاری

حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تـولـیـِد مـجـلـس، "از 
هـا بـا روش دولـت  تالِش دولِت روحانی برای تسویه بدهی دولت به بانک

نژاد" خبر داد، و در ارتباط با "الیحٔه رفع موانع تولیِد رقـابـت پـذیـِر"  احمدی
دولِت روحانی، نوشت: "الیحٔه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتـقـاِء نـظـام 
مالی کشور... فقط در راستای ارتقای نظام مالـی کشـور و حـل مشـکـل 

ها تنظیم گردیده است که باید حمایت از تولید سـرلـوحـٔه ایـن  سرمایه بانک
الیحه قرار داشته باشد." از طریِق ایـن الیـحـه، دولـِت روحـانـی کسـِب 

هـا" را  هزارمیلیارد تومان از مجلس جهِت "حِل مشکِل سرمایـٔه بـانـک۴٠
مـاه، در  اردیبـهـشـت ٢٩ای، سخنگوی قوۀ قضائیه، روِز  درنظر داشت. اژه

مـیـلـیـارد  ١٠نفر با "معوقاِت باالی  ٩٨٠ارتباط با تخلفاِت بانکی، از وجود 
 مایل هستـنـد کـه  تومان" خبر داد، و در جواب سؤالی که "آیا بانک

ً
ها واقعا

 به ما می هیچ معوقه
ً
گفتند که شما چـرا  ای نداشته باشند" گفت: "آنها رسما

توانند بدهکاران خود را ممـنـوع  ها] می شوید. ... [بانک وارد این مسایل می
الخروج کنند... بسیاری از بدهکاران کالن ممنوع الخروج نیستند." بعد از 
کلی داد و بیداد معمول، در چند ماه اخیر، سعید آریان پور، رئیس شـرکـت 

مـاه، گـفـت:  آبـان ١٣ساماندهی معوقاِت بانکی، به خبرگـزاری ایسـنـا، 
ها همکاری چندانی با این شرکت برای وصول مطالباتشان ندارند. ...  "بانک

میلیارد تومان مـطـالـبـات  ۶٧۵مورد که حدود  ٢١٣های دریافتی  از پرونده
گیرد استرداد شده است." آریـان پـور اضـافـه کـرد کـه،  معوق را دربر می

ها را پیگیری کنـنـد و "در اغـلـب  ها عالقمند بودند خودشان پرونده بانک
ها را "از ما پس گرفتند تا رونـد  موارد بعد از دریافت کارشناسی از ما"، پرونده
میلیـارد تـومـان از کـِل  ۶٧۵بررسی را خود ادامه دهند." به عبارِت دیگر، 

 نیم درصِد بدهِی بانکی دزداِن وابستـه ١۵٠
ً
هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا

 به رژیم، دریافت شده است. 
روحانی، بر اساِس دوگزارِش مختلف از خبرگزاری مهر، از "پیروزِی بزرگ 
اقتصادی" سخن به میان آورد و آن را به "ملِت بزرگ ایران تبریک" گفـت (

هایی که در بخش صنعت تا پایـان امسـال  مهرماه)؛ و با اشاره به "طرح ٢٢
هزار شغِل جدید را به مـردم وعـده داد و  ٩٧اندازی" خواهد شد، ایجاد  راه

افزود: "کشور ما به سمت صنعـتـی 
 ٩شدن در حال حـرکـت اسـت" (

ادامه مبارزه براي افزايش دستمزدها ...

3ادامه  در صفحه 
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، ٩٢ماه). سخناِن روحانی، رئیس جمهوِر برآمده از مهندسی انـتـخـابـات  آبان
است.  ٨٨نژاد، رئیس جمهوِر برآمده از کودتای  یادآور ادعاهای فریبندۀ احمدی

پشتوانه، به تعدادی گزارش و آمـار و  و برای نشان دادِن این گونه تبلیغات بی
 ٧کنیم: در رابطه با عدِم پرداخِت حقوِق کارگران، تنها در روِز  برآوردها اشاره می

هـای زیـر را در سـایـت خـبـرگـزاری ایـلـنـا  ماه ساِل جـاری، گـزارش آبان
روز پس از آغـاز اعـتـراض  ٩خوانیم:"یکهزار کارگِر نورد لوله صفا در ساوه  می

ماه بیمه، اجازه ورود به این واحـد  ١٨صنفی به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و 
های پیـمـانـکـاری  نفر از کارگران شاغل در "شرکت ١٠٠تولیدی ندارند"؛ حدود 

دست سوم منطقه پارس جنوبی" در "اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق[شان] 
های پیمانکاری دست اول تجمع کردند"؛ "پـرداخـت  مقابل دفتر یکی از شرکت

مـاه بـه  ۶سمنان، ”  صنایع پی وی سی“ کارگر قراردادی کارخانه  ١٢٠حقوق 
تعویق افتاده است"؛ و "شرکت پیمانکاری در پروژه پتروشیمی هگمتانه همـدان 

هـای  نفر از پرسنل پایپینگ را در سه ماه گذشته اخراج کرده و پـیـگـیـری ٣۵
نـتـیـجـه  شان بی ماهه ٧حقوقی پرسنل اخراجی برای دریافت معوقات حقوقی 

مانده است." سایت خبرگزاری ایلنا در سه گزارش دیگر نوشت: تنـهـا در یـک 
کارگر  ١۶٠ماه)؛ بیش از  آبان ۶نفر کارگر از کار اخراج شدند ( ١١٠٩هفته پیش 

مـاه  ١۶کارخانه کاشی گیالنا "برای جبران بخشـی از مـطـالـبـات مـعـوقـه 
ماه مشغول جمع آوری "بخـش زیـادی از امـوال  شان"، هفتۀ اول آبان گذشته

غیرقابل استفاده کارخانه برای فروش" بودند، و برای فروش "مـیـوه درخـتـان 
زیتون محوطه کارخانه"، کارگران کارخانه کاشی گیالنا مشغول چیدِن زیـتـون 

رشـت "از فـروش بـخـش ”  کنف کار“ ماه)؛ و کارگران کارخانه  آبان ١٠بودند (
نـفـر از  ١٨۶زیادی از ماشین آالت این واحد صنعتی، برای پرداخت مطالبات 

ماه). خبرگزاری ایـلـنـا "عـمـده  آبان ١١کارگران" شاغل و بازنشسته خبردادند (
 ٨۴مشکالت" کارخانه کنف کار را نتیجه "خصوصی سازی" کارخانه در سـال 

مـاه، گـزارش داد:  آبـان ١٠گزارش کرد. در رابطه با بیکاری، خبرگزاری مهر، 
نـفـر مـرد و  ٧٢٨هزار و ۴۴۴، ٩٣تا تابستان  ٩٢ماِه بیِن تابستاِن  ١٢فقط در 
 ۶٣انـد و "از کـِل  نفر زن از جمعیِت فعال کشور حذف شده ١٧٣هزار و ۵۵٣

 ٢٣هزار" نفر جمعیت کشور که در سن کار قرار دارنـد، تـنـهـا " ٨۶٢میلیون و 
انـد.  هزار نفر" در آمارهای جمعیت فعال اقتصادی قرار گـرفـتـه ٧٠٠میلیون و 

عبارِت دیگر، در طول تنها یک ساِل ریاسِت جمهوری روحانی، حـدوِد یـک  به
اند و تنهـا حـدوِد یـک  نشین شده میلیون نفر از دستیابی به کار مأیوس و خانه

کار مشغولند. با تمـاِم ایـن اوصـاف و  سوم "جمعیِت در سِن کار" کشورمان، به
جمـهـور رژیـِم  دردهایی که جان مردِم کشورمان را به لب رسانده است ، رئیس

 گوید.  "زور و تزویر"، "پیروزی بزرِگ اقتصادی" را به ملِت ایران تبریک می
دارِی تجارِی و انگلی در تقابِل آشکار با تـولـیـد مـلـی اسـت.  منافِع سرمایه

درصد از درآمدهای حاصل از اجـراِی فـاِز اوِل "هـدفـمـنـدی  ٣٠اختصاِص 
هزار میلیارد تومان در فاِز دوم به تولید، ترفندی بـیـش نـبـود و ١٠ها" و  یارانه

های زیر فساِد گسترده  هزاران میلیارد تومان نصیب واپسگرایان گردید. گزارش
 ١۴دهـنـد. خـبـرگـزاری ایسـنـا( و تقابِل آشکاِر رژیم با تولیِد ملی را نشان مـی

 ٣٢۵٠تومانی به تجار در مقابِل دالِر آزاِد  ٢۶٧١ماه): ارائه دالِر مبادالتی  آبان
درصد از واردات بـه  ۴٠ماه):"در سال گذشته... حدود  آبان ١٩تومانی؛ ایسنا(

نـقـل  ماه، به آبان ۶کشور ایران از مبادی غیرقانونی صورت گرفته است"؛ ایسنا(
شـود از  از یک کارشناس اقتصادی): "هر کاالی خارجی که وارد کشـور مـی

درصد یارانه برخوردار است... در حال حاضر تولید کنندگان داخلی حـدود  ١٠٠
درصد و فروشندگـان حـدود  ۵٠٠برند، وارد کنندگان حدود  درصد سود می ٢٠
هزار تن پـارچـه وارد شـده ٢٢٠مهرماه): "از ١١درصد"؛ خبرگزاری ایلنا( ١٠٠
هـزار تـن از ١٣٠هزار تن توسط یک شرکت وابسته به نهادهای نظامی و ۵٠

درصـدی  ۵٠مردادماه):"کاهِش ٢١طریق قاچاق وارد کشور شده است"؛ ایلنا(
 ٣٠تـا  ٢٠تعرفٔه واردات منسوجات... منجر به تعطیلی مطلق و یـا کـاهـش 

درصدی تولید کارخانجات در یک سال گذشته شده است." نپرداخـتـِن سـهـِم 
گـفـتـۀ  ها در فاِز اول، در زمانی انجام گرفت که بنا بـه تولید از محل حذِف یارانه

شد "چندین کشور را ساخت"؛  ماه، با درآمدهای ارزی می اردیبهشت ١٨ربیعی، 
میلیارد دالر درآمد  ١٠٠ماه، کشور "ساالنه حدوِد  آبان ۶و مطابِق گفتۀ روحانی، 

 بـه  ارزی داشت." در راستاِی آزاد
ً
سازِی روابِط کار، رژیم والیـِت فـقـیـه اخـیـرا

 ای را آغاز کرده است.  کار یورِش وحشیانه ماندۀ قانوِن  باز
عـنـوان  ماه، رژیِم والیِت فقیه، بـه آبان ١٣بر اساس گزارِش خبرگزاری مهر، 

برد" و در قالِب طرح "امنیت شغلی کارگران و تامین امـنـیـِت  -"یک معامله برد
کار" از طریق تبدیـِل  گذاری کارآفرینان [= کارفرمایان]"، "اصالِح قانوِن  سرمایه

و دادِن "اختیاِر اخراج نیروی کـار ”  دائم“ به ”  موقت“قراردادهای کاری کشور از ادامه  مبارزه براي افزايش  ...
کامل به کارفرمایان" را درنظر دارد. با دادِن اخـتـیـاِر کـامـل اخـراِج  صورت به

 میان قرارداِد کاِر موقت و دائم فرقـی نـخـواهـد 
ً
کارگران به کارفرمایان، مسلما

مـاه، نـمـایـِش  آبـان ١۶هـایـش، روِز  گرا، براِی پیشُبرِد هدف بود. رژیِم واپس
ای را زیِر نام مناظره و با شرکِت دو نمایندٔه مجلِس سرسپردگان بـه  ضدکارگری

والیت، دو نماینده از تشکیالِت کارفرمایی، و یک نماینده از تشـکـیـالِت زرِد 
گـزارِش  این نمایندٔه تشـکـیـالِت زرِد کـارگـری، بـنـا بـه -کارگری ترتیب داد

دستـور  ماه): "چند صد میلیون وجِه نقد و کارِت هدیه با آبان ١٩خبرگزاری ایلنا(
عنصِر فاسد [سعیدمرتضوی، رئیس پیشین تأمین اجتماعی]" دریـافـت کـرده 

گاهی داشت. به های  رغم تماِم تالش است، و مدیر شبکه یِک سیما نیز از آن آ
مزورانۀ مجرِی برنامه و شرکت کنندگان در آن براِی مانِع تـولـیـد جـلـوه دادِن 

درصد از بینـنـدگـان مـطـابـِق  ٩ای از سوی برنامه،  قانوِن کار، در نظر سنجی
گرایان رأی دادند. باید به وضعیِت تـدافـعـِی کـارگـران و فشـاِر  خواستۀ واپس

های مادی جامعه، پایان  کشی از این آفرینندگان نعمت روزافزون بر آنان و بهره
 داد. 

تنها راِه رهایی از استبداِد والیی و دستیابی به منـافـِع طـبـقـاتـی کـارگـران، 
شان، درپیـش گـرفـتـِن  دهِی کارگران در سندیکاهاِی مستقل و واقعی سازمان
شده و منطبق با تـوان  یی همراه با اتحاد و پیگیر در مسیر حرکتی حساب مبارزه

های موجود، و در راستای قرار دادِن دشمـن در حـالـِت تـدافـعـی و  و امکان
دست گرفتِن ابتکار عمل در این عرصه است.  به

---------------------------------------------- 
، پـایـه سـنـواتـی ”قانون کار“یکی از مزایای جانبی شغل برای مشموالن   .١

ماهه، سالیانه و یـا  ۶ماه یکبار،  ٣است که در حال حاضر، به صورت ماهیانه، 
 .در زمان قطع همکاری از سوی کارفرمایان به کارگران پـرداخـت مـی شـود

شورای عالی کار، هر ساله در زمان ارائه مصوبه افزایـش حـداقـل دسـتـمـزد 
هزارتومان در  ۶٠٩درصد و به میزان  ٢٨سالیانه که برای سال جاری مجموعا 

نظر گرفته شده است، برخی مزایای جانبی مانند حق مسکن، سنوات روزانه و 
دهد که البته با توافق نماینـدگـان کـارگـران و  حق بن نقدی را نیز افزایش می

برخی دیگر از مزایا مانند حق اوالد، مبلغ اضافه کـار روزانـه  .کارفرمایان است
هـایـی  افراد، عیدی پایان سال و موارد دیگری از این دست نیز طـبـق فـرمـول

صورت مستقل امکان تعیـیـن را  تابعی از میزان افزایش مزد سالیانه است و به
ماه]. آبان ١۴نقل از: گزارش خبرنگار  خبرگزاری مهر،  ندارند [به

ادامه  نخستين تجربه سوسياليسم  ...
حزب کمونیست در سرزمین روسیه و سپس ایجاد اتحاد شوروی، دوران نوینی 
در تاریخ اجتماعی بشر آغاز شد. وجه مشخصٔه این دوران، استقرار 

ای،  داری است. مثل هر تجربٔه تازه سوسیالیسم و پایان یافتن سلطٔه سرمایه
ها و  های فراوان و پیروزی این نخستین تجربٔه تاریخی بشر نیز با فراز و نشیب

توجهی همراه بوده است که برای مدافعان سوسیالیسم، و  های قابل شکست
بهایی داشته  های گران داری، درس نیز برای مدافعان نظام کهنٔه سرمایه

است. در مسیر این آزمون و خطاهاست که جامعٔه بشری و اندیشمندان 
خواه راه سعادت و ترقی و صلح و عدالت را از میان آتش و دود پیدا  ترقی

انگیزی پیدا  های علمی و فنی شگفت خواهند کرد. انسانی که امروزه توانایی
نوردد، و دستاوردهای شگرفی  ها را درمی کرده است، ژرفای کیهان و اقیانوس

های فناوری و پزشکی و علوم پایه و... داشته است، سزاوار زندگی  در زمینه
آمیز، عادالنه و شکوفایی است که در آن از جنگ و ریاضت و فقر و  صلح

ها اولویت  حکومت پول خبری نیست و نیازهای ماّدی و معنوی همٔه انسان
 اّول است. 

دربارٔه ”مان احسان طبری در کتاب  ای به بیان دانشمند فرزانه، رفیق توده
هدف و آرماِن عمل شگرف تاریخی انسان، ایجاد ”، ”انسان و جامعٔه انسانی

پیوستٔه فردی و اجتماعی است که نخستین مرحلٔه آن با ایجاد  هم سعادت به
ت، و استقرار صلح جهانی  نظامی رها از بهره

ّ
ت از مل

ّ
کشی انسان از انسان و مل

وخم  راِه رسیدن به این هدف، دشوار و ُپرپیچ” شود. ها آغاز می و همیاری خلق
پرش رسیدن به فردایی  های گذشته، تخته است، ولی آینده روشن است. درس

ها تردید نداریم که دنیای انسانی دیگری  تر است. ما کمونیست روشن
رغم آنها که خواهان حفظ وضع ناعادالنٔه موجودند، آن  پذیر است، و به امکان

دنیای دیگر دیر یا زود فراخواهد رسید. این حکم تاریخ است.
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مصوبٔه مجلس در خصوص طرح حمـایـت از 
، و بـه مـوازاِت آن، مـاجـرای ” مـعـروف امربه“ 

ای در اصـفـهـان،  دلخراش اسیدپاشِی زنجیـره
های چندهفته  انگیزترین موضوع یکی از بحث به

اخیر در میهن ما تبـدیـل شـد. گـرچـه اکـنـون 
ای  هـای زنـجـیـره یی زمانی با اسیدپاشـی فاصله

های ارتـجـاعـی  که به سیاست داریم، اما  زمانی
خصوص به طرح حمـایـت از امـر بـه  رژیم و به

تـوان ایـن اقـدام  شـود، نـمـی  معروف اشاره می
 خاطر نیاورد.  ضدبشری و جنایتکارانه را به

فقیه در شرایطی که تمـام تـوان و  رژیم والیت
هـای را بـرای احـیـای مـنـاسـبـات بـا  امکان

است، در داخـل کشـور  کار گرفته  امپریالیسم به
های معـیـن درخصـوص  یی از سیاست مجموعه

کنترل هرچه بیشتر جامعه و  حفِظ َجِو وحشت را 
آورد. طرح برخی  اجرا در می با تبلیغات گسترده به

ها است. بنا بـر   ، یکی از این سیاست”معروف امربه“نمایندگان مجلس در خصوص حمایت از 
تصویب رسیده است، دست اوباش وابسته به  ، که به” معروف امربه” هاِی طرِح  ها و تبصره ماده

 -ویژه بسیـج همراه با حمایت نهادهای اطالعاتی و امنیتی و به -حکومت و قشریون مذهبی
گـزارش  در آزار و هراساندن مردم بیش از گذشته باز خواهد بود. مطابق مصوبٔه مجلـس، بـه

اسـت. در  موظف به اجرای این طرح ارتجاعـی شـده ”  بسیج“ ماه،  آبان ١٨روزنامه اعتماد، 
در مجلس، روزنامه اعتماد در گـزارشـی نـوشـتـه ”  معروف امربه“ هنگام تصویِب کلیاِت طرِح 

ازمنکر را به هـرچـیـزی کـه  معروف و َنهی ماده دارد [و] امربه ٢١بود: "جزییات [این طرح]  
هـا  ها، آپارتمان است. وسایل نقلیه، هتل باشد[!] تسری داده   دیدنش نیاز به تجسس نداشته

ها جزِو اماکنی هستند که از نگاِه آنها مصداق حـریـم خصـوصـی نـدارد[!] و  و بیمارستان
دهند تا بـه آنـهـایـی کـه  منکر کنند. ستاد تشکیل می از معروف و نهی توانند در آن امربه می
منکر کنند مجوز بدهند" [روزنامه اعـتـمـاد،  از معروف و نهی به خواهند از طریق تجمع امر می
هر دلیلی به اوباِش بسیجی  عالوه، مطابق مصوبه مجلس، هرکس به ]. به١٣٩٣مهرماه  ١٩

ترین اعتراضی کند، مورد مجازات و تعقیب "قانونـی"  و قشریون مذهبی در این زمینه کوچک
 زنـان،  -حال، اگر کسی از اوباش هنگام آزار و اذیِت مردم گیرد، و درعین قرار می

ً
خصـوصـا

شود و از مزایای گوناگون مـالـی  دچار حادثه شود، "ایثارگر" محسوب می -دختران و جوانان
مـعـروف  شده نیز برای اجرای طرح حمایت از آمراِن به گردد. بودجٔه درنظر گرفته برخوردار می
که برای برگزارِی تجمع و فعالیت در   -” معروف به امر“ ها تومان است. در ستاِد  بالغ بر میلیون

نمایندگانـی  -دهد سطح شهرها به اوباش و نیروهای بسیج و چماقداران مجوِز[قانونی!] می
علمیه، دبـیـِر  های حوزه  عالِی  انتخاِب شورای از قؤه قضاییه، فرماندٔه بسیج، دو نفر روحانی به

ستاد ائمٔه جمعه، وزیر اطالعات، فرماندهِی نیروی انتظامی، دو نـفـر نـمـایـنـدٔه مـجـلـس 
 مجلس، و جز اینان، عضویت دارند. فرهنگی انتخاِب کمیسیون به

 چنین 
ً
وسطایی و ضدانسانـی چـه نـتـیـجـه و  های قرون ” طرح“ مصوبٔه مجلس و اصوال

توان مـیـان تصـویـب  لحاظ فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی خواهند داشت؟ آیا می پیامدی به
صـورت  کـه بـه  -” اسـیـدپـاشـی“ ای همچون  رذیالنه  های هایی با اقدام ” طرح“ شدن چنین  

ها،  این پرسش یی یافت؟ در پاسخ به  رابطه -ای در شهر اصفهان به آن دست زده شد زنجیره
هـای و نـیـز  ” طـرح“ طوِردقیق تاکید کرد که نتیجه و پـیـامـِد چـنـیـن  باید با صراحت و به

ربـایـی، قـانـون  عملکردهایی، بنا بر تجربٔه سه دهه اخیر، چیزی جدای از اسیدپاشـی، آدم
ها  گونه طرح که، این تر این افکنی نبوده است و نخواهد بود. نکتٔه مهم شکنی، قتل، و هراس
ستـیـزِی رژیـم  ماندگی و مردم  ناپذیر ماهیِت واپس ها برآمده و جزِو جدایی و نتیجه و پیامد آن

دهـنـده و دهشـتـنـاک اسـیـدپـاشـی  فقیه است. در هنگام روی دادِن ماجرای تکان والیت
هـا را بـه  نـوع اقـدام  های حاکمیت کوشیدند این ای در شهر اصفهان، برخی جناح زنجیره

اسالمی، آخـرهـای  طوِرمثال، روزنامٔه جمهوری خودسرِی برخی "افراطیون" نسبت دادند. به
گریزی و خشـونـت اسـت کـه  بود که، اسیدپاشی در اصفهان نتیجٔه قانون مهرماه، نوشته 

نژاد در رواج  نژاد است. در اینکه دولت راست و قشری احمدی هم محصول دولت احمدی آن
کاِر وابسته بـه رژیـم گـوی  تحجر و قشریت در جامعه و دادن امکان فعالیت به باندهای تبه

فقیه ربوده بود، تردیـدی نـبـایـد  های سیاه و خونین رژیم والیت سبقت را از دیگران در اقدام
کند که، اسیدپاشی  معروف، این واقعیت را بیان و تأیید می به حمایت از آمران”  طرح“ کرد، اما 
داده در خالل بیش از سه دهه، محصول تـفـکـر، سـیـاسـت، و  شمار روی های بی و جنایت
 تفکری است که خمینی در  های رژیم والیت برنامه

ً
فقیه، روحانیون با نفوذ حکومتی، و اصوال

بر جامعه ایران تحمیل کرد. قشریِت مذهبی و دنبالٔه آن، یعنی قتل، آزار، ”  فقیه والیت“ قالب 
هـای  ، ریشـه در مـاهـیـِت رژیـم و دیـدگـاه” مـعـروف امـربـه“ و هراساندِن مردم زیر نـام 

حمـایـت ”  طرح“ ای مانند  های ارتجاعی ها و برنامه اش دارند. مبارزه با سیاست وسطایی قرون
معروف، از مـبـارزه بـا رژیـم و رویـارویـی  به از آمران
هـای آن، جـدا نـیـسـت و  یافته با سیاست سازمان
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5ادامه  در صفحه 

انزجار و نفرت آشکار مردم ازٰ رژیم سرکوبگر در 
مراسم بزرگداشت زنده یاد  مرتضی پاشایی

با انتشار خبر درگذشت مرتضی پاشایی، هنرمند جـوان و 
که مدت یک سال بود از بیمـاری  محبوب نسل جوان کشور،

ده ها هزار تن از مردم در شـهـرهـای   سرطان رنج می برد،
 مختلف کشور در یادبود خاطره او به خیابان ها آمدند. 

دیروز جـمـعـه در  کلمه: بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی 
اصفهان، شیراز، تبریز، قزوین، همدان، کرمـانشـاه، رشـت، 
یزد، قم، اهواز، سمنان و شهرهای دیگر جمع قابل توجـهـی 
از مردم به یاد مرتضی پاشایی گرد هم آمدند. این در حـالـی 
است که خبر درگذشت این خواننده صبح همان روز اعـالم 

در تهران هم از اولین ساعات پس از اعـالم خـبـر  .شده بود
درگذشت پاشایی که از مدت ها قبل با بیماری سرطان دست 
به گریبان بود، هواداران او مقابل بیمارستان بهمـن تـهـران 
جمع شدند. به طوری که در ساعات بعدازظهـر روز جـمـعـه 
تمام مسیرهای منتهی به بیمارستان با ترافـیـک سـنـگـیـن 

.. روز گذشته در حالی کـه بسـیـاری از مـردم و .مواجه بود
جوانان برای بزرگداشت خواننده فقید کشورمان به خـیـابـان 
ها آمده بودند، صداوسیما و نیروی انتظامی بار دیگـر نشـان 
دادند که چند سال از جامعه ایران عقب تر هستند. مـمـنـوع 
کردن صحبت از مرتضی پاشایی در صداوسیما، خـبـرسـازی 
باشگاه خبرنگاران علیه مردمی که با آرامش به یاد خـوانـنـده 
مورد عالقه خود تجمع کرده بودند و بدتر از هـمـه بـرخـورد 
چکشی پلیس با مردم، نشان داد که فاصله این نـهـادهـای 

 . هم بیشتر شده است ٨٨حکومتی با مردم از وضعیت سال 
پاشایی از جمله خوانندگان پاپی بود که تمـام کـارهـای او 

یکی «هایش به نام  مجوز دریافت نکردند و تنها یکی از آلبوم
مجوز گرفته بود. پخش زیـرزمـیـنـی  ١٣٩١در سال  »هست
های پاشایی در اینترنت باعث شد تا مردم بیـشـتـر بـا  آهنگ

را بـرای  »عصر پاییـزی«کارهای او آشنا شوند پاشایی ترانه 
مجموعه تلویزیونی به همان نام ساخته بـود کـه مسـووالن 

را  »عصر پاییـزی«صدا و سیما به آن اجازه پخش ندادند. او 
هـای  ترین ترانـه در اینترنت منتشر کرد که به یکی از محبوب

او تبدیل شد. 

فقیـه، و طـرِح حـمـایـت از  ماهیِت رژیم والیت
معروف به امرِ 

ان ی ا داد ی  رو تأم
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تواند باشد! نمی

 ماندگی، و سیر به قهقرا آموزش و پرورش، در چنبرٔه واپس
با گذشت نخستین ماه از بازگشایِی مدارس، وضعیـِت نـاگـوار سـیـسـتـم آمـوزشـی 

پرستی در مدارس، و درکـنـاِر آن،  جمهوری اسالمی و رواج هرچه بیشتر خرافه و کهنه
هـای رایـج در کشـور  ترین بحث پایمال شدن حقوق فرهنگیان، موضوع یکی از جدی

ماست. در روزهای نخست مهرماه، زمانی که هنوز هفته اول سال تحصیلی بـه پـایـان 
پـرورش در امـور  و مهرماه، نوشت: "مشاور وزیر آمـوزش ٨بود، خبرگزاری مهر،   نرسیده

هزار روحانی مبلغ به مـدارس  ۵های علمیه و آموزش و پرورش از اعزام  همکاری حوزه
 کشور خبر داد."

که فـرهـنـگـیـان مـورِد  پیش از این، و در آستانٔه آغاز سال تحصیلی جدید، در حالی
فِت سطح علمی آمـوزش، کـمـبـوِد کـالس و 

ُ
اعتماد کشور از طبقاتی شدن آموزش، ا

کردند، مشـاوِر  گفتند و اعتراض می معلم، و نیز پایین بودن سطح دستمزدهای خود می
در ”  مـذهـبـی هـای مناسبت“ پرورش اعالم کرد که، دبیرخانٔه  و اجرایی و پرورشِی آموزش

ویژٔه فرهنگیان ایجاد خـواهـد ”  علمیه های حوزه“ اندازی شده است و  پرورش راه و آموزش
نامه بـرای تـامـیـن  دنبال امضاء تفاهم پرورش به و شد. او همچنین تاکید کرد: "آموزش

 مالی جدید است."
هـای  بود: "در راستای تحقق سیـاسـت  شهریورماه، گزارش داده ١٣خبرگزاری ایلنا، 

نامه با دیگر  پرورش در دولت تدبیر و امید، معاونت پرورشی به دنبال امضا تفاهم و آموزش
های خوبی در  نهادها در جهت تامین منابع مالی جدید است... امیدواریم شاهد فعالیت

عرصه پرورشی و فرهنگی طی سال جدید تحصیلی باشیم." ناگفته پیداست که منـظـور 
ای مانند تشکیـل  های غیرآموزشی و غیردرسی پرورش، فعالیت و این مشاوِر ارشد آموزش

نظر، سخنـان یـکـی از  آموزی است. در تایید این  دانش”  بسیج“ های مذهبی و  کالس
شـهـریـورمـاه،  ١٣است. خبرگزاری ایسنا،   برانگیز پرورش توجه و معاونان وزارت آموزش

دارالـقـرآن در کشـور...  ۶٠٠نوشت: "تدوین سند جامع اقامٔه نماز در مدارس، احیای 
هـمـت مسـئـوالن  پرورش گفـت بـه و قرآن، محقرت و نماز آموزش کل معاوِن قرآِن ادارهٔ 

نماز کشور دورٔه آموزش ائمٔه جماعت برگـزار شـد و دسـتـاوردهـای خـوبـی  ستاداقامهٔ 
شـمـار  همراه داشت...  اقامه نمازجماعت ظرفیِت فرهنگـی مـهـمـی در کشـور بـه به
آموزان عالوه بر اقامٔه نماز، از رفتار و منش ائمٔه جـمـاعـت نـیـز الـگـو  رود... دانش می
های مدونی درجهت حضور ائمٔه جماعات در مدارس کشور طـراحـی  گیرند... برنامه می

خصوص در مدارس دخترانه از ائمٔه جمـاعـات روحـانـی خـواهـر دعـوت  است به شده 
عمل آمده تا در ساعات نماز جماعت فرصتی برای انتقال مفاهیم دینی و احکام برای  به

نوجوانان فراهم آورند... فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس با این سند (سند اقـامـه 
دقیقـه درهـنـگـام  ٣٠گیرد و در مدارس کشور باید  نماز در مدارس) شکل قانونمند می

ها تومان هزینه دربر دارد و پول  ها میلیون نماز، نماز جماعت برگزارشود." تمام این اقدام
ای مـانـنـد  هـای مـذهـبـی هنگفتی را به جیب روحانیوِن حکومتی، مدارس و مؤسسه

کنـد. حـیـف و  مؤسسٔه خمینی، وابسته به مصباح یزدی، و حوزٔه علمیٔه قم سرازیر می
نام فعالیت فرهنگی و مذهبی، از نمادهای فساِد مالی در رژیم  های کالن به  میل بودجه

پایه و غیـرعـلـمـی و  های بی ها تومان بودجه درحالی به برنامه فقیه است. میلیون والیت
پرورش با کسرِی بـودجـه و کـمـبـوِد  و یابد که وزارت آموزش گرایانه اختصاص می واپس

پرورش، درجـریـان  و اصغر فانی، وزیر آموزش رو است. علی کالس و محیط آموزشی روبه
پرورش استان کردستان، با صراحت اعتراف کرد کـه، کـمـبـوِد  و نشست شورای آموزش

  بودجه مانع از رشِد تحصیلی و افزایش کیفیت آموزش در مدارس سراسـر کشـور شـده
پـرورش مـقـرر  و هزار میلیارد تومان بودجٔه آمـوزش ٢١است. او گفت که، درسال جدید 

یابـد و  هزار میلیارد تومان به حقوق پرسنل اختصاص می٢١درصد از  ٩٩شده است که 
ماند. بایـد  های این وزارتخانه باقی می درصد از کِل این بودجه برای دیگر قسمت ١فقط 

هـا،  پرورش به وزیر، معاونان وزیر، مـدیـرکـل و یادآور شد که، بیشتر بودجٔه وزارت آموزش
 -پرورش اختصاص دارد و دبیران و آموزگاران و مشاورها، و روحانیوِن "شاغل" در آموزش

اند و قدرِت خـریـد  ازنظر دستمزد در مضیقه -طورکلی فرهنگیان شرافتمند و متعهد و به
عـالوه،  تر از نرِخ واقعِی تورم اسـت. بـه آنان مانند دیگر زحمتکشان فکری و یدی پایین

طوِرعمده مرکزهای مذهـبـی  سازِی آموزش و برپایِی مدارس خصوصی، که به خصوصی
کنند، امنیِت شغلِی فرهنگیان را نابود و پـایـمـال  ها را  اداره می و روحانیون حکومتی آن

 است. کرده 
فرهنگیاِن کشورمان، امنیِت شغلی، دستمزِد عادالنه و مطابِق نرخ واقعی تورم، حـِق 

گرایان از سیسـتـم آمـوزشـی  کردِن دست واپس بیمه و تامین اجتماعِی مناسب، و کوتاه
مانده  کشور را خواستارند. دبیران و آموزگاراِن متعهد، در چارچوب سیستم آموزشی واپس

اند! مواجه -ویژه نبوِد امنیِت شغلی به -هایی جدی  و معیوِب رژیم، با دشواری

مین سالگرد  ٩٧جشن بزرگ ادامه  رويدادهاي ايران ...

انقالب اکتبر در استکهلم 

سالروز انقالب سوسیالیستی اکتبر در تقویـم تـاریـخ جـنـبـش 
در .  کمونیستی تصویر ماندگاری را از خود برجای گذاشتـه اسـت

تبعید در کشور سوئد در چنین روزی کمونیستها دور هـم جـمـع 
. شدند تا با هم این واقعه بزرگ تاریخ بشری را به تصویر در آورنـد

پیروزی انقالب اکتبر و تحوالت ناشی از جامعه سوسـیـالـیـسـتـی 
اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از حوادث چهان را تحت تاثیر خود 
قرار داد. بطور مثال در سوئد به تحقق تحوالت از قبیل اعـطـای 
 حق رای به زنان، افزایش روزهای مرخصـی بـرای کـارگـران و

 بهبود رفاه اجتماعی شتاب بخشید. 
برای مردم مشتاقی با ملیت های گوناگون که در حومه شـهـر 

برنامه هـای .  استکهلم در محلی بنام خانه ملت جمع شده بودند
متنوعی از قبیل سخنرانی، ترانه و موسیقی، شعر خوانی، فـیـلـم 
کوتاه، مسابقه و . . . تدارک دیده شد، تا حاضران شب فـرامـوش 
نشدنی را در خاطر نگهدارند. استفان لیندگرن، سردبـیـر مـجـلـه 

، در مورد علل و تاثیرات جـهـانـی انـقـالب ”آنالین روسیه پست“
 اکتبر، صحبت کرد. 

روبرتو مونوس، دانشجوی شیلیایی سابق که در دومیـن شـهـر 
، تحصیل می کرده است در مورد آموزش "بزرگ اوکراین، "خارکف

در کشور شوراها گفت که چگونه بسیاری از جوانان از کشورهـای 
در حال توسعه در دانشگاه لومومبا در مسکو به تـحـصـیـل مـی 
پرداختند. اجرای قطعات برجسته ای از اپرا و مـوسـیـقـی مـلـی 
روسیه توسط آرینا شوچنکو شوکویست و گروهی از خوانندگـان و 
هنرمندان که در استکهلم جمع شده و با او همکـاری دارنـد، از 

 دیگر برنامه های این شب بیادماندنی بود
در جلسه بیانیه احزاب کمونیستی و کـارگـری اروپـا کـه بـه  

مناسبت انقالب اکتبر صادر شده بود در اختیـار حـاضـران قـرار 
گرفت. این بیانیه با گفته های لنین در باره انـقـالب آغـاز شـده 

مهم این است که یخ ها شکسته شده اسـت، راه بـاز و “است: 
بـرگـزار کـنـنـدگـان ایـن جشـن احـزاب “ رویکرد روشن است

کمونیست: سوئد، یونان، شیلی، بولیوی، اکوادور، یـونـان، پـرو، 
عراق، و حزب توده ایران بودند.
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 کوتاه به
ً
تر شده است، و در راستاِی  طوِر محسوسی وخیم دورٔه نسبتا

مان،  های مجاور میهن ویژه در منطقه افروزی، به گری و جنگ نظامی
 سیر کرده است.  

در دورٔه پس از برگزاری “  ها در جهان بررسِی رونِد تحول”هدف از 
مان، برجسته کردِن عنصرها و اجزائی است که  کنگرٔه ششم حزب

ها بر  ارتباِط ذاتِی این رویدادها با یکدیگر و تاثیرگذارِی متقابِل آن
ای را که بناگزیر   جهانی ِهای اساسی یکدیگر را نشان دهد و رونِد تحول

شوند را معرفی کند.  مان مرتبط می های سیاسی در میهن با تحول
های  حزب توده ایران بررسِی دقیق و درِک عنصرهای کلیدِی تحول

داند، بلکه بر  جهان در دورٔه مورد گزارش را نه فقط الزم و آموزنده می
لنینیستی خود، موشکافِی  -بینِی علمی و مارکسیست پایٔه جهان

ها  های عمده و ردیابِی آن المللی فعل و انفعال ها و چارچوب بین زمینه
بیند. ارزیابِی   را در عرصٔه سیاست و اقتصاد کشورمان ضروری نیز می

های اخیر، و  های سیاسی در وضعیِت ویژٔه خاورمیانه، در ماه تحول
 ٢۵آمریکا به خاورمیانه در  متحدهٔ  شروع سومین تهاجم نظامی ایاالت

گرایانه و ماجراجویانٔه  های نظامی جانبٔه سیاست سال اخیر، و تاثیِر همه
های سیاسی در کشور ما، از  گیرِی تحول امپریالیسم در منطقه بر جهت

 مرکزی، ضرورت حیاتی دارد. سوی پلنوم کمیتهٔ 
ویژه از این منظر اهمیت دارد که برخی از نیروهای سیاسی و  این امر به

تحلیلگران در کشور ما، برخالِف شواهد تاریخی انکارناپذیر، و بدون 
ویژه در منطقٔه خاورمیانه، وجوِد  های کنونِی جهان و به توجه به تحول

کنند، و لزوِم مبارزه با امپریالیسم را برآمده از  امپریالیسم را نفی می
نظِر آنان برحق و موجِه  های به گیری از موضع“  چپ”درِک ناقِص 

کنند. از سوی  شان، تلقی می کشورهای غربی در دفاع از منافِع ملی
ها و  دیگر، برخی از نیروها و تحلیلگران سیاسی نیز، برخالف تجربه

، در لزوِم درِک ١٣۵٧های جنبش مردمی در برهٔه انقالب بهمن  درس
پیوستٔه مبارزه در راستاِی گذار از دیکتاتوری به مرحلٔه  هم های به جنبه
و در ارزیابِی  شوند َروی می دموکراتیِک تحّوِل اجتماعی دچار چپ ملی

اهمیت مبارزٔه ضدامپریالیستی در کلیت فعالیت نیروهای مترقی، 
هایش نسبت به  گیری ُبعدی دارند. حزب تودٔه ایران در موضع دیدی تک

طوِرمکرر، تالش کرده است نقش  های کنونی جهان، به تحول
های  های امپریالیستی و پیامدهای چندجانبٔه آن را از زاویه سیاست

 گوناگون مورد  توجه قرار دهد.

 دارِی جهانی ادامٔه بحراِن سرمایه
اقتصادی  -مرکزی در شرایط بحراِن عمیق مالی نشسِت کنونی کمیتهٔ 
شود. در سندهای مصّوب کنگرٔه  داری برگزار می کشورهای سرمایه

سابقٔه  های تأثیرگذار در بحراِن بی ششم حزب تودٔه ایران، عامل
که هنوز هم ادامه  -تا کنون ٢٠٠٨داری از سال  اقتصادهای سرمایه

بحران را... ”با دقت بررسی و تحلیل شده است.  حزب ما این  -دارد
ب... بحراِن اضافه

ّ
انباشِت سرمایه... و  محصوِل عملکرد همزمان و مرک

ارزیابی کرد و اعالم کرد که “  داری تولیِد سرمایه همچنین بحران اضافه
داری از حِل برخی  سابقٔه کنونی نمایشگر ناتوانِی سرمایه بحران بی”

های  های سیستماتیک و خالص کردن خود از نارسایی تناقض
های آن را زیر عالمت سؤال جّدی قرار  ای است که قابلیت اساسی

های مالی، بانکی و اقتصادی بحران کنونی...  داده است. جنبه
نمایشگر تضادهای ساختاری و سیستماتیک بودِن این بحران است. 
ناتوانی در حل یا تخفیِف این بحران در پنج سال گذشته، انعکاس 

 “داری است. محدودیِت تاریخِی نظام سرمایه
های جهان در طول یک سال و نیم اخیر، صّحِت این  روند تحول

رغِم تبلیغاِت  داری، به دهد. اقتصادهای سرمایه ارزیابی را نشان می
های  ها مبنی بر از سر گذراندِن رکود و ظهور جوانه ُپرسروصدای آن

هایی از رشِد باثبات  اند نشانه رشد و بازگشت به شرایط عادی، نتوانسته
را ارائه کنند، و این در حالی است که با ادامه دادن و شدت بخشیدن 

های ریاضِت اقتصادی، درعمل، همٔه باِر هزینٔه بحراِن  به سیاست
بر اساس آخرین اندازند.  مالی را به دوش زحمتکشان جهان می سرمایهٔ 

گزارش های منتشر شده در هفته های جاری، اقتصاد آلمان، که 
نیرومند ترین واحد اقتصادی در اتحادیه اروپاست دوباره وارد دور 

جدیدی از رکود اقتصادی شده است و می تواند در دو سال آینده این کشور و در نتیجه 
 مالی رو به رو کند.-اتحادیه اروپا را با دور جدیدی از بحران های اقتصادی

گویند که سران  داری در حالی از بهبوِد اقتصادی سخن می بلندگوهای سرمایه
 –داری، لزوِم بازپس گرفتِن دستاوردهای اجتماعی کشورهای پیشرفتٔه سرمایه

کشند. کشورهای  وقفه پیش می اقتصادی زحمتکشان را برای تثبیت رشد اقتصادی بی
ی و  گذاری های دولتی به سرمایه جای اختصاص دادن بودجه داری به سرمایه

ّ
هاِی مل

 -رفت از این بحران درحکِم راهی عملی برای برون -افزایش میزان اشتغال همگانی
های خصوصی  و تزریِق پول به بانک“ های تسهیِل پولی سیاست”های ریاضتی و  برنامه

معناِی توزیع الکترونیکی پول است. به این  به“  تسهیِل پولی”اند.  را درپیش گرفته
ی بپردازد، درعمل، بخش  جای اینکه دولت به کار برنامه ترتیب، به

ّ
ریزی مدّوِن مل

های کالِن مالی، مأموریت و مسئولیت  بانکی، یعنی سرمایه -خصوصِی مالی
را “ اقتصاد بازار”در “ عرضه و تقاضا”اصطالح قانون  اختصاص دادِن منابع بر اساس به

 ١٩٠کشور از  ١٣٣، “برنامٔه توسعٔه سازمان ملل”گیرند. بر اساس گزارش  عهده می به
گذاری مستقیم را  های دولتی خود برای سرمایه کشور عضو سازمان ملل، بودجه

 اند.  کاهش داده یا قطع کرده
 ٢٠١٣کار، در سال گذشتٔه میالدی ( جهانِی  ِبنا بر گزارِش سازمان

ً
میلیون  ٢٠٢) رسما

میلیونی عدٔه بیکاران در مدت  ۵نفر در جهان بیکار بودند. این رقم نمایشگر افزایش 
اند که  داری مدعی یک سال است، و این در حالی است که کشورهای سرمایه

اقتصادهای آنان دورٔه رکود را پشِت سر گذارده است.  آمار های منتشر شده در ماه 
های اخیر حاکی از متمرکز شدن فقر در دهک پایین و ثروت در دهک باالی جمعیت 

داری و  سال از قربانیان اصلی بحراِن اقتصادی سرمایه ٢۵است. جوانان زیر 
میلیون جوان بیکار در سال   ٧۴٫۵ها هستند.  سازی های بازار آزاد و خصوصی سیاست
درصد  ١٣٫١جویاِی کار بودند. میزاِن بیکاری در میان جوانان در جهان بالغ بر  ٢٠١٣

سال به باالست. دلیل  ٣٠بود که نزدیک به سه برابر میزاِن بیکاری در میان گروه سّنی 
ت این امر آن است که عامل

ّ
داری  سرمایه ٢٠٠٨های بنیادی بروِز بحراِن سال  ها و عل

داری  اند. در حالی که در کشورهای سرمایه جهانی هنوز اثرگذارند و از میان نرفته
انباشِت سرمایه همچنان  پیشرفته انحصاری شدِن تولید ادامه دارد، وضعیت اضافه

شود، و کارگران  هاِی بانکی همچنان متمرکزتر می تر شده است و انباشِت سرمایه وخیم
و قشرهای زحمتکش نیز با سقوط بیشتر دستمزدها و بدتر شدِن شرایط زندگی 

داری به صورتی است  رویند. در دورٔه مورد گزارش، موازنٔه قدرت در جهاِن سرمایه روبه
آلمان، درمقام رهبر بالمنازِع اقتصادی در اتحادیٔه اروپا، قدرِت برتر  فدرال که جمهوری

 کنترل دالر،  متحدهٔ  در این بلوک امپریالیستی است. از سوی دیگر، ایاالت
ً
آمریکا عمال

المللی را دراختیار خود  امور کلیدی، فناوریها و ابزار اصلی مربوط  به سیستم بانکی بین
باید  کنندٔه امپریالیسم جهانی می دارد، و از این روی، آن را همچون مرکز و قدرِت تعیین

 ارزیابی کرد.
از لحاظ راهبردی (استراتژیک)، آمریکا با طرح کردن دو پیمان تجاری عمده در 

ای را برای تأمین و تحکیم کنترلش بر اقتصاد جهان آغاز  های اخیر، تهاجم تازه سال
در حال  -کرده است.  یکی از این دو پیمان، اقتصادهای عمدٔه منطقٔه اقیانوس آرام

گیرد. پیمان دیگر، بازارهای آمریکا و اتحادیٔه اروپا  را در بر می -استثنای چین حاضر به
نامٔه تجاری،  کند.  این دو توافق را در یک منطقٔه تجاری واحد به یکدیگر متصل می

رفته، بیش از دو سّوم بازار جهانی را زیِر پوشِش خود دارند. برخی اظهارنظرها  هم روی
دهند که هدِف  روشنی نشان می از سوی طراحان اقتصادی آمریکا و اتحادیٔه اروپا به

ای است  هایی تهیه و تنظیم چارچوبی قانونی برای تجارت جهانی بلندمدِت چنین طرح
های آمریکایی را برای نفوذ در  که میدان رقابت را برای چین تنگ کند و توانایِی شرکت

 های اقتصاد چین به حداکثر برساند.  همٔه جنبه
گذاری  ای) دیگر، با سرمایه ای (استراتژیکی آمریکا، در اقدام راهبردی متحدهٔ  ایاالت

عظیم در تولید گاز صنعتی در خاک این کشور [طرح شیل]، در صدد دستیابی به 
خودکفایی در تأمیِن انرژی برای پاسخگویی به مصرف داخلی برآمده است. دست یافتن 

دهد که با ِاعماِل کنترل بر منابِع انرژی در  به این هدف، به آمریکا این توانایی را می
های  بتواند در برخورد با قدرت -فارس و از جمله در خلیج -های گوناگون جهان منطقه

های اقتصادی و دیپلماتیک مؤثری که  امپریالیستی رقیب در اروپا و خاور دور، از اهرم
داری قدرتمند و پیشرفتٔه جهان  در اختیار دارد استفاده کند. کشورهای سرمایه

شان را بر مبناِی الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی  اند که اقتصاد سیاسی همچنان مصّمم
در  نگه دارند، به این امید واهی که بتوانند از بحران جاری جان سالم به“ بازار آزاد”برای 

ها و قشرهای  گیرِی اقتصادی برای اکثر طبقه برند.  تردیدی نیست که این سمت
بار خواهد بود و همٔه بار هزینٔه ادامٔه آن به دوش زحمتکشان  اجتماعی جامعه زیان

 ٢٠١۴خواهد افتاد. گزارش ساالنٔه سازمان ملل متحد دربارٔه توسعٔه انسانی در سال 
های اخیر، کاهش  های رشد توسعٔه انسانی، در سال کند که، شاخص فاش می

درصِد مردم جهان در معرض تهدید فقر  ١۵اند. بر اساس این گزارش، بیش از  داشته
 چندجانبه قرار دارند.

7ادامه  در صفحه ، مستلزم نقض و “بازار آزاد”دیکتاتورِی 

ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...
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های اجتماعی خواهد  فرسایِش باز هم بیشتر حقوِق دموکراتیک و آزادی
دارِی قدرتمند در اتحادیٔه اروپا  های حاکِم کشورهای سرمایه بود، و طبقه

ها و راهکردهای  و آمریکای شمالی را هرچه بیشتر به سوی سیاست
 ضددموکراتیک خواهد راند.

از سوی دیگر، تداوم الگوی اقتصادی بر محور بازار آزاد، بر 
تر متکی خواهد بود، که از لحاظ  گرایی هرچه بیشتر و گسترده مصرف

ای  های علمی اکنون نشانه محیط زیست قابل دوام نیست. هم
تردیدناپذیر و روشن از واقعی بودِن روند گرمایِش زمین وجود دارند،  

“ بازار آزاد”هایی که از سوی آنانی که از ادامٔه الگوی نولیبرالی  نشانه
شوند.  گردند و نادیده گرفته می برند، انکار می ای می سودهای افسانه
وهوایی یا اقلیمِی چند دهٔه اخیر پیامدهای ویرانگر و  تغییرهای آب

های سهمگین و خشکسالی و  ها و توفان باری مانند سیل فاجعه
هم ریختن شرایط زیسِت  ها و به سوزی و اسیدی شدن اقیانوس جنگل

های ناخواستٔه مردم دربر  خانمانی و مهاجرت جانوران و گیاهان و بی
طورجّدی شرایط زیست بر روی کرٔه زمین را تهدید  اند و به داشته
 ٣٠کنند.   تظاهرات مردمی صدها هزار نفری، در روز یکشنبه  می

تر در  ، در شهرهای مختلف جهان، و از همه بزرگ١٣٩٣شهریورماه 
شهر نیویورک، محل برگزاری نشسِت سراِن کشورها دربارٔه تغییرهای 

های  اقلیمی،  با شعاِر ضرورِت توجِه فوری به افزایش میزان گاز
ای و مسئلٔه گرمایِش زمین، لزوِم نجات و حفِظ محیط زیست، و  گلخانه

المللی در مسیِر  های ملی و بین گیری در سطح مبرم بودن تصمیم
منظور متوقف کردن روند ُپرشتاب تخریب محیط  هایی کارآ به اقدام

زیست، در واقع واکنِش مردم جهان به وضعیت اقلیمی خطرناک کرٔه 
های بزرگ به این خطر بود. در نیویورک،  توجهی دولت زمین و بی

های اطراف مقر سازمان ملل  هزار نفر در خیابان ۴٠٠جمعیتی در حدود 
پیمایی کردند، که در بین آنان، حضور فعاالن محیط زیست،  متحد راه
های کارگری و  های ضدجنگ، دانشجویان و بومیان، اتحادیه جنبش

های اجتماعی، چشمگیر بود.  کارمندان دولت، و دیگر فعاالن جنبش
پیمایی  مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز در این راه آقای بان کی

شرکت داشت. در نشسِت سران دربارٔه شرایط اقلیمی کرٔه زمین، که روز 
شنبه اّول مهرماه برگزار شد، شماری از فعاالن اجتماعی و  سه

 نهاد نیز شرکت داشتند. های مردم سازمان
بدوِن  -که تنها هدفش کسِب حداکثِر سود است -اقتصاِد بازاِر آزاد 

توجه به خطرهای موجود برای محیط زیست از پذیرش یا اجراِی هرگونه 
های فسیلی،  آور ناشی از سوخت تعهدی در مورد کاهش گازهای زیان

زند،مسئوِل اصلِی روند  اکسید کربن و متان، سرباز  می مثل گازهای دی
 تخریب محیط زیست است.

 گری است! امپریالیسم، خواهان و حامِی جنگ و نظامی
سال از  ٧۵صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اّول و گذشِت نزدیک به 

آغاز جنگ جهانی دّوم، امروزه امپریالیسم در حال کشاندن جامعٔه 
 سابقه است.  بار در ابعادی بی بشری به سوی جنگی دهشتناک و فاجعه

آمریکا در مسیر تحکیم و تثبیت هژمونِی  متحده های ایاالت سیاست
هرروز  -“نظم نوین جهانی”بر اساِس دکترین  -اش استیالجویانه

ها هزار انسان  کند و ده نظامی جدیدی برپا می -های سیاسی تنش
کند که در اساس  رو می هایی  روبه گناه را با فاجعه بی

های  های تحول اند. صلح جهانی یکی از قربانی شدنی گیری پیش
متحده بر ادامٔه دکتریِن  خطرناک و منفِی برآمده از اصرار سراِن ایاالت

های پس از  تواند باشد، دکترینی که در سال می“  نظم نوین جهانی”
سال اخیر  ٢۵گذاری شد و در طول  فروریزِی اتحاد شوروی پایه

بر جغرافیای سیاسی اروپای شرقی،   ای و گسترده تأثیرهایی پایه
، گرچه “نظم نوین جهانی”جا نهاده است.  خاورمیانه، و آفریقا به

هایی ویرانگر در اروپای  های خونین قومی، و جنگ ثباتی، درگیری بی
همراه داشته است، از سوی دیگر با ثروت  شرقی، خاورمیانه، و آفریقا به

های انحصاری و  حدوحصر، محوِر رشِد کمپانی هایی بی آفرینی
عدالتی و پایمال کردِن  چندملیتی بوده است و برای تداوم این رشد، بی

پیش  کند، به های عظیم انسانی را تشویق می حقوق دموکراتیک توده
کند. تازاند، و  بر جهان تحمیل می می

المللی شده است. آمریکا و  ثباتی و ناامنی وضعیتی معمول در عرصٔه بین امروزه، بی
اش در حال تحکیم اتحادی سیاسی و نظامی در پیمان تجاوزگر  متحداِن نظامی

های  اجالس ساالنٔه ناتو که در نیمٔه اّول شهریور امسال زیر مراقبتاند.  ”ناتو“
در ولز (یکی از کشورهای چهارگانٔه تشکیل دهنده “  نیوپورت”در شهر   امنیتی ویژه

بریتانیا) برگزار شد، در مورد گسترش دادِن پوشش و فعالیت این پیمان به شرِق اروپا 
هایی گرفت. کشورهای امپریالیستی  و تا مرزهای فدراسیون روسیه، تصمیم

دهند. حمایِت آمریکا و  گری ادامه می همچنان به مسابقٔه تسلیحاتی و رویکرد نظامی
ریزی برای دخالت، تجاوز و  اتحادیٔه اروپا از نیروهای فاشیستی و تروریستی، برنامه

 ازپیش حساب شدٔه دامن زدن به تنش و بی
ً
ثباتی در  جنگ، با هدِف دقیقا

اکنون  -از اوکراین گرفته تا کشورهای خاورمیانه -های گوناگون جهان منطقه
 آشکار به

ً
خود گرفته است. به باور حزب توده ایران کودتای نیروهای  صورتی کامال

راست افراطی در اوکراین با سناریوی تنظیم شده از سوی ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا شرایط فوق العاده خطرناکی در مجاورت مرزهای روسیه ایجاد کرده 

یورش و غیر قانونی کردن  است.عملکرده گسترده و علنی نیروهای طرفدار فاشیسم،
حزب کمونیست اوکراین و فشار بر نیروهای مترقی این کشور جای هیچ شک و 
خوشبینی ای درباره برنامه های امپریالیسم در این منطقه و تبعات خطرناک آن 

 باقی نمی گذارد. 
آمیز  ها در جریان رخدادهای فاجعه عملکرد کشورهای امپریالیستی و متحدان آن

یک سال گذشته در اوکراین و خاورمیانه، تهدیدی جدی برای صلح جهانی در زمانی 
تواند به نابودِی نوع بشر  ای جدید می است که برافروخته شدِن آتش جنگ جهانی

منجر شود.  تجاوزگری عریان اسرائیل برضِد مردم و سرزمین فلسطین، و گستراندِن 
قدم اشغاِل استعمارگرانٔه فلسطین از سوی دولت صهیونیستی  به حساب شده و قدم

حاکم بر اسرائیل، ادامٔه حضوِر نظامِی غیرقانونی آمریکا و متحدانش در عراق، 
ای زیر لوای حاکمیت نیروهای  ومرجی قبیله کشاندِن کشور لیبی به یک هرج

وسیلٔه  پرده در سوریه به جهادی و اسالمگرایان سلفی، پشتیبانی از دخالِت نظامِی بی
دیده از سوی کشورهای امپریالیستی همراه  شده و آموزش نیروهای تروریستِی مسلح

فارس، افزایِش  های ارتجاعی حاشیٔه خلیج نشین با پشتیبانِی مالی شیخ
گری در  سابقٔه نظامی های نظامی در آفریقا، رشِد بی ها و عملیات گری مداخله

طوِرفزاینده هدف قرار دادِن چین درمقام دشمِن بالقوه، دامن زدن به  خاوردور و به
التین،  ثباتی و شدت بخشیدن به آن در ونزوئال و دیگر کشورهای آمریکای بی
ها با  دار کردِن درگیری منظوِر دامنه وجود آوردِن َجِو درگیری در اوکراین به به

فدراسیون روسیه، همگی، بیانگر کوشش آشکاِر امپریالیسم در گستردن و افزودن 
 به تجاوزگری است.  

آمیز مردم  های مسالمت توان دید و دریافت که چگونه تظاهرات طوِروضوح می به
جمهور سابق  به دولت ضدملی و  فاسِد یانوکوویچ (رئیس اوکراین در اعتراض 

های مستقیم و غیرمستقیم  آمریکا و استفادٔه آن از  اوکراین) در نتیجٔه دخالت
نیروهای ماورای راست و فاشیست، به بحرانی خطرناک، تا مرز تجزیٔه اوکراین، 

های سنگین اقتصادی به روسیه و رویارویِی سیاسی  منجر شده است. تحمیِل تحریم
نیز بخشی از همان  -در پی رویدادهای اوکراین -آمریکا و متحدانش با این کشور

های راهبردِی آمریکا و متحدانش به منظوِر در تنگنا قرار دادِن نظام  برنامه
اقتصادی و سیاسی روسیه است. از یک سو تضادهای موجود بین کشورهای 

ویژه میان آمریکا و آلمان، و از سوی دیگر استقالل نسبِی  امپریالیستی، به
های نیروهای سیاسی و اجتماعی محلی اوکراین، و همچنین  ها و حرکت سیاست

ی و فرهنگی مردم آن کشور در   واکنش هاِی دیرینه و کنش وجوِد وابستگی
ّ
های مل

ها، در  های انسانی و به وجود آمدن تنش ها و فاجعه یافتِن درگیری  گیری و اوج شکل
اند. های گوناگون تأثیرگذار بوده های  اوکراین از جنبه تحول

خاورمیانه در مرکز توفان

های بغرنج منطقٔه خاورمیانه در دورٔه مورد گزارش، نمونٔه مشخصی از  تحول
جانبٔه  های آن در جهت تثبیت حاکمیت همه گری امپریالیسم و ادامٔه تالش نظامی

خود بر منطقٔه خاورمیانه است. آمریکا کنترل منطقٔه خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر 
منافع استراتژیک خود، و از جمله به منظور دستیابی کامل به منابع انرژی و نفت و 

به منظور “  طرح خاورمیانٔه جدید”داند.  گاز منطقه، نه فقط ضروری بلکه طبیعی می
های استراتژیک کنونی آمریکا و متحدان ناتویی آن و با هدِف  بازچینِی سیاست

های  کنترل اقتصادی و سیاسی خاورمیانه،  در اسناد مصوب کنگرٔه ششم و پلنوم
های امپریالیسم برای  اند. سیاست گذشتٔه حزب تودٔه ایران بررسی و تحلیل شده

از  -اش در سراسر منطقٔه وسیع خاورمیانه تأمین و گسترِش سرکردگی (هژمونی)
حساب شده و همخوان با  -عراق گرفته تا افغانستان، از مصر و لبنان گرفته تا ایران

است. بازچینِی “  طرح خاورمیانٔه جدید”
سیاست آمریکا در جای خود بر رونِد 

ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...
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ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...
های کلیدِی دروِن کشور ما نیز تأثیر گذاشته است و از این پس نیز  تحول

سازِی نقش سیاسی و نظامی جمهوری  تأثیر خواهد گذاشت، زیرا جا
برای تأمیِن   -“طرح خاور میانٔه جدید”آمیِز  اسالمی ایران در سیِر موفقیت

کننده  عاملی تعیین -طور برای دواِم رژیم والیت فقیه منافع آمریکا و همین
 است. 

تواند به صورتی  ادامٔه گزینٔه تهاجم نظامی در منطقه از سوی آمریکا، نمی
بهینه به منافع حیاتِی راهبردی، عمومی و مشترک امپریالیسم در منطقه 

گوِی  تنهایی جواب خدمت کند. از یک سو، تواِن نظامی آمریکا به
ها و منافع کالن امپریالیستی نیست، و از سوی  های سیاست ضرورت

دیگر، هر حرکت بزرگ نظامی و تهاجمی آمریکا پیامدهای سیاسی و مالی 
در چارچوِب  -گذاران آمریکا سنگینی دربر دارد که توجیه آن برای سیاست

 .برانگیز است چالش -منافع راهبردِی جهانی آمریکا
دهند که سیاست آمریکا در منطقٔه خاورمیانه و شمال  شواهد نشان می 

ها، و  های موجود بیِن نیروها و دولت آفریقا، بر اساس استفاده از تنش
بستان] با این یا آن نیرو در مسیِر مدیریِت  تلفیقی از رویارویی و تعامل [بده

توازِن نیرو در سطح کالن، در حال تغییر و دگردیسی است، تغییر و 
تواند سیاست آمریکا درمورد اسرائیل را هم حتی دربر  ای که می دگردیسی

های بیرونی و  بگیرد. آمریکا با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کنش
های داخلی پنج قدرِت اصلِی منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر و  تحول

را با  -از افغانستان تا شاخ آفریقا -تواند تحوالت منطقه  پاکستان) می
 .استراتژِی کالِن جهانی خود هماهنگ کند

تغییِر عملکرِد آمریکا در منطقه و کاستن از رویکردهاِی نظامِی تجاوزگرانه 
ها، وارد آوردِن  ها با دیپلماسی، و در کناِر این و جایگزین کردِن آن

ی میهن ما، به ضربه
ّ
وجود  دلیِل به های شکنندٔه اقتصادی به اقتصاد مل
جامعٔه ”خاطر خشنود کردن  آمدِن نرمش در سیاست آمریکا یا به

دلیِل تفاوت  دوستی آمریکا، و همچنین به یا بر پایٔه صلح“  المللی بین
های)  کاران (نئوکان های شخصی باراک اوباما با نومحافظه دیدگاه

 
ً
دارودستٔه جورج بوش نیست. حضور و عملکرِد آمریکا در منطقه، اساسا

هدف صیانت از منافع  دارِی جهانی با برآمده از مرحلٔه امپریالیستِی سرمایه
داری پیشرفته است. حضوِر آمریکا  سیاسی کشورهای سرمایه -اقتصادی

گرایی خشن یا رویکرِد  شکِل نظامی نظر از اینکه به صرف -در خاورمیانه
های ضدانسانی درآید، همواره عاملی  دیپلماتیک و یا ِاعماِل تحریم

 .بوده است و خواهد بود آفرین در منطقه  تنش
های خاورمیانه یا  تریِن تهدید در برابر آمریکا و متحدانش، معضل بزرگ 

در ایران نبوده و نیست، بلکه امکان “  اسالم سیاسی”خطِر ادامٔه حکومِت 
شامل کشورهای: برزیل، “(بریکس“رشد هرچه بیشتر اقتصادِی گروه 

تر چین) در تعامل  مهم  روسیه، هندوستان، آفریقای جنوبی و از همه
اش در خاورمیانه، و به دنبال آن، باال رفتِن نفوِذ سیاسِی این  اقتصادی

کشورها است. درنتیجٔه این رشد اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی، 
در آینده به صورت قطِب قدرتمنِد مخالفی در برابر  تواند می”بریکس“

م کند. ادامه یافتِن  فرایند تغییر توازِن اقتصاد جهانی به 
َ
آمریکا قد َعل

سوی افزایش حجم انباشِت سرمایٔه تولیدی، و  در پِی آن، رشِد تولیِد 
ی کشور

ّ
که  -، اقتصادهاِی آمریکا و اروپا را”بریکس“های  ناخالص مل

هنوز  ٢٠٠٨دارِی مالی در  نزدیک به شش سال پس از بحران سرمایه
های عظیمی  با چالش -طورِکامل از رکود شدید خارج شوند اند به نتوانسته

 ١٣٧۶که از سال   -“پروژٔه قرن جدید آمریکا”رو کرده است. بر اساس  روبه
های استراتژیک آمریکا در پهنٔه  پایٔه سیاست خورشیدی تا کنون سنگ

َبر -جهانی  بوده است
َ
قدرت اقتصادی، سیاسی، و  آمریکا ظهوِر هیچ ا

ای را تحمل نخواهد کرد.  برای مثال، کشوری مانند چین،  نظامی
داری  یی از استقالل نسبی از مداِر سرمایه ابرقدرتی اقتصادی، که با درجه

ای  سرعت در حال رشد است، برای آمریکا خطر حیاتی جهانی به
توان به این  آید. در اینجا می شمار می ایدئولوژیک، سیاسی، و اقتصادی به

دلیِل مرحلٔه رشد صنایع و تولید در اقتصادهای  نتیجٔه منطقی رسید که، به
ویژه در اقتصاد چین، کارآترین  ، به“)بریکس“نوظهور (اقتصاد کشورهای 

انداختن بر منابِع انرژی  ها، دست وسیلٔه آمریکا و متحدانش برای مهار آن
تر  شان و درکنترل گرفتِن این منابع است. برجسته و منابِع مواد خام کلیدی

گذاران  شدن اهمیِت راهبردِی (استراتژیِک) خاورمیانه برای سیاست
شود.  سیاسِت کنترِل منابع  ناشی می  آمریکا از همین

های امپریالیستی در قبال منطقٔه بسیار حیاتی و استراتژیِک  های محفل سیاست
 تحول می

ً
ها،  یابند، و در رونِد این تحول خاورمیانه، متناسب با تغییِر شرایط، دائما

منظوِر پیشگیری از  به“  اسالم سیاسی”گیری از طیف رنگارنگی از نیروهای  بهره
ای از  قدرت یافتن نیروهای مترقی و ملی در این منطقه، بخش عمده

های این منطقه بوده است.  های آمریکا و متحدانش برای تحول ریزی  برنامه
دلیِل شکِل مخدوش گذارشان از  کشورهای منطقٔه خاورمیانه تا شاخ آفریقا، به

دارِی وابسته، در قرن  اقتصادی به سرمایه -های کهنٔه اجتماعی بندی صورت
های اجتماعی و سیاسی پرشماری مبتالیند، و  اکنون نیز، به بغرنجی گذشته و تا هم

های امپریالیستی و  های محفل سادگی به آلت دست سیاست به همین دلیل، به
 یک ارتجاِع محلی تبدیل می

ً
ای با  بارٔه نیروهای اسالمی ارتجاعی شوند. ظهور ظاهرا

گیرِی آمریکا و متحدانش از این  در چند ماه گذشته، و چگونگِی بهره“  داعش”ناِم 
باره،  های بارِز این آلت دست بودن است. در این  نیروها، یکی از نمونه

برانگیز است.   توجه ”داعش“گراِی ترکیه نسبت به  های دولت اسالم گیری موضع
در  و حمایت از آن، ”داعش“های رسمِی ترکیه با  شواهد مشخصی از ارتباط

های اخیر و تا آخرهای شهریورماه جاری دردست است. درنِگ دولت ترکیه در  سال
شده از سوی آمریکا و فرانسه  دهی المللِی سازمان بین“  ائتالف بزرگ”پیوستن به 

صورت  های اخیر، به ازجملٔه همین شواهد است. ترکیه، در ماه ،”داعش“برضِد 
در  -”کوبانی“را در حمله به منطقٔه “  داعش“شده ای دسِت نیروهای  حساب

رد که زیر بمباران  -کردستان سوریه
ُ
باز گذاشته است و مرز هایش را بر شهروندان ک

اش، از  پیمانان ناتویی متحده و هم ایاالت اند، بسته است. ”داعش“و حملٔه نظامی 
ردهای سوریه برای مقاومت کارآ دربرابر یورش ددمنشانٔه 

ُ
“ داعش“مسلح کردن ک
اند. مصوبٔه  پارلمان ترکیه، در میانٔه مهرماه، و اعالم رسمِی پیوستِن  خودداری کرده

ای تنظیم شده است که دسِت این کشور و  گونه ، به“ائتالف بزرگ”ترکیه به 
فارس را در مسیِر ادامٔه  پیمانانش در ناتو و در کشورهای حاشیٔه خلیج هم

های سوریه باز  های ماجراجویانه و خطرناکش در ارتباط با درگیری سیاست
چنین مصمم است که از راِه حضورش در  رسد که ترکیه هم نظر می گذارد.  به می

هدِف عملی کردِن ادعاهای  به -رویدادهای سوریه و اقدام نظامی در این عرصه
ردنشیِن سوریه ارضی

ُ
گیری کند.  اینکه چگونه  بهره -اش نسبت به منطقٔه ک

نیروهای وابسته به یک سازمان تروریستی در عرض چند هفته توانسته اند ارتش 
عراق را مغلوب کنند و بخش های وسیعی از خاک این کشور را تسخیر کنند و 

های  شان را اعالم و مستقر کنند، فقط در چارچوِب سیاست “خالفت اسالمی”
تواند تحلیل  شده از سوی امپریالیسم در منطقه، در سه دهٔه اخیر، می درپیش گرفته

های سیاسِی زیِر  های مهم نیرو ، پیروزی“داعش“الساعٔه  خلق“  ظهورِ ”شود. 
، و “العمل سریع”آساِی آن به ارتشی  فرماندهِی آن در عراق، تبدیِل برق

درنِگ نیروهای میلیشیای  با مسلح کردِن بی ”ظهور“های ناشی از این  العمل عکس
از سوی “  دولت خودمختار کردستان عراق“های زیِر فرماندهِی  نظامی و پیشمرگه

در “  ناتو“، و ورود مستقیم نیروهای نظامی کشورهای “ناتو“کشورهای عضِو پیمان 
طوِربالقوه تجدیدنظر در جغرافیاِی سیاسِی منطقه را در دستورکار  ها، به درگیری

های تجاوزگرانٔه  را در اساس مولوِد سیاست“  داعش“دارد. حزب تودٔه ایران، 
اش بر آن، و  جانبه امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه با هدِف تثبیِت هژمونِی همه

گیرِی نیروهای چپ و  ملی در منطقه،  موازاِت این هژمونی، ممانعت از قدرت به
اهدایِی  َبَرد، کار می به ”داعش“هایی را که  کند. باید توجه کرد که سالح ارزیابی می

های چهار  به نیروهای جهادی و سلفی در جریان درگیری“  ناتو“کشورهای عضو 
عربستان سعودی، قطر و   از سوی ”داعش“اند. منابِع مالی  سال اخیر در سوریه

با “   ناتو“های دولت ترکیٔه عضِو  بستان امارات متحده تأمین می شوند،  و بده
 مستندند. سخنان  ،”داعش“

ٌ
جمهوری آمریکا، در  ، معاون ریاست“جو بایدن“کامال

گیری از شرایط  باره افشاگرند. اکنون این تحلیل که: با بهره مهرماه، در این ١٠روز 
که  -”داعش“باِر  وجودآمده در منطقه و جهان در پِی تهاجم خون سیاسی به

امپریالیسم توانسته است نقشٔه سیاسِی موردنظر خود را در  -همچنان ادامه دارد
شود. این نقشٔه سیاسی، پیامدهای  جدی مطرح می طور خاورمیانه پیاده کند، به

همراه داشته باشد. تواند به حال مهمی در ارتباط با ایران می خطرناک و درعین

هاِی جاری در جهان ارزیابِی ما از رونِد تحول

خواه جهان، امروزه زمانی است که مقابلٔه کارگران  اعتقاد ما و همٔه نیروهای ترقی به
درنگ است. امروزه مقاومت و تجمع  و زحمتکشان با تهاجم امپریالیسم ضرورتی بی

خواه و  نیروها دربرابِر این تهاجم، در مقیاس جهانی، در صدر وظایف نیروهای ترقی
ها و تضادهای سرشتِی  دوست قرار دارد. واقعیت این است که، دشواری صلح

تر از همه، مبارزٔه باالگیرندٔه  داری نولیبرالی و بحران عمیق آن، و مهم سرمایه
9ادامه  در صفحه خواه و  کارگران و مردم عدالت
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های  تواند بر سر راه حرکت تردید می دوست در سراسر جهان، بی صلح
وجود آَوَرد و  های امپریالیستی مانع به ترین و تجاوزکارترین محفل ارتجاعی
نشینی وادارشان کند، و سرانجام  به دستاوردهای مهم مترقی و  به عقب

ت
ّ
بینانٔه شرایط جهان از دید ما  ها منجر گردد. ارزیابی واقع انقالبی برای مل

داری جهانی در  باال داشتِن نیروهای سرمایه روشنی نمایانگر دست به
المللی نیروها در برهٔه کنونی است. نیروهای مترقی و  کشاکش بین

منظوِر برپا  ریزی شده و هدفمند به جز تالش برنامه طلب جهان، به صلح
ی و  های متحد ممکن در سطح ترین جبهه داشتِن گسترده

ّ
های مل

داری جهانی هیچ راه دیگری  المللی برای شکست دادن سرمایه بین
مخرج “  دیکتاتورِی بازار آزاد”و “  سازِی مالی جهانی”ندارند. فرایند 

المللی  ای، و بین های محلی، منطقه های پرشماری در سطح مشترک
خواهانه  فراروی نیروهای مترقی گذاشته است. نیاِز عینی به مبارزٔه عدالت

ها و قشرهایی  خواهی از منافع مشترک طبقه کند که جنبش ترقی حکم می
اند بهره گیرد. برای موفقیت  صدمه دیده“  سازِی مالی جهانی”که از فرایند 

داری و شکست دادن آن، و نیز گشودِن راه به جلو، به  در پیکار با سرمایه
ای  های الزم مرحله سوی صلح و سوسیالیسم، تنها چاره، تشکیل ائتالف

یافتنی به سود  های دست های مشخص و معّین و هدف بر پایٔه موقعیت
نیروهای حاضر در ائتالف، و از جمله طبقٔه کارگر است. این پیکار از 

گذرد، و شرایط عینی و ذهنی هر مرحله،  های کلیدی معّینی می مرحله
دستیابی و شکِل ائتالف در هر مرحله در  های قابل تعیین کنندٔه هدف

ها،نیاز و  ای بزرگ است. تشکیل ائتالف مسیِر مبارزه برای جهِش ِکیفی
ضرورِت روِز مبارزه و شعار همٔه مبارزان راستین در مسیر صلح، ترقی و 
سوسیالیسم است. در بطن چنین روندی،تجدید آرایِش نیروها در سطِح 

تواند  جهانی درجریان است که با در نظرگرفتن ضعِف نسبِی آمریکا، می
طوِرعینی سلطه و سرکردگِی امپریالیسم را زیر عالمت سؤال ببرد. این  به

به  -چالش طلبیدِن رویدادهای موجود و باالگیرندٔه جاری مهم است که به
در مقابله “  بریکس”از سوی  -های سوریه و اوکراین ویژه در عرصٔه تحول

گیرِی نیرویی در  امپریالیستی  و اثرهایی از شکل“  نظم نوین جهانی”با 
های جدی  المللی، به برخی نشانه کردِن قدرت در سطِح بین جهت متوازن

در این مورد توجه شود.  این روندی پیچیده است که فارغ از تناقض  هم 
هایی مثبت  انداِز ُرخ نمودِن تحول نیست، اما در صورِت موفق شدن، چشم
تواند بازگشاید، که این خود نیز، در  در توازِن قدرت در سراسر جهان را می

آمیز با امپریالیسم، و برای دفاع از استقالل، حق  یی موفقیت جهِت مبارزه
ی، و هدایِت نیروهای مردمی به سمت تغییرهای پایه

ّ
ای و  حاکمیت مل

 کند.   مترقی، شرایط را فراهم می
آمیز است، اما در  المللی در حال حاضر بسیار مخاطره اگرچه اوضاع بین

بخش مردم  کناِر خود، امکان بالقؤه فراوانی برای مبارزات رهایی
ناپذیر  زحمتکش و کارگران نیز دربر دارد. مهم این است که ضرورت تعطیل

های کمونیست و دیگر نیروهای انقالبی و  تقویت تشکیالتِی حزب
شان با تودٔه مردم زحمتکش درک شود، و بر تارک برنامٔه  گسترش ارتباط

اعتقاد  مبارزاتی این نیروها برای تغییرهای بنیادی در جامعه قرار گیرد.  به
های متفاوتی  ما، مبارزه در راه پیشرفت، دموکراسی، و سوسیالیسم، شکل

های بنیادی مشترکی نیز در این مبارزه  گیرد، اّما اصول و هدف خود می به
کنندٔه موفقیت یا شکست ما است.  وجود دارند که، در نهایت، تعیین

وظیفٔه مهم پیِش روِی حزب تودٔه ایران، درمقام حزب طبقٔه کارگر ایران و 
پرچمدار مبارزه برای دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم، تلفیِق مبارزه برای 
کسِب حقوق دموکراتیک و عملی شدِن عدالت اجتماعی است. این مبارزٔه 
دو وجهی، امر حیاتی و مهمی است که همچون حلقٔه پیوندی ساختاری 

وجود  منظوِر تغییر دادِن توازِن نیروها، و در مبارزه برای به در مبارزه به
های مترقی در جامعه، همواره باید در نظر گرفته شود.  آوردِن دگرگونی

داری جهانی، همراه با گردانندگان سیاسِی آن، و امپراتوری  سرمایه
رحم است، و  اش، حریفی بسیار ُپرقدرت و هشیار و کاردان و بی یی رسانه

خواه و  مند شدن از تواِن همٔه نیروهای ترقی برای رویارویی با آن، بهره
 خواه ضروری است.  جو و عدالت صلح

مبارزه در راِه صلح جهانی

های پیش، حزب تودٔه  های اشاره شده در بخش بندی تحول بر پایٔه جمع

گذرد که  ایران بر این باور است که جهان از مرحلٔه حّساس و بغرنجی می
ترین بحران  ترین و عمیق های اصلی آن عبارتند از: ادامٔه گسترده مشخصه
گری و تجاوز مستقیم و غیرمستقیم  داری پس از جنگ دّوم جهانی، نظامی سرمایه

داری جهانی، و  امپریالیسم به کشورهای جهان با هدِف تأمین منافع سرمایه
ت
ّ
ها زیر شعارهای صلح، دموکراسی، استقالل  بناگزیر، ادامه یافتِن مبارزٔه مل

های اخیر، در نتیجٔه فاش شدن ماهیت  واقعی، و عدالت اجتماعی.  در سال
داری جهانی، مبارزه برای تغییرهای  تجاوزکارانه، استثمارگرانه، و ضدمردمِی سرمایه

اجتماعی، در هرگوشه از  -ازپیش اقتصادی مترقی و انقالبی و رشد و توسعٔه بیش
ت
ّ
 ها قرار گرفته است. پهنٔه جهان، در دستورکاِر مل

المللی و موازنٔه نیروها در سطح جهان  های بین ای از تحول بر پایٔه چنین ارزیابی
گیرد: یکی از محورهای اصلی و بنیادِی مبارزٔه  است که حزب تودٔه ایران نتیجه می

زحمتکشان در ایران، منطقه، و جهان، مبارزه در راه صلح است. این ارزیابی و 
ویژه در شرایط کنونی جهان که خطر گسترش بحران مالی و رکود  گیری، به نتیجه

کند.  داری بسیار جّدی است، موضوعیت پیدا می جانبٔه سرمایه اقتصادِی همه
داری جّدی شده  اند که هرگاه بحران سرمایه های گذشته بارها نشان داده تجربه

رفت از بحران از  های اصلِی برون گری درحکم یکی از راه است، جنگ و نظامی
داری  کار گرفته شده است، زیرا سرمایه زده گزیده شده و به سوی سرمایٔه بحران

جهانی در چنین شرایطی، روی افزایش گستردٔه تولید اسلحه در زمان جنگ، و 
های پس از جنگ، حساب  تر از آن، روی سوداگری در زمینٔه مرّمِت خرابی رذیالنه

کند. در رونِد مبارزه برای تأمین و تحکیم صلِح  باز کرده است و حساب باز می
متحد و دموکراتیزه کردن آن نیز دفاع کرد.  ملل جهانی، باید از تقویِت سازمان

های دفاع از صلح و برضِد  خواه جهان نباید اهمیِت مبارزه در عرصه نیروهای ترقی
های قدرتمندی از دولت آمریکا متوجه  هاست از جانب جناح تهدیدهایی که مدت

متحد شده است، ازنظر دور بدارند. امروزه امپریالیسم آمریکا خود را  ملل سازمان
المللی، از جمله نادیده گرفتن  توجه به مقررات بین داند، و بی می“  کالنتر جهان”

وفصل اختالف بین کشورها، در همٔه امور دست  متحد در حل ملل وظیفٔه سازمان
های خودسرانٔه آمریکا و  زند. باید جلو این رفتار قلدرمنشانه و مداخله می  مداخله به

متحدانش در کشورهای دیگر را گرفت. شرایط کنونِی جهان، شایسته و سزاوار 
ها در سمِت دستیابی به همگرایِی همٔه نیروها در مبارزه با برافروخته  بودِن کوشش

ها، رویارویی با  ساخته، مبارزه برضِد ستم به ملت های امپریالیسم شدِن آتِش جنگ
راِه مسیِر صلح  و همبستگی را   تهدید ظهوِر فاشیسم، و گام برداشتن در بزرگ

 درنگ کرده است.   ضرورتی بی
ویژه  سالح، به آنچه اکنون در برابر دوستداران صلح قرار دارد، مبارزه در راه خلِع 

های نظامی خارجی، مبارزه برای  ای، مبارزه برای برچیدن پایگاه سالح هسته خلِع 
المللی، مبارزه در راه  های بین آمیِز اختالف انحالِل ناتو، مبارزه برای حِل صلح

ی کشورها، مبارزه برای پیشرفت 
ّ
محترم شناخته شدن استقالل و حِق حاکمیت مل

ت
ّ
گاهی اجتماعی، دوستی، و همکاری بین مل رسانی  ها، و پیکار و تالش برای آ
ها را برپا  ها در سیستمی نهفته که جنگ دربارٔه این واقعیت که: سبِب بروِز جنگ

داری است. ها، یعنی نظام سرمایه دارد و خواهاِن برپایِی جنگ می

ادامه  گزارش هيئت سياسي به نشست ...

ادامه  رژيم واليت فقيه استحاله ...

فقیه، نیروهای سیاسی متـرقـی  ناپذیر بودِن رژیم والیت )، با تأکید بر استحاله١٣٩٣
بـرای “  مـلـی” ای شفاف در راستای اتحاد در سطح  های نظری کشور را به ارائه پایه

سوی دموکراسی و تشدید فعـالـیـت  وجود آوردِن شرایط الزم گذار از دیکتاتوری به به
خواند. حزب ما معتقد است که، بر اساس چهار مـحـور الزم و  در این مسیر، فرامی
کـه از  -یـی مشـتـرک و حـداقـلـی تـوان بـرنـامـه آیند، می ملزومی که در زیر می

هـای  های اکثر قشرها و طـبـقـه ای در پیوند با خواست های کلیدی مشترک مخرج
 به میان مردم برد: -اجتماعی برخوردار است

منظور دموکراتیک کردِن روبنای سیاسی؛ . جدایی دین از حکومت، به١
 های اجتماعی و فردی؛ . استقرار آزادی٢ 
ها؛ های نولیبرالیسم اقتصادی و حذِف آن . مقابله با برنامه٣
 . دفاع از حِق حاکمیِت ملی.۴
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دارد و با فدا کردن حاکمیت ملی میهن ما، درصدِد نجات خـود از ورطـٔه 
ناپذیر میان مردم با دیکتاتوری حاکم است. بیش از دو سـال  تضاِد آشتی

کارگیری ابزاِر بسیار مـؤثـِر  اوباما با موفقیت توانست با به پیش دولت باراک
گروگان بگـیـرد و فشـارهـای  های مالی، اقتصاد ملی کشور ما را به تحریم

 آن را بـه  ای را بر رژیم والیت شده بسیار حساب
ً
فقیه وارد آَوَرد و عـمـال
جـمـهـورِی  پذیرفتِن شکست وادار کند. در یک سال پایانـی دورٔه ریـاسـت

خـوبـی  نژاد، هر دو طرف، یعنی دولت آمریکا و سـران رژیـم، بـه احمدی
تـوانـد بـه  هـای مـالـی مـی دانستند که گسترش و تعـمـیـِق تـحـریـم می

کنترل مردم منجر گردد، که بـرای هـر دو  های گستردٔه غیرقابل اعتراض
 بود. طرف خطرآفرین می

کـه  نـژاد، درحـالـی های پایانی دولت احـمـدی روشن است که، در سال
های جنبش سبز هنوز بسیار داغ بود، رودررو شدن با مـردم  خاکستر شعله

فقیه رویکردی بسیار خـطـرنـاک و نـپـذیـرفـتـنـی بـود.  برای رژیم والیت
هـم  هـای پـردامـنـه در ایـران، آن گیرِی اعتراض طور، امکاِن اوج همین

های مردمِی  طوِرعمیقی زیر تأثیر پژواک خیزش درحالی که منطقه هنوز به
تونس، مصر، یمن، و بحرین قرار داشت، چیزی نبـود کـه مـوردپـذیـرش 

های امپریالیستی و دولت آمریکا باشد. بنابرایـن، "وحـدِت" عـمـِل  محفل
منظوِر بازداشتِن مـردم از  های قدرت در رژیم والیی به تاکتیکی بین جناح

هـا، و  خیزش، و هماهنگی برای مذاکره با آمریکا پیرامون رفـع تـحـریـم
ایفاِی نقش از سوی جمهوری اسالمی در "طـرح خـاورمـیـانـٔه جـدیـد"، 

صورت الزم ملزوم در پیوند با یکدیگر قرار گرفتند. در مـرحـلـٔه بـعـدی،  به
گـیـرِی "دولـت  ظهوِر پدیدٔه حسن روحانی از درون رژیم والیـی و شـکـل

ها" از طریق مهنـدسـِی انـتـخـابـات و  اعتدال" در چارچوِب "وحدِت جناح
وسیلٔه "دولت تـدبـیـر"،  های دیپلماتیک از سوی رژیم والیی به گیری موضع

همراِه پیرایِش روبنای سیاسی، یعنی کنار رفتِن یک جناح و فـرادسـتـِی  به
 هایی ناگزیر برای تداوم "نظام" بودند. جناح دیگر، حرکت

 از 
ً
ظرفیت و توانایِی تأثیرگذارِی دولت یازدهم و شخص روحانی مسلـمـا

تـوانـنـد خـارج  هایی که ضامن حیات رژیمند نمی چارچوب "وحدِت" جناح
وجـه حـاضـر بـه  هـیـچ اند که بـه های قدرت نشان داده این جناح -باشند 

های اساسی سـیـاسـی و اقـتـصـادی نـیـسـتـنـد.  پذیرش و اجرای رفورم
تواند کمـتـر یـا بـیـشـتـر از  روی، مأموریت اصلِی حسن روحانی نمی ازاین

در دروِن چارچوِب  -در مقام "کدخدا" -ای با آمریکا دستیابی به توافقی پایه
جای گرفتِن جمهوری اسالمی در "طرح خاورمیانٔه جدیـِد" دولـت اوبـامـا 

ها بر اساس تداوم "نظـام"  ای، محوِر "وحدِت" جناح تلقی شود. علی خامنه
داشتن مردم از  منظور بیرون نگه است و در توازِن نیرو و ِاعماِل سرکوب، به

کننده دارد. خفیف کردِن تضـاد اصـلـی  های سیاسی، نقش تعیین معادله
میان مردم کشور ما و دیکتاتوری حاکم از طریِق از زیر ضربه خارج کـردن 

خصـوص  و بـه -فقیه در برابِر خطر خیزش جنـبـش مـردمـی رژیم والیت
ای("نمایندٔه خدا بر زمیـن") در جـهـت تـداوِم  تطهیر شخص علی خامنه

دلیل وجودی دولت یازدهم است. در تصور آوردِن حسن روحـانـی  -"نظام"
همچون عاملی برای "تغییر"، توهمی محض است. و مهم اینـکـه، مـردم 

 به این نتیجه رسیده
ً
وضوح دید که گذار از "جنبش  توان به اند. می هم عمال

اصطالح "جنبش بنفِش" حسـن روحـانـی،  سبز" و جایگزین کردِن آن با به
جایی نرسیده است، و درحصر نگه داشتـن و آزاد نـکـردِن رهـبـران و  به

انکارناپذیر از شکسِت "جنبش بنفـِش"  فعاالِن "جنبش سبز"، گواهی است 
 حسن روحانی. 

کند  ای را مطرح می حزب توده ایران بیش از دو دهه است که این تز پایه
یادیفقیه، انـجـاِم  که: در چارچوِب تداوم رژیم والیت ن ب یرهای  ی غ  ت

ناپذیر است. ما معتقدیم که، امتداِد منطقی این تز و نـیـز تـجـربـه،  امکان
 استحاله دهند که رژیم والیت نشان می

ً
ناپذیر اسـت و بـخـش  فقیه عمال

ها و قشرهای مرتبط با کار و تالش و تولید نـیـز  عمدٔه مردم ما، یعنی طبقه
گاهند. تجربٔه شکسِت دولت "اصالح طلبان حکومتـی" در  از این واقعیت آ

جمهوری محمد خاتمی و نـاتـوانـی در دوام بـخـشـیـدن بـه  دورٔه ریاست
هـا در ایـن بـرهـٔه بسـیـار ویـژه،  طلبی و تثبیِت آن دستاوردهای اصالح

ای در  های پایـه وضوح نشان داد که بسترسازِی الزم برای اجرای رفورم به
پذیر است. تکیه بـر  نا راستای گذر از دیکتاتوری، بدون تکیه بر مردم امکان

درنـگ  هـای بـی تواند باشد جز توجِه همزمان به خواست مردم چیزی نمی
مردم در زمینٔه برقرارِی دموکراسی و عدالت اجتماعی. دولـت اصـالحـات 

های اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی  های مرتبط با آزادی خاتمی هرچند در برخی از زمینه
دلیِل پیروی از الگوِی نولیبـرالـیـسـم  به -دستاوردهایی داشت، اما درزمینٔه اقتصادی

 در جهت مخالف منافع اکثریت مردم یعنی زحمتکشان و طـبـقـه  -اقتصادی
ً
عمال
کرد. دولت اصالحات نـتـوانسـت، و یـا نـخـواسـت، تـا از هـمـان  کارگر عمل می

وجودآمدٔه هرچند محدوِد این دوره، در راستای دخیل کـردن  های سیاسِی به گشایش
عقب راندن دستگاِه والیت یـا  ها و به تر و مؤثرتر مردم در تعییِن خط سیر تحول وسیع

طـلـبـان  های معمول اصالح ها یا توجیه همان "اقتدارگرایان"، استفاده کند. استدالل
گریزی در قبال سیاست ورشکستٔه مماشات با  باره و باهدف مسئولیت حکومتی دراین
گذاشتنـد".  ها، بدین گونه بود: "اقتدارگرایان نمی فقیه و فرصت سوزی دستگاه والیت

گذارند" تبدیل شده است. البته در ضدیت با دولـت  حاال این گفتمان به "تندروها نمی
های مستقـیـم و غـیـرمسـتـقـیـم از جـانـب  طلبان حکومتی" انواع حرکت "اصالح
فقیه در جریان بود، اما مهم  ها دستگاه والیت های ضداصالحات و در صدر آن جناح

اینکه دولت اصالحات خاتمی در همان زمان از پشتیبانِی قوی مردم برخوردار بـود و 
واضح است که از بسـیـج شـدن مـردم در بـرابـر  -گرفت کار نمی آن را عامدانه به

فرایـنـد ” ، ١٣٨۴و  ١٣٧۶های  شدت گریزان بود. در فاصلٔه سال دیکتاتوری حاکم به
ویژه زنـان و دانشـجـویـان)  از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی (به“  طلبی اصالح

شد. در دوران بر سر کار بودن دولـت خـاتـمـی،  طوِرمنسجم و قوی پشتیبانی می به
صـورتـی  نیروهای سیاسی مطرح در جنش مردمی، ازجمله حـزب تـودٔه ایـران، بـه

، تـثـبـیـِت آن، و “ فرایند اصالحات” یافته و فعاالنه مسئلٔه لزوم حفاظت از  سازمان
ها در عرصٔه زندگی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر را در سطح جامعه  تعمیق رفورم
بافی دربارٔه "لزوِم تغییرهای تدریجی" و خشمگین  کردند. در مقابل، فلسفه مطرح می

فقـیـه و اقـتـدارگـرایـان)، و درپـیـش گـرفـتـِن "آرامـش  نکردِن طرِف مقابل (ولی
های دیگر که درعمـل   طلبی) و توجیه فقیه" (تسلیم فعال" (انفعال) و "مماشات با ولی

طلبان حکومتی به خیل عظیم مـردم  "تداوِم" نظام را در اولویت داشت، پاسِخ اصالح
 [“ فرایند اصالحـات[”   و نیروهایی بود که این توان بالقوه را داشتند تا درحمایت از آن

دربرابر دیکتاتوری گام بردارند. روشن است که مقـاومـت سـرسـخـتـانـٔه نـیـروهـای 
ای، عامـلـی مـهـم در شـکـسـِت دورٔه  ها علی خامنه ضداصالحات، و در صدر آن

کـنـنـده، خصـلـِت ایـن  طلبی" حکومتی بوده است. عامل دیگر و تـعـیـیـن "اصالح
بود، که در هـیـئـت نـیـرویـی از  -طلبی از نوِع "حکومتی" آن اصالح -طلبی اصالح

، نشان داد که باوجود مخالفِت نظری با دیکتاتوری، اما در تحـلـیـل “ اسالم سیاسی” 
ویژه در عرصٔه عمل، در انتخاِب حرکـِت هـمـگـام بـا مـردم و رویـاروِی  نهایی و به

طـلـبـی کـه  شد. پیامدهای این شیوه اصالح دیکتاتوری دینی، دچار تزلزل و لغزش 
 
ً
دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی را بسیار محتاطانه، از باال به پایین، و کـامـال

طـلـبـان"  هـایـی از "اصـالح اکنون در بـخـش توان هم کند را می پاستوریزه درک می
اصطالح "جنبش بنفِش" حسن روحانی، دانسته، آن  مشاهده کرد که با حمایت از به
 کند. را جانشیِن "جنبش سبز" می

ای مهم در طـول حـیـات  ما معتقدیم که دورٔه دولت محمد خاتمی، برهه تاریخی
ای بـود کـه  فقیه بوده است، زیرا دربردارندٔه شرایـط ذهـنـی و عـیـنـی رژیم والیت

عطفی در عقب راندن، و یا حتی شکسِت، ارتجاع حاکـم مـبـدل  توانست به نقطه می
طلـبـی حـکـومـتـی" بـا  های "اصالح گردد. اینکه چرا و چگونه در این دوره سیاست

شکست مواجه شد، باوجود اهمیِت آن، دیگر مسئله اصلِی فراروی نیروهای سیاسی 
تر و همراه بـا ایـن پـرسـش  وتحلیل فرایندی است در سطح کلی نیست. مهم تجزیه

و  ١٣۵٧است که: چرا و چگونه، سه دهه بعد از شکست انقالب مـردمـی بـهـمـن 
طلبی حکومتی" نیز بخشی از آن بـوده  که "اصالح -تثبیت حاکمیِت "اسالم سیاسی"

 شکست انجامیده است. هرنوع حرکت جنبش مردمی در سمت مترقی به -است
های کلیدِی بعـد از  باید با بررسِی موشکافانٔه تحول نیروهای سیاسی کشور ما می 

گـرای  هایی از طـیـف مـمـاشـات و آغاِز فشار بر بخش“ جنبش سبز”سرکوِب خونین 
سـوی "وحـدِت"  فـقـیـه بـه وسیله دستگاه والیت ها به طلبان و سوق دادِن آن اصالح
شان را برای راِه در پیـِش  های گیری ها در چارچوِب دولت حسن روحانی، موضع جناح

رو و به جلو، مشخص کنند. واضـح اسـت کـه وجـه تـمـایـزی مشـخـص مـیـان 
در عرصٔه نظری و عملِی مبـارزه “  گرا طلباِن مماشات اصالح” و “  طلباِن مبارز اصالح” 
فقیه را طرد کـرده و حـاضـر بـه مـبـارزه  وجود آمده است: اولی، چارچوب والیت به

سیاسی برای گذر از دیکتاتوری است، امـا دومـی، هـمـچـون طـیـفـی از اسـالم 
خواهد، از بـاتـالِق حـکـومـت  تواند، و یا نمی ای که با بهانٔه "حفظ نظام" نمی سیاسی

پـذیـر"  والیی خارج گردد، هنوز مدعی است که "نظام" دیکتـاتـوری حـاکـم "اصـالح
های چند سال اخیر همچنین اثرهایی آشکار بر نیروهـای اپـوزیسـیـون  است! تحول

از  ویژه فعاالن سیاسِی بـرخـوردار  به -همراه داشته است. طیفی از این اپوزیسیون به
صـدای ” و “  سی بی بی” اِی سیما و صداهایی مانند   های فضای تبلیغات رسانه امکان
طـلـبـان  طوِرمشخص در کـنـار "اصـالح به -نفع دولت روحانی برای تبلیغ به“  آمریکا

گرا" به امـکـاِن "اصـالِح" رژیـم  مماشات
11ادامه  در صفحه یی پـیـرامـون  حاکم از طریق برپایِی جبهه

ادامه  رژيم واليت فقيه استحاله ...
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تواند و  ای نیز می که حتی علی خامنه -دولت یازدهم و رویاروِی "تندروها"
مـعـتـقـدنـد. ایـن نـوع -باید در این "جـبـهـه" جـای داشـتـه بـاشـد[!]

کنـنـد،  های موجود ربطی پیدا نمی های تخیلی، که به واقعیت بندی جبهه
ای اسـت  گرانه وحدت و "عزِت ملـی" درعمل محصوِل همان پروژٔه خدعه

مطرح کـرد.  ١٣٩٢ای آن را در جریان مهندسِی انتخابات  که علی خامنه
انـد کـه بـه  هایی ترین نشریه ، ازجمله مهم“ آرمان” و “  شرق” های  روزنامه

 -اما نبردی تخیلـی -کننده زایی در زمینٔه نبردی تعیین نشِر این نوع توهم
زنـنـد. ایـن دسـت  میان جبهٔه "اعتدال" در برابر "تـنـدروهـا" دامـن مـی 

اند است کـه در  روشنفکرانٔه کسانی های شبه ها، عرصٔه ابرازعقیده نشریه
کادمیک) و یا اجـرایـِی کشـور بـه مـقـام هـایـی  کادرهای دانشگاهی (آ

پراکنی به پاشیدن خـاک در چشـم  اند و اکنون در این کارزاِر توهم رسیده
 مردم سرگرمند.

ای مانند مماشـات  های انفعالی مصرِف سیاست در شرایط کنونی، تاریخ
ساالرِی دیـنـی، و  بافی دربارٔه کرامِت انسانی، مردم با دیکتاتوری و فلسفه

هـای اجـتـمـاعـی و  های سطحِی بوروکراتیک درزمینـٔه آزادی نیز رفورم
وجود آوردِن "وحـدت مـلـی" در  هایی از قبیل به  گری سیاسی، و سفسطه
طـور نـیـز، و در  فقیه، به پایان رسیده است. همیـن چارچوب رژیم والیت

ها، الزم ملزوم دانستِن آزادی و دموکراسی با الگـوی  گری ادامٔه این خدعه
هم در عرصٔه عمل و هم در عـرصـٔه  -"اقتصاد آزاد" -اقتصادی نولیبرالی

نظر، نشان داده شده است که به واقعیت موجود ربطی ندارد، و تـرفـنـدی 
اندوزِی" قشرهای فوقانی و بـرخـالِف جـهـت  است از برای توجیِه "ثروت

حرکِت دموکراسی و آزادی. تمامی این نوع راهبردهای خارج از واقـعـیـت 
اعتنایی به منافع اکثریت مردم و  وجود آوردِن "تغییر"، بر بی موجود برای به

روی، مـحـکـوم بـه  انـد، و ازایـن ها مـبـتـنـی حذِف نقِش مستقیم توده
شـان پـائـیـن کشـیـده  اند، زیرا مردم از جایگاه راستیِن اجتماعی شکست

کنندگـانـی ِصـرف تـنـزل پـیـدا  گرانی منفعل و مصرف اند و به نظاره شده
ای  توانند از انتخاب سیاسـی اند، چندان که هر از چندگاه یک بار می کرده

بـرانـگـیـز  توجهبرخوردار شوند.  -های معمول در سطح انتخابات -محدود
اینکه، در کشور ما تقلب در انتخابات و مهنـدسـی کـردِن آن، ازجـمـلـه 

 آیند. حساب می های حکومت به مهارت
باید بـه سـؤاِل  نیروهای سیاسی دموکرات، ملی، و مترقِی کشور ما می

پاسخی شفاف ارائه دهند، زیرا تنها در “  چه باید کرد؟” ساِز  ای و دوران پایه
تـوان بـا  هـا، مـی مشـتـرک نظر و تشخیص مخرج این صورت، و با تبادل

کـه  -ای، مردم را به مبارزه در راه تـغـیـیـر تدویِن برنامٔه مشترک حداقلی
 فراخواند. -اش گذر از دیکتاتوری است نخستین مرحله

ها و شرایط مشخـص  حزب توده ایران، بر پایٔه بررسِی موشکافانٔه تحول
تغییرهـای ” کنونی، معتقد است که مرحلٔه گذار فراروی میهن ما، مستلزم 

“ مـلـی” های دموکراتیک در سـطـح  در راستای تحقق خواست“  بنیادین
نژاد و فرادستـِی  است. به باور حزب ما، باوجود کنار زده شدن بانِد احمدی

عهده دارد،  جناحی که حسن روحانی رهبری و نمایندگِی سیاسی آن را به
فقیه پدید نیامده  گونه تغییِر ماهوی در خصلِت دیکتاتوری رژیم والیت هیچ

در کشـور مـا، “  دمـوکـراتـیـک مـلـی” است و نخواهد آمد. گذار به مرحلٔه 
معناِی تغییِر کامل ماهیت دیکتاتورِی روبنای سیاسی، و بـرپـاداشـتـن  به

مبانِی اساسی دموکراسی است. خواسِت تغییر روبنای سیاسی استبدادی، 
ها و قشرهای اجتماعی است، کـه  مخرج مشترِک طیف وسیعی از طبقه

در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومتی ملی و دموکراتیک نیز خواهد بـود. 
ما معتقدیم که، در کنار این جنبٔه سیاسِی گذار که دمـوکـراتـیـک کـردِن 

این مرحله و مـنـافـع و “  اقتصاِد سیاسِی ” توان  روبناِی سیاسی است، نمی
های مرتبط با کار و تالش و تـولـیـد را  های مادی قشرها و طبقه  خواست

داری انگلـِی  درنظر نگرفت. زیربناِی اقتصادی کشور ما زیر سلطٔه سرمایه
هـای  تجاری و بورژوازِی بوروکراتیک است. تمرکِز ایـن کـالن سـرمـایـه
هـای  ضدملی و ارتباطشان با هـرِم قـدرت، زایـنـدٔه طـیـفـی از عـامـل

ضددموکراتیک و ضداجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری کشـورمـان 
هـا  های الیگارشی و حذِف آن است. بنابراین، رویارویِی مستقیم با این الیه

 -مـلـی” تـوانـد در بـرنـامـٔه مـرحـلـٔه  از شئون اساسی اقتصاد ملی، نمی
نادیده گرفته شود. در غیر این صورت، تغییرهـا در روبـنـاِی “  دموکراتیک

هـای قـدرت  سیاسی، در بهترین حالت، به تغییر در شکل و در کـانـون

محدود خواهد شد، یعنی ادامٔه همین روند کنونی که مردم کشور ما از آن خسته و 
روی، افشا  های بورژوازِی انگلی با تغییرهای بنیادی مخالفند، ازاین بیزارند. این الیه

بـنـدِی  ها، در راسـتـای دقـیـق کـردن صـف ها و مرزبندی کردن با آن کردن آن
 یی گسترده، ضروری است. کنندگان در جبهه شرکت

که منافع طبقـٔه  -هایی از نیروهای ملی و غیرچپ در دروِن جنبِش مردمی بخش
توانند و نبـایـد در  نمی-کنند های بورژوازِی ملی را نمایندگی می داری و الیه سرمایه

دارِی غیرمولد و نقِش ضددموکراتیِک نمایندگان سیاسِی آن در روبنـای  برابر سرمایه
تفاوت باشند. حزب ما معتقد است که، در راستای مبارزه برای گـذار از  سیاسی، بی

، مـبـارزٔه طـبـقـه کـارگـر، “ مـلـی” سوی دموکراسی در عرصٔه  دیکتاتوری والیی به
های بورژوازِی ضدملی، با  زحمتکشان، و نیروهای غیرچِپ دموکرات برضد این الیه

 های بسیار دارد. مشترک یکدیگر وجه
های اقتصادِی نولیبرالِی رژیم باهدف گسترش شیؤه تولیِد مولد  مقابله با سیاست 

کنندگان در مسیر گذار بـه مـرحـلـٔه  مشترِک مبارزه و حفظ و افزایِش سطح آن، وجه
گویند اتحاِد طبقٔه کـارگـر بـا  است. به نظر حزب ما، آنانی که می“  دموکراتیک ملی” 

دموکراتیک به کاهِش نقِش انقالبی طبقٔه  ها با هدِف گذار به مرحلٔه ملی دیگر طبقه
کننـد. حـزب تـوده ایـران، در  اند و اشتباه می روی شود، دچار چپ کارگر منجر می

کند که، در مرحلٔه کنونـی،  )، تأکید می١٣٩١ماه  (بهمن برنامه مصوبٔه کنگره ششم
استقرار سوسیالیسم در دستورکار جنبش مردمی نیست، و مبارزٔه نیروهای چـپ و 

هایی از بـورژوازِی تـولـیـدگـراِی  که بخش -طور نیروهای ملی و دموکراتیک همین
باید بر برچیدِن نولیبرالیسم اقتصادی متمرکز گردد.  می -گیرد ارزش افزا را دربر می

های پرشماِر تعدیِل اقتصادی از سوی رژیم والیی در دو دهٔه گذشته، بدترین و  موج
و منابع طـبـیـعـی را در چـارچـوِب شـکـلـی از   ترین نوع استثمار از انسان خشن
نظارت (الگوبرداری از "اقتصاِد آزاد") بـر کشـور مـا  گسیختٔه بی دارِی لجام سرمایه

های اقتصادِی دولت حسن روحانی در این ارتباط، ادامـٔه  تحمیل کرده است. برنامه
المللی پول و در راستای سوق دادن هرچه بیشتر اقـتـصـاِد  های صندوق بین نسخه

هـای کـالن اسـت.  نفـع سـرمـایـه نظارت" و به سوی "اقتصاِد بی سیاسی کشور به 
فقیه در "طرح خاورمیانٔه جدیـِد" دولـِت اوبـامـا،  شک با جا انداختِن رژیم والیت بی
های اقتصادِی نولیبرالی و استثمار نـیـروی  ها، اجرای تعدیل ازای کاهِش تحریم به

وسیله سرمایه کالن داخلی و خارجی شدت خـواهـد یـافـت.  کار و منابع طبیعی به
بنابراین، مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی همچنان در دستورکار تمامـی نـیـروهـایـی 

ملی و جلوگیری از وابستـگـِی بـیـشـتـر  شان دفاع از حق حاکمیت است که دغدغه
غـایـت  کشور ما به اقتصاِد غیرتولیدی است. اقتصاد سیاسِی کشور ما خصلـتـی بـه

هـای قـدرت بـه  ناعادالنه و غیرانسانی دارد. از سوی دیگر، حیات و ممات جـنـاح
های اقتصادی وابسته است. بنابراین، مبارزٔه نـیـروهـای  تحمیِل هرچه بیشتر تعدیل

تـوانـد جـدا بـاشـد.  دوست از مبارزٔه با نولیبرالیسِم اقتصادی نمی دموکرات و انسان
تجربٔه جهانی نشان داده است که، نولیبرالیسِم اقتصادی فعاالنه برضِد دموکراسـی 

 و آزادی در کارزار است.
روی، حزب ما، امکان گذار به مرحلٔه دموکراتیک در شرایط کـنـونـی را بـه  ازاین

برای از میان “  ملی” مبارزٔه مشترِک نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی در سطِح 
دانـد.  یابی به دموکـراسـی وابسـتـه مـی فقیه در راستای دست برداشتن رژیم والیت

جبـهـٔه واحـِد ” (مصوبٔه کنگره ششم)، به لزوم تشکیِل  برنامه نوین حزب توده ایران
، تأکیـد “ جبهه” های این  کند، و با تشریِح ساختار و هدف اشاره می“  ضد دیکتاتوری

یی برچـیـدن بسـاط  ترین وظیفه چنین جبهه که نخستین و مهم "ازآنجاییکند:  می
ترین خصلت آن نـیـز،  فقیه است، مهم حاکمیت رژیم استبدادی و طرد رژیم والیت

بـایـد  یی ازنظر طبقاتی، می ضد دیکتاتوری و ضد استبداد والیی است. چنین جبهه
ترین طیف نیروهای اجتماعی و سیاسی ازجمـلـه: نـمـایـنـدگـان  دربرگیرنده وسیع

داری  بورژوازی، قشرهای میانی و سرمایه کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، خرده
هـا،  هـا، سـازمـان ملی ایران، باشد... جبهه واحد ضد دیکتاتوری، کلیه آن حـزب

گیرد که در راه طـرد  خواه کشور را دربر می های مترقی و آزادی نیروها، و شخصیت
کنند، و هدفشان استقرار آزادی، استـقـالل، صـلـح، و  فقیه مبارزه می رژیم والیت

ها در مبارزه بر ضـد  عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در مقام ستاِد مشترِک توده
های مبارزه را بر اساس تـوافـق  ها، تاکتیک استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول

 کند" کننده در آن، تعیین می مشترک نیروهای شرکت
حزب ما معتقد است که، با درنظر گرفتن شرایط حساس موجود در جـامـعـه، و 

ای جدیـد  فقیه از طریق دولت حسن روحانی درصدِد برپایِی مبانی اینکه رژیم والیت
طـور کـه "وحـدِت" عـمـلـی  هدِف دواِم "نظام" است، هـمـان در تعامل با آمریکا به
های قدرت در رژیم پشتوانٔه تداوِم دیکـتـاتـورِی حـاکـم اسـت،  تاکتیکی بین جناح

یافته بین نیروهـای سـیـاسـی  طور نیز ضروری است که اتحاِد عملی سازمان همین
وجـود  تواند سدی در برابر "تداوم رژیم حاکم" بـه خواه و مخالف دیکتاتوری می ترقی
مـاه  پلنوِم اخـیـر حـزب مـا (آبـان  آورد. 

ادامه  رژيم واليت فقيه استحاله ...

9ادامه  در صفحه 
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ی برضِد »تدبیر«تغییرها در قانوِن کار:

 ی برای کارفرمایان»امید«کارگران، 

کار بار دیگـر بـاال  های تغییِر قانون در طول چندین هفته گذشته زمزمه
دهنـد کـه، دولـت  گرفته است و خبرهای انتشاریافتٔه  تاکنونی نشان می

اش را مـدافـعـان  گردانان اصلـی "تدبیر و امیِد" حسن روحانی، که صحنه
اند تـا کـارهـای  دهند، در صدد برآمده پروپاقرص نولیبرالیسم تشکیل می

های گذشته را تکمیل کنـنـد و راه را بـرای  شان در دولت ناتمام اسالف
هـای داخـلـی و  گذارِی، و یا به عبارت دیگر غارتگـرِی، شـرکـت سرمایه

های ضدکارگـری در زمـانـی عـلـنـی  چندملیتی هموار سازند. این برنامه
ای رسیده اسـت.  های تعیین کننده اند که مذاکرات اتمی نیز به نقطه شده

های رسمی بـه  همزمانِی این دو رویداد را باید نوعی سیگنال از طرف مقام
هـا کـه، در  داری ارزیابی کرد، همراه با این نوید به آن کشورهای سرمایه

هـای  صورت توافق بر سرمذاکرات اتـمـی، شـرایـط مـدنـظـِر کـمـپـانـی
های تکمیلی  اند  و  مرحله گذاری در ایران داری که مایل به سرمایه سرمایه

یـی بـه  بـاره دغـدغـه اند، در این ها درحال عملی شدن گذاری این سرمایه
شان اطمینـان حـاصـل  گذاری خاطر راه ندهند و نسبت به امنیت سرمایه

ها سکوت در رابطه با قـانـونـی کـردِن ایـن بـرنـامـٔه  کنند. پس از مدت
کار هستیم.  ضدکارگری، هم اکنون شاهد بحث  دوباره بر سر تغییِر قانون

مهرماه، با گزارشی در ارتباط  با "آغـاِز دور جـدیـد  ٢۵خبرگزاری ایلنا، 
ها برای اصالح قانون کار"، سـخـنـان حسـیـن حـبـیـبـی، دبـیـر  تالش

کار  را نقل کرده است که بر مبنـای آن دورخـیـزهـای  اسالمی شوراهای
توان به روشنی استنتاج کـرد.  مِدنظر برای انجام تغییرهای احتمالی را می
وجود  هایی است که اساِس آن به اولین نکتٔه پراهمیت دراین راستا، تالش

آوردِن شرایطی است که با آن، موضوِع دستمزد کارگران را که هـر سـال 
ریزی کنند چنان کـه  نوعی برنامه طلبد، به چالش می های وقت را به دولت

گریبان دولت را بتوانند از این چالش رها سازند. حسین حبیبی در این باره 
دنبال ارائـٔه مـدل  وری وزارت کار به کارگروه تخصصی مزد و بهرهگفت: "

حال هشـدار داد  جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است." او درعین
که این کارگروه در قالبی عوام فریبانه زیر عنوان ایجاد امنیِت شغلی بـرای 

 اوسود کارفرمـایـان تـغـیـیـر دهـد.  کار را به خواهد قانون نیروی کار، می
حال تصریح کرد: "کارگروههای تخصصی وزارت کار مانند کارگروه  درعین

مزد و بهره وری نباید در حوزٔه تغییر قانون دخالت کنند، ولـی مشـخـص 
تنها مدل جدیدی از دستمـزد  خواهند در قالب این کارگروه نه است که می

های قـبـلـی  تر که دولت نفع کارفرمایان ارائه دهند بلکه هدفی بزرگ را به
اند، یعنی تغییِر  کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته طور نتوانستند به

نفع کارفرمایان آنهم در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجـاد  کار به قانون
" امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسِخ قراردادکار  به کارفرما.

به این ترتیب مشخص است که هدف اصلِی حمایت کامل از کارفـرمـاهـا 
عالوه تعیین شرایطی است که بر اساس آن کارفرماهـا حـِق تـعـیـیـن  به

دستمزد، امضای قرارداد، فسخ قرارداد، و اخراِج بدون دلـیـل کـارگـر را 
 در اختیار می

ً
گـونـه  گیرند بدون اینکه به طرف مقابل امـکـان هـیـچ تماما

نقل از هادی ابـوی،  ماه، به شهریور ١۵دفاعی داده شود.خبرگزاری مهر، 
های صنفی کارگران ایران، با بـیـان  مدیرٔه کانون عالی انجمن عضو هیئت

کار هم اکنون در دسـتـورکـار شـورای  اینکه  اصالح ماده به مادٔه قانون
جانبه ملی است، نوشـت: "کـارگـران نـگـران افـزایـش اخـتـیـارات  سه

دهـد  ها نشان مـی کارفرمایان هستند." او همچنین اظهار داشت:"بررسی
نفع کارگران نـیـسـت و اخـتـیـارات  کار به متاسفانه روند اصالحات قانون

کارفرمایان در حال افزایش است." هفتٔه گذشته نیز در هـمـیـن ارتـبـاط 
ای انجام شد که در آن نمایندٔه واقعی کـارگـران حضـور  مناظرٔه تلویزیونی

کشِی بیـشـتـر از  نفع شرایط بهره کار به نداشت، اما مدافعاِن اصالح قانون
 خـبـرگـزاری گـزارِش  برانگیزند. بـه کارگران، سخنانی بیان کردند که تأمل

ماه،حمیدرضا فوالدگر، نمایندٔه مجلس و رئیس کمیـسـیـون  آبان ١۶ایلنا، 
ویژٔه بررسِی الیحٔه دولت برای رفع موانِع تولید، در اظـهـاراتـی از جـمـلـه 
گفت:"بر اساس برنامٔه پنجم توسعه، دولت مکلف است که در راسـتـای 

گرایی در روابط کار نسبت به اصالح برخی از مواد کـه بـه  جانبه تحقق سه

عنوان مانعی بر سر راه تولید قرار دارند، اقدامات الزم را انجام دهـد. ... نـمـایـنـدٔه 
ILO کار فعلی را مطـالـعـه کـرد  وقتی قانون ٨۶المللی کار] در سال  [سازمان بین

جـانـبـه  صـورت سـه انتقاد بسیار به این قانون داشت. این قانون نیازمند اصالح بـه
جانبه است." تأمل بر ایـن سـخـنـان  صورت یک کار فعلی به است. متأسفانه قانون

هـای  وجود آورد که قوانین و مناسبات موجود در محیط ممکن است این شائبه را به
نفِع کارگران است.  برای اینکه وضعـیـت  ضرر کارفرمایان و صددر صد به کارگری به

کـنـیـم.  های کارگری را روشن کنیم، به گزارشی دیگـر اسـتـنـاد مـی عینِی محیط
کار از وضعیت امـنـیـِت  شهریورماه، با درج گزارش ویژٔه وزارت ١١خبرگزاری مهر، 

کـار اعـالم شـده کـه  شغلی، آورده است:"در بخش آسیب شناسی گزارش وزارت
  ٣درصِد قراردادهای کار کشور به موقِت یکماهه،  ٩٣وضعیِت بیش از 

ً
ماهه و بعضا
تـن  یکساله تغییر یافته است." این بدان معنا است که، کارگران درعمل مجـبـور بـه

خود بگیرد. بنابـرایـن، آن  اند که قرار است صورِت قانونی به دادن به مناسباتی شده
چیزی که دغدغٔه نمایندگانی همچون فوالدگر را باعث شده است، رشد پـیـوسـتـٔه 

هـای  قراردادهای موقت نیست. دغدغٔه فوالدگرها مناسباِت مـوجـود در مـحـیـط
کارگری هم نیست. نمایندگانی همچون او درصدند تا میخ آخر را به تابوت قـانـونـی 

طـوِررسـمـی بـا  های این تفکر و نگاِه نوِع قشرهای انـگـلـی را بـه بزنند که  برنامه
هـای  کند. مکث بیشتر بر گزارش خبرگـزاری مـهـر نـگـرانـی مشکالتی مواجه می

هـای  زند. خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به دیدگـاه ای را در این زمینه دامن می جدی
های اجـرایـی از  گذاری در ایران، به تشریح مدل کار در رابطه با موانِع سرمایه وزارت

نـویسـد:"در بـخـش مـربـوط بـه  خانه می پردازد و از جمـلـه مـی سوی این وزارت
کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسِخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از 
آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کـارفـرمـایـان 

 ١۶۵گیرند، قراردادهای موقِت کار به دائم تبدیل شوند. ... در مورد اصالِح مادٔه  می
کار پیشنهاد شده در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته  قانون

ازای هر سال سابقٔه کـار،  روز به ۴۵تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل  باشد می
عالوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام بـه فسـخ قـرارداد کـار نـمـایـد." 

نویسد: "فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نماینـدگـان  خبرگزاری مهر در ادامه می
کارگران ایران با تاکید بر اینکه مجمع از مدل جدید وزارت کار حمایت خواهـد کـرد 
افزود: به خاتمٔه قراردادهای سفید امضاء و ساماندهی در این بخـش امـیـدواریـم. 
متاسفانه در حال حاضر، چیزی به عنوان امنیِت شغلی بـرای نـیـروی کـار وجـود 

 ندارد." 
اوِج دغلکاری دست اندرکاراِن دولت "تدبیر و امید" در این گزارش کامال آشـکـار 
است. وقتی حِق فسِخ قرارداد به کارفرمایان سپـرده شـود دیـگـر بـحـِث قـرارداِد 

توانـد  موردی نخواهد داشت. کارفرمایی که  می «سفید امضا»و  «دائم»و  «موقت»
هر موقع الزم دید قرارداد را فسخ کند، قرارداِد یک ماهه یا ده ساله بـرایـش هـیـچ 
تفاوتی ندارد. منتها کارگزاراِن ضِدکارگر با این ترفند برآنند تـا بـا جـاروجـنـجـال و 

سـفـیـد »دیگرگونه جلوه دادِن واقعیت اعالم کنند که ما در نهایت به قـرادادهـای 
تـری را بـر گـردن  پایان دادیم، اما در همان حال، یوغ سنگیـن»  موقت»و  «امضا

گرایی در بین کارگزاران رژیم را باید از این زاویـه  جانبه اندازند. معنِی سه  کارگران می
 دید و بررسی کرد.

ماه سال جاری، سخنان جهانگیری، عضو کابینـٔه  اردیبهشت ۶خبرگزاری ایسنا، 
ریا و تزویر روحانی را آورده است که بازخوانِی آن همراه با توجه به عملکرد تاکنـونـِی 

مـعـاون اول الحال است.  های معلوم دولت، نشان دهندٔه ماهیت واقعی این چهره
های جامعـه کـارگـری در  جمهور، با بیان اینکه "در دولت مصلحت و دغدغه رئیس

هایی کـه  شود"، خطاب به کارگران گفت: "نسبت به مسائل و دغدغه نظر گرفته می
13ادامه  در صفحه در ارتباط با تأمین اجتماعـی و مسـائـل 
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کارگران وجود دارد نگران نباشید، چرا که دولت تدبیر و امید مصلحت 
از دیِد جهانـگـیـری، درمـقـام   دهد." شما را بر همه مسائل ترجیح می

نماینده دولت، مصلحِت جامعٔه کـارگـری ایـن اسـت کـه در بـرابـر 
زیاِن منافع  کار  به که تغییِر قانون -های مِدنظر این طیف فکری برنامه

تمکین کنند و سر تعـظـیـم فـرود آورنـد.  -هاست کارگران یکی از آن
جمهور، ابراز امـیـدواری  بیهوده نبود که جهانگیری،معاون اول رئیس

کرد:"در دولت تدبیر و امید روز به روز شاهد اتفـاقـات خـوب و ارائـه 
های نو در بخش کارگری و رفاه اجتماعی باشیم." یکـی از ایـن  طرح

زیاِن  کار به های بررسی دوبارٔه قانون ، برخاستِن زمزمه«اتفاقات خوب»
های کلیدی آن اشـاره کـردیـم.  طبقٔه کارگر است، که در باال به نکته

سـال جـامـعـٔه  ٣۵گویـد:"در ایـن  جهانگیری که در جایی دیگر می
کارگری بیش از دیگران متحمل فشارهای اقتصادی بود و در عـیـن 
حال قویترین پشتوانه برای نظام جمهـوری اسـالمـی نـیـز هـمـیـن 

های کارگری بودند"، اگر در برابر این سوال قرار گـیـرد کـه:  مجموعه
درصورِت باور داشتن به این سخنان چرا باید تغییرهای مورِد بـررسـی 

های انقالب" اسـت، چـه  زیاِن منافِع این "پشتوانه قرارگرفته همگی به
نقل از وزیر تعاون، کـار  ،  به٩٢شهریورماه  ۵جواب خواهد داد؟ ایلنا، 

و رفاه اجتماعی، نوشت :"نظام حقوق و دستمزد کـارگـران بـایـد بـر 
اساس اصول علمی و اقتصادی ساماندهی شود و طوری نباشـد کـه 
حقوق و دستمزد بیشتر شود و از طرف دیگر با افـزایـش نـرخ تـورم، 

های عملـی و یـا در  قدرت خرید کارگران کاهش یابد." مقایسه اقدام
ُرِف تکوین برای وارد شدن به مرحلٔه عمل، و همچنـیـن سـخـنـان 

ُ
ش

هـای تـدویـن  گذاری و برنامـه های درجه اول رژیم که با سیاست مقام
گـونـه  اند، جـای هـیـچ شده برضد منافِع کارگران در ارتباِط تنگاتنگ

گذارد که روح حاکم بـر سـخـنـان آنـان و حـتـی  شکی را باقی نمی
شان، هجوم و دستبرد به منافع و دسـتـاوردهـای  های الی گفته البه

دهد که حاکمیت در واقـع  شود و نشان می زحمتکشان الپوشانی نمی
امر د صدد است تا با ارزیابی بهترین ترفندها، این هجوم و دستبرد را 

های مرتبط با تغییـر  با موفقیت به نقطٔه پایان برساند. با انتشار گزارش
دلیل فشار افکار عمومـی و وضـعـیـت  که مدت زمانی به -کار  قانون

وظیفٔه دشـواِر پـیـِش  -محاِق سکوت فرورفته بود اقتصادی میهن به
شود. ما بـارهـا  روِی جنبش کارگری و حامیانش دوچندان برجسته می

کنیم که، پتانسیـل  ایم و بار دیگر بر این نکته پافشاری می اعالم کرده
جنبش زحمتکشان میهن از قدرت و توان بسـیـار بـاالیـی بـرخـوردار 

هیچ عنوان قصد اغـراق گـویـی وجـود   است. در بیان این واقعیت به
های گوناگونی است که بـایـد  ندارد، اما مشکِل جنبش کارگری ضعف

مورد توجه قرار گیرند. معضِل کارگران و زحمتکشان میهـن مـعـضـِل 
جنبِش مردمی و تمام مردم ایران است. بنابراین، مبارزات کـارگـری و 

زنـان و   های اجتمـاعـی هـمـچـون جـنـبـِش  مبارزاِت دیگر جنبش
کننده همدیگرنـد. تـوجـه  دانشجویان، الزم و ملزوم یکدیگر و تکمیل

تنها جنـبـِش کـارگـری، بـلـکـه دیـگـر  نکردن به این همبستگی، نه
شـان مـحـروم کـرده اسـت.  های اجتماعی را از تواِن واقعـی جنبش

تواند در ایـن  جنبش نیرومند زنان در داخل و خارج از کشور باید و می
کننده بردارد، اما متاسـفـانـه ایـن جـنـبـش بـا  هایی تعیین مسیر گام

های مختِص زنان، عمده فعالیتـش را  ها و مسئله فرورفتن در معضل
معطوف به خویش کرده است. حاصل چنین رویکردهایی حـرکـت در 

ای است که نهایت آن رسیدن به همان نقطٔه آغـاز اسـت.  دایره بسته
های اجتماعی در جهت حمـایـت  تلفیِق مبارزاتی و همبستگی جنبش

متقابل از همدیگر، افق امید بخشی را پیِش رو خواهد گشود. چنانچه 
ای بـردارنـد،  کننده های تعیین فعاالن سیاسِی مترقی در این راستا گام

توانـد روی دهـد. ادامـه دادن بـه رونـِد  بخشی می های نوید تحول
های مردمی را بـا وضـعـیـت  تاکنونی، جنبش کارگری و دیگر جنبش

 رو کرده است. دشوار روبه

حزب تودٔه ایران تهاجم دولتی به حزب کمونیست ادامه  تغيير در قانون كار ...

سودان و بازداشت رهبران و کادرهای حزب را 

 کند محکوم می

های گستردٔه مردمی  هایی که به حزب توده ایران رسیده، در پی اعتراض بنا بر گزارش
ای از  سیاسی در شهرهای گوناگون سودان، موج تازه-اقتصادی-به اوضاع اجتماعی

سرکوب در این کشور به راه افتاده است. در سه ماه اخیر، نیروهای امنیتی دولت 
ها تن از فعاالن دانشجویی، زنان، حقوق بشر، و از  دیکتاتوری عمر البشیر سودان ده

 جمله شماری از رهبران حزب کمونیست سودان را دستگیر و زندانی کرده اند.
رفیق ابراهیم موسٰی از رهبران برجستٔه حزب کمونیست سودان نزدیک به دو هفته 

دستگیر و بازداشت شد. رفیق ”  نیل آبی“بانی استان  پیش در محل کارش در ادارٔه جنگل
عادل محمد ِکریازی از کادرهای حزب برادر نیز بیشتر از یک ماه است که در زندان به 

برد. در زمان دستگیری این رفقا، رفیق سلیمان علی، دبیر اّول حزب برادر در  سر می
که ”  قانون وضعیت اضطراری“، نسبت به بازداشت این رفقا با استفاده از ”نیل آبی“ایالت 

سه سال پیش به اجرا گذاشته شد، اعتراض کرده بود و خواستار آزادی فوری این رفقا 
آبان نیروهای  ١١ترین تهاجم به نیروهای سیاسی و کمونیست، روز  شده بود. اّما در تازه

امنیتی سودان به منزل رفیق سلیمان علی در شهر الَدمازین ریختند و او را نیز به زندان 
اش نیاز  تازگی یک عمل قلب داشته است و به علت بیماری بردند. رفیق سلیمان علی به

به مصرف روزانه و منظم دارو دارد، ولی نیروهای امنیتی حّتٰی اجازه ندادند که او 
ای که ابوبکر، پسر رفیق، از جانب خانوادٔه ایشان  داروهایش را با خود ببرد. در اطالعیه

مسئولیت کامل سالمت و جان پدرم و دیگر “منتشر کرده است آمده است: 
 ”دستگیرشدگان به عهدٔه نیروهای امنیتی است.

الله، صاحب یک چاپخانه، و یکی از کارگران زن چاپخانه به نام مودة احمد  عادل فضل
مین سالگرد ۵٠نیز به جرم تکثیر و پخش اعالمیٔه حزب کمونیست سودان دربارٔه 

اند. قیام سراسری و  سودان توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده”  انقالب اکتبر“
ش)در سودان منجر به سقوط دولت ابراهیم عبود ١٣۴٣(  ١٩۶۴سال ”  انقالب اکتبر“

 شد.
، ”اشاعٔه اکاذیب“، ”اختالل در نظم و قانون“اعضای حزب کمونیست سودان به جرم 

تواند از  اند که مجازات آن می (سرنگونی رژیم) دستگیر شده”  به خطر انداختن دولت“و 
 مدت تا ابد، و حّتٰی اعدام باشد. مصادرٔه اموال تا زندان طوالنی

های حزب برادر،  های سودان و اطالعیه های منتشر شده در رسانه بنا بر گزارش
سال سن دارد، رو به وخامت دارد که موجب  ۶٨وضعیت جسمانی رفیق سلیمان علی که 

 نگرانی شدید خانواده و رفقای حزبی او شده است.
های  ترین حقوق مردم و فعاالن سیاسی توسط مقام حزب تودٔه ایران نقض بنیادی

سودان برخالف معیارهای پذیرفتٔه جهانی، و بازداشت و حبس فعاالن سیاسی و از جمله 
رفقای رهبری و کادرهای حزب برادر، حزب کمونیست سودان توسط نیروهای امنیتی را 

کند و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، از جمله  شدت و قاطعانه محکوم می به
ویژه رفقای کمونیست سودانی است. ما صمیمانه با حزب برادر و مردم سودان در  و به
شان در راه عدالت اجتماعی، حقوق دموکراتیک و حقوق بشر اعالم همبستگی  مبارزه
کنیم و دولت و نیروهای امنیتی سودان را مسئول حفاظت از سالمت و جان رفقای  می

دانیم که در وضعیت جسمانی نامساعدی  ویژه رفیق سلیمان علی می دستگیر شده، و به
برد. در شرایط سخت و غیرانسانی زندان در بازداشت به سر می

حزب توده ایران
)٢٠١۴نوامبر  ٩( ١٣٩٣آبان  ١٨
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تأملی بر اهمیِت جهانی و  

 تاریخِی انقالب اکتبر

های مختلف جهـان، در  های تجاوزکارانه در منطقه شدت یافتِن جنگ
داری  ویکم، که در تداوِم بحراِن ذاتی نظام سـرمـایـه دهٔه دوِم سدٔه بیست

هایی جـدی در دوران کـنـونـی  ریشه دارد، به موضوِع بررسی و پژوهش
روی، تأمل بر  انقالِب اکتبر  و دستاوردهـاِی آن،  است. ازاین تبدیل شده 

یابد. اینکـه در گـرمـاگـرم  ها می تری بین این بررسی جای هرچه برجسته
داری، نسِل نویی از مبارزان راِه ترقی اجتـمـاعـی  بحراِن ژرف نظام سرمایه

دربارٔه  انقالِب اکتبر، جایگاِه جهانی و تاریخی این رویداد عظیـم، و نـیـز 
 پردازند، تصادفی نیست. ارزیابی می دستاوردها و تاثیرهاِی ماندگاِر آن به

داری  انقالب اکتبر، نخستین انقالب در تاریخ بشر بود که نظاِم سرمایه
های نویی در برابر نیروهای بالندٔه تاریخ گشـود. بـراثـر  را برانداخت و افق

چنان مناسبـاتـی  این رویداد عظیم تاریخی، چهرٔه جهان دگرگون شد و آن
پس از فروپاشـِی اتـحـادشـوروی و اردوگـاِه  -شکل گرفت که اکنون نیز

توان اثرهای نیرومند آن  نمی -گردهای دو دهٔه اخیر سوسیالیستی و عقب
های جهانی نادیده گرفت. لنین، پیشوای انقالب اکتبر،  وانفعال را در فعل

یی کوتاه نوشت: "پس از صدها و  در چهارمین سالگشت انقالب در مقاله
داران بـا اعـالم  هزارها سال برای نخستین بار بردگان، به جنِگ بین برده

داران را کـه هـدفـش  آشکار این شعار پاسخ دادند: این جنِگ بین بـرده
داراِن همٔه مـلـل  تقسیم غنایم است، به جنِگ بردگاِن همٔه ملل علیه برده

تبدیل کنیم... برای نخستین بار این شعار از یک انتظاِر مبهم و زبون بـه 
هـا سـتـمـکـش  یک برنامٔه سیاسِی روشن و دقیق به مبارزٔه مؤثِر میلیـون

تحت رهبرِی پرولتاریا مبدل گردید... به نخستین پیروزی در امـر مـحـِو 
 ١ها... مبدل گردید."  جنگ

 –انقالب اکتبر، در شرایط معیِن تاریخی و زیر پرچم اندیشٔه مارکسیسم 
پیروزی رسید. روسیه در قیاس با کشورهای اروپای باخـتـری،  لنینیسم، به
تری قرار داشت، اما این امـر، بـرخـالِف ادعـاهـای  های عقب در مرحله
داری، انـقـالبـی در  های جنبش، کارگری و نیز مبلغاِن سرمایه رفرمیست

چارچوب و محدودٔه ملی نبوده است و نیست. برعکس، انقـالب اکـتـبـر 
 -آید، و جنـبـٔه عـام و جـهـانـی شمار می تحولی در تاریِخ جهانی به نقطه

العاده نیرومند است. دراین خصوص، لنین با صـراحـت  اش، فوق تاریخی
اسـت:   "، تـاکـیـد کـردهروی در کمونیسم بیمارِی کودکِی چپدر کتاب "

"برخی از خصایص بنیادِی انقالب ما دارای اهمیت محلی نیستند، یعنـی 
 روسی ناشی نمـی

ً
شـونـد، بـلـکـه واجـِد اهـمـیـِت  از ویژگِی ملی و صرفا

مـفـهـوِم وسـیـع  المللی به المللی هستند و من در اینجا از اهمیِت بین بین
تنها برخی بلکه تمام خصـایـِص بـنـیـادی و  گویم که نه کلمه سخن نمی

بسیاری از خصایِص درجٔه دوم انقالب ما ازنظر تأثیِر آن در همه کشورها، 
 محدوِد این کلـمـه  اهمیِت بین

ً
المللی دارند. بلکه منظور من مفهوِم کامال

مـفـهـوِم اعـتـبـاِر  المـلـلـی بـه است، بدین معنی که، با درِک اهمیت بین
المللـی کـه  المللی یا ناگزیرِی تاریخی تکرار آن چیزی در مقیاس بین بین

است، باید چنین اهمیتی را برای بـرخـی خصـایـص  در کشور ما رخ داده 
 ٢بنیادی انقالب ما پذیرفت."
 از این نقطه می

ً
توان اهمیِت تاریخی و جهانی اکتبر را بررسی کرد  دقیقا

و اثرهای آن در پویٔه تاریخ را مورد قضاوت قرار داد. انقالب اکـتـبـر، بـه 
داری پـایـان داد. گـرچـه پـس از  ناپذیر بودِن نظام سرمایـه افسانٔه زوال

داری از  شوروی، بلندگـویـان سـرمـایـه فروپاشِی مولود اکتبر، یعنی اتحاد
عـبـارتـی،  داری، و به "شکسِت قطعِی" سوسیالیسم و "ابدی" بودِن سرمایه

گویند، امـا واقـعـیـت ورای ایـن  اند و می پایاِن تاریخ، سخن بسیار گفته
اند و استحکاِم منـطـقـی نـدارنـد. اکـتـبـر،  طوِرعمده سطحی تبلیغات به

تر،  عبارت دقیق تحوِل تعویض دو دوران در مقیاس تاریخی است، به نقطه
رغـِم   با پیروزِی انقالب اکتبر، عصر نـویـی آغـاز گـردیـده اسـت کـه بـه

حرکت خـود ادامـه  چنان به های دو دهٔه اخیر، هم گردها و شکست عقب
شـکـِل  است. تکامِل اجتـمـاعـی بـه دهد و موضوعیتش را حفظ کرده  می

بـنـدِی  ناپذیِر هستی، پویٔه قانونمندی است که در آن صـورت حرکِت توقف
دیگـر سـخـن،  شود. به بندِی میرنده و کهنه می تر جایگزیِن صورت مترقی

لنینیستِی تکامِل اجتماعی (فرگشـِت اجـتـمـاعـی)  -مفهوِم مارکسیستی

 -بـنـدی اجـتـمـاعــی مـفـهـوِم صـورت
ای است که یک مرحلٔه معیِن  اقتصادی

تــاریــخــی را دربــر گــرفــتــه اســت، و 
درمجموع، از نیروهاِی مولده، مناسباِت 

هــای روابــط  تــولــیــد،  دیــگــر شــکــل
هـا، تشـکـیـل  اجتماعـی، و جـز ایـن

شود. از سوی دیگر، گـذار از یـک  می
اقتـصـادی بـه  -بندِی اجتماعی صورت

ای دیگر، در تمام کشورهـا  بندی صورت 
گیرد. هـر  سان انجام نمی زمان و هم هم

چـون  مرحله از تکامِل اجتـمـاعـی، هـم
ای از تاثیرهـای  یک کل، تصویر پیچیده

ــکــاِر]  ــی ــارزٔه [پ ــب ــل و م ــاب ــق ــت م
های  های گوناگون و طبقه بندی صورت

اجتماعِی میرنده و بالنده [با یکـدیـگـر] 
است. بر پایٔه چنین درکی، مفهوِم عصـر 

یا دوران، دربرگیرندٔه تصویر جامعٔه بشری بساِن یک کل در یک مرحـلـٔه تـاریـخـِی 
تکامل است. در این مفهوم، انقالب اکتبر سرآغاِز دوران (عصر) نـویـی در تـاریـِخ 
تکامِل اجتماعی است. کلید درک خصلِت دوران یا عصـر نـیـز در روابـط عـیـنـِی 
نیروهای طبقاتی و گرایِش اساسی تکامِل روند تاریخی است. اینکه کدام طبقـه در 
  مرکِز این یا آن دوران قرار دارد، محتواِی عمده، جهت، و خصلِت دوران را تـعـیـیـن

کند. بر این اساس و بنا بر اسلوب مارکسـیـسـتـی، دوراِن مـا، دوراِن گـذار از  می
یی پـر فـرازونشـیـب و هـمـراه بـا  داری به سوسیالیسم بوده است که پویه سرمایه
 های پرشمار است: انقالب اکتبر آغازگِر این دوران است. بغرنجی

فراموش نکنیم که، با پیروزِی انقالب اکتبر، بحراِن سیستم مستـعـمـراتـی آغـاز 
گردید. پیش از آن، کشورها به دو گروِه عمده یـعـنـی کشـورهـاِی مسـتـعـمـره و 

شدند. استعمار در تالش برای تقسـیـم بـازارهـاِی  کشورهاِی استعمارگر تقسیم می
انـقـیـاد  التین را بـه های آسیا، آفریقا، و آمریکای جهان، با جنگ و تجاوزگری خلق

وجـود  کشید. این فرایند، با پیروزِی اکتبر دگرگون شد و وضعیتی نو در جهان بـه می
 -در شـرایـِط کـنـونـی -گرِی امپریالیـسـم جویی، و غارت آمد. تجاوزگری، مداخله

اثر شدِن دستاوردها و میراث انقالب اکتبر پس از فـروپـاشـی  معنای نابودی و بی به
های سالیان اخـیـر بـرای  ل گیرِی روندهای جدید و تحو اتحادشوروی نیست. شکل

تردید بر شالوده و بنیـادهـای  تازِی امپریالیسم، بی  جهانی و یکه نوین رویارویی با نظم
 گیرد. مانده از انقالِب اکتبر صورت می جای به

جهت نیست که در مبارزه  با امپریالیسم و برای پیشرفت اجتماعـی در تـمـام  بی
هاِی نو دیـگـربـار بـر انـقـالِب اکـتـبـر و  خواه و نسل پهنه جهان، نیروهاِی ترقی

جهانی کارگری و کمونیستی نیز در  کنند. در جنبِش  های پرارزش آن تأمل می تجربه
های پرحرارتی جریان دارد. تردید نباید داشت که، با حفظ بـاور بـه  این زمینه بحث

های آن، مبارزاِن راه رهایی و سعادت زحمتکـشـان،  حقانیِت انقالب اکتبر و اندیشه
اندوزی از گذشته و درِک خالقانه از روندهای جهان مـعـاصـر، بـار  همراه با تجربه

شان را در دوراِن  کنند و نقِش شایسته و بایسته دیگر از هرحیث خود را بازسازی می
 -های مـارکسـیـسـم کنونی ایفا خواهند کرد. انقالب اکتبر با تأثیر گرفتن از اندیشه

بینی، باهرگونه دگـمـاتـیـسـم  پیروزی رسید. این جهان لنینیسم تدارک دیده شد و به
تـیـک  دیالک آوری، و جمود فکری در رویارویی است. ماتریالیسم گرایی]، آیین [جزم
هـای گـونـاگـون دارد،  نشدنی و بغرنج است، و جـانـب آموزد که، واقعیت تمام می
های مارکسیستی مانند: انقالِب اجتماعـی،  ها و مقوله روی، بسیاری از مفهوم ازاین

شـان را حـفـظ  ها، صحت و اعتبـار عـلـمـی امپریالیسم، مبارزٔه طبقاتی، و جز این
ویکم، جـایـگـاه و وزن  اند. با نظری به جهان معاصر در دهٔه دوِم سدٔه بیست کرده

توان شاهد بود. انقالب اکـتـبـر، سـیـمـاِی  ها را می های اکتبر و صحِت آن اندیشه
گفتٔه رفیق طبری: "این آزمایشی بـود در مـقـیـاس  جهان را دگرگون ساخت، و به

را تـوصـیـف  گفت فالسفه تاکنون جـهـان  تاریخ و انسانیت، آرزوی مارکس که می
کاِر تغییر آن زنند، عملی شد... راهی که مارکسیسـم کردند و اینک باید دست به می

های مـبـتـنـی بـر ِحـرمـان و امـتـیـاز،  بسِت جامعه لنینیسم برای خروج از بن -
است و بـایـد ایـن راه را بـا  است، حق بوده   بری، نشان داده دهی و فرمان فرمان
ها، با امید و اسـتـواری، دنـبـال  کردِن احکام و شیوه گرفتن از تجارب، با غنی فیض

 ٣است." ترین محتوی زندگی انسانی  کرد. مبارزه در این راه، عالی
 .٩١٠، صفحه منتخب آثارلنین،    .١
 .٧٨۵، صفحه منتخب آثارلنین،    .٢
مـنـاسـبـت  ها بـه ، مجموعٔه سخنرانی” انقالب اکتبر و ایران” احسان طبری،   .٣

انقالب اکتبر، سخنرانی افتتاحیه.



شمارة 1393960آبان ماه  26دوشنبه    51

ادامه  نخستين تجربه سوسياليسم  ...
نهایی جمهوری دموکراتیک آلمان و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپا، فراتر از 

 عوامل خارجی بود. در پیش گرفتن سیاست
ً
اقتصادی -های اجتماعی صرفا

ت بی
ّ
های  تجربگی)، محدود کردن برخی از آزادی نادرست (از جمله به عل

دموکراتیک، فاصله افتادن بین حزب و دولت و مردم، و ضعف و ناتوانی 
های سنگین نظامی آن را تشدید  اقتصادی که البته تحمیل جنگ سرد و هزینه

های  ای بودند که در این تجربٔه اّول حزب کرد، از جمله عوامل داخلی می
های سوسیالیستی منجر به نارضایتی مردم و سرانجام  کمونیست و دولت

های مردمی شدند. این در حالی است که آلمان دموکراتیک در میان  ناآرامی
اعضای جامعٔه اقتصادی کشورهای سوسیالیستی اروپا بیشترین سطح توسعٔه 

وری تولیدی را داشت. کاالهای مصرفی در آلمان  فنی و باالترین بهره-علمی
دموکراتیک از یارانٔه دولتی برخوردار بودند، ولی همیشه کمبودهایی هم در 

 شد. جامعه بود که منجر به نارضایتی مردم می
 ١۶پس از الحاق آلمان دموکراتیک به آلمان فدرال، یک بازار مصرفی 

میلیونی به روی کاالهای ساخت آلمان فدرال باز شد، و بخش تولیدی در شرق 
دچار رکود و تعطیلی کمرشکن شد که حاصِل آن بیکاری صدها هزار نفر و فقر 

های اقتصادی آلمان  سازی گستردٔه زیرساخت گسترده بود. خصوصی
های آلمان غربی آغاز شد، که میزان  دموکراتیک و سپردن آنها به شرکت

ها و افراد  زد. ولی سهم شرکت معامالت آن سر به صدها میلیارد مارک می
درصد بود! خالصه اینکه آنچه رخ داد  ۶در این معامله فقط ” شرق”ساکن در 

دو کشور، که الحاق و غصب آلمان دموکراتیک توسط آلمان فدرال ” وحدت”نه 
بود.

 سال بعد ٢۵
مین سالگرد باز شدن مرزهای میان برلین ٢۵وبرق  امسال مراسم ُپرزرق

آبان) در نزدیکی  ١٨نوامبر ( ٩شرقی و غربی و آغاز رخنه در دیوار برلین، در روز 
دروازٔه تاریخی برندنبورگ در شهر برلین برگزار شد. این دروازٔه تاریخی تا پیش از 
برچیدن دیوار برلین، در بخش شرقی برلین و در سرزمین آلمان دموکراتیک واقع 

ها و باز شدن  بود. گفتنی است که در حدود دو سال و نیم پیش از ناآرامی
جمهور وقت آمریکا از حزب  مرزهای میان دو آلمان، رونالد ریگان، رئیس

-های اقتصادی خواه و شریک مارگارت تاچر در اجرای سیاست جمهوری
اجتماعی خشن نولیبرالی و تجاوز به حقوق و دستاوردهای اجتماعی مردم، به 

مین سالگرد ایجاد شهر برلین به برلین غربی رفته بود. او در ٧۵٠مناسبت 
 ١٩٨٧ژوئن  ١٢سخنرانی خود در مراسم سالگرد بنیانگذاری شهر برلین در روز 

شد،  )، که درست در برابر دروازٔه تاریخی برندنبورگ برگزار می١٣۶۶خرداد  ٢٢(
خواهید،  دبیرکل گورباچف، اگر صلح می”خطاب به میخائیل گورباچف گفت: 

خواهید، اگر به دنبال  اگر رفاه و رونق در اتحاد شوروی و اروپای شرقی را می
آزادسازی هستید، به این دروازه بیایید. آقای گورباچف این دروازه را باز کنید... 

دو سال و اندی بعد، پس از باز شدن ”. آقای گورباچف این دیوار را برچینید
به روی  ١٣۶٨مرزها میان دو آلمان، دروازٔه برندنبورگ نیز روز اّول دی 

شهروندان هر دو آلمان باز شد، ولی آیا اینکه آن صلح و رفاه و رونقی که 
داد نیز محقق  داری به مردم کشورهای سوسیالیستی پیشین قول می سرمایه
تردید جای سؤال دارد! و البته بد نیست اشاره کنیم که مهمان اصلی  شد، بی
مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین، که امسال در برابر همان دروازٔه ٢۵مراسم 

 برندنبورگ برگزار شد، آقای میخائیل گورباچف بود!
اقتصادی -ش)، فرانسیس فوکویاما، متفکر سیاسی١٣۶٨( ١٩٨٩در سال 

پایان ”کاری، مقالٔه معروف خود با عنوان  آمریکایی و از بنیادگذاران نومحافظه
آنچه ما شاهدش هستیم، ”را منتشر کرد، که در جایی از آن نوشته بود: ” تاریخ؟

فقط پایان جنگ سرد، یا عبور از دورٔه مشخصی از تاریخ پس از جنگ [جهانی 
یعنی نقطٔه پایان انقالب ایدئولوژیکی، و   دّوم] نیست، بلکه پایان تاریخ است،

به عنوان شکل نهایی حکومت ” غربی”شمول شدن دموکراسی لیبرالی  جهان
ها و  داری، و تنش درپی جهان سرمایه های پی اّما با توجه به بحران”. بشری

هایی که نظام جهانی  های ریاضتی و دشواری ها و سیاست تجاوزها و جنگ
اخیر به مردم جهان تحمیل کرده است، باید به   داری در یکی دو دههٔ  سرمایه

آقای فوکویاما یادآوری کرد که آنچه اکنون ما در جهان شاهدش هستیم، از 
جمله در اروپا و آسیا و آمریکای التین و آفریقا، و از جمله در میان کشورهای 

ت سوسیالیستی سابق، نارضایتی و طغیان جهان
ّ
زا  ها علیه نظام بحران شمول مل

داری، و خواست آنها برای دستیابی به خدمات و حقوق  و غیرانسانی سرمایه
اجتماعی و رفاه نسبی و صلح و آرامشی است که نظام سوسیالیستی برای 

اش تا حد زیادی نیز در این امر  تحقق آن تالش کرده است و در نخستین تجربه

موفق بوده است. خدمات اجتماعی و رفاهی و امکاناتی که در کشورهای 
سوسیالیستی در حد مقدور در اختیار مردم قرار داده شد، الگویی شد برای 

های خود خواستار شدند. بسیاری  بسیاری از مردم جهان که آنها را از دولت
از دستاوردهای مبارزٔه مردم جهان در راه عدالت اجتماعی و اقتصادی، از 

داری پیشرفته، متأثر از امکاناتی بود که  ویژه در کشورهای سرمایه جمله و به
شد، از آموزش و  در کشورهای سوسیالیستی در اختیار مردم قرار داده می

ونقل  قیمت و حمل های ارزان بهداشت و مهد کودک رایگان گرفته تا خانه
شهری و حقوق و مزایای بازنشستگی و غیره. با فروریزی کشورهای 

داری در جهان، وزن جبهٔه  تازی رقیِب سرمایه سوسیالیستی در اروپا و یکه
تدریج در صدد  عدالت اجتماعی تا حد زیادی سبک شد، و نظام سرمایه به

بازپس گرفتن همٔه خدمات و مزایایی برآمد که زیر فشار نظام سوسیالیستی 
های دهٔه  و دستاوردهای آن، مجبور شده بود به مردم بدهد. پس از سال

اردوگاه ”ش) و در نبود وزنٔه سنگین تعادل ١٣٧٠میالدی ( ١٩٩٠
گسیختٔه  های لگام گیری از تجاوزها و تهاجم برای پیش” سوسیالیستی

طلبی و  اردوی سرمایه، صلح و امنیت جهان نیز مورد تهدید توسعه
وتاز سرمایه قرار گرفت که خود را در عرصٔه جهان  طلبی و تاخت جنگ
ای که بد نیست در اینجا به آن اشاره شود این است  دید. نکته رقیب می بی

سال پیش، در همٔه کشورهای سوسیالیستی اروپا، در زمانی که  ٢۵که 
ها علیه مردم به  ها اوج گرفت، در عمل هیچ خشونتی از جانب دولت ناآرامی

کار برده نشد. مرزهای آلمان بدون اعمال خشونت باز شد، و در پی خواست 
های سوسیالیستی داوطلبانه از  ها آمده بودند، دولت مردمی که به خیابان

داری نیز  های سرمایه گیری کردند، که حّتٰی باعث تعجب قدرت قدرت کناره
شده بود که انتظار مقاومت مسلحانه و سرکوب و مداخلٔه نظامی داشتند، 

زنند. یعنی همان کاری که خودشان در این موارد به آن دست می
 شدت گرفت” جنگ گرم”پایان یافت؛ ” جنگ سرد”

های بزرگ  فرصت نادری را برای قدرت” اردوگاه سوسیالیستی”فروریزی 
ویژه آمریکا به وجود آورد تا عرصٔه سلطٔه نظامی خود را نیز  داری و به سرمایه

گسترش دهند. اگرچه سران آمریکا از زبان جیمز ِبیکر، وزیر امور خارجٔه 
دیوار ”این کشور در زمان رونالد ریگان و جورج بوش پدر، در زمان فروریزی 

را ” ناتو”به سران وقت اتحاد شوروی قول داده بودند که مرزهای ” برلین
هم به سرزمین شوروی آن موقع نزدیک نخواهند کرد، اّما ” حّتٰی یک اینچ”

پس از فروریزی اتحاد شوروی، طولی نکشید که دولت آمریکا در زمان بیل 
کلینتون تصمیم گرفت که مجارستان، جمهوری چک و لهستان را وارد 

ش) این کشورها به ١٣٧٨( ١٩٩٩کند، و باالخره هم در سال ” ناتو”
درآمدند، و مرزهای ناتو به مرزهای شوروی سابق و روسیه ” ناتو”عضویت 

پیمان ”داری اگر در زمان وجود  های بزرگ سرمایه نزدیک شد. قدرت
و گسترش   ”ناتو”ای برای وجود  از وجود این پیمان به عنوان بهانه” ورشو

و گسترش حیطٔه عمل آن پس از   ”ناتو”کردند، ولی حفظ  آن استفاده می
تردید نشان از  بی” پیمان ورشو”های سوسیالیستی و  فروریزی دولت

ت جویی و توسعه سلطه
ّ
های رخدادهای اخیر در  طلبی آنها دارد. یکی از عل

طلبی و تالش برای عضویت  اوکراین و در شرق روسیه، همین توسعه
بود. اگر چنین شود، حوزٔه عمل و ” ناتو”اوکراین در پیمان نظامی 

رسد، بلکه جمهوری  فقط به کنار مرزهای روسیه می نه” ناتو”های  پایگاه
خلق چین نیز در تیررس تجاوز این پیمان نظامی قرار خواهد گرفت. روشن 

باری  های نظامی چه پیامدهای فاجعه است که چنین شاخ و شانه کشیدن
اردوگاه ”برای صلح و آرامش مردم منطقه و جهان دارد. اگرچه با فرورریزی 

 ” ابرقدرت شرق”و ” سوسیالیستی
ً
بایست جنگ سرد آمریکا و  می  قاعدتا

گذاران  رسید، ولی مشاوران و سیاست متحدانش به پایان می
و حمله به ” دکترین بوش”کاری مثل پال ولفوویتز (از طراحان  نومحافظه

عراق) و ریچارد پرل (مشاور امور دفاعی رونالد ریگان و جورج بوش) معتقد 
ی ”دشمن”باید به نحوی ادامه پیدا کند و همیشه ” جنگ سرد”بودند که 

های امپریالیستی بتوانند با ایجاد تنش و  وجود داشته باشد تا قدرت
طلبانٔه  های توسعه برداری از ترس و ارعاب کشورها، هم هدف بهره

ناپذیر خود را دنبال کنند و هم تسلیحات و خدمات نظامی خود را به  سیری
پیکر تسلیحاتی  های غول فروش برسانند که سود سرشاری برای شرکت

ها و فروش پرسود تسلیحات در جهان  دارد. امروزه آلمان نیز در جنگ
فعاالنه شرکت دارد و سّومین صادر کنندٔه بزرگ تسلیحات در جهان است. 

گری آلمانی نیز بار دیگر سر بلند کرده است. نظامی
آینده روشن است

در اوایل قرن بیستم میالدی، 
3ادامه  در صفحه با پیروزی و به قدرت رسیدن 
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پیوستٔه فردی و اجتماعی، دشوار و  هم راِه رسیدن به سعادت و بهروزی به
پذیر  وخم است، ولی آینده روشن است. دنیای انسانی دیگری امکان ُپرپیچ

رغم آنها که خواهان حفظ وضع ناعادالنٔه موجودند، آن دنیای  است، و به
 دیگر دیر یا زود فراخواهد رسید. این حکم تاریخ است.

مین سالگرد برچیده ٢۵در یکی دو هفتٔه گذشته، به مناسبت ” غرب”ها و محافل  رسانه
های سوسیالیستی  شدن دیوار برلین، شور و شوق زیادی برای جشن گرفتن فروپاشی دولت

 ١٨( ١٩٨٩نوامبر  ٩از خود نشان دادند. بیست و پنج سال پیش در روز ” مرگ کمونیسم”و 
)، دولت آلمان دموکراتیک اقدام به باز کردن مرزهای عبور میان آن کشور و ١٣۶٨آبان 

آلمان فدرال کرد، و هزاران نفر از مردم دو کشور از این فرصت برای رفتن به طرف مقابل 
استفاده کردند. از همان روزها خراب کردن دیوار برلین و راه باز کردن از میان آن توسط 

” جنگ سرد”مردم نیز آغاز شد. رخدادهای آن سال در آلمان دموکراتیک، که در اوج دوره 
های عمومی در کشورهای سوسیالیستی  ها و نارضایتی به وقوع پیوست،حاصل ناآرامی

” بازسازی”(گالسنوست) و ” سازی شفاف”های  زمان با اجرای برنامه اروپایی شرقی، و هم
جمهوری  ساختارهای سیاسی و اقتصادی (پرسترویکا) در اتحادشوروی در زمان ریاست

گیری دولت آلمان دموکراتیک و پیوستن  میخائیل گورباچف بود، در نهایت به کناره
منجر شد. دیوار برلین که  ١٣۶٩مهر  ١١قیدوشرط این کشور به آلمان فدرال در روز  بی

میالدی ( ١٩٩٢برچیدن آن توسط مأموران دولتی آغاز شده بود، در نهایت در اواخر سال 
همچنان ” ثبت در تاریخ”هایی از آن برای  ش) به طور کامل برچیده شد (البته بخش١٣٧٠

های سوسیالیستی در اروپای شرقی از  حفظ شده است). چندی نگذشت که همٔه دولت
 دنیای  قدرت کنار رفتند و اتحاد جمهوری

ً
های شوروی نیز از هم پاشیده شد. ولی آیا واقعا

 ”ای بوده است که  تر و شکوفاتر از دوره سال گذشته امن ٢۵
ً
در ” موجود  سوسیالیسم واقعا

اتحاد شوروی و اروپای شرقی برقرار بود؟
 های تاریخی زمینه

(ایتالیا و ژاپن فاشیست و...) و پایان ” متحدین”پس از تسلیم شدن قوای آلمان نازی و 
جنگ جهانی دّوم، کشور آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در نتیجه، نخست 

در بخش غربی، و اندکی پس از آن  ١٣٢٨خرداد ماه سال  ٢جمهوری فدرال آلمان در 
به طور رسمی در بخش شرقی شکل گرفت،  ١٣٢٨مهر  ١۵جمهوری دموکراتیک آلمان در 

بود. ” اردوگاه سوسیالیستی”داری و دّومی جزو  و سرمایه” غرب”که اّولی در حلقٔه اتحاِد 
وزیر جمهوری آلمان دموکراتیک و صدر افتخاری حزب  رفیق هانس مودرو، آخرین نخست

استار نوشت که حاوی  هایی در نشریٔه انگلیسی مورنینگ تازگی سلسله مقاله چپ آلمان، به
 ٢۵توجهی دربارٔه جمهوری آلمان دموکراتیک و فروریزی آن در  اطالعات و نظریات قابل
نویسد که به وجود آمدن دو آلمان در دو جبهٔه مقابل، وضعیت  سال پیش است. او می

خاصی را برای هر دو کشور پدید آورد که تا یکی شدن دو آلمان ادامه یافت. برای مثال، 
آلمان دموکراتیک متحد کشوری (اتحاد شوروی) شد که خود آسیب فراوانی در جنگ دیده 

های  کمک” طرح مارشال”بود، در حالی که متحد آلمان فدرال، آمریکا بود که در چارچوب 
سرعت از  اقتصادی سرشاری به آلمان فدرال کرد و اقتصاد ویران و ورشکستٔه آن کشور را به

های آلمانی فراهم آورد. از  ویرانی نجات داد و دسترسی به بازارهای جهانی را برای شرکت
پذیری کمتری داشت  انعطاف” شرق”سوی دیگر، ساختارهای سیاسی و مناسبات قدرت در 

و هرگونه تالش در آلمان دموکراتیک برای ایجاد ساختارهای اقتصادی متفاوت با الگوی 

شد. البته نباید نادیده گرفت که  شوروی، با مقاومت روبرو می
های بهداشت  دستاوردهای اجتماعی آلمان دموکراتیک در عرصه

و درمان، آموزش و پرورش، برابری جنسیتی، حقوق زنان و 
کودکان، و مناسبات اجتماعی کار، حاکی از نظامی بسیار 

تر از نظام حاکم بر آلمان فدرال بود، به  خواه تر و برابری عادالنه
طوری که حّتٰی امروزه هم وقتی فعاالن سندیکایی آلمانی از مبارزٔه 
ها  خود برای دستمزدهای بهتر و شرایط کاری بهتر در آن سال

آلمان دموکراتیک در ” مشارکت نامرئی”کنند، از  صحبت می
کنند. رفیق هانس مودرو در ادامٔه  ها یاد می زنی مذاکرات و چانه

هایی که حزب متحد  اش، ضمن اشاره به اشتباه نوشته
نویسد:  سال دولتمداری مرتکب شد، می ۴٠سوسیالیستی در مدت 

ت پدرساالری دولتی، مسائل نسل به نسل بیشتر شد، که ”
ّ
اّما به عل

رسانی، نبوِد  یی و اطالع های رسانه شد آن را در سیاست ویژه می به
آزادی مسافرت، و بیگانگی فزایندٔه مردم نسبت به نقش رهبری 
کنندٔه حزب متحد سوسیالیستی آلمان دید. این بیگانگی نسبت به 
رهبری حزبی حّتٰی در داخل خود حزب نیز افزایش یافت... یکی از 
مظاهر عمدٔه این ضعف سیاسی، تفاوت فاحش میان دستاوردهای 
ی اعالم شده توسط دولت، و تجربٔه روزمرٔه مردم در زندگی و 

ّ
مل

[١٩٨٩پاییز سال ” کار، همراه با محدودیت در آزادی بیان بود.
] شاهد تظاهراتی مردمی در آلمان دموکراتیک بود که با ١٣۶٨
های دموکراتیک در درون  خواستار تحّول” ما مردم هستیم”شعار 

های  کشور خود بودند، ولی به نوشتٔه رفیق مودرو، که در آن سال
های نزدیکی با میخائیل گورباچف و سران دیگر  بحرانی تماس

کشورهای سوسیالیستی و رهبران آلمان فدرال داشته است، نفوذ 
فزایندٔه عوامل خارج از آلمان دموکراتیک (از جمله تبلیغات آلمان 
فدرال و کلیسای مسیحی)، شعار شهروندان آلمان دموکراتیک را 

ت هستیم”به 
ّ
تغییر داد، که مضمون آن، پایان دادن به ” ما یک مل

حیات آلمان دموکراتیک و پیوستن آن به آلمان فدرال بود. 
های آشکار  رغم تالش کند، به طور که رفیق مودرو اشاره می همان

برای در هم شکستن این نخستین تجربٔه ” غرب”و پنهان 
ت شکست تالش

ّ
هایی که برای ساختمان  سوسیالیسم، عل

سوسیالیسم در اروپای شرقی صورت گرفت، و سرانجام فرورریزی 

نخستین تجربٔه سوسیالیسم واقعی 

 فراموش شدنی نیست

15ادامه  در صفحه 
کمک مالی رسیده

دالر ٣۵٠در جشن سالگرد حزب در تورنتو                                      




