ششمین کنگرة حزب تودة ایران
( بهمن ماه )۱۳۹۱

ششمین کنگره حزب تودة ایران  -بهمن ماه ۱۳۹۱

دربردارنده :گزارشها ،مصوبهها ،سندها ،پیامها ،و پیوستها

چاپ اول ــ ۱۳۹3
همه حقوق چاپ و نشر برای انتشارات حزب تودة ایران محفوظ است

Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany
www.tudehpartyiran.org
dabirkhaneh_hti@yahoo.de

ششمین کنگرة حزب تودة ایران
( بهمن ماه)۱۳۹۱
دربردارندة
گزارشها ،مصوبهها ،سندها ،پیامها ،و پیوستها

چاپ اول

فهرست

اطالعیه دبیرخانه حزب تود ٔه ایران در بار ٔه ششمین کنگره ۹ .......................................

مصوبههای ششمین کنگره حزب تود ٔه ایران:

مصوبه اول :برنامه نوین حزب تود ٔه ایران ۱۵ ........................................................
مصوبه دوم :گزارش کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران ۹۱ .............................................

مصوبه سوم :سیسال از یورش وحشیانه رژیم والیتفقیه برای نابودی حزب تود ٔه ایران میگذرد ۱۲۹ ..

پیامهای ششمین کنگره حزب توده ایران به:

کارگران و زحمتکشان ۱۴۵ ...........................................................................
خانوادههای جانباختگان راه بهروزی مردم ایران و خانوادههای زندانیان سیاسی ۱۴۹ ................

جوانان و دانشجویان مبارز میهن ۱۵۱.................................................................

زنان آزادیخواه ایران ۱۵۵ ............................................................................

نیروها و سازمانهای ملی ،آزادیخواه و عدالتجوی کشور ۱۵۹ .....................................
خلقهای زیر ستم و آزادی خواه ایران ۱۶۳ ............................................................
روزنامهنگاران ،نویسندگان و هنرمندان (در هم ٔه رشتههای هنری) ۱۶۵ ...............................

حزبهای کمونیست و کارگری جهان ۱۶۷ ...........................................................

پیام حزبهای کارگری و کمونیستی جهان به :ششمین کنگره حزب تود ٔه ایران

حزب كمونیست آفریقای جنوبی ۱۷۳..................................................................

حزب كمونیست آلمان ۱۷۴ ...........................................................................
حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا ۱۷۵ ...........................................................

حزب کمونیست اتریش ۱۷۷..........................................................................

حزب کمونیست اردن ۱۷۸ ............................................................................
حزب کمونیست اسپانیا ۱۷۸ ..........................................................................
حزب کمونیستهای کاتالونی ۱۷۹ ...................................................................

حزب کمونیست استرالیا ۱۷۹ .........................................................................
حزب کمونیست اسرائیل ۱۸۰ ........................................................................
حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر ۱۸۱ .........................................................

حزب کمونیستهای ایتالیا ۱۸۲ ......................................................................

حزب احیای (رفونداسیون) کمونیستی ایتالیا ۱۸۳ .....................................................

هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۸۳ ......................................

حزب کمونیست ایرلند ۱۸۵ ...........................................................................
«تریبیون دمکراتیک پیشرو بحرین» ۱۸۶ ...............................................................

حزب کمونیست برزیل ۱۸۷ ..........................................................................

حزب کمونیست بریتانیا ۱۸۹ ..........................................................................
حزب کارگران بلژیک ۱۹۰ ...........................................................................
حزب کارگران بنگالدش ۱۹۱ ........................................................................

حزب کمونیست بنگالدش ۱۹۲ .......................................................................

حزب کمونیست بوهم و موراوی ۱۹۳ ................................................................

حزب کمونیست پاکستان ۱۹۴ ........................................................................

حزب کمونیست پرتغال ۱۹۶ ..........................................................................

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه ۱۹۸ .............................................................
«المسار» تونس («جنبش التجدید» سابق) ۱۹۹ .................................................
حزب َ

حزب کمونیست دانمارک ۲۰۱ .......................................................................

حزب کمونیست فدراسیون روسیه ۲۰۲................................................................
حزب کمونیست سوئد (۲۰۳ .................................................................. )SKP

6

تسرهف

کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان ۲۰۵ ...........................................................

حزب کمونیست سوریه ۲۰۶..........................................................................

حزب کمونیست شیلی ۲۰۷ ...........................................................................

حزب کمونیست عراق ۲۰۸ ...........................................................................
حزب کمونیست کردستان ـ عراق [الحزب الشیوعی الکوردستانی ـ العراق] ۲۱۴ ....................

حزب کمونیست فرانسه ۲۱۵..........................................................................
کمیته مرکزی حزب مردم فلسطین ۲۱۶ ...............................................................

حزب کمونیست فنالند ۲۱۷ ..........................................................................
حزب کمونیست فیلیپین ۲۱۷ .................................................................. ۱۹۳۰

کمیته مرکزی حزب ترقیخواه زحمتکشان قبرس (آکل) ۲۱۸ ..........................................
حزب کمونیست کانادا ۲۲۰...........................................................................

حزب کارگران سوسیالیست کرواسی ۲۲۱............................................................
«جنبش پیش َروی کویت» ۲۲۱ ........................................................................

حزب مترقی مردم گویان۲۲۳ .........................................................................

حزب کمونیست لبنان ۲۲۴ ...........................................................................

حزب کمونیست مالت ۲۲۶...........................................................................

حزب کمونیست حزب کارگران کمونیست مجارستان۲۲۷ ...........................................

حزب کمونیست مصر ۲۲۸ ...........................................................................

حزب کمونیست مکزیک۲۲۹ .........................................................................
حزب کمونیست نوین هلند ۲۳۰......................................................................
کمیته مرکزی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) ۲۳۰ ........................................

کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان (۲۳۲ ................................................... )cpi

حزب کمونیست نوین یوگسالوی ۲۳۳ ...............................................................

حزب کمونیست یونان ۲۳۴ ...........................................................................

پرواز ققنوس ۲۳۷ ......................................................................................

پیوستها

پیوست اول :اساسنامه حزب تود ٔه ایران ۲۴۳ ..........................................................

فهرست

7

پیوست دوم :برنامه نوین حزب تود ٔه ایران ،و مرحله ملی ـ دمکراتیک ۲۵۹ ............................

پیوست سوم :برنامه نوین حزب توده ایران :گذر ازدیكتاتوری به دموكراسی ،و نقشه راه آن ۲۶۵ .......

اطالعیه
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اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران در باره برگزاری ششمین کنگره
ششمین کنگره حزب توده ایران ،با شرکت کادرها ،مسئوالن حزبی ،و اعضای کمیته
مرکزی برگزار شد .ششمین کنگره حزب کار خود را با یک دقیقه سکوت به احترام جان
باختگان تودهای و همه جان باختگان راه آزادی میهن آغاز کرد.
رفقای شرکت کننده در کنگره نخست به بحث و تبادل نظر درباره «طرح برنامه نوین
حزب توده ایران» پرداختند ،و پس از اصالح برخی موردها ،آن را به تصویب رساندند.
بخش بعدی کار کنگره به بررسی گزارش سیاسی کمیته مرکزی و شعبههای گوناگون
کمیته مرکزی اختصاص داشت ،که دربردارنده بحث درباره :تحولهای ایران و جهان
در فاصله میان دو کنگره (در  ۹سال گذشته) ،چشم انداز تحولهای آتی ،و سیاستهای
حزب ،بود .رفقای شرکت کننده گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب را به ِ
طور دقیق
بررسی کردند ،و این سند سپس از سوی شرکت کنندگان در کنگره به تصویب رسید.
بررسی نقادانه کار شعبهها و کمیسیونهای مختلف کمیته مرکزی ،بخش مهمی از کار
کنگره را به خود اختصاص داد .در نتیجه این بررسیها ،کنگره برای گسترش و بهبود کار
شعبهها و کمیسیونهای مختلف تصمیمهای مشخصی گرفت.
شرکت کنندگان در کنگره سپس به بررسی «سند ویژه»یی درباره سیامین سالگرد

یورش دستگاههای سرکوب رژیم والیت فقیه بر ضد حزب توده ایران پرداختند .در آغاز
ِ
چگونگی
بحث درباره این سند ،رفیق علی خاوری درباره وضعیت حزب پس از انقالب،
عملکرد رهبری وقت حزب ،یورش و دستگیریهای گسترده ،همچنین مهاجرت
تودهایها ،و دشواریهایی که حزب برای بازسازی صفهای خود با آنها روبهرو بود،
گزارش مفصلی به شرکتکنندگان در ششمین کنگره حزب ارائه داد .در پی این گزارش
مفصل ،رفقا به بحث درباره زاویههای مختلف یورش به حزب ،و ادامه توطئههای
دستگاههای امنیتی پرداختند ،و سند را پس از وارد کردن تغییرهایی در آن ،با اکثریت آرا
به تصویب رساندند.
بخش دیگر کار شرکت کنندگان در کنگره ،انتخاب اعضای کمیته مرکزی جدید حزب
بود .کمیسیون انتخابات کنگره پس از شمارش آرا ،که تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت،
نتیجه انتخابات را به کنگره اعالم کرد ،و انتخاب اعضای کمیته مرکزی جدید حزب در
میان کف زدنهای شورانگیز رفقای شرکت کننده به تایید کنگره رسید.
در پی پایان کار «ششمین کنگره» ،کمیته مرکزی جدید حزب توده ایران ،نخستین
نشست خود را برگزار کرد ،و در این نشست ،هیئت سیاسی و مسئوالن شعبههای حزب
انتخاب شدند.
دریافت بیش از  ۵۰پیام شور انگیز و پر محتوا از سوی حزبهای کارگری و کمونیستی
جهان ،درحالیکه برگزاری ششمین کنگره حزب در جریان بود ،نشانگر اعتبار کم نظیر
حزب در جنبش جهانی کمونیستی و نقش مهم رهبری حزب ما در عرصه مبارزه جهانی
اردوی کار بر ضد سرمایه داری انحصاری و امپریالیسم جهانی است.
ششمین کنگره حزب ما بیشک نقطه عطف مهمی در تاریخ حزب توده ایران است.
سی سال پس از یورش گسترده و ددمنشانه سربازان ارتجاع و تاریکاندیشی بر ضد حزب
طبقه کارگر ایران ،به قصد نابودی و ریشه کن کردن آن از میهنمان ،حزب توده ایران نه
ِ
گواهی
تنها توانسته است با موفقیت برنامههای ارتجاع را با شکست روبهرو کند ،بلکه به
نبرد سی ساله گذشتهاش -که درعینحال با دشوارترین دوران جنبش جهانی کارگری
و کمونیستی در تاریخ معاصر همزمان بود -توانسته است آزمونهای دشواری را پشت
سر نهد و سربلند ،پرچم ظفر نمون حزب ارانیها ،سیامکها ،روزبهها ،وارطانها،
تیزابیها ،حکمتجوها ،علی امیدها ،هاتفیها ،و سیمین فردینها را همچنان در اهتزاز
نگاه دارد.
رفقای شرکت کننده در ششمین کنگره حزب به درستی بر این نکته اصرار میورزیدند
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که ،حزب و میهن ما دوران حساس و مهمی را پیش رو دارند ،و تودهایها باید با انسجام
آهنین صفهایشان ،خود را برای رویدادهای سرنوشت ساز آینده آماده سازند.
برگزاری پیروزمندانه ششمین کنگره حزب توده ایران ،پیام آور حرکت موفق حزب ما
در کنار جنبش مردمی میهن برای طرد رژیم استبدادی والیت فقیه و فراهم آوردن زمینه
برای تحولهای بنیادین ،پایدار ،و دموکراتیک در میهنمان است.
دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران

 ۵اسفندماه ۱۳۹۱
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برنامه نوین حزب تودة ایران

برای تحول ِ
های بنیادین و دموكراتیک،
ِ
عدالت اجتماعی در ایران
و برای دستیابی به آزادی ،صلح ،استقالل ،و
( مصوب ششمین کنگره حزب تودة ایران ـ بهمن ماه)1391

مصو بة

اول

مقدمه

با فرا رسیدن دهم مهرماه  ،۱۳۹۱هفتاد سال از تأسیس حزب توده ایران ،حزب
رزمندگان رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان ،حزب پیشگامان رهایی زنان ازبندهای ستم
جنسی و طبقاتی ،حزب نویسندگان ،شاعران ،و هنرمندان مردمی و پیشرو ،حزب جوانان،
و دانشجویان رزمجو ،و حزب همه مبارزان راه آزادی ،استقالل ،و عدالت میهن ما،
میگذرد .تاریخ حزب توده ایران ،بخش جداییناپذیری از تاریخ مبارزات قهرمانانه مردم
ِ
کندوکاو همین تاریخ است که،
میهنمان بر ضد استعمار ،استبداد ،و امپریالیسم است ،و در
ِ
ِ
گواهی دوست و دشمن ،میتوان نقش برجسته مبارزان تودهای در پیشبرد اندیشههای
به
مترقی ،نبرد بیامان برای دگرگون کردن جامعه واپسمانده و روابط اجتماعی  -اقتصادی
حاکم بر آن ،و سازمان دهی مبارزه تودهها را دید.
حزب توده ایران ،وارث و ادامه دهنده راهی بود که کمونیستهای ایران دههها پیش
از آن آغاز کرده بودند .حزب کمونیست ایران در حالی نخستین کنگره خود را در تیرماه
 ،۱۲۹۹در انزلی ،برگزار و تشکیل این حزب را به طور رسمی به جهانیان اعالم کرد که،
حدود نیم قرن زمینه تاریخیای مشحون از مبارزه را پشت سر داشت .حزب کمونیست
ِ
ِ
رهبری طبقه کارگرِ ،
حل مسئله ارضی و
استقرار جمهوری انقالبی ،تشکل و
ایران با هدف
ِ
محو کامل بقایای فئودالیسم ،و ِ
حل مسئله ملی(خلقها) ،به روشنگری و نشر اندیشههای

مترقی پرداخت ،که دستاوردهای بزرگی برای مردم دربرداشت .مبارزان برجسته،
روزنامهنگاران ،و نویسندگان انقالبیای همچون :سید جعفر جواد زاده ،کامران آقازاده،
نعمت نصیر ،حسین ضیاء علیزاده ،علی امیر خیزی ،میر یوسفالدین کرمانشاهی،
حسابی دهزاده ،ابوالقاسم ذره ،با آثار خود در نسل روشنفکر و جوان تأثیری بس عمیق
برجای نهادند .حزب کمونیست ایران  -به رهبری حیدر عمواوغلی ،مبارز نامدار و چهره
درخشان انقالبی (و نیز از رهبران برجسته انقالب مشروطیت)  -در عرصههای گستردهای
ِ
حقوق کارگران که اعتصاب کارگران نفت در  ،۱۳۰۸اعتصاب
همچون مبارزه در دفاع از
کارگران نساجی اصفهان در  ،۱۳۱۰اعتصاب کارگران راهآهن شمال ،و همچنین مبارزه
کسب استقالل سیاسی و اقتصادی کشور ،و نیز سازمان ِ
ِ
دهی مبارزات دانشجویی از
برای
آن جمله بودند ،کارزاری نیرومند و تودهای را توانست در میهنمان سازماندهی کند .به
دنبال تعقیب شدید حزب کمونیست ،هجومهای وحشیانه و گسترده دستگاه امنیتی رضا
شاه به اعضا و فعاالن حزب در سراسر ایران ،دستگیری ،شکنجه ،و زندانی پنجاه و سه نفر
و قتل ارانی ،فعالیت حزب کمونیست قطع شد.
پس از سقوط حکومت رضا شاه ،و در پی رهایی یاران دکتر تقی ارانی از زندان
ِ
همت شماری از برجستهترین مبارزان راه آزادی و
ستمشاهی ،حزب توده ایران به
منادیان رهایی میهن از بندهای استثمار ،استبداد ،و واپسماندگی ،بهریاست سلیمان
محسن اسکندری ،یکی از رجال بنام و آزادی ِ
خواه صدر مشروطیت ،بنیاد گذارده شد.
حزب توده ایران ،پس از بنیادگیری ،نخستین سازمان سیاسی در میهن بود که مبارزه در
راه حقوق کارگران و زحمتکشان ،و مبارزه بههدف ایجاد تحول بنیادی در جامعهیی
گرفتار در روابط و بندهای فئودالی  -سرمایهداری را سرلوحه برنامهاش قرار داد ،و با
پیشنهاد طرحهایی مترقی در دفاع از حق زحمتکشان به بهرهمندی از قانونهایی همچون
ِ
کردن آنها،
«قانون کار»« ،بیمههای اجتماعی» وکوشش خستگی ناپذیر در راه اجرایی
و نیز مبارزه برای به رسمیت شناختن جنبش سندیکایی و اتحادیهای زحمتکشان ایران،
و در ِ
پی آن ،ایجاد «شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران» با
بیش از  ۳۰۰هزارعضو ،درمقام مهمترین سازمان سندیکایی خاورمیانه ،که به عضویت
«فدراسیون سندیکاهای جهانی» نیز درآمد ،مبارزه در راه کسب حق اعتصاب ،کوشش
ِ
آوردن
برای برقراری تساوی دستمزد زنان کارگر با مردان کارگر ،مبارزه در راه به وجود
تحول اساسی در روابط غیرعادالنه در روستاهای میهن بهمنظور اجرای اصالحات ارضی
با سازمان ِ
ِ
تالش پیگیر در راه به
دهی «اتحادیه دهقانان» که دارای صدها هزار عضو بود،
دست آوردن حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برای زنان کشور ،و همچنین اصالحات
بنیادین در امور آموزش و بهداشت کشور ،در جامعه آنچنان نیرویی برای تغییر و تحول
برانگیخت که آثاری شگرف را در میهن ما توانست بر جای گذارد.
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نخستین برنامه حزب توده ایران ،که در مرداد ماه ۱۳۲۳به تصویب اولین کنگره حزب
ِ
ماهیت انقالبی حزب و آرمانهای واالی آن در راه رهایی کارگران،
رسید ،سند درخشانی از
زحمتکشان ،زنان ،جوانان ،و دانشجویان کشور است .این نخستین سند مبارزاتی حزبی
سیاسی در آن دوره از تاریخ بود که پیام ِ
آور رهایی میهن ازبندهای استعمار ،استبداد ،و بنا
ساختن ایرانی آزاد و آباد بود .در نخستین برنامه حزب ما برهدفهای زیر تأکید میشود:
«مبارزه در راه استقرار رژیم دموکراسی و تأمین کلیه حقوق فردی ،و اجتماعی از
قبیل :آزادی زبان ،قلم ،عقیده و اجتماعات؛
مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری و استبداد...؛
سعی در گذراندن قانون کار از مجلس شورای ملی بر اصول زیر :تقلیل مدت
کار روزانه در تمام کشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد متناسب برای
کارهای اضافی ...ایجاد بیمه اجتماعی کارگران و کارمندان و مستخدمین ...؛
واگذاری بالعوض خالصجات و امالک قابل کشت دولتی به دهقانان
بیملک ...اصالحات اساسی در مورد تقسیم غیر عادالنه محصول بین ارباب و
رعیت ...تجدید نظر در قانون استخدامی کشور به نحوی که مخصوص ًا شرایط
معاش و زندگی کارمندان جزء تأمین گردد...؛
کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان (حق انتخاب شدن
و انتخاب کردن) در مجلس مقننه و انجمنهای ایالتی و بلدی .بهبودی اوضاع
مادی و تأمین استقالل اقتصادی زنان...؛
تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت قطع نظر از مذهب و نژاد»... .

ِ
طرح چنین خواستهای انقالبی و پیشرویی نه تنها فضای سیاسی  -اجتماعی آن روز
ایران را دگرگون کرد ،بلکه اثرهای این اندیشههای مترقی و آزادیخواهانه تا به امروز در
جامعه ما پابرجاست .هیچ نیروی آزادیخواهی را در میهنمان نمیتوان یافت که برنامه
سیاسیاش زیر تأثیر این اندیشههای مترقی و انسان دوستانه این ِ
آغاز حماسهگون حزب
کارگران و زحمتکشان میهن ما ،حزب توده ایران ،قرار نگرفته باشد.
با تأسیس حزب توده ایران و انتشار انبوهی از روزنامهها ،مجلهها ،کتابها ،و نشریههای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگیِ ،
نسل جوان کشور با اندیشههای پیشرو ،انقالبی ،و
تاریخ ساز مارکسیسم – لنینیسم آشنا شد و توانست نقش مهم و سازندهای را در تغییر جامعه
ما ایفاء کند .شماری از برجستهترین متفکران ،ادیبان ،شاعران ،نویسندگان و مترجمان
کشور در دامان حزب توده ایران پرورش یافتند و زمینه ِ
ساز پیدایش و رشد فرهنگی پیشرو
در جامعه ما شدند .یکی دیگر از عرصههای درخشان فعالیت حزب ما ،تالشهای پیگیر آن
در به پیش ِ
بردن امر همکاری بین نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور بوده و است.
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ِ
اتحاد عمل همه آزادی خواهان و
از همان فردای تأسیس حزب ،تودهایها در راه
میهن دوستان کشور برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استعمار همواره تالش
کردهاند و نمونههای درخشانی از این فعالیتها در تاریخ معاصر میهن ما ثبت شده است.
ِ
برپاداشتن «جبهه آزادی» ،در بردارنده نیروهای مترقی ،روزنامهها ،و مدیران نشریههای
کشور (تابستان سال « ،)۱۳۲۳جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری» (اردیبهشت ماه ،)۱۳۲۷
«جمعیت ملی مبارزه بااستعمار» (در دیماه  ،)۱۳۲۹و دهها تالش دیگر در طول هفتاد سال
ِ
اتحاد عمل است .واقعیت این است
گذشته ،از جمله نمونههایی از کوشش حزب برای
که جا افتادن این اندیشه مهم که :رهایی ایران ازبندهای ارتجاع و استبداد نیازمند کوشش
متحد و همکاری همه آزادی خواهان کشور است ،در اثر تالشهای مستقیم حزب تود ٔه
ایران در جامعه ما بوده است.
مبارزه در راه به دست آوردن حقوق پایمال شده خلقهای زیر ستم ایران ،از جمله
دیگر عرصههای فعالیت حزب ما در طول هفتاد سال گذشته بوده است .بنیادگذاری و
تأسیس حزب تود ٔه ایران با آغاز پیکار در راه رهایی خلقهای ایران از بند ستم ملی و
طبقاتی ارتباطی گسست ناپذیر دارد .حزب توده ایران نخستین سازمان سیاسی کشور بود
ِ
خواست واگذاری خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد و دموکراتیک را در دستور
که
کار مبارزات سیاسی کشور قرار داد ،و تودهایها در صحنههای پیکار خونین خلقهای
آذربایجان ،کردستان ،و همچنین دیگر خلقهای محروم کشور ،از جمله خلق عرب،
بلوچ ،و ترکمن ،در راه دست یافتن به حقوقشان از هیچ فداکاریای کوتاهی نکردهاند.
از آغاز بنیادگذاری حزب توده ایران در دهم مهرماه  ۱۳۲۰تا کودتای ننگین  ۲۸مرداد
 -۱۳۳۲که از سوی دولتهای امپریالیستی آمریکا و بریتانیا و بر ضد جنبش مردمی
ایران و نهضت ملی شدن نفت ایران ،سازمان دهی شده بود  -یعنی در طی تنها ۱۲سال
فعالیت سیاسی ،تودهایها سرچشمه آن چنان تحولهای انقالبیای در ایران گردیدند که
سرتاسر منطقه خاور نزدیک و میانه زیر تأثیر شگرف آن قرار گرفت .امپریالیسم آمریکا و
بریتانیا ،حزب توده ایران را بزرگترین خطر در مقابل منافع برتریطلبانه خود در منطقه
میدیدند .امروز پس از گذشت نزدیک به شش دهه ،و در ِ
پی گشوده شدن و انتشار
سندهای محرمانه سازمان دهندگان این کودتا ،روشن شده است که یکی از هدفهای
عمده کودتای  ۲۸مرداد ،سرکوب خونین حزب توده ایران بود .دستگیری هزاران تودهای،
شکنجه و سپس اعدام بسیاری از آنان از جمله رفقای قهرمان سازمان نظامی حزب ،از
سوی رژیم شاه ،نه تنها «ریشه حزب» را  -آنطورکه دستگاههای امنیتی حکومت سلطنتی
تصورمیکردند  -نتوانست در ایران بخشکاند ،بلکه الهام بخش نسلهای نوینی از
رزمندگان تودهای و دیگر نیروهای مترقی و چپ میهن نیز گردید.
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با وجود سرکوب  ۲۵ساله دستگاههای امنیتی رژیم سلطنتی ،تودهایها نقش حیاتیای
را در سازمان ِ
دهی مبارزه ضد استبدادی میهن ما ایفا کردند .روزنامه زیر زمینی «نوید» ،که
به سردبیری رفیق قهرمان رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) منتشر میشد ،توانست با بردن
ِ
شدن ضرورت سازمان ِ
دهی
نظرهای حزب توده ایران به میان تودهها ،و از جمله ،مطرح
ِ
اعتصاب عمومی برای نخستین بار از سوی آن ،تأثیر مهمی در سمتگیری مبارزات ضد
استبدادی میهن ما برجای گذارد ،که سرانجام با نقش برجستهای که کارگران تودهای
در سازمان ِ
دهی اعتصاب کارگران نفت ایفا کردند ،ستون فقرات رژیم سلطنتی درهم
شکست.

ِ
سیاسی پوسیده و ضد مردمی سلطنتی را واژگون
پیروزی انقالب بهمن  ،۱۳۵۷نظام
ِ
ِ
استقرار آزادی ،این امکان را پدید آورد که میهن ما بدون دخالت خارجی و
کرد ،و با
ِ
حضور دهها هزار مستشار آمریکایی ،به سمت انتخاب نظام سیاسی  -اقتصادی خود
حرکت کند .حزب توده ایران پس از  ۲۵سال سرکوب خشن و خونین ،فعالیت علنی
خود را از سر گرفت و در مدتی بسیار کوتاه توانست به نیروی بزرگ اجتماعیای با
ِ
ِ
مترقی قانون
نفوذ چشمگیر معنوی ،تبدیل گردد .تأثیر اندیشههای حزب ما بر اصلهای
اساسی ،که دفاع از منافع قشرهای گوناگون اجتماعی و پاسداری از آزادی را در دستور
کار خود قرار میدهد ،در ِ
کنار تالش حزب در سازماندهی کارگران ،کشاورزان ،زنان،
جوانان ،و دانشجویان کشور ،هراس ارتجا ِع داخلی و کشورهای امپریالیستی را که نگران
سمتگیری انقالب بهمن  ۵۷بودند ،خیلی زود برانگیخت.
تنها کافی است اشاره کنیم که در دوران توفانی سالهای نخست پس از انقالب به همت
ِ
تصویب قانون
مبارزه تودهایها و دیگر نیروهای مترقی کشور ،مسئله اصالحات ارضی و
کار ،که تا حدودی از حقوق کارگران حمایت کند ،با وجود همه مخالفتهای نیروهای
ارتجاعی و واپسگرا ،در جامعه به پیش برده شد .مقابله هوشیارانه حزب توده ایران با
توطئههای پیدرپی امپریالیسم برای شکست انقالب ایران ،و ازجمله هشدارهای حزب ما
پیرامون امکان حمله نظامی به ایران ،و سپس مبارزه برای صلح و بر ضد ادامه جنگ ایران و
عراق ،از دیگر عرصههای مهم و درخشان مبارزه حزب ما است .در خرداد ماه  ۱۳۶۱و در
پی پیروزی ایران در خرمشهر و بیرون راندن ارتش متجاوز رژیم صدام حسین ،که افسران
تودهای در آن نقش برجستهای را ایفاء کردند ،و با وجود جو شدید تبلیغاتی رسانههای
حاکم ،و ِ
طرح شعار «جنگ،جنگ تا پیروزی» ازسوی خمینی و دیگرسران رژیم ،حزب
ِ
ما این شعار را شعاری نادرست اعالم کرد ،و ضرورت پایان جنگ از راه مذاکره را در
پاسخ مرتجعان حاکم به این ِ
ِ
دید درست و راهگشا ،یورش وحشیانه
جامعه مطرح ساخت.
به حزب توده ایران و کشتار گروهی از برجستهترین فرماندهان انقالبی ارتش ایران بود.
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سرکوب خشن و خونین حقوق و آزادیهای دموکراتیک ،به بند کشیدن هزاران
مبارز راه آزادی ،و یورش همه جانبه به حزب توده ایران ،در بهمن ماه  ،۱۳۶۱که به گفته
ِ
شهری جنایتکار با دستگیری بیش از ده هزار تن از کادرها ،فعاالن ،اعضا ،و هواداران
ری
حزب توده ایران همراه بود ،بار دیگر امکان فعالیت آزاد و علنی را از حزب کارگران و
زحمتکشان میهن ما سلب کرد ،و حاکمیت فاجعهبار رژیم ضد مردمی و استبدادی «والیت
فقیه» را بر ایران مستقرکرد .مبارزه پیگیر و بیامان حزب توده ایران در دهههای اخیر بر
ضد حکومت استبدادی و ضد مردمی «والیت فقیه» ،حمایت ازجنبشهای اصالحطلبانه
و تحول طلب ،تالش در راه ایجاد جبهه وسیع و واحد بر ضد دیکتاتوری ،و تأکید بر نقش
ِ
اساسی گردانهای اجتماعی ،به خصوص طبقه کارگر و زحمتکشان ،در پیشبرد امر مبارزه
ِ
گویای این واقعیت
برای رهایی میهن و استقرار آزادی ،دموکراسی ،و عدالت اجتماعی،
سترگ است که پیکار قهرمانانهای که یاران ارانی در دهم مهر ماه  ۱۳۲۰در میهن ما آغاز
کردند همچنان ادامه یافته ،و این نبرد تا پیروزی زحمتکشان و محرومان برای دست یابی
به حقوق شان ادامه خواهد یافت.
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جهانبینیِ حزب تودة ایران

جهانبینی حزب توده ایران ،حزب طبقه کارگر و زحمتکشان ایران ،بر پایه اندیشههای
علمی مارکسیسم  -لنینیسم بنا شده است ،و هدفهای دور و نزدیک ،و مشی سیاسی و
سازمانی آن ،از انطباق خالق این جهانبینی علمی و انقالبی بر شرایط ویژه جامعه ایران،
ناشی میشود .حزب توده ایران ،بنا به ماهیت طبقاتی ،و خصلت میهن دوستانه خود ،به
ِ
اصل همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان پایبند است ،و اعتقاد دارد که ،میهن دوستی
ِ
همبستگی جهانی مبارزان راه رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان یدی و فکری با یکدیگر
و
پیوند جداییناپذیر دارند .در سالهای اخیر ،به خصوص در پی فروریزی حکومتهای
سوسیالیستی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی ،سرمایهداری جهانی ،مردم جهان
را به پذیرش نظم نوین جهانی فراخواند ،یعنی نظمی که در آن انحصارهای سرمایهداری تعیین
کننده سرنوشت بشر خواهند بود .پیام این کارزار روشن بود :مبارزه طبقاتی در جهان پایان
یافته است؛ سوسیالیسم مدینه فاضلهیی دست نیافتنی است؛ بشریت سرنوشتی جز قبول
سرمایهداری ندارد ،و آنان که هنوز سوسیالیسم را تبلیغ میکنند کهنهاندیشان جزمگراییاند
که از قافله تمدن عقب ماندهاند .در این مجموعه ارزشی ،وجود فاصله طبقاتی ،بهرهکشی،
نابرابری ،بیعدالتی و ظلم ،بخش جداییناپذیر و طبیعی زندگی بشری دانسته میشود که
میباید به آن تن درداد .پاسخ کمونیستها به این نظریه پردازیهای «بکر» ،که به کهنگی و
پوسیدگی خود نظام سرمایهداری است ،روشن و قاطع است :مبارزه بشر برای رهایی از
بهرهکشی ،بیعدالتی ،و دستیابی به آزادی واقعی کار ازبندهای سرمایه ،مبارزهیی است
ِ
دیالکتیک
عینی که خارج از ذهن این یا آن نظریه پرداز ،در جوشش و پویش دایمی است.
حرکت جامعه بشری ،که در ِ
گذر هزاران سال ،شاهد تکامل جامعهها از صورت بندیای
ِ
به صورت بندی دیگری بوده استِ ،
دلیل انکارناپذیری بر عینی بودن این روند و ادامه آن
بر رغم تحولهایی است که ،برخی نظریهپردازان سرمایهداری آن را در حکم پایان تاریخ،
میخواهند به تودهها  -که موتور عظیم این حرکت جهانیاند  -قالب کنند.
ِ
طلبان واقعی و پیشاهنگان اصیل پیشرفت جامعه بشری به سمت
کمونیستها ،تحول
تکاملاند .در طول سده گذشته ،کمتر حرکت و یا تحول مترقی اجتماعیای را میتوان
یافت که بر اثر نفوذ اندیشههای مارکسیستی انجام نگرفته باشد .از مبارزه برای آزادی و
ِ
برابری زنان ،و حرکت به سوی صلح و نجات جهان از خطر نابودی با سالحهای اتمی،
تا مبارزه برای رهایی صدها میلیون انسانی که دربندهای استعمار اسیر بودهاند ،بخشی از
کارنامه درخشان و پرافتخاری است که کمونیستها بهحق به آن میبالند.
پاسخ ما به کسانی که ما را ،به سبب پایبندی به اعتقاداتمان ،به جزمگرایی متهم میکنند،

روشن است :مارکسیسم  -لنینیسم ،جهان ِ
بینی پویایی است که در جریان تکامل جامعه
بشری و در روند مبارزه اجتماعی  -طبقاتی ،صیقل مییابد ،بسط پیدا میکند ،و همراه با
پیشرفت علم و بینش بشر ،باریکاندیشی و تصریح میشود .بر پایه چنین درکی ،به اعتقاد
ِ
ِ
دوران گذار از سرمایه ِ
داری
مضمون اساسی دوران کنونی جامعه بشری،
ما :خصلت و
ِ
ی برتر و مترقیای
بندی اجتماعی  -اقتصاد 
جهانی شده و عمیق ًا انحصاری به صورت
است که در آن ،جامعه ازبندهای بهره ِ
کشی انسان از انسان رها گردیده و زمینههای عملی
ِ
شدن عدالت اجتماعی را بر پایه از بین بردن نظام طبقاتی بنا کرده است .دوران کنونی ما،
دوران تحولهای عظیم فنآورانه ،دوران پیشرفتهای بزرگ و سرنوشت ساز علمی ،و
ِ
آگاهی اجتماعی بشر برای بنا کردن جامعهیی نو است .جهان،
دوران رشد بیش از پیش
در آغاز قرن بیستم ،شاهد نخستین تالش بشر در بر پا کردن چنین جامعهیی بود .انقالب
کبیر سوسیالیستی اکتبر ،سیمای جهان کهنه را دگرگون کرد ،و ثابت کرد که نظریههای
ِ
بودن سرمایهداری ،ادعاهای بیپایهای بیش نیستند .جهان ،در آغاز
مبتنی بر ابدی و ازلی
هزاره سوم ،با کولهباری غنی از تجربه و دست آوردهای علمی و عملی بر دوش بهپیش
میرود ،و در پرتو این تجربهها و دستاوردها ،و با سالح همین جهان ِ
بینی علمی است که
بشر خواهد توانست جامعه برتر و انسانی ،یعنی جامعه سوسیالیستی ،را بنا کند.
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مشخصه ِ
اوضاع جهان و ایران ،از دیدگا ِه حزب توده ایران
های عمده
ِ
ِ
سیمای کنونیِ جهان
الف -

کنگره پنجم حزب توده ایران ،در بهمن ماه  ،۱۳۸۲با استناد به «بروز نشانههای جدی
بحرانی همه جانبه در سیستم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم در جهان» در
آغاز قرن بیست و یکم ،برضرورت توجه به«تبعات خطرناک آن» در ادامه مبارزه برای
«پیشرفت اجتماعی در کشورها و امکان ادامه مبارزه برای گسترش عدالت اجتماعی
در وسیعترین مفهوم آن» تاکید کرد .بعد از تقریب ًا یک دهه ،سیمای کلی جهان زیر تأثیر
ِ
ِ
گسترش
بحران اقتصادی  -سیاسی ژرف و همه جانبه سرمایهداری جهانی ،و
مستقیم
ِ
انسانی الگوی نولیبرالیسم اقتصادی
خیزشها و جنبشهای مردمی در برابر پیامدهای ضد
ِ
آن قرار گرفته است .مشخصه دیگر سیمای دگرگون شونده جهان کنونی ،رشد و عمق
ِ
یافتن خیزشهای تودهها در کشورهای درحال توسعه بر ضد رژیمهای دیکتاتوری و
تلفیق این مبارزه با خواستههای مادی طبقهها و قشرهای زحمتکش است .به درستی
میتوان گفت که ،در بیشتر نقطههای جهان توده عظیم زحمتکشان و طبقه کارگر به دنبال
بدیل دیگریاند ،و نیروهای مترقی و حزبهای کمونیست بار دیگر در صدر این مبارزه
برای صلح ،عدالت اجتماعی ،و دموکراسی قرار دارند .در مقابل ،باید یادآور شد که
ِ
یافتن راه برون رفت از بحران اقتصادی و
نظامیگری و جنگ افروزی امپریالیسم برای
سیاسی سرمایهداری جهانی کماکان بزرگترین خطر در برابر بشریت است.
در دو دهه گذشته جهان شاهد رخدادهای تعیین کنندهای در روند تحولها و تغییر آهنگ
ِ
ناگزیر سقوط دولتهای سوسیالیستی
حرکت تکاملی جامعه بشری بوده است .پیامدهای
در اتحاد شوروی و اروپای شرقی ،موازنه نیروها در سطح جهان را به طور بنیانی تغییر
ِ
تغییر توازن نیرو به نفع امپریالیسم ،حلقه کلیدی شکلگیری تحولهای
دادهاند .و این
بینالمللی ،از سالهای  ۱۹۹۰تا کنون ،بوده است .مبارزه زحمتکشان برای حقوق و
خواستهای خود در آغاز قرن بیست و یکم ،در شرایط جهانیای بسیار متفاوت با دوره
بین دهههای ۱۹۵۰تا ۱۹۸۰میالدی ،جریان دارد که نمیتوانسته است ُمهر و نشان خود
را بر نیروهای شرکت کننده در این مبارزه و شعارهای تاکتیکی و استراتژیکی آن نگذارد.
ِ
ِ
تعیین راه و شیوههای مبارزه ،چه در
توازن نیرو در جهان ،در
توجه به مشخصههای اصلی
عرصه بینالمللی و چه در صحنه تحولهای بغرنج میهنمان ،اهمیت اساسی دارد.
ِ
تشخیص صحیح مرحلههای مشخص مبارزه و طرح شعارهای موثر استراتژیکی و
ِ
تاکتیکی در بسیج تودهها با هدف ساختمان جامعهیی آزاد و مبتنی بر ایدههای انسانی و
منافع زحمتکشان ،مستلزم آن است که نیروهای اثرگذار در این مبارزه ،در هر مقط ِع آن،

درک عینیای از موازنه نیروها هم در سطح بینالمللی و هم در داخل کشور داشته باشند.
مبارزانی که دارای درک روشن از سوسیالیسم علمیاند به تجربه دریافتهاند که جنبههای
جهانی و داخلی موازنه قوا ،با وجود استقالل نسبی در ژرفا ،به هم مربوط و تأثیرپذیر از
ِ
ارزیابی دقیق و همهجانبه موازنه نیروها ،همواره با مشکلهای بالقوهیی روبهرو
یکدیگرند.
است ،چرا که هر دو جنبه داخلی و جهانی آن ،هم بهطورجداگانه و هم چنین در رابطه با
همدیگر ،میتوانند تغییر یابند .هر کدام از دو جنب ٔه داخلی و خارجی موازن ٔه قوا به این
معنی استقالل و دیرپایی نسبی دارند که ،در هر مقط ِع مشخص تاریخی میتوان در آنها
کاراکتر و مشخصههای ویژهای را متبلور دید .مسئله مهم در امر تشخیص و تعریف موازنه
نیروها در سطح جهان و در عرصه یک کشور ،این است که ،این دو در حالی که به طور
عمیقی با هم مرتبطند  ،به طور همزمان نمیتوانند همسان انگاشته شوند .موازنه نیروها
در داخل ممکن است قوی ًا مساعد و مثبت باشد ،اما در جهانی که زیر تسلط امپریالیسم و
نظامیگری فزاینده آن است ،شرایطی را میتوان به تصور آورد که اوضاع آن گونه برای
ِ
امکان در پیش گرفتن یک برنامه کار رادیکال و انقالبی
نیروهای مترقی دشوار گردد که
را محدود و یا حتی مسدود کند .از سوی دیگر ،به طور همزمان این امکان وجود دارد که
ِ
امکان در پیش گرفتن
موازنه مساعد نیروهای داخلی ،بر رغم فضای خصمانه جهانی،
دستور کاری توسعهای و رادیکال را فراهم آورد .رخدادهای کشورهای خاورمیانه و
ِ
ارتباط تنگاتنگ و دیالکتیکی
شمال آفریقا در زمستان  ۱۳۸۹و تمامی سال  ،۱۳۹۰این
جنبههای بینالمللی و داخلی موازنه قوا را به روشنی نشان دادند.

پیامدهای نولیبرالیسم اقتصادی
داری «جهانی شده» ،و
ِ
 .۱سرمایه ِ

ِ
خوش تحولهای مهمی بوده است .اگر در قرن
سرمایهداری در قرن بیستم دست
ِ
رقابت آزاد خصلت عمده و ویژه سرمایهداری به شمار میرفت ،در قرن بیستم،
نوزدهم،
با تراکم و تمرکز سرمایه و تولید ،انحصارهای بزرگ پدید آمدند و سرمایهداری به مرحله
ِ
سوءاستفاده انحصاری
امپریالیسم وارد شد .در سه دهه گذشته سرمایهداری جهانی با
ِ
از ثمرههای انقالب علمی و فنآورانه ،در چارچوب «جهانی شدن» سرمایههای کالن،
تغییرهای عمده ساختاری را به وجود آورده است .این مرحله ،ادامه منطقی مرحله
ِ
ِ
الگوی اقتصادی
امتداد آن است .از دهه هشتاد قرن بیستم میالدی
امپریالیستی سرمایه و در
نولیبرالیسم به صورت سازمان یافته و بهطورعملی جایگزین الگوی سرمایهداری «کینز»
گردید .در سه دهه گذشته ،نولبیرالیسم اقتصادی ازسوی نهادهای بینالمللی پرقدرتی
مانند «صندوق بینالمللی پول»« ،بانک جهانی» ،و «سازمان تجارت جهانی» (از دهه
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ِ
تعدیل اقتصادی ،بهینه سازی ،و انضباط مالی ،بر تمام عرصههای
 ۱۹۹۰میالدی) ،به بهانه
اقتصادی کشورهای سرمایهداری موسوم به «شمال وجنوب» تحمیل شده است .بهکار
ِ
بردن سیاستهای پولی (مانتریستی) در ِ
کنار خصوصیسازی گسترده ،کوچکسازی
دولت ،ایجاد «بازارآزاد بدون نظارت» با حداقل موازین نظارت بر عملکرد سرمایه
خصوصی ،بههمراه ایجاد بازار کار انعطافپذیر ،توانسته است که توازن قدرت سیاسی
و اقتصادی را به نف ِع الیههای فوقانی بورژوازی این کشورها تغییر دهد .در کشورهای
پیشرفته سرمایهداری و بسیاری از کشورهای در حال رشد ،تمرکز سرمایههای غولآسای
مالی و پیوند آنها با هرم قدرت در روبنای سیاسی ،و اختالسهای عظیم ،یکی از پیامدهای
عام «تعدیل اقتصادی» بوده است .اجرای برنامههای نولیبرالیسم اقتصادی ،در طول تقریب ًا
ِ
تسلط سرمایههای کالن مالی غولآسا و
سه دهه ،و در چهارچوب «جهانی شدن» ،به
گرایش بارز سرمایهداری جهانی به سوی فعالیتهای غیرتولیدی منجر شده است .این
فرایند -به همراه جهش در فنآوری علم و صنعت -تغییرهایی اساسی در اقتصاد سیاسی،
بافت قشرهای زحمتکش کشورهای پیشرفته غربی ،و شکل ارتباط آنها با روند تولید و
ِ
برآمد این تغییرها،
اضافهارزش ،و مجموعه سرمایهداری جهانی را موجب گشته است.
ِ
توازن نیرو را بر خالف منافع طبقه کارگر و قشرهای زحمتکشان تغییر
به طور آشکاری
داده است.
از دیگر مشخصههای مهم سرمایهداری در دوران ما ،قدرت گرفتن و رشد وسیع
انحصارها است .ادغام شرکتهای صنعتی در واحدهای انحصاری از طریق بانکهای
ِ
روند غالب در سرمایهداری جهانی است .تسلط مخرب
سرمایهگذاری غول آسا ،اکنون
اقتصادی و سیاسی انحصارهای سرمایهداری را امروز در تمامی عرصههای زندگی و از
ِ
تحمیل الگوی
جمله در محیط زیست میتوان به وضوح مشاهده کرد .در سه دهه گذشته،
نولیبرالیسم اقتصادی از طریق نهادهای بینالمللی به وسیله خصوصیسازی گسترده ،این
انحصارهای فراملی را قادر به انعقاد قراردادهای بهغایت غارتگرانه به منظور دسترسی
به منابع طبیعی کشورهای عقب مانده کرده است .نابودی شتابگیرنده اقتصاد ملی
کشورهای آفریقا ،خاورمیانه ،و آمریکای التین ،به همراه حمایت از رژیمهای دیکتاتوری،
در سه دهه گذشته از پیامدهای دیگر رشد انحصارهای فراملی است.
در دو دهه گذشته ،گرایش نظامیگری و تحمیل الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در
چارچوب «جهانی شدن» ،تأثیربسیارمنفیای بر روند ایجاد مؤلفههای دموکراسی و آزادی
داشته است .با وجود تمام شدن به اصطالح «جنگ سرد» به نفع کشورهای سرمایهداری،
کوشش محفلهای امپریالیستی به تخریب حاکمیت ملی در کشورهای مستقل و دارای
جهتگیری مردمی ،و حمایتشان از دیکتاتورهای محلی ،تاکنون بدون وقفه ادامه داشته
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ِ
ِ
شیلی دوران کودتای
آزمایش الگوی نولیبرالیسم در
است .شایان توجه است که اولین
ِ
خونین «پینوشه» ( )۱۹۷۳با توصیههای ضداجتماعی «هایک» و «فریدمن» در مورد رابطه
«آزادی» و نقش بالمناز ِع «بازار آزاد» بود ،و از آن برهه تاکنون چراغ راهنمای تئوریسینهای
سرمایهداری بوده است .مهمترین عامل در این فرمول ،اجرای بالمنازع «تعدیل اقتصادی»
ِ
تبدیل نیروی کار به ابزار اصلی تولید
با ایجاد «بازار کار انعطافپذیر» در راستای
ِ
خصوصی کالن است .این فرایند تنها از طریق مطیعکردن زحمتکشان ،یعنی با
ثروتهای
ِ
سرکوب حقوق دموکراتیک ،امکان پذیر است .تجربه سه دهه گذشته
محدود کردن و یا
در سرتاسر جهان و همین طور تحولهای سیاسی بحران کنونی اقتصادی اروپا ،به وضوح
نشان میدهند که این سیاستها در تضاد با مؤلفههای دموکراسی ،حقوق دموکراتیک ،و
آزادیهای اجتماعی عمل میکنند و بی ثباتی خطرناکی را به وجود آوردهاند.
مشخصههای بارز کنونی جهان بعد از دو دهه تاخت و تاز بدون رقیب نظام سرمایهداری
در عرصه کالن را میتوان بدین صورت جمعبندی کرد :بیثباتی و بحران اقتصادی بسیار
عمیق و خانمان برانداز ،خطر جنگهای دهشتناک ،گسترش جهانبینیهای سیاسی و
اجتماعی واپسگرای ناسیونالیستی و مذهبی ،تهدید دائمی تروریسم و استفاده مستقیم و
غیر مستقیم دولتها از آن ،و تخریب محیط زیست .اسناد «کنگره پنجم» حزب توده ایران
در رابطه با آینده سرمایهداری جهانی و حل بحرانهای ادواری و در حال ژرفش ،به این
نتیجهگیری صحیح رسید که ،سیاستهای نولیبرالی اقتصادی ،نظامیگری ،و «جنگهای
نامحدود» ،جهان را با دشواریهای فاجعهباری روبهرو خواهد کرد .اسناد کنگره پنجم با
اشاره به «بحران همهجانبه و ویرانگر» که سرمایهداری جهانی با آن مواجه بود ،به درستی
خاطر نشان کرد که وعدههای «اقتصاد آزاد بینظارت» در ایجاد زندگیای بهتر برای
تودههای زحمتکشان ،به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ،به هیچ وجه تحققپذیر نخواهد
بود .واقعیت سرسخت و دردناک این است که ،به رغم بوق و کرنای تبلیغاتی رسانههای
گروهی ،انحصارهای فراملی بخش وسیعی از داراییهای جهان را زیر نظارت خود
دارند و همچون اختاپوسی شریانهای اقتصادی جهان را در بازوهای مکنده خود دربر
گرفتهاند .در چنین شرایطی ،پوچ بودن نظریههای رقابت آزاد ،خودگردانی نیروهای بازار
بر توازن تولید ،توزیع و مصرف عادالنه ،که از سوی بسیاری از نظریهپردازان سرمایهداری
در دو دهه اخیر مطرح گردیده است ،بیش از پیش روشن میشود .در مرکزهای پرقدرت
سرمایههای مالی جهان مانند «والاستریت» و «لندن» ،روزانه صدها میلیارد دالر سهام
خرید و فروش میشود که نقش بسیار مخرب ،انگلی ،و عمیق ًا ضد مردمی در حیات
اقتصادی جامعه بشری بازی میکنند .معاملههای قمارمانند و کازینویی و نوسانهای
قیمت سهام و انواع اوراق بهادار و مشتقات مالی در این مرکزها ،آینده اشتغال و زندگی
توده عظیم انسانها و واحدهای تولیدی را به خطر میاندازند .هدف همه این فعالیتها
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ِ
ِ
نیروی کار صدها میلیون زحمتکش در سرتاسر جهان به
تبدیل اضافهارزش بر آمده از
ثروتهای افسانهای در دست اقلیتی بسیار کوچک است.
جالب توجه است که آنچه که لنین در سال  ۱۹۱۶در حکم «مرحله امپریالیستی»
سرمایهداری مطرح کرد تا چه حد با واقعیتهای امروز جهان ما همساز است .لنین ،با
ِ
ِ
روند رشد سرمایهداری ،به همراه بهرهگیری از نظریههای
بسط تئوری مارکس ،بررسی
علمیای که از سوی اقتصاد دانان آن روز مطرح بود ،این نظر را عنوان کرد که،
سرمایهداری وارد مرحل ٔه نوینی شده است که مشخصه اساسی آن ،از جمله :تمرکز تولید،
سرمایه ،و پدید آمدن انحصارهای بزرگ است .لنین ،همچنین به این نتیجه رسید که ،در
این مرحله از سرمایهداری انحصاری ،سرمای ٔه بانکی با سرمای ٔه صنعتی درهم میآمیزد و
به پیدایش الیگارشی سرمایه مالی منجر میشود .نکته مهم دیگری را که لنین در تعریف
ِ
صدور سرمایه در مقام ویژگی مه ِم
مشخصههای این مرحله از سرمایهداری شناسایی کرد،
ِ
ِ
خصلت اقتصادی ،سرشت سیاسی امپریالیسم
این مرحله سرمایهداری بود .لنین افزون بر
را نیز تشریح کرد و نشان داد که ،اگر گرایش بورژوایی به دموکراسی از مشخصههای
سرمایهداری در مرحل ٔه رقابت آزاد بود ،سلط ٔه انحصارها در اقتصاد ،نمیتواند به انحصار
طلبی در سیاست ،به ارتجاع ،و به کار گرفتن قهر ،در تمام عرصهها ،منجر نشود؛ به
گفت ٔه لنین« :امپریالیسم از نقطه نظرسیاسی بهطور کلی عبارت است از تمایل به اِعمال
زور و ارتجاع ».امروز موضوع مورد بحث ،نه در وجود و یا عدم وجود انحصارهای
امپریالیستی ،بلکه بر سر خصلت و عملکرد این انحصارها در سراسر جهان و چگونگی
مقابله با خصلتهای جنگ افروزانه و سرکوبگرانه آن است .مهمتر اینکه ،بحران کنونی
سرمایهداری جهانی محصول اشتباههای سیاستگذاری و یا انحراف در نظام بانکی که
ِ
بحران سیستماتیک برآمده از خصلتهای ذاتی
قابل تصحیح باشند ،ایجاد نشده است .این
نظام سرمایهداری و همزاد آن است؛ رفتار امپریالیستی آن در قالب نظامیگرایی و تجاوز،
و در ِ
کنار آن ،تحمیل «جهانی شدن» برای تسلط سرمایههای مالی بسیار پرقدرت ،بخش
گریزناپذیر تکامل نظام سرمایهداری است .این ،برآمده از نیاز سرمایهداری جهانی برای
صاحب شدن هر چه بیشتر نیروی کار ،و سوداگری است.
مسئله مهم دیگر در این عرصه ،تأثیر مستقیم اقتصادی و اجتماعی سرمایه انحصاری
بر اقتصاد جهان و به خصوص بر وضعیت زندگی مردم در کشورهای محروم و همچنین
کشورهای در حال توسعه است .همان طور که در گزارش سال « ۱۹۹۹توسعه انسانی»
سازمان ملل خاطر نشان شده است ،روند تعمیق و گسترش نابرابری در میان کشورهای
جهان و در درون کشورها از سالهای دهه  ۱۹۸۰میالدی بیوقفه ادامه داشته است.
فاصله درآمد ها میان یک پنجم جمعیت جهان  -که در باالترین سطح درآمد در کشورهای
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ثروتمند زندگی میکنند  -و یک پنجم جمعیت جهان در پایینترین سطح در آمد ،در سال
 ۱۹۹۷به نسبت  ۷۴به  ۱رسید؛ حال آنکه این نسبت در سالهای دهه  ۶۰ ،۱۹۹۰به  ۱و
در سالهای دهه  ۳۰ ،۱۹۶۰به  ۱بود .در سالهای پایانی دهه  ،۱۹۹۰یک پنجم جمعیت
جهان با باالترین سطح درآمد ۸۶ ،در صد تولید ناخالص ۸۲ ،درصد بازارهای صادرات،
و  ۶۸درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در اختیار داشتند؛ در حالی که سهم یک
پنجم فقیرترین جمعیت جهان از این عرصهها تنها  ۱درصد بوده است .کشورهای پیشرفته
سرمایهداری با  ۱۹درصد جمعیت جهان ۷۱ ،درصد تجارت جهانی در تولید و خدمات،
 ۸۵درصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،و  ۹۱درصد استفاده کنندگان اینترنت را به
خود اختصاص دادهاند.
کار ،مبارزه ،و خالقیت مردم زحمتکش جهان در قرن بیستم ،بسیاری از پیشرفتها و
تحولهای غیر قابل تصور در عرصههای گونهگون کار و زندگی بشر را به ارمغان آورد.
این پیشرفتها ظرفیت بالقوه عظیمی را برای تأمین نیازمندیهای مردم در مسیر زندگی
بهتر ،امنیت اجتماعی همهجانبه ،و غلبه بر مشکلهای اجتماعی  -طبیعی فراهم آورده
است .اما به دلیل مصادر ٔه دستاوردهای انقالب علمی و فنی  -که فرآیند تولید ،شیوههای
حمل و نقل ،ارتباط و فنآوری اطالعاتی را دگرگون کرده است  -از سوی انحصارهای
فراملی ،بانکها ،و کارتلها ،مشکلهای زحمتکشان نه تنها ادامه پیدا کرده ،بلکه عمق
ِ
انباشت بیسابقه
بیشتری یافته است .مشخصه دوران کنونی سرمایهداری ،تمرکز جهانی و
سرمایه مالی است.
ِ
جهش انقالبی فنآوری اطالعاتی و امکان توانایی دسترسی به اطالعات از طریق
اینترنت ،به همراه سهل و سریع شدن حمل و نقل ،تأثیر عمدهای بر اوضاع اقتصادی و
سیاسی کنونی جهان داشته است .در عرصه اجتماعی نیز ما شاهد تغییرهای ناشی از گسترش
کیفی و کمی ارتباطات هستیم ،به خصوص در میان جوانان ابعاد نوینی از شیوههای رد و
بدل کردن اطالعات قابل مشاهده است که در گذشته حتی تصور آن غیرممکن بود .هر
چند این تحولها به شکل ناموزون در سطح جهانی گسترش پیدا کرده است ،ولی بی شک
بر کنش و واکنشهای اجتماعی تأثیر گذار بودهاند .قابل توجه است که بحران اقتصادی
سرمایهداری در چارچوب «جهانی شدن» بیپایه بودن برخی نتیجه گیریهای ذهنگرایانه
از این جهش فنآوری و کنشهای اجتماعی آن را نشان میدهد .این نظریهها بدون توجه به
اقتصاد سیاسی ،پدیده «جهانی شدن»اش را ،در بطن ابزاری مانند اینترنت ،عاملی مثبت و
روندی ناگزیر ارزیابی میکردند .هواداران این نوع تئوریها  -که برخی از نیروهای چپ
سابق را به خود جذب کرده بودند  -همچنین مدعی ظهور بدیل دیگری بر مبنای «دهکده
جهانی» ،و یا ضرورت از «بین رفتن مرزهای ملی» کشورها بودند .درصورتی که این
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پروژه اقتصادی – سیاسی امپریالیستی هیچ نزدیکیای به منافع جمعی و جهانی میلیاردها
انسان نداشته است« .جهانی شدن» ،با محدود کردن حاکمیت ملی ،تحکیم و تداوم منافع
قشر بسیار قلیلی ازصاحبان سرمایههای فراملی ،سرمایههای کالن محلی ،و عامالن ریز
و درشت آن را در سطح جهان ممکن کرده است .این به اصطالح «جهانی شدن» ،هم
اکنون ِ
بار اصلی بحرانهای اقتصادی و نظامی را به دوش زحمتکشان انداخته است.
ِ
شدن» سرمایههای کالن ،امکان تغییرهای بنیادی کشورهای در حال توسعه را
«جهانی
در راستای توسعه اجتماعی  -اقتصادی الزم از آنها سلب کرده است .شایان توجه است
که ،چهارمین کنگره حزب توده ایران ،بهمنماه « ،۱۳۷۶جهانی شدن» راپدیدهیی مخرب
و در راستای سیاستهای امپریالیستی تشخیص داد که روند انحصارگرایی در آن گرایش
غالب است .ما گوشزد کردیم که ،رشد نظامیگری و توسل به خشونت و جنگ در مقام
شیوهیی معمول برای حل مسئلهها و اختالفهای بینالمللی ،یکی از پیامدهای این نظم
نوین سرمایهداری جهانی خواهد بود.

داری جهانی
ِ .۲
بحران سرمایه ِ

ِ
دواری
تاریخ قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و یکم نشان میدهد که بحرانهای َا
ِ
ِ
بودن این بحرانها،
خصلت ُمزمن و حل ناشدنی
سرمایهداری جهانی تناوب بیشتری یافته و
ِ
بیش از پیش آشکار است .در برهه کنونی ،با وجود بغرنجی بافت اقتصاد و جهش عظیم
فنآوری در روند تولید و توزیع کاال ،هنوز هم نظریه مارکس و انگلس ،مبنی بر این که
ِ
انباشت سرمایهگذاری ،عاملهای اصلی بحرانهای متناوب رکود و
اضافه تولید و اضافه
رونقاند ،معتبر میباشد .در سه دهه گذشته فرایند اضافه انباشت عظیم سرمایههای مالی،
ِ
تنیدگی پیچید ٔه انواع «کاالهای مالی»
با ابعاد بغرنجتری همزمان موجب انباشت و بههم
(مشتقات) گردید .این روند سرانجام درسال  ۲۰۰۸به بحرانی مالی – اعتباری بانکی و
رکود جهانی منجر شد .در سه سال گذشته ،بانکهای مرکزی کشورهای سرمایهداری
با تزریق حجم عظیم نقدینگی برای از زیر ضربه خارج کردن بانکهای خصوصی ،این
بحران مالی را به بخش دولتی ،یعنی زحمتکشان مالیات دهنده ،منتقل کردهاند .از اوایل
سال  ۲۰۱۱این حرکت حساب شده برای جلوگیری از سقوط سرمایههای مالی و در جای
ِ
برپایی بحران اقتصادی
خود نگاه داشتن و تضمین ارزش «کاالهای مالی» (مشتقات) ،به
و سیاسی گستردهتری در درون سرمایهداری جهانی منجر شده است .آنچه که هم اکنون
در «اتحادیه اروپا» میگذرد ،و هستی و واحد پولی آن  -یورو  -را تهدید میکند ،منحصر
به اختالس مالی و یا به دلیل اختالل حسابداری بودجه ملی و لزوم صرفهجویی برای
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برطرف کردن تالطم بازارهای بورس نیست ،بلکه این بحرانی تمام عیار است که هر
روز عرصههای مختلف مبارزه طبقاتی حادی را در کشورهای اروپایی دامن میزند.
وضع بحرانی اتحادیه اروپا ،آمریکا ،و انگلیس ،به وضوح نشانگر عمق و وسعت بحران
ساختاری اقتصاد سرمایهداری جهانی و ورشکستگی کامل تئوریک و عملی الگوی
نولیبرالی «اقتصاد آزاد بینظارت» است .فرایند و کنشهای اروپا نشان میدهد که قدرت
اقتصادی  -سیاسی واقعی در دست بورژوازی مالی و سرمایههای غولآسایی است که در
جهت رفع بحران مالی ،مؤلفههای دموکراسی و آزادی «واقع ًا موجود» کشورهای غرب
را فرو میپاشند.
اقتصاد سیاسی سرمایهداری جهانی ،و به خصوص کشورهایی مانند امریکا و انگلستان،
در دهههای اخیر ،با گرایشی مشخص به سوی فعالیتهای غیر تولیدی «اسپکوالتیو»
(سفته بازی ،اقتصاد کازینوئی ،و معاملههای ارزی) ،امکان برنامهریزی مدون در آنها را
بسیار مشکل ساخته است .ایجاد و سقوط دوره ِ
ای حبابهای مالی در زمینههای امالک،
سهام ،و اوراق دولتی به وسیله تراکم سرمایههای مجازی ،از خصلتهای بارز نظم
سرمایهداری کنونی است .قابل توجه است که ارزش فعالیتهای سرمایههای مجازی و
مشتقات مالی که در سال  ۲۰۰۰بالغ بر  ۱۰۰تریلیون دالر بود ،در سال  ۲۰۰۸بالغ بر
 ۶۰۰تریلیون دالر گردید .درحالیکه ِ
کل تولید ناخالص جهان بین  ۵۰تا  ۶۰تریلیون دالر
در سال تخمین زده میشود .یعنی ِ
کل فعالیتهای اقتصادی واقعی در جهان حدود ۱۰
در صد ارزش فعالیتهای مجازیای است که هدف آن کسب اضافه ارزش تولید شده
واقعی است.
ِ
ِ
درونی سرمایهداری که مارکس و انگلس بیش از صد
شرایط کنونی ،تضادهای
در
ِ
ِ
سال پیش آنها را تشریح کردند ،بسیار شدت یافتهاند .دیالکتیک درونی مرحله کنونی
ِ
تعادل مجموعه سرمایهداری جهانی را به طور
سرمایهداری ،به صورت همزمان ،کنترل و
ِ
گسترده برهم میزند و هر راه حلی را بیدرنگ به ضد خود تبدیل میکند .از این روی،
روبنای سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایهداری و حتی نیروهای سوسیال دموکراتیک
دیگر قادر به ایجاد تعادل نسبی نیستند ،و به جای ارائه برنامه مدون اقتصادی برای رشد
واقعی و ثبات اشتغال ،برنامه ریاضت اقتصادی طوالنی مدتی را تحمیل میکنند .بدین
ِ
اعتباری
سبب ،یکی دیگر از مشخصههای مهم وضع کنونی کشورهای سرمایهداری بی
گسترده روبنای سیاسی ،سیاستگذاران ،و بخش مالی کشورهای پیشرفته سرمایهداری
در نزد اکثریت افکار عمومی است .اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی و «جهانی شدن»
ِ
ِ
بازگشت نظام سرمایهداری به الگوی «کینز»
باتسلط سرمایههای مالی در حال حاضر
در اکثر کشورهای غربی را ازنظرسیاسی و بافت کنونی زیربنای اقتصادی آنها اگر نه
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غیر ممکن ولی بسیار مشکل ساخته است .در دو دهه اخیر ،این کشورها شاهد انتقال
ِ
سپاری خدمات در سطح کالن به کشورهای دارای «نیروی
تولیدهای صنعتی و برون
ِ
کار ارزان» بودهاند .به همراه «جهانی شدن» و تأثیرسیاسی بازارها وسرمایههای مالی،
ِ
اقتصاد ملی ،بسیار
امکان دخالت و تصمیمگیری دولت در راستای برنامه ریزی مدون
محدود شده است .در این چارچوب ،بخش اعظم هر نوع سرمایهگذاری داخلی در
ِ
کارآفرینی قابل توجهی منجر نمیشود .مهمتر اینکه ،الگوی
برخی از کشورهای غربی به
سرمایهداری «کینز» در دهه هفتاد میالدی با شکست روبهرو شد ،و نشان داد که در دراز
مدت نمیتواند روند باال رفتن تورم در کنار رشد درآمدها را مدیریت کند .در دهه هفتاد
میالدی ،با باال رفتن قیمت نفت از سوی اوپک ،این فرایند به ِ
تنزل دائمی مهمترین شاخص
سرمایهداری ،یعنی تناسب سود و سرمایه ،منجر شد .برخی هواداران الگوی سرمایهداری
«کینز» به دلیل وجود برخی خدمات اجتماعی رایگان و گرایش سوسیال دموکراتیک ،در
مقایسه با نولیبرالیسم اقتصادی ،آن را «سرمایهداری»ای «با چهره انسانی» مینامند .البته
باید توجه داشت که این به اصطالح «چهره انسانی» سرمایهداری «دولت رفاه» در دهههای
 ۱۹۵۰تا  ۱۹۸۰میالدی کشورهای غربی ،بدون تکیه مستقیم بر بهرهکشی از منبعهای
طبیعی و انسانی کشورهای در حال رشد ،امکان پذیر نبود.
ِ
شدن نولیبرالی ،جایگزینی
در عرص ٔه کالن اقتصادی سیاسی ،یکی از پیامدهای جهانی
عملی «گروه  »۲۰به جای «گروه  »۸کشورهای سرمایهداری ،نمایشگر تغییر توازن نیرو در
صحنه اقتصاد جهان است .قابل توجه است که ،بحران اقتصادی کنونی برای نخستین بار
در جهان باعث شده است تا اساس ًا روند سرمایهگذاری از غرب به سوی شرق دستخوش
تحولهای مهمی شود .در شرایط ورشکستگی مالی ،بخش بزرگی از کشورهای غربی
برای برون رفت از بحران کنونی مجبور به فروش بسیاری از صنایع راهبردی (استراتژیک)
خود به شرق شدهاند .صاحب نظران معتقدند که ،این روند ،تغییرهای ژرف کلیدی را
در سطح بینالمللی به همراه خواهد داشت .قابل توجه است که ،اقتصاد پرقدرت چین
توانسته است بدون آسیبهای عمده بحران اقتصاد سرمایهداری کنونی را پشت سر
بگذارد .تداوم نرخ باالی رشد اقتصادهای چین ،ویتنام ،هندوستان ،و برخی کشورهای
آمریکای التین در سه سال گذشته نشان دهنده مزیتها و باثباتی اقتصاد برنامهریزی شده
ِ
مهارپذیری
در مقابل آنارشیسم خودجوش اقتصاد بازار» است .دامنه بسیار محدودتر و
آثار مخرب انسانی  -اجتماعی بحران سرمایهداری جهانی بر اقتصاد ملی کشورهائی نظیر
چین ،ویتنام ،آفریقای جنوبی ،قبرس ،و برزیل ،در مقایسه با اثرهای بسیار منفی و غیر قابل
ِ
گیری مردمی و برنامهریزی شده اقتصاد این
کنترل وارد بر اقتصادهای نولیبرالی ،از جهت
کشورها متأثر است .قابل توجه است که ،در این دسته از کشورها حزبهای کمونیست
و برنامههای اقتصادی مردمی با جهتگیری رشد برای توسعه ملی ،سهم مهمی دارند.
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شواهد نشان میدهند که بحرانی نظاممند بر مهمترین مرکزهای جهان سرمایهداری
غالب شده است ،و اینکه این مرکزها دچار تضادهای آشتیناپذیر و ذاتیایاند که برونرفت
از این بحران را اگر نه غیر ممکن ،ولی بسیار دشوار میکند .کشورهای سرمایهداری بزرگ
جهان به طور دائم تالش میکنند تا این بحران را به خارج از مرزها و اقتصادشان منتقل
کرده و در اساس آن را به بحرانهای جامعه بشری تبدیل کنند.

 .۳نظامیگری و جنگافروزی ،به منظور برونرفت از بحران

ِ
خصلت ذاتی مرحله امپریالیستی سرمایهداری برای تداوم هژمونی آن
رشد نظامیگری
است ،و تهدید ،جنگ افروزی ،و تجاوز یکی از شیوههای سازمان یافته حل بحرانهای
ذاتی آن است .همین روند را در ِ
پی بحران اقتصادی دهه  ۷۰میالدی قرن گذشته میتوان
دید .با ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلستان،
برنامههای وسیع پیمان ناتو مانند :استقرار موشکهای کروز مجهز به نسل نوینی از
کالهکهای هستهای در اروپا ،گسترش پایگاههای نظامی آمریکا به همراه پروژه جنگ
فضایی موسوم به «جنگ ستارگان» به بهانه «دفاع از دنیای آزاد» و «خطرکمونیسم» ،شروع
شد .در سه دهه گذشته این روند دائمی نظامیگرایی ،با استفاده از فنآوری مدرن ،قدرت
نظامی امپریالیسم و بهخصوص آمریکا را در موقعیت ویژه و بسیار برتری قرار داده است.
این مرحله خصومتجویی دهه  ۱۹۸۰میالدی با شعار مبارزه با «امپراتوری شیطان»
(«اردوگاه سوسیالیسم») ازسوی دولت ریگان کلید خورد ،که شکلهای تبلور بعدی
آن بهاصطالح مبارزه با «محور شرارت»« ،جنگ بر ضد ترور» ،و وارد کردن «شوک و
ِ
ِ
نجومی تسلیحات نظامی
توجیه مخارج
وحشت» بودند .این سیاست در حال حاضر برای
و جنگهای دهشتناک منطقهای ،دفاع از «دموکراسی و آزادی» و یا «دخالت بشر دوستانه»
را در سر لوحه برنام ٔه خود قرار داده است.
شرکتهای انحصاری تولید کننده صنایع نظامی ،یکی از ارکان اصلی فعالیتهای
اقتصادی بسیار سودآور کشورهای پیشرفته سرمایهداری بودهاند .در تمام دورههای
رکود  -رونق قرن بیستم و تا بهحال ،گسترش و یا الاقل ثابت نگهداشتن سرمایهگذاری و
هزینههای نظامی به همراه ایجاد تنشهای نظامی از جمله ابزار معمول گذر به ِ
فاز رونق
اقتصادی بودهاند.
هر ساله در جهان حدود یک تریلیون دالر هزینه تسلیحات میشود .بودجه نظامی
عادی ایاالت متحده (بدون در نظر گرفتن هزینههای جنگ و اشغال افغانستان و عراق و
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مخارج تسلیحات هستهای که در رقمهای دیگر بودجه پنهان شدهاند) ساالنه بیش از ۴۳۷
میلیارد دالر است .بر اساس محاسبههای موسسه اطالع رسانی «اولویتهای ملی» ،از
سال  ۲۰۰۱تاکنون،کل هزینه جنگ آمریکا در عراق  ۷۴۹ ٫ ۹میلیارد دالر ،و در افغانستان
 ۳۳۷٫۸میلیارد دالر ،و سرجمع هزینه هر دو جنگ  ۱٫۰۹تریلیون دالر بوده است.
نگاهی به بودجه نظامی ساالنه آمریکا و مقایس ٔه آن با دیگر کشورها شایان توجه است.
برای مثال با احتساب بودجه عادی نظامی و مخارج ادامه جنگ در افغانستان و عراق ،کل
مخارج نظامی آمریکا در سال  ۲۰۰۸بیش از  ۷۱۱میلیارد دالر بوده است که معادل نیمی
از کل مخارج نظامی همه کشورهای جهان است .باید توجه داشت که ،هزینه تسلیحات
هستهای آمریکا جزو بودجه نظامی عادی وزارت دفاع آن کشور نیست و در بودجه وزارت
انرژی گنجانده شده است .هزینه تسلیحات هستهای آمریکا در سال  ۲۰۰۹بیش از ۲۹
میلیارد دالر بوده است ،که با افزودن آن به ِ
کل مخارج نظامی ،هزینههای نظامی آمریکا
در سال  ۲۰۰۹بر  ۷۴۰میلیارد دالر یعنی رقمی بیش از مجموع بودجه نظامی همه
کشورهای دیگر جهان ،بالغ میگردد .بودجه نظامی آمریکا در سال  ،۲۰۱۰نزدیک به
 ۵برابر بودجه نظامی دومین کشور (چین) ،نزدیک به  ۹برابر چهارمین و پنجمین کشور
جهان (انگلستان با  ۵۵٫۴میلیارد دالر ،و فرانسه با  ۵۴میلیارد دالر) بوده است .صرف
منابع عظیم برای ایجاد ماشینهای جنگی مهیب از سوی کشورهای امپریالیستی ،دیگر
کشورها و بهطورعمده کشورهای جهان سوم را به افزایش بودجههای نظامیشان واداشته
است .بر اساس یک ارزیابی مطالعاتی انجام شده از سوی «گروه استراتژیک فورسایت»
درباره میزان هزینههای نظامی کشورهای خاورمیانه ،منتشر شده در شهریور ماه ،۱۳۸۹
این کشورها در طول دو دهه اخیر بیش از  ۲تریلیون دالر صرف هزینههای نظامی کردهاند.
بر اساس این ارزیابی ،خاورمیانه در  ۲۰سال گذشته از نظر خرید و تولید تسلیحات در
جهان رکورددار بوده است .بر این زمینه است که خبر انعقاد موافقتنامه برای فروش ۶۰
میلیارد دالر اسلحه مدرن از سوی ایاالت متحده به عربستان سعودی در مهرماه  ۱۳۸۹را
باید در نظر گرفت.
رشد سرسامآور این بودجههای عظیم نظامی کشورهای بزرگ سرمایهداری با
تغییر موازنه نیرو به نفع امپریالیسم در ِ
ِ
یافتن زورگویی
نبود رقیبی قدرتمند ،به شدت
و تحمیل به اصطالح «نظم نوین»جهانی منجرگردیده است .از ابتدای دهه ۱۹۹۰
بستن ِ
ِ
نظر
میالدی ،نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو  -با مجوزهایی نظیر بهکار
«جامعه بینالمللی[جهانی]» ،و مصوبههای یک سویه و تحمیلی «شورای امنیت سازمان
ملل» ،و به بهانه دفاع از «حقوق بشر» ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشورهای عراق،
یوگسالوی ،افغانستان ،و لیبی را با خشونتی بیسابقه نقض کردهاند .سران ناتو در
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سالهای اخیر مدعی شدهاند که ،شرایط جهان از  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱به بعد عوض شده
است ،و بر این اساس ،آیین (داکترین) نظامی ناتو نیز باید تغییر کند .بر این پایه ،در اجالس
سال  ۲۰۰۹ناتو در بروکسل ،یک «گروه نخبگان» ازسیاستمداران کشورهای عضو ناتو به
ریاست خانم مادلین آلبرایت ،وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده ،تشکیل شد ،و به تدوین
راه ُبرد (استراتژی) جدید ناتو برای ارائه به اجالس سال  ۲۰۱۰سران ناتو در لیسبون،
ِ
موظف گردید .راهب ِ
تعریف هدف ،حیط ٔه عمل ،و دشمنهای بالقوه ،به
رد جدید با باز
ُ
طور عملی راه را برای ماجراجوییهای جدید و سیاستهای توسعهطلبانه امپریالیسم
ِ
جدید ناتو ،طرح
آمریکا گشود .یکی از مخاطره انگیزترین مقولههای این طرح راه ُبردی
ضرورت ایجاد پیوند کلیدی میان پیمان ناتو و سازمان ملل است .ایاالت متحده و متحدان
آن در کشورهای پیشرفته سرمایهداری بهطور صریح اعالم کردهاند که ،ناتو در آینده در
هر نقطهیی از جهان که الزم باشد مداخله خواهد کرد .تغییر منشور ناتو در پنجاهمین
سالگرد تاسیس این پیمان تجاوزگر  -که در آغاز به منظور مقابله با اردوگاه سوسیالیسم
در اروپا بهوجود آمده بود  -در برهه کنونی ،با گسترش میدان عمل آن در سراسر جهان،
و روند فزاینده اقدامهای آن در پوشش مشارکت برای حفظ صلح و دموکراسی ،همگی
در جهت تأمین َسروری (هژمونی) سرمایهداری جهانی است .دخالت نظامی به اصطالح
«بشر دوستانه» نیروهای نظامی ناتو در لیبی ،و زمینهچینی حمله به سوریه ،در ادامه این
سیاست است.

 .۴سوسیالیسم
حزب توده ایران معتقد است که ،مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی میان سوسیالیسم
و سرمایهداری  -که از قرن بیستم با پیروزی انقالب اکتبر به مرحله کیفی عملی وارد
شد  -نه فقط هنوز حل نشده است ،بلکه در قرن بیستویکم به مرحل ٔه نویی وارد گردیده
است .بحران اقتصادی و سیاسی کنونی در جهان نشانگر شکست فاحش مدرنترین نوع
سوداگری ،یعنی الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در مرحله امپریالیستی نظام سرمایهداری
ِ
تمرکز
است .ما هم اکنون پیامدهای مرحله امپریالیستی سرمایهداریای را شاهدیم که با
سرمایههای مالی غولآسا به صورت «جهانی شده» ،آن را به سدی فرا روی ترقی و
پیشرفت بشریت تبدیل کرده است و حتی با بقای حیات در کره زمین نیز در تضاد است .از
نظر تئوریک نیز ،با وجود گذشت یک و نیم قرن ،هنوز حتی یک نظریه معتبر و مستحکم
ِ
بدیل سوسیالیسم موجود
در مقابل دستاوردهای علمی مارکس ،انگلس و لنین در ارائه
نیست .بدین جهت است که حس انسان دوستی ،درک علمی از راهبرد تغییر مترقی
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جامعه به همراه وظیفه میهندوستی ،سبب گردیدهاند تا حزب توده ایران برای فراهم
آوردن محملها و شرایط عینی و ذهنی گذر کشورمان به سوسیالیسم بکوشد .واضح
است که در حال حاضر دقیق شدن در نقشه راه تکامل و جهش کیفی جامعه ایران به
سوسیالیسم ،خارج از چشمانداز و برنامهریزی «کنگره ششم» حزب ما است .بنابراین،
برنامه کنونی حزب توده ایران بر اساس درک ما از ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک تنظیم
ِ
گذار کشورمان
شده است که حرکت تکامل و تغییر انقالبی به سوی سوسیالیسم را به
به مرحل ٔه ملی  -دموکراتیک وابسته میداند .هدف ما تحول نیروهای مولد به موازات
ایجاد مناسبات اجتماعی در چارچوب آنچنان دموکراسی و آزادیهایی است که تغییر
کیفی مناسبات تولیدی را بر محور عدالت اجتماعی میسر سازد .طبیعی است که ،اتحاد
و مبارزه نیروهای مترقی و چپ کشور ما ،به موازات تشدید بحران سرمایهداری جهانی،
و مبارز ٔه نیروهای مترقی دیگر کشورها ،از جمله عاملهاییاند که در آهنگ و شکل روند
ِ
گذر کشور ما به سوی سوسیالیسم تأثیر خواهند داشت.
قرن بیستم ،قرن تولد سوسیالیسم ،قرن انقالب کبیر اکتبر ،و تغییر بنیادین جامعه
بشری بود ،که در آن ،دوران خاتمه دادن به جبر اجتماعی آغاز شد .با انقالب اکتبر ،بشر
به تغییر نظام اجتماعی حاکم ،و آفرینش آگاهانه جامعه نوینی دست زد که با آرمانهای
دیرینه او ،و آرزویهای امروزیاش ،همخوانی داشت .با آغاز انقالب اکتبر ،تجربهیی
در مقیاس تاریخ و انسانیت ،آغاز شد ،و این آرزوی دیرینه مارکس که میگفت ،فالسفه
تاکنون جهان را توصیف میکردند و اینک باید دست به کار تغییر آن شوند ،عملی شد.
این فرایندی برگشت ناپذیر است ،و با وجود فروریزی اتحاد جماهیر شوروی ،هنوز هم
به صورت سازمان یافته و به همراه پیچ وخمها برای تغییر و ترقی به شکلهای گوناگون
ادامه دارد .واقعیت این است که ،بعد از دو دهه تاخت و تاز بالمنازع ایدئولوژیک و
اشاعه و تحمیل سیاست «بازارآزاد» بر مبنای تشویق مصرفگرایی افراطی ،رقابت دائمی
فردی در تمام عرصههای جامعه و ترویج فردگرایی در قالب آزادی و دموکراسی صوری،
بشریت در مقابل انتخابی تاریخی قرار دارد .این روند مخرب ضد انسانی که به صورت
برنامهریزیشده در چارچوب «جهانی شدن» سرمایه پیش برده میشود ،بشریت و به
خصوص تودههای میلیاردی زحمتکشان را با سؤالها و گزینههای مشخصی روبهرو
کرده است که از جمله ارکان تحلیلها و برنامههای حزب ما هستند:
ـ آیا رابطه بین کار و جامعه انسانی بر اساس«از هرکس به اندازه خواستش برای پولدار
شدن ،به هرکس به اندازه طمعاش» ادامه پیدا میکند؟ یا اینکه «از هر کس به اندازه
استعدادش ،به هر کس به اندازه کارش»؟
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ـ آیا توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی باید بر اساس «منافع سوداگران و حاکمیت
ِ
نظارت بازار آزاد» سرمایهداران باشد ،و یا اینکه درسطح ملی،
بیچون و چرا و بدون
منطقهای ،و جهانی «بر مبنای برنامهریزی اقتصادی با شرکت هر چه وسیعتر تودهها»
طراحی شود؟
ـ آیا تمام منابع طبیعی کره زمین را باید برای سوداگری و انباشت ثروتهای شخصی
قشر بسیار کوچک ثروتمندان و دامن زدن به مصرف افراطی تهی کرد و محیط زیست
انسان و موجودات زنده را به خرابهیی تبدیل کرد؟ یا بر اساس اقتصاد برنامهریزی شده
و تعدیل مصرف کشورهای غربی ،منابع طبیعی را با هدف پیشرفت فنآوری به صورت
معقول برای تداوم و تکامل جامعه بشری و باال بردن استاندارد زندگی مادی و معنوی
مورد بهرهوری قرار داد؟
ـ آیا پیوند مادی میان مقوله دموکراسی و درجه گسترش و ژرفش آن را در سطح جامعه
بنا بر «خواستهها و خوشنودی حاکمیت سرمایه بازار آزاد بی نظارت» ،یعنی تضمین
هژمونی الیههای بورژوازی باید قرار داد؟ آیا عملکرد عینی مقوله «دموکراسی» را به
عاملهای معنوی و بحثهای انتزاعی باید محدود کرد و آن را از حق کار و داشتن ثبات
مادی شهروندان جدا ساخت؟ یا اینکه میتوان دموکراسی واقعی را در رابطهیی ُارگانیک
با مناسبات تولیدی تضمین کننده عدالت اجتماعی فراگیر کرد؟
ـ آیا عقبماندگی اجتماعی ،از جمله تبعیض مذهبی ،و ُش ُونیسم ملی ،را هنوز در قرن
بیست و یکم درخدمت سیاستهای سلطهجویانه و تداوم دیکتاتوریهای محلی ،گسترش
سوداگری و ثروتاندوزی گروههای بسیار کمشماری در جهان باید به کار گرفت؟ یا اینکه
بر اساس بهوجود آوردن تغییرهای بنیادی اجتماعی  -اقتصادی میتوان با طرد بهرهکشی
انسان از انسان در تولید اجتماعی ،همین طور برپا داشتن شالودههای مادی برای محو
تبعیض نژادی و جنسی ،برقراری برابری حقوقی فردی و آزادیهای اجتماعی را در سطح
محلی و جهانی فراهم ساخت و سرانجام این فرهنگوارههای ارتجاعی را محو کرد؟
حزب توده ایران معتقد است که ،تغییرهای بنیادی تعیین کننده در حرکت به سوی
ِ
اساس درج ٔه باالی تکامل نیروهای مولد و اثرگذاری آنها ،در عمق پیدا
سوسیالیسم ،بر
ِ
کردن عدالت اجتماعی و تبدیل آن به محور مناسبات اجتماعی خواهد بود .به قول کارل
مارکس« :دورانهای تاریخی نه با آنچه که تولید میشود ،بلکه توسط ابزاری که برای تولید
مادی به کار میروند از یکدیگر متمایز میگردند ».بنابراین ،تکامل اجتماعی در راستای
تغییر کیفی ،یعنی جهش انقالبی به سوی سوسیالیسم ،به طور منطقی از جامعههای دارای
نیروی مولد پیشرفته نشأت خواهد گرفت ،که در آنها توازن ِکمی قدرت به سوی نیروهای
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مترقی در حال گردش است ،و این جامعهها را در شرایطی قرار میدهد که میتوانند
عاملهای ذهنی و سازماندهی تودههای زحمتکش را در مقابل سرمایههای انحصاری
بسیج کنند .کشورهای در حال توسعه  -یا به اصطالح «جنوب»  -دراین فرایند نقشی
تعیین کننده خواهند داشت .زیرا طبقه کارگر و قشرهای زحمتکش این کشورها ،حلقههای
ِ
مصرفی
کلیدی در زنجیره «جهانی شدن» سوداگری سرمایههای کالن و اقتصاد بهشدت
کشورهای پیشرفته سرمایهداریاند .برای مثال ،در کشورهای آمریکای التین تحولهای
ِ
خصوصی کالن و مخالفت با سرمایهداری جهانی در
بسیار مهم در مبارزه با سرمایههای
جریان است.
در شرایط بحرانی کنونی جهان و گزینههای فراروی بشر در قرن بیستویکم ،پیشبینی
لنین درباره ِ
گذر بشریت به سوی جهانی دیگر ،و رابطه دیالکتیکی میان سوسیالیسم و
امپریالیسم ،جالب توجه است« :امپریالیسم مستقیم ًا به کاملترین شکل اجتماعی شدن
تولید منجر میگردد ،اما مالکیت خصوصی را به مثابه اساس توزیع دست نخورده باقی
میگذارد و این روابط اقتصادی خصوصی و مالکیت خصوصی پوستهای است که دیگر
با محتوای آن مطابقت ندارد ،پوستهای که بهناگزیر باید بپوسد ...و ناگزیر دفع خواهد
شد .تضادهای سرمایهداری انقالب اجتماعی را نه تنها ممکن ،بلکه ضروری میسازد.
انقالب سوسیالیستی به وظیفه مبرم و بالواسطه طبقه کارگر مبدل میگردد ».در برهه
کنونی ،با وجود فروریزی اردوگاه سوسیالیسم قرن بیستم ،و عقب نشینی موقتی نیروهای
چپ ،و تحمیل نولیبرالیسم اقتصادی ،هنوز کشورهایی و با شکلهای مختلف اقتصادی
در امر ساختمان سوسیالیسم تالش میکنند ،مانند :چین ،ویتنام ،کوبا ،و الئوس،
روشهای گوناگونی به هدف تقویت بنیه اقتصادی زحمتکشان و کمک به توان نیروهای
ضدامپریالیستی برگزیدهاند .این کشورها هر چند که نمیتوانند از پیامدهای منفی و مخرب
بحران اقتصاد سرمایهداری جهانی به طور کامل برکنار بمانند ،با اینهمه ،توانستهاند نرخ
باالی رشد اقتصادی خود را حفظ کنند .کوبای سوسیالیستی ،بر رغم محاصره اقتصادی
همهجانبه امپریالیسم آمریکا و متحدان آن ،توانسته است ثبات اقتصادی تحسین آمیزی
را به نمایش بگذارد و حتی به کشورهای منطقه آمریکای التین برای غلبه بر بحرانهای
طبیعی و انسانی کمکهای مهمی ارائه کند .نقش برجسته کوبا در شکلگیری و توسعه
الگوی همکاریهای اقتصادی منطقه ای « -آلبا»  -بیبدیل بوده است.
چین در سال  ۲۰۱۱به دومین قدرت اقتصادی جهان پس از ایاالت متحده تبدیل شد،
و توانست به لحاظ اقتصادی از ژاپن پیشی گیرد .در سالهای اخیررشد اقتصادی چین بین
 ۱۰تا  ۱۴درصد بوده است .به سبب این رشد باال ،توسعه اقتصادی در کشور ادامه یافته
است ،و منطقههای وسیعی از چین از دستاوردهای انقالب فنی و امکانهای اقتصادی
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بهرهمند شده اند .تولید ناخالص ملی سرانه در چین از میزان  ۸۰۰دالر در سال در ،۱۹۷۸
به  ۴۰۰۰دالر در سال در  ۲۰۱۱بالغ شده است .در برخی منطقههای چین با جمعیت
بیش از  ۵۰میلیون نفر ،میزان تولید ناخالص ملی سرانه بیش از  ۱۰۰۰۰دالر است.
پیامدهای بحران اخیر سرمایهداری جهانی از سال  ۲۰۰۸نتوانسته است بر رشد اقتصاد
چین اثر بگذارد .دولت چین در شرایطی که صادرات محصولهای تولیدی کشورش به
دلیل رکود اقتصادی در کشورهای قدرتمند سرمایهداری کاهش پیدا کرده بود ،در نوامبر
 ،۲۰۰۸با شروع برنامه اقتصادی دو ساله سرمایهگذاری روی پروژههای زیربنایی اقتصاد
کشور ،و اختصاص  ۵۸۶میلیارد دالر یعنی معادل  ۱۴درصد تولید ناخالص ملی کشور به
ِ
انرژی تجدید پذیر ،و رفاه اجتماعی ،رشد اقتصادی کشور
پروژههای حمل و نقل ،مسکن،
را تضمین کرد .از چنین سرمایه گذاریای عظیم نتیجهیی که بهدست آمد ،ایجاد کار برای
 ۲۰میلیون نفر ،بهوجود آوردن فرصت شغلی برای  ۵۰۰هزار کارگر متخصص بهمنظور
ایجاد سریع ترین خط راه آهن جهان ،و احداث  ۱۰هزار کیلومتر اتوبان در کشور بوده
است که سال قبل به  ۶۰هزار کیلومتر اتوبان موجود کشور -که در دهه پیش از آن احداث
شده بود  -اضافه گردید.
البته گزارش کنگره  ۱۸حزب کمونیست چین (آبانماه  ،)۱۳۹۱با شعار «مارش عظیم
به سوی شکوفایی سوسیالیسم ادامه دارد» ،به همراه برشمردن دستاوردهای بسیارمهم
برنامهریزی پنجساله ،به مسئلههایی بسیار حساس اشاره میکند که برای حزب توده ایران مهم
است زیرا این گزارش با نگاهی واقعبینانه و شفاف نشان دهنده مسیر پر پیچ و خم به سوی
سوسیالیسم است .در این رابطه به دو روند مهم و چالشبرانگیز در برابر مبانی ایدئولوژیک
حزب کمونیست چین و هدف استراتژیک آن به سوی سوسیالیسم در کشوری با جمعیتی
 ۱٫۵میلیارد نفری میتوان اشاره کرد :نخست اینکه ،ژرفش تضاد میان شهر و روستا در
چارچوب تاسیس منطقههای بسیار پیشرفته صنعتی در برابر منطقههای عقبماندهتر که به
سیل سریع و عظیم مهاجرت به شهرها منجر شده است؛ دوم اینکه ،تضادهای اجتماعی
برآمده از نقش محوری پدیده «اقتصاد بازار سوسیالیستی» در اقتصاد سیاسی چین،ناگزیر
زایش دوباره طبقهیی سرمایهدار و خردهبورژوازیای متمایل به کسبوکار (خصوصی) را
باعث شده است .گزارش کنگره  ۱۸با درک تأثیر و پیامدهای تلفیق راه رشد سرمایهداری در
برنامههای پنج ساله ،در این باره یادآور میشود« :خطراین مسئله در دراز مدت این است که
ممکن است به شکلگیری سازمانیافته بورژوازیای بوروکراتیک منجر بشود ،یعنی قشری
از سرمایهداران محفلی که آفت خیلی از کشورهای در حال رشد شده است .وابستگی و
نیاز این بخش سرمایهداری به دولت [مطابق قانون] بهمنظور بستن قراردادها ،گرفتن وام
و پروانه کار ،و مشابه اینها ،تا کنون مانع از آن بوده است که این بخش بهطورمستقیم
چالشی در برابر حزب کمونیست چین بهوجود آورد ».اگرازسیاهنماییها و تبلیغات معمول
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ضد سوسیالیستی برضد چین و حزب کمونیست آن بگذریم ،تغییرهای بنیادی اجتماعی -
اقتصادی گسترده به رهبری حزب کمونیست بر اساس الگوی اجرای برنامه اقتصادیای
ُمدَ َون را بهدرستی باید پدیدهیی بسیار مهم تاریخی ،و جهشی انقالبی ارزیابی کرد .فرایند
بغرنج مسیر چین به سوی سوسیالیسم ،با استفاده از برخی از ابزارهای «بازار» ،همزمان با
شکست انکارناپذیر الگوی «اقتصاد بازار» در عالیترین مرحله سرمایهداری جهانی ،برای
حزب ما دربر دارنده نکتههای بسیار کلیدی و ارزندهای بوده و خواهد بود .راه به جلو به
سوی سوسیالیسم ،تنها با انجام تغییرهای بنیادی اقتصادی مرحلهبهمرحله ،بر اساس اجرای
برنامههای پیدرپی اقتصاد مردمی ممکن است ،ولی این برنامهها نمیتوانند به صورتی
ذهنگرایانه و برکنار از تأثیر مستقیم ناشی از توازن نیرو به نفع سرمایهداری جهانی ،عملی
گردند .به عبارت دیگر ،اقتصاد ملی و اقتصاد سیاسی کشورمان را نمیتوان در خأل و اراده
گرایانه به سوی گذر به مرحله سوسیالیستی مهندسی کرد .نکته مهمتر اینکه ،حرکت به
جلو  -برای کشورهای در حال رشدی مانند ایران  -به هیچوجه نمیتواند توسعه اقتصاد
ِ
ارتقاء کیفی نیروهای مولده را بر مبنای نقش محوری «بازارآزاد» و
ملی و مخصوص ًا رشد و
تمرکزعظیم سرمایههای خصوصی ،قرار دهد.
با پیروزی انقالب اکتبر ،آزمون دشواری در برپا کردن جامعهیی نوین آغاز شد ،که
اثرهای ژرفی بر روند حرکت جامعه بشری برجای گذاشت .سرمایهداری جهانی از همان
آغاز ،با درک خطرهایی که اندیشههای دورانساز اکتبر میتواند برایش دربر داشته باشد،
با ایجاد جبهه واحدی تشکیل شده از چهارده کشور به رهبری امپریالیسم ،به اکتبر و
نوزاد آن ،یعنی کشور شوراها ،اعالم جنگ کرد ،تا نگذارد نخستین جهش به سوی جامعه
سوسیالیستی پا بگیرد .جنگ داخلی تحمیل شده به کشور شوراها ،تالش دیگر امپریالیسم
برای شکست انقالب اکتبر بود .به دنبال ویرانگری جنگ جهانی دوم ،کشته شدن بیش
از بیست میلیون شهروند اتحاد جماهیر شوروی در نبرد بسیار سخت برای شکست
فاشیسم هیتلری ،که در نابودی آن عالوه بر کشور شوراها ،نیروهای طرفدار سوسیالیسم
در سراسر جهان نقشی اساسی داشتند ،همگی ،بر شکل و شیوه رشد سوسیالیسم
در اتحاد شوروی  -و سپس در کشورهای آزاد شده اروپای شرقی (در پایان جنگ
جهانی دوم)  -تأثیرهای مهم و معینی برجای گذاشتند .ضرورت دفاع کشور شوراها
از دستاوردهایش ،در کنار جنگ جهانی دوم ،و پس از پایان آن ،درگیری جنگ سرد
امپریالیستی ،این کشور را در شرایط تهدید جدی مداوم ،و محاصره از سوی امپریالیسم،
قرار داد .این عاملها ،در جریان رشد و شکوفایی جامعه سوسیالیستی در همه عرصهها از
جمله :عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،و حتی سیاسی ،نقش بسیار منفی و مخربی بازی
کردند .شیوه تولید سوسیالیستی در شوروی توانست در مدت زمانی کوتاه ،به یکی از
بزرگترین دستاوردهای تمدن بشری ،یعنی :پایان دادن به بهرهکشی انسان از انسان ،دست
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یابد .تودههای وسیع ،از بسیاری حقوق نخستین انسانی مانند :حق کار ،بهداشت ،آموزش
رایگان ،خدمات دولتی ارزان ،و حق مسکن ،توانستند بهرهمند شوند .این اولین تجرب ٔه
بشر در زندگی با سوسیالیسم ،همچنین با موفقیت برنامه ریشهکن کردن «بیسوادی» و
«بیکاری» را پیشبرد ،و با رفع ستم ملی ،و تضمین حقوق برابر زنان با مردان ،توانست در
عرصههای گوناگون زندگی مردم ،گامهایی بسیار موثر و عظیم بردارد .تجربه تاریخی
نشان داد که ،روند گذار به سوسیالیسم ،بسیار بغرنجتر و پیچیده تر از آنی بود که در آغاز
پیروزی انقالب برداشت میشد .فشار غیرقابل تصور خارجی ،در حد محاصره کامل
کشور جوان شوراها و سپس ،دیگر کشورهای سوسیالیستی ،در کنار اشتباههای حزب
کمونیست اتحاد شوروی ،از جمله :محدود کردن جدی دموکراسی ،هم در درون جامعه
و هم در درون حزب ،بر نظام شورایی در ِ
حال رشد  -که لنین آن را بخش جداییناپذیری
از ضرورت روند حرکت کشور به سمت سوسیالیسم میدانست [نگاه کنید به :دولت و
انقالب ،نوشته لنین]  -اثرهایی ویرانگر داشتند.
از میان رفتن اردوگاه سوسیالیستی ،با وجود همه مشکلها و نقصانهای این جامعهها،
در مجموع ،فاجعه بزرگی برای بشریت و مردم این کشورها بود .دربار ٔه این عقبگرد
و عاقبت فاجعهبار آن ،بسیاری از سیاستمداران ،روشنفکران ،و حتی مخالفان سیاسی
کشورهای سوسیالیستی – در نتیج ٔه رخدادهای چند سال اخیر و تبدیل جهان به عرصه
ِ
وجود
تاخت و تاز لجام گسست ٔه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا  -هم سخناند.
اردوگاه سوسیالیستی امکان در پیش گرفتن «راه رشدغیرسرمایهداری» را برای بسیاری
از کشورهای جهان ،خصوص ًا کشورهای در حال توسعه فراهم کرده بود .این الگوی
اقتصادی ،پیشب ِ
رد برنامههای مستقل اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای جهان را امکان
ُ
پذیر کرد که مورد استقبال حزبهای مترقی و ملی نیز قرار گرفت .در این برهه ،به همراه
پشتیبانی اردوگاه سوسیالیستی ،هدف حرکت و جهش بخشهای هرچه بیشتری از جهان
به سوی جامعههایی بود که نه بر پایه سود و بهره کشی الیگارشهای محلی و امپریالیسم،
بلکه بر پایه گریز از عقبماندگی و بر مبنای نیازهای اجتماعی بتوان آنها را سازمان داد.
این تالش بشردوستانه و مترقی ،از جانب امپریالیسم و عاملهای محلی آن به بهانه «دفاع
از دنیای آزاد» موردحمله قرار میگرفت .در حالی که اردوگاه سوسیالیسم و نیروهای
ِ
ارتقاء شرایط اجتماعی  -اقتصادی عقب ماندهترین
مترقی برای جلوگیری از جنگ و
کشورها تالشمیکردند ،امپریالیسم با نظامیگرایی ،تجاوز مستقیم ،و انواع دسیسهها و
کودتاهای خونین به منظور تداوم نواستعمار ،سوداگری ،و ثروت اندوزی ،در مقابل این
تالشها قرار میگرفت .تجاوز و بمبارانهای شیمیایی ویتنام ،اشغال کانال سوئز به وسیله
انگلیس ،فرانسه ،و اسراییل ،حمایت کامل اقتصادی -نظامی از رژیم نژاد پرست آفریقای
جنوبی ،کودتاهای خونین :براندازی دولت قانونی دکتر مصدق در ایران ،سوکارنو در

42

بزح نیون همانرب  -ناریا ةدوت بزح هرگنک نیمشش

اندوزی ،آلنده در شیلی ،حمایت از ارتجاعیترین نیروهای اسالمی افغانستان ،تنها برخی
از اقدامها در جنگی تمام عیار با سوسیالیسم و نیروهای هوادار آن در قرن بیستم بود.
تبلیغات کر کننده برنامهریزی شده بر ضد سوسیالیسم بخش دیگری از مبارزه سرمایهداری
جهانی بود که هنوز هم با ابعاد وسیع ادامه دارد .در این بره ٔه جهانی دو قطبی میان مبارزه
ِ
ارتقاء
سوسیالیسم و امپریالیسم ،حزب توده ایران بهدرستی در حمایت از زحمتکشان و
ِ
ایجاد بدیل دیگری قرار داشت.
نیروهای مولد در جبهه ترقی و
آنچه که در برهه کنونی نیز مشخص است اینکه ،گذر به سوی سوسیالیسم وابسته به
موفقیت جنبشهای مردمی و تنها با بسیج زحمتکشان به همراه حزب طبقه کارگر امکان
پذیر است .این جهش انقالبی بشریت به سوی سوسیالیسم تنها با نفی کامل امپریالیسم
امکانپذیر است .تحول و گسترش جنبش مبارزاتی طبقه کارگر بر ضد امپریالیسم و
انحصارها ،نیازمند عمل موثر و هدفمند حزب کمونیست ،حزب طبقه کارگر ،در ایجاد
جبهه متحد زحمتکشان ،و جذب نیروهای مردمی به این جبهه است .نقش حزبهای
کمونیست در برحذر داشتن جنبشهای مردمی از بی راههها ،و پرهیز از انحرافهای
راست روانه و یا چپ روانه ،در تضمین پیروزی مبارزه این جنبشها ،امری حیاتی است.
ما بر بنیان باورمان به ماتریالیسم تاریخی ،با خوشبینی به آینده مینگریم .شکستها
و عقبگردهای بشریت در تالش برای ساختمان جامعهیی عادالنه ،متوقف شدن چرخ
حرکت تاریخ به سمت تکامل و تغییرهای انقالبی کیفی نیست؛ این روند پرپیچ و خم و
دشوار همچنان ادامه دارد .قرن بیستم ،این امکان را برای بشریت پدید آورد تا نخستین
تالش خود به منظور ساختمان چنین جامعهیی را به بوته آزمایش بگذارد .تجربههای
کسب شده در این روند ،توشه راهی پربار برای تالش نسلهای آینده در این مسیر است.
سوسیالیسم آینده انسان است ،و مبارزه ما تضمینی برای حرکت قانونمند جنبش مردم
ایران در این راستای راهبردی (استراتژیک) است.

آستان تحولهای تاریخی
 .۵خاورمیانه ،در
ِ

جنبشهای نیرومند مردمی و ضد دیکتاتوری در تونس ،مصر ،و تعدادی دیگر از
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،در نیمه دوم سال  ،۱۳۸۹رژیمهای دیکتاتوری
و سرکوبگر حاکم بر این کشورها را با چالشی عظیم روبهرو کردند .اوجگیری قیامهای
مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در زمستان  ۱۳۸۹را تحولی قانونمند
و با اهمیت در مبارزه خلقهای محروم منطقه در دستیابی به آماجهای اقتصادی  -اجتماعی،
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دستیابی به آزادیها ،حقوق دموکراتیک ،دموکراسی ،و همچنین در تغییر دادن موازنه
قدرت در این منطقه ،و در ِ
پی آن در جهان ،باید دانست .قیامهای مردمی در این ماهها،
نظامهای خودکامه حاکم در تعدادی از کشورها و از جمله بحرین و یمن ،که دولتهای
حاکم بر آنها از سوی ایاالت متحده حمایت میشوند ،را به چالش طلبیدهاند .شورش
مردم در تونس در دی ماه منجر به سرنگونی رژیم استبدادی بن علی شد .به فاصله
چند روز جرقههای تحولهای بی سابقه در تونس به مصر دیکتاتور زده و پایگاه عمده
امپریالیسم آمریکا در منطقه رسید .قیام تاریخی مردم مصر ،بزرگترین کشور عربی ،در
بهمن ماه  ،۱۳۸۹روند تغییرهای سیاسی در بافت و جهتگیری نیروهای حاکم بر این
کشور را رقم زد و تهدیدی جدی را متوجه طرحهای استراتژیک ایاالت متحده در غرب
آسیا کرد .ایاالت متحده در سه دهه اخیر ،در رابطه با کوششهای خود برای ادامه کنترل
استراتژیک کشورهای غرب آسیا ،به دولت مصر و به ویژه رابطه نزدیک و پیمان همکاری
آن با اسرائیل ،متکی بوده است.
در تونس ،جنبش مردمی ریشه در شرایط وخیم اجتماعی  ،اقتصادی ،و سیاسی این
کشور داشت .در دوره  ۲۴سال ٔه حاکمیت زینالعابدین بنعلی ،رئیس جمهوری مستبد
این کشور ،به دلیل فساد دولتی ،عالوه بر افزایش بیکاری ،تورم فزاینده ،افزایش بیرویه
قیمتها ،و سیر صعودی میزان فقر ،آزادیهای سیاسی نیز بهطور جدی محدود شده
بودند .جنبش مردم با تظاهرات اعتراضی خیابانی ،که با وجود سرکوب نیروهای امنیتی و
نظامی ادامه یافت ،دولت را سرنگون ساخت و حکومت موقت اعالم گردید .نقط ٔه عطف
مبارزه جنبش مردمی برای سرنگونی دیکتاتوری حاکم زمانی بود که سندیکاهای کارگری
با پیوستن به جنبش و اعالم اعتصاب عمومی ،ضربه اساسی را به دولت بنعلی ،که شعار
باقی ماندن در قدرت به هر قیمتی را میداد ،وارد کردند.
تحولهای تونس به سرعت تأثیر خود را در کشورهای دیگر منطقه بر جای گذاشت؛
حضور تاریخی میلیونها تن از مردم مصر ،که نزدیک به سه هفته میدان «التحریر» قاهره
را به اشغال در آوردند و در ارتباط با آن ،اعتصابهای گسترش یابند ٔه کارگری در صنایع،
بنادر ،و ادارات دولتی ،سرانجام حسنی مبارک را از اریکه قدرت فرعونی خود به زیر
کشید .تحویل قدرت از سوی مبارک به شورای فرماندهی نظامی مصر در عمل نوعی
مکانیزم کنترل برای جهت و درجه تغییرهای قانونی در مصر و در راستای دادن نوعی
تضمین به آمریکا و اسراییل بود .محفلهای حکومتی سعی کردهاند که از سویی جنبش را
از شور و تبوتاب اولیه بیندازند ،و از سوی دیگر ،روند تحولها را ماهرانه به سود خود
تغییر جهت دهند.
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در سال  ،۱۳۹۰مبارزه جنبشهای مردمی برای اصالحات دموکراتیک و بر ضد
دیکتاتوریهای حاکم در الجزایر ،اردن ،بحرین ،مراکش ،لیبی ،یمن ،و سوریه ،با
تأثیرپذیری معنوی از تحولهای تونس و مصر ادامه و اوج بی سابقهای یافت .یمن ،با
وجود مقاومت خونین نیروهای وفادار به دولت دیکتاتوری و وابسته علیعبدالله صالح
ِ
مردمیای که خواستار تغییر است ،و مرگ هزاران تن از مردم در
در مقابل جنبش وسیع
جریان تظاهرات تودهای ،در آستانه تغییرهای سیاسی پردامنهای است .در برخی از این
کشورها ،رژیمهای وابسته و سرکوبگر حاکم با توسل به دادن برخی وعده وعیدها در
مورد انجام اصالحاتی ظاهری و از باال از یک سو ،و بسیج نیروهای نظامی و سرکوبگر از
سوی دیگر ،سعی به غلبه بر جنبشهای مردمی داشتهاند .در سوریه نیروهای واپسگرای
اسالمی و محفلهای وابسته و مورد حمایت مستقیم عربستان سعودی ،قطر ،و ترکیه،
و در هماهنگی با کشورهای امپریالیستی ،سعی کردند و موفق شدهاند که مبارزه برحق
مردم برای اصالحات عمیق دموکراتیک و تغییرهای پایهای اقتصادی به نفع زحمتکشان
را از مسیر خود منحرف سازند .مقاومت بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه ،در برابر
ِ
خواست مردم برای انجام اصالحات دموکراتیک ،و در پیش گرفته شدن سیاست سرکوب
خونین جنبش مردمی از سوی دولت مستبد حاکم ،به طور عملی عرصه را برای نیروهای
ارتجاعی و راست گرا هموار کرده است تا در هماهنگی با امپریالیسم ،کشور را به آستانه
جنگ داخلی بکشانند.
موضع محفلهای امپریالیستی در رابطه با تحولهای بحرین ،یمن ،و اردن ،و چشم
بستن آنها بر جنایتهای رژیمهای سرکوبگر دست نشاندهشان ،پوچ بودن ادعای
کشورهای امپریالیستی در طرفداری از «حقوق بشر» و «دموکراسی» را به اثبات میرساند.
رویدادهای فاجعه بار در عراق و افغانستان ،در پی اشغال نظامی این کشورها از سوی
آمریکا و متحدان ناتویی آن ،کشتار صدها هزار انسان بی گناه ،بیثباتی سیاسی ،و غارت
منافع ملی آنها در چارچوب قراردادهای نو استعماری ،تجربههای ارزنده و درعینحال
ِ
«دموکراسی»
تکان دهندهیی در مورد برنامههای امپریالیسم جهانی در زمین ٔه صدور
سرمایهداری به کشورهای منطقهاند.
ایاالت متحده و متحدان ناتویی آن با سوار شدن بر موج این قیامهای مردمی ،به منظور
به انحراف کشاندن آنها ،با همین هدف و با بهرهگیری مزورانه از تظاهرات مردم برضد
رژیم دیکتاتوری معمر قذافی ،مداخله نظامی در لیبی را سازمان دادند .این مداخله نظامی
نو استعمارگرانه ،که با تفسیر غیرقانونی مصوبه شماره  ۱۹۷۳شورای امنیت سازمان
ملل و زیر پوشش دخالت بشردوستانه و بهاصطالح برای جلوگیری از عملیات نظامی
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رژیم حاکم بر ضد شهروندان معترض ،صورت گرفت ،پس از  ۱۰ماه بمباران شهرها و
منطقههای مسکونی لیبی از سوی نیروهای ناتو ،کشتار بیش از  ۵۰هزار نفر ،و بر اریکه
قدرت نشاندن نیروهای ارتجاعی حامی امپریالیسم ،مرحل ٔه به لحاظ کیفی جدیدی در
تحولهای منطقه را رقم زد .حضور و شرکت مستقیم و پر رنگ نیروهای نظامی انگلستان
و فرانسه در طراحی و اجرای مداخله نظامی در لیبی با هدف تغییر رژیم این کشور از یک
سو ،و نقش برجسته اتحادیه عرب و کشورهایی نظیر عربستان سعودی ،قطر ،و ترکیه در
مشروعیت بخشیدن به سناریوی به سقوط کشاندن دولت لیبی از سوی دیگر ،نمایشگر
صف بندی نیروهای ارتجاعی در موازنه قوا در منطقه خاورمیانه است.
در همین راستا ،به یورش برنامهریزی شده نیروهای نظامی عربستان سعودی به بحرین
که با حمایت ایاالت متحده و کشورهای اتحادیه اروپا برای سرکوب کردن و به خاک و
خون کشاندن جنبش اعتراضی مردم این جزیره انجام گردید ،باید اشاره کرد .الزم است
به این نکته مهم اشاره شود که ،بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا
است .تالش برای بیثبات کردن رژیم سوریه نیز بخشی از این روند است .در تونس و
مصر ،انتخابات برگزار شده است و حزبهای اسالمگرا ،با بهرهگیری از شرایط اجتماعی،
فرهنگی ،و اقتصادی موجود ،و با ارائه شعارهای مبهم و دماگوژیک (مردمفریبانه) و
ضعف تشکیالتی نیروهای مترقی ،دموکراتیک ،و سکوالر ،توانستهاند کنترل پارلمانهای
این کشورها را به دست گیرند .عملکرد ایاالت متحده در این ماهها بر این امر داللت داشته
است که ،این کشور به قدرت رسیدن نیروهای اسالمگرا در خاورمیانه را به شرطی که آنها
منافع ایاالت متحده و هژمونی امپریالیسم در منطقه را به چالش نکشند ،پذیرا میشود.
آنچه که در دوره پس از زمستان  ۱۳۸۹در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاده
است ،نمایشگر خواست فراگیر مردم این منطقه برای آزادی و دموکراسی واقعی ،عدالت
اجتماعی ،پیشرفت اقتصادی ،و رفاه ،و بیباوری آنان به لیاقت و توانایی رژیمهای حاکم
در فراهم کردن شرایط دستیابی به چنین امور مهمی است .جنبش مردمی در کشورهای
منطقه ،با بهرهگیری از این حقیقت که کشورهای سرمایهداری پیشرفته در سالهای اخیر
درگیر بحران گسترده اقتصادی بودهاند ،و به همین لحاظ نه آنها و نه رژیمهای وابسته
به آنها قدرت مانور چندانی ندارند ،تهاجم خود را سازمان دادهاند .این حقیقتی است
که برخی پیامدهای بحران اقتصادی جهانی به دلیل وابستگی عمیق سیاسی  -اقتصادی
رژیمهای حاکم بر عمده کشورهای منطقه ،بهطورمستقیم به آنها منتقل شدهاند ،و این
کشورها نیز به همراه کشورهای بزرگ سرمایهداری ،وارد بحرانی عمیق و کنترلناپذیر
شدهاند .این شرایط سبب فشار بیشتر اقتصادی بر مردم شده است ،و در ِ
کنار بحرانهای
سیاسی و اجتماعی ،بذر خیزشهای اجتماعی و مردمی را در این کشورها بارور
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ساخته است .این تحولها به لحاظ گستردگی طیف نیروهای شرکت کننده ،شعارها،
و تاکتیکهای مبارزاتی مردم ،به جنبش اعتراضی مردم ایران در سالهای اخیر شباهت
دارند .مبارزه مردم و نیروهای مردمی کشورهای خاورمیانه که زحمتکشان شهری در
آن سهمی اساسی دارند ،همچنان ادامه دارد .برخی از این جنبشها ،بنا به توان خود و
شرایط ویژه کشورهای محل رخدادشان ،توانسته اند به دست آوردهایی مشخص و به
وجود آوردن تغییرهای سیاسی معینی نائل شوند ،و دورنمای تحولهای اقتصادی و
اجتماعی عمیقی را پیش روی تودهها بگشایند .آنچه به وضوح آشکار است این است
که ،ضعف ساختاری نیروهای چپ و دموکرات ،به دلیل دههها حاکمیت استبدادی و
ِ
نبود شرایط ضروری برای سازماندهی نیروهای چپ و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان،
دستبرد زدن به این دستاوردها و سوار شدن نیروهای ارتجاعی بر امواج این جنبشها را
ممکن و محتمل میسازد.
با وجود تمامی دشواریهای عینی و ذهنی ،و مداخله امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی
ِ
ِ
بستر
حرکت آنها ،در
برای کشیدن ترمز جنبشهای مردمی و برعکس کردن جهت
این قیامهای تودههای محروم برضد دیکتاتوری ،ستم طبقاتی ،و فساد حکومتی ،و
همچنین به چالش کشیده شدن رژیمهای دیکتاتوری ،تحولهای تاریخی و بیسابقهیی
در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و اوضاع و احوال جدیدی در منطقه به وجود
آمده است .این قیامهای مردمی ،با شعارهای مشخص خود در خواستار شدن عدالت
اجتماعی ،دموکراسی ،و مخالفت با فساد ،با حضور میلیونی در میدان نبردی نابرابر ،بار
ِ
بودن انقالبهای اجتماعی را به اثبات رساندهاند.
دیگر قانونمند

 .۶مبارزه جهانی بشریت مترقی ،در راه صلح و ترقی
تحولهای جهان در دو دهه گذشته ،و به ویژه سالهای اخیر ،نمایشگر رشد مبارزهجویی
قشرهای مختلف مردم بر ضد تجاوزگری امپریالیستی و بهرهکشی سرمایهداری ،در دفاع
از دموکراسی ،حقوق بشر ،و حق حاکمیت ملی بوده است.
تالش سرمایههای کالن انحصاری ،با تکیه بر نظامیگری فزاینده امپریالیستی ،همواره
این بوده است تا با استفاده از اهرمهای گوناگون ،نرخ سوداگری را بر اساس کسب هر
چه بیشتر «اضافه ارزشها» باال ببرند و هزینه تولید وخدمات اجتماعی الزم درجامعه
سرمایهداری را بر دوش قشرهای زحمتکش وخرده بورژوازی بگذارند .دربرهه کنونی،
این فرایند در چارچوب «جهانی شدن» به صورت سیستماتیک شدت پیدا کرده است.
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عملکرد انحصارهای فراملی ،چپاول و غارت منابع طبیعی و انسانی کشورهای در حال
توسعه ،کوششهای حساب شده کشورهای سرمایهداری در از بین بردن هرگونه نظارت
بر منافع و اقتصاد ملی از طریق نهادهایی مانند «سازمان تجارت جهانی» است .این امر،
ِ
ارتقاء سطح
زمینههای رشد سازماندهی و بسیج قشرها و طبقههای اجتماعی ستمدیده و
جنبشهای مردمی بر ضد سرمایهداری جهانی ،رژیمهای دیکتاتوری ،و امپریالیسم ،در
سالهای اخیر را فراهم ساخته است ،و همزمان با اینها ،تضاد آشتیناپذیر میان خصلت
ِ
ِ
خصوصی سرمایه و سوداگری را نیز حادتر کرده است .طبقه
اجتماعی کار و خصلت
کارگر و جنبشهای سندیکایی و نیروهای سیاسی نماینده آنها ،در مبارزه برای صلح،
دموکراسی ،و پیشرفت ،نقشی محوری و عمده دارند .جنبش کارگری و نیروهای سیاسی
ِ
افشای پیامدهای سیاست و عملکرد نظام
آن  -بهطور مشخص و در برهه کنونی  -در
سرمایهداری جهانی ،مبارزه با رشد نظامیگری و جنگ افروزی ،جلوگیری از گسترش
فقر و جهل ،و تخریب محیط زیست ،هنوز هم مبدأ حرکت و بسیج کننده نیروهای
اجتماعیاند .شرکت فعاالنه اعضای اتحادیههای کارگری عامل تعیین کننده گرایش و
ماهیت تودهای این حرکتها و مبارزات است.
آنچه مشخص است این است که ،تضمین موفقیت این جنبشها و دستیابی آنها
به آماجهای نهاییشان ،با حضور و عمل زحمتکشان پیوند دارد .این ،به سمتگیری
طبقاتیشان ،همراه با حزب طبقه کارگری متشکل و مجهز به سیاستی صحیح در زمینه
اتحادها ،به جهتگیریای به جانب حل مسئله قدرت ،و رها سازی کشور خود از زنجیره
امپریالیسم بینالمللی ،وابسته است .بحران اقتصادی کنونی دربردارنده آنچنان نیروی
محرکهیی است که میتواند قشرهای اجتماعی وسیعی را به صحنه بکشاند و به مبارزهیی
برنامهریزی شده و اصولی هدایت کند .ولی برای تجلی یافتن چنین تحرکی ،وجود و
عملکرد حزبی انقالبی با نگرش مارکسیستی  -لنینیستی ،و در نتیجه آن ،رشد و تحول در
آگاهی سیاسی تودهها و طبقه کارگر ،ضروری است.
به رغم کوشش نظریهپردازان و مداحان سرمایهداری به منظور جا انداختن این فریب
که ،بحران اقتصادی کنونی جهان و پیامدهای آن موقت و موضعی ،و نه ناشی از ماهیت
سیستم حاکم اقتصادی است ،مبارزه زحمتکشان در جهت پایهریزی جایگزینهای کارا
و مناسب دائم ًا گستردگی بیشتری مییابد و شکلهای گوناگونتری به خود میگیرد.
زندگی مهمترین درسها را به مبارزان صلح و سوسیالیسم داده است .جنبش جهانی
کارگری  -کمونیستی ،در آغاز دهه  ۱۹۹۰و به دنبال عقبنشینیای موقت بعد از فروریزی
اردوگاه سوسیالیسم ،سرانجام از نو و با نیروئی افزونتر از پیش به بازسازی صفها،
تاکتیکها ،و اتحادهای خود پرداخت ،و در این مسیر موفقیتهای مهمی به دست
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آورده است .گستردگی بیسابقه مبارزه با پیامدهای «نو لیبرالیسم اقتصادی» و «جهانی
شدن» که تظاهر چشمگیرآن نخستین بار در نوامبر  ۱۹۹۸در شهر «سیاتل» علنی شد،
در سالهای اخیر به شکلهای گوناگون مانند« :اشغال والاستریت» ،ادامه یافته است.
توسعه کیفی وکمی رشتههای پیوند دهنده جنبش کارگری با مخالفان سرمایهداری ،فعاالن
حفظ محیط زیست ،و جنبشهای ضد جنگ  -که در سالهای اخیر ویژگیهای مترقی،
عدالتخواهانه ،و فراملی خود را نشان دادهاند  -امیدهای واقعی به ممکن بودن ساختمان
جهانی دیگر را افزایش داده است .برآیند این نیروها و جنبشها ،توانی بالقوه برای ِ
نفی
ِ
راندن «جهانی شدن» را در خود دارد .خواستهای
کامل سرمایهداری نولیبرال و عقب
اساسی این برآیند کلی جنبش جهانی ،که حزب توده ایران خود را بخش جداییناپذیری از
آن میداند ،را میتوان در مشخصههای زیر خالصه کرد:
•پیکار عظیم طبقاتی اکثریت جامعه بشری ،با بیعدالتی اجتماعی  -اقتصادی،
بهره کشی ،استعمار و برتری نژادی و جنسی؛
•مردمی کردن (دموکراتیک کردن) رابطههای اقتصادی  -سیاسی بینالمللی؛
•تقویت سازمان ملل با محتوای دموکراتیک از طریق تغییر اساسی در رابطههای
حاکم بر سازمان ملل ،تأمین حقوق کشورهای در حال رشد ،و تغییر در
ِ
ِ
وتوی ویژه» کشورهای بزرگ که بارها سد راه تأمین نظر و خواست
ساختار«حق
اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل بوده است؛
•منحل کردن همه پیمانهای نظامی منطقهای ،به ویژه پیمان تجاوزگر «ناتو»؛
•پایان دادن به نظامیگری ،جلوگیری از مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل،
و برچیدن پایگاههای نظامی خارجی در سطح جهان؛
•ایجاد زمینههای عینی برای خلع سالح جهانی ،و نابودی سالحهای مخرب
هستهای ،میکروبی ،و شیمیایی؛
•مبارزه با هرگونه تالش بههدف کشاندن مسابقه تسلیحاتی به فضای کیهانی؛
•لغو بدهیهای فاجعهبار فقرزدهترین کشورهای در حال توسعه ،که در حال حاضر
نزدیک به نیمی از درآمد ملی آنها را میبلعد؛
•تنظیم نظام بینالمللی عادالنه قیمتگذاری و تعرفه مواد ضروری رشد و توسعه
نیروهای مولده کشورهای عقب مانده در جهت محو سریع فقر و ایجاد حداقل
استاندارد زندگی؛
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•بسط همکاریهای عملی ،و امکان دسترسی واقعی کشورهای در حال رشد به فن
آوری پیشرفته ،و امکان مدرنیزه کردن این جامعهها به منظور کاهش فاصله عمیق
بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه؛
•تالش برای حفظ محیط زیست ،و مقابله با برنامههای مخرب شرکتهای فراملی
و دولتهای سرمایهداری پیشرفته در تخریب بیشتر محیط زیست .ایجاد زمینه
کمکهای علمی و گسترش کمکهای اقتصادی به کشورهای محروم و در حال
رشد ،برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در این کشورها ،به دلیل محرومیت
اقتصادی؛
•مبارزه در راه تأمین حقوق بشر در تمامی کشورهای جهان ،نفی و طرد حکومتهای
دیکتاتوری.
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مشخصه ِ
اوضاع جهان و ایران ،از دیدگا ِه حزب تودة ایران
های عمده
ِ

ب  -سیمای ایران در هزاره سوم میالدی

ایران در قرن بیستم و دهه نخست قرن بیستویکم ،تحولهای بسیاری را شاهد
بوده است .ویژگی اساسی این تحولها را باید از یک سو آغاز روند حرکت جامعه از
فئودالیسم به سمت سرمایهداری ،و از سوی دیگر برقراری حکومتهای دیکتاتوری و
ضد مردمی دانست ،که جلو رشد واقعی میهن ما را ،با وجود منابع عظیم طبیعیاش ،سد
کردند .بررسی گذرایی در تاریخ معاصر ایران روشن میکند که ،مردم ما تنها در دورههای
بسیار کوتاهی توانستهاند در سرنوشت مملکتشان دخالت داشته باشند و از آزادی و
استقالل نسبی برخوردار باشند .دوران حکومت پهلویها در ایران ( ۱۲۹۹تا ،)۱۳۵۷
دوره حکومت مستبدانه و پلیسیای است که در طول آن ،با کمک و دخالت مستقیم
کشورهای امپریالیستی از جمله و به خصوص امپریالیسم آمریکا و انگلیس ،منابع نفت
کشور ما بهغارت برده شد ،ایران به پایگاه جاسوسی تبدیل گردید ،و در مقام ژاندارمی
آمریکا رودرروی ملتها و جنبشهای رهایی بخش منطقه قرار گرفت ،جنبشهای
آزادیخواهانه کشور ،از جمله جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران ،به شدیدترین و
خشنترین شکل ممکن سرکوب و به خون کشیده شد ،حزب توده ایران غیرقانونی اعالم
گردید ،و دهها افسر دالور تودهای به جوخههای مرگ سپرده شدند.

در ِ
نبود آزادی و عدالت در دوران حکم فرمایی رژیمی فاسد و مزدور که از سوی
بیش از سی هزار مستشار آمریکایی اداره میشد ،و در وضعیت اوجگیری فاصله طبقاتی
در جامعه و شدت یافتن نارضایتی تودهها ،ایران به استقبال انقالب بهمن ۱۳۵۷رفت.
انقالب بهمن ،از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر کشور ما و منطقه است .نویسندهها،
پژوهشگران ،و کارشناسان مسائل اجتماعی  -اقتصادی ،با اندیشهها و دیدگاههای
متفاوت ،مطالب گوناگونی پیرامون این واقعه بزرگ نگاشتهاند .گروهی انقالب بهمن
را تحولی صرف ًا سیاسی ،که تنها به جا به جایی طبقههای حاکم منجر شد ،دانسته اند؛
گروهی این انقالب را جنبشی عظیم اجتماعی  -خلقی ،که جامعه ما را بهکلی دگرگون
کرد ،ارزیابی کردهاند ،و گروهی دیگر هم آن را توطئه خارجی پنداشتهاند .در این زمینه
حتی دشمنان انقالب بهمن نیز نتوانستهاند این حقیقت را نفی کنند که ،جنبش مردمیای که
از میانه دهه پنجاه خورشیدی در میهن ما شکل گرفت و سرانجام به انقالب بهمن ۱۳۵۷
منجر شد ،یکی از بزرگترین جنبشهای اجتماعی زمان خود بوده است.
حزب توده ایران بر این عقیده است که ،انقالب بهمن  ۵۷جنبشی عظیم بود که اکثریت
مردم کشور ما را ،از طبقههای گوناگون ،با خواستها و دیدگاههای متفاوت ،بهحرکت

درآورد و یکی از مهمترین پایگاههای سرمایه جهانی و ارتجاع را در منطقه خاورمیانه،
درهم کوبید .شرکت اکثریت مردم و نیروهای سیاسی کشور در آن ،نشانگر خصلت عمیق ًا
خلقی انقالب و توان عظیم اجتماعی آن بود .انقالب با درهم کوبیدن رژیم شاهنشاهی،
مرحله سیاسی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و به مرحله اجتماعی ،یعنی اصالحات
بنیادین اقتصادی  -اجتماعی در راه محدود کردن سرمایهداری گام نهاد .پیروزی انقالب
در مرحله سیاسی ،بیشک ،مدیون اتحاد نیرومند همه نیروهای سیاسی و توافق همگانی بر
سر شعار سرنگونی رژیم استبدادی بود .بدیهی است که نیروهای شرکت کننده در انقالب،
هرکدام با دیدگاهها و برنامههای خود ،در این جنبش عظیم شرکت کردند ،و خصوص ًا در
این مورد که پس از سرنگونی چه باید کرد ،دارای نظرهای بسیار متفاوت و گوناگونی
بودند .با پیروزی انقالب ،و با وجود جو انقالبی حاکم بر جامعه ،حاکمیت برآمده از
انقالب ،به یک رشته اقدامهای پر اهمیت دست زد ،که خالصه آن به شرح زیر است:
•اخراج مستشاران ،و بر چیدن پایگاههای نظامی آمریکا در ایران؛
•ملی کردن  ۷۰درصد از صنایع بزرگ کشور ،متعلق به سرمایهداران بزرگ داخلی
و انحصارهای خارجی؛
•ملی کردن بانکهای خصوصی و شرکتهای بیمه ،که با سرمایه داخلی و خارجی
ایجاد شده بودند؛
•تصویب قانون اصالحات ارضی ،مشهور به بند «ج» و «د»؛
•افزایش حداقل دستمزدها؛
•برقرار کردن نظارت دولت بر بازرگانی خارجی؛
•الغای قراردادهای اسارت بار اقتصادی با دولتهای امپریالیستی؛
•خروج ایران از پیمان نظامی «سنتو» و پیوستن به جمع کشورهای غیر متعهد؛
•لغو قرار داد اسارت بار «کنسرسیوم نفت»

واقعیت این است که ،نیروهای چپ ایران ،با وجود توان ِکمی نسبت ًا محدودخود
در آستانه انقالب ،از نفوذ معنوی چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند .اجرای
خواستهای باال ،بخشهای زیادی از برنامه حداقل نیروهای چپ ایران ،و به ویژه حزب
توده ایران ،بود ،که به سبب توان عظیم اجتماعی حاضر در صحنه ،و خواست تودهها،
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تحقق پیدا کرد .نیروهای چپ ایران ،و به خصوص حزب توده ایران ،با تکیه بر این
دستاوردها ،توان تودهای عظیم انقالب ،و برداشتهای نظری خود از شرایط مشخص
اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی کشور ،به این نتیجه رسیدند که ،در صورت ژرفش روند
اصالحات اجتماعی  -اقتصادی ،و تثبیت دستآوردهای مرحلههای نخست انقالب،
روند انقالبی در کشور را میتوان ادامه داد ،و سرانجام بر عامل عقبماندگی روبنایی
یعنی ِ
نبود ائتالف بزرگ مردمی و مترقیای از نیروهای سیاسی کشور با برنامه معین و
مشخصی در مسیر بازسازی کشور ،میتوان چیره شد .نیروهای گوناگون شرکت کننده
در حاکمیت برآمده از انقالب ،که بهطورعمده از نیروهای طرفدار جبه ه ملی ،نهضت
آزادی ،و روحانیون بهرهبری خمینی ،تشکیل شده بودند ،در مرحلههای آغازین انقالب،
حکومت ائتالفیای را تشکیل دادند که با توجه به تفاوتهای اساسی موجود بین این
نیروها ،زمان چندانی دوام نیاورد .یادآوری این نکته نیز ضروری است که ،ترکیب طبقاتی
ِ
حاکمیت برآمده از انقالب بهطورعمده شامل بورژوازی تجاری و صنعتی ،و بخشهایی
از خرده بورژوازی بود ،و بر رغم نقش قاطع و تعیین کننده طبقه کارگر در به پیروزی
رساندن انقالب ،این طبقه و متحدان آن نمایندهیی در حاکمیت نداشتندِ .
نبود طبقه کارگر
ِ
حاکمیت برآمده از انقالب ،نقطه ضعف اساسیای بود که
و نمایندگان سیاسی آن در
بعدها پیامدهای فاجعهباری برای میهن ما بههمراه داشت .نیروهای طرفدار جبهه ملی
و نهضت آزادی ،از ژرفش انقالب و دستاوردهای آن نگران بودند ،و معتقد بودند که،
بر روند انقالب میبایست ترمز زد ،زیرا در صورت عمق یافتن آن« ،خطرسرخ» ایران را
تهدید میکند .از سوی دیگر ،خمینی و بخش بزرگی از روحانیون ،خواهان قبضه کردن
ِ
حکومت خلیفهگری ،و اجرای قوانین اسالم بودند .گنجاندن اصل والیت
قدرت ،برپایی
فقیه  -در حکم اصل تأمین کننده حاکمیت روحانیون بر حیات سیاسی کشور  -در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ،نشانه روشن این تمایل در میان این نیروها بود.
نیروهای ارتجاعی درون و بیرون از حاکمیت ،برای منحرف کردن انقالب از مسیر
مردمی و ترقیخواهان ٔه آن ،همه تالش خود را بهکار گرفتند .امپریالیسم جهانی نیز که
سخت نگران اثرگذاری انقالب بهمن در کل منطقه ،و به خصوص بر رژیمهای ارتجاعی
حاشیه خلیج فارس بود ،از هیچ تالشی برای درهم شکستن انقالب و به شکست کشاندن
آن ،خودداری نکرد.
نیروهایی که حاکمیت را در روندی کوتاه زمان قبضه کردند ،خیلی زود خصلت
انحصارگرایانه و ارتجاعی خود را در شکل یورش به نیروهای ترقیخواه ،دستگیری
و شکنجه آنها ،بستن روزنامهها ،و لشکرکشی نظامی به کردستان ،به منظور سرکوب
خواستهای برحق خلق کُرد ،بروز دادند.
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کمیته مرکزی حزب توده ایران ،در بیانیهیی مهم که در  ۶شهریورماه ۱۳۵۸منتشر کرد،
نسبت به خطر ارتجاع  ،امپریالیسم ،و چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسالمی،
هشدار داد ،و نوشت« :باکمال تأسف ،شاهد آن هستیم که در هفتههای اخیر چرخشی در
اوضاع سیاسی درون کشور پدیدار شد و با این چرخش ضربه دردناک و هراس انگیزی
به امر اتحاد نیروهای ملی و آزادیخواه وارد آمد ...ما امروز در مقابل این واقعیت هستیم
که از یک سو حمله وسیعی از طرف نیروهای انحصار طلب راست برای سرکوب آزادی
و در درجه اول آزادی نیروهای راستین انقالبی چپ و حتی بخشی از نیروهای انقالبی
که زیر پرچم اسالم مبارزه میکنند ،آغاز شده و از طرف دیگر کردستان به صحنهای از
جنگ و برادرکشی مبدل گشته است ...حزب توده ایران بر آن است که از راه سرکوب و
کشتار ممکن است «آرامش» برقرارساخت ،ولی نمیتوان مسئله ملی را نه در کردستان و
نه در سایر نقاطی که محرومیتهای ملی مطرح است ،حل نمود( » ...نگاه کنید به :اسناد
و اعالمیههای حزب توده ایران ،انتشارات حزب توده ایران ،صفحههای .)۱۹۱ - ۱۸۷
روحانیون حاکم ،به رهبری خمینی ،و متحدانشان ،به لحاظ طبقاتی از خردهبورژوازی
سنتی تا بزرگ سرمایهداری تجاری ایران را دربر میگرفت .این نیروها که در آغاز انقالب
برای تحکیم پایههای سیاسی حکومت ،به حمایت و پشتیبانی طیف گسترده نیروهای
سیاسی ایران ،از جمله نیروهای چپ ،به منظور کسب اعتبار و ثبات نیازمند بودند ،با
گذشت زمان و تحکیم پایههای قدرت سیاسیشان ،با برنامه و مانورهای از پیش حساب
شدهیی زمینه سرکوب خشن و پاکسازی گسترده نیروهای دگراندیش را تدارک دیدند.
از اوایل  ،۱۳۶۰با یورش وسیع به نیروهای دگراندیش ،ناقوس مرگ انقالب ،هدفها ،و
آرمانهای آن بهصدا درآمد .در همین دوران است که رژیم جمهوری اسالمی بسیاری از
برنامههای مترقی تصویب شده در آغاز انقالب  -از جمله اصالحات ارضی  -را به دستور
خمینی متوقف کرد ،و بر پایه تقدس مالکیت در اسالم ،چرخش حکومت به سمت کالن
سرمایهداری تجاری و زمینداران بزرگ را اعالم کرد.
روند چرخش به راست ،و در فرجام ،شکست انقالب بهمن  ،۵۷گذار بسیار بغرنج
و پیچیدهای است که هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است ،اما آنچه که اکنون،
پس از تجربههای بهدست آمده میتوان بیان کرد این است که ،ائتالف نیروهای مذهبی
شرکت کننده در انقالب ،با وجود ناهمگونی طبقاتی و داشتن نظرهای متفاوت درباره
انقالب و سرنوشت آن ،بهطورعمده ظرفیت عملی کردن آرمانهای مردمی انقالب را
نداشتند .با وجود همه آن شعارها در زمینه توجه به حقوق «کوخ نشینان» از سوی خمینی،
هدف بخش عمده رهبری این نیروها بازگرداندن ایران به قلمرو چیرگی قوانین قرون
ِ
کردن حاکمیت روحانیت بر میهن ما بود ،یعنی بازگشتی
وسطایی «صدر اسالم» و «ابدی»
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که با هدفها و آرمانهای مردمی تودههای شرکت کننده در انقالب همخوانی نداشت.
این ائتالف به دلیل نقش ویژهای که خمینی ،در مقام رهبر انقالب ،از آن بهرهمند بود،
توانست نیروی اجتماعی بزرگی را پشت سر خود قرار دهد ،و در ِ
نبود جبهه واحدی
از نیروهای مترقی و چپ ،موفق شد برنامه خود را به منظور تحمیل حکومتی اسالمی،
با وجود مخالفت ضمنی و آشکار همه نیروهای سیاسی دیگر ،به پیش برد .درعینحال
باید یادآور شد که ،توطئههای امپریالیسم و ارتجاع ،بهخصوص توطئه تحمیل جنگ
ایران و عراق به میهن ما در شهریور  ،۱۳۵۹شرایط را برای اعالم وضع فوقالعاده در
کشور و فراهم آوردن زمینه سرکوب کلیه نیروهای دگراندیش ،آماده کرد .در پیش گرفتن
سیاست خانمان سوز «جنگ ،جنگ ،تاپیروزی» (به ویژه پس از آزادی خرمشهر و بیرون
راندن نیروهای اشغالگر عراقی از بخشهای مهمی از خاک میهن) از سوی خمینی،
یورش وحشیانه به آزادیها و حقوق دموکراتیک ،از جمله دستگیری وسیع ،شکنجه،
ِ
دست بورژوازی تجاری (بازاریان محترم) به غارت
و اعدامهای گروهی ،باز گذاشتن
کشور ،و طرح قوانین ارتجاعی برضد کارگران ،زنان ،و زحمتکشان (از جمله قانون
کار توکلی و قانون قصاص) ،در سالهای  ۱۳۶۰و  ،۱۳۶۱اقدامهای آشکاری بودند از
سوی حاکمیت در جهت سرکوب کامل انقالب و بازگرداندن کشور به دوران حکومت
پلیسی  -دیکتاتوری قبل از انقالب.
امروز پس از گذشت سی و چهار سال از پیروزی انقالب ،روشن است که خمینی ،و
دیگر سران رژیم والیت فقیه ،با پشت کردن به هدفها و آرمانهای تودههای میلیونی ،یکی
از بزرگترین جنبشهای اجتماعی  -سیاسی قرن بیستم را به شکست کشاندند ،و فرصت
تاریخی بزرگ میهن ما را در دستیابی به آزادی ،دموکراسی ،استقالل ،و عدالت اجتماعی،
نابود کردند .رویدادهای دهه اخیر در میهن ما ،که آخرین نمونهاش کودتای انتخاباتی
 ۱۳۸۸است ،که در جریان آن آرای میلیونها ایرانی به طرزی خشن و سرکوبگرانه،
به فرمان ولی فقیه پایمال گردید ،ماهیت ضدمردمی دیکتاتوری حاکم بر میهن ما را نشان
داد .امروز اکثریت قاطع مردم میهنمان در چنگال فقر و محرومیت دست و پا میزنند،
و «نظام نمونه» جهان چیزی نبوده و نیست جز حاکمیت خشن و سرکوبگر نمایندههای
بزرگ سرمایهداری بوروکراتیک و تجاری که پیامدهای فاجعهباری برای ایران به همراه
داشته است.
انقالب بهمن  ،۱۳۵۷سپرده شدن رهبری انقالب به خمینی و روحانیون هوادار او،
و عملکرد فاجعه بار این نیروها در سی و چهار سال گذشته ،آزمون تاریخی بزرگی بوده
است که با رسوایی این نیروها و نمایش ورشکستگی نظری  -اخالقی آنها همراه بوده
است .این تجربه تاریخی درعینحال نشان داد که« ،راه سومی» که رهبران جمهوری
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اسالمی قول آنرا به مردم میدادند ،چیزی جز همان نظام کهنه سرمایهداری نیست که این
بار با روبنایی عقبمانده و قرونوسطایی در قالب دیکتاتوری والیت فقیه ،خود را نمایان
کرده است.
ایران در هزاره سوم میالدی کشوری است اسیر دیکتاتوری سرمایهداری بزرگ با
روبنایی مذهبی .ادامه رژیم والیت فقیه در مقام نماد تمرکز قدرت سیاسی این دیکتاتوری،
سد اساسی حرکت ایران به سمت پیشرفت اجتماعی  -اقتصادی و دستیابی به حقوق
و آزادیهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی است .وجود میلیونها تن بیکار ،بهسر بردن
دهها میلیون نفر از شهروندان در فقر و محرومیت ،اقتصاد تک محصولیِ ،
نبود صنعتهای
پایهای برای نجات کشور از وابستگی ،محروم بودن اکثریت عظیم جامعه از حقوق و
آزادیهای مدنی و دموکراتیک ،نقض وحشیانه حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی و زنان ،و
حاکمیت دیکتاتوری و استبداد خونریز که آماده است تا به منظور تأمین و تضمین حیات
خود ،به هر جنایتی دست بزند ،بخشی از دستاوردهای سران جمهوری اسالمی برای مردم
میهن ماست.

 .۱تغییرهای اجتماعی -اقتصادی ،و دگرسانی در آرایش طبقاتی جامعه ،سی و
چهار سال پس از انقالب بهمن
بیش از سه دهه پس از پیروزی انقالب بهمن ،شرایط اجتماعی  -اقتصادی و آرایش
طبقاتی میهن ما دستخوش تحولهای عمده و پر اهمیتی بوده است .در پی پیروزی
انقالب بهمن  ،۵۷روند حرکت و رشد سرمایهداری به طور موقت با اختاللهایی همراه
شد .اقدامهایی نظیر ملی کردن بانکها ،شرکتهای بیمه ،برخی صنایع بزرگ ،و واگذاری
مالکیت واحدهای صنعتی و مجتمعهای بزرگ کشاورزی و خدماتی ،گرچه از اهمیت
جدی و اصولیای برخوردار بودند ،اما با فرانروئیدن انقالب به مرحله اجتماعی ،و
حاکمیت یافتن ارتجاع ،این اقدامهای موثر و پرارزش نتوانست در ساختار اقتصاد ایران،
دگرگونی ژرف و پایداری پدید آورد ،و تعادل نیروها در جامعه به سمت حاکمیت سیاسی
 اقتصادی کالن سرمایهداری تجاری و سرمایهداری بوروکراتیک تغییر کرد .سرمایه بزرگتجاری با چنگ انداختن بر شاهرگ حیات اقتصادی کشور و نفوذ فوقالعاده در نهادهایی
ِ
درکنارآن،
همچون «بنیادمستضعفان»« ،بنیادشهید»« ،تولیت آستان قدس رضوی» ،و
سرمایهداری بوروکراتیک جدید ،به نیروی غالب و مسلط بدل شد .حزب ما در برنامه
مصوب پلنوم هفدهم ( )۱۳۶۰خود با هشدار نسبت به تشدید فعالیت سرمایه بزرگ تجاری
و رشد سرطانی آن ،خاطرنشان ساخته بود ...« :هم اکنون عملکرد سرمایهداری تجاری و
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تا حد معینی سرمایهداری وابسته به زمین و مسکن این خطر [بازگشت تسلط نظام غارتگر
سرمایهداری] را در مقابل چشم همه مردم قرار داده و ضرورت مبارزه همه جانبه برای
ریشهکن کردن این تسلط غارتگرانه و محدود کردن فعالیت سرمایه در این زمینهها را از
طرف وسیعترین اقشار جامعه ایران مطرح کرده است» (برنامه حزب توده ایران.)۱۳۶۰ ،
با تحکیم پایههای رژیم والیت فقیه ،به ویژه پس از پایان جنگ خانمان سوز هشت
ساله ایران و عراق ،سرمایه بزرگ تجاری و سرمایهداری بوروکراتیک پایههای انحصاری
قدرت سیاسی  -اقتصادی خود را تحکیم کردند .اجرای برنامه «تعدیل اقتصادی» ازسوی
کارگزاران و نمایندگان سیاسی این نیروها نه تنها ضربههای جبران ناپذیری به بخش
صنعت و تولید کشور وارد ساخت ،بلکه سبب گردید که واردات به شدت افزایش یابد
و اقتصاد بیش از پیش به سمت داللی و فعالیتهای غیرمولد رانده شود؛ تولید به حاشیه
رفت و توزیع جای آن را اشغال کرد.
ِ
کارگیری سیاستهای «تعدیل اقتصادی» ،ژرفش شکاف طبقاتی
درعینحال ،به
و توزیع ناعادالنه درآمد ملی را باعث شد .این سیاست را میتوان سمتگیری عمده
اقتصادی رژیم والیت فقیه در دو دهه اخیر دانست که با برگماری احمدی نژاد به ریاست
جمهوری ،شتاب بیشتری گرفت .مطابق گزارش مرکز آمار ایران (خرداد ماه  ،)۱۳۸۹بر
اثر سیاستهای مخرب اقتصادی بهکار گرفته شده در دهههای اخیر که از جمله به تشدید
بیکاری ،تورم ،و رشد نقدینگی ،انجامیده است ،در حال حاضر بیش از  ۱۰میلیون نفر از
جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق ،و بیش از  ۳۰میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر میبرند
(روزنامه «دنیای اقتصاد» ۸ ،خردادماه .)۱۳۸۹

ویژهنامه روزنامه «شرق» ،در باره اشتغال ۱۰ ،دی ماه  ،۱۳۹۰فاش کرد که ،کارشناسان
اقتصادی «هیئت چشمانداز اقتصاد ایران» حداقل دستمزد واقعی هر کارگر ایرانی در سال
جاری را  ۱۲۱هزار تومان برآورد کردهاند .برآورد چنین رقمی در حالی است که طبق
مصوبه شورایعالی کار در اسفند ماه سال گذشته ،میزان حداقل دستمزد اسمی کارگران
در سال  ۹۰به میزان  ۳۳۰هزار تومان اعالم شده بود« .طبق ارزیابی کارشناسان اقتصادی،
رقمی که قدرت خرید کارگران را نشان میدهد ،حداقل مزد واقعی است که در سال جاری
۱۲۱هزار تومان برآورد میشود .از سوی دیگر هرچند از سوی مقامات رسمی خط فقر
کشور اعالم نشده اما قطع ًا حداقل مزد واقعی محاسبه شده کارگران در سال جاری ،پایینتر
از خط فقری خواهد بود که تاکنون از سوی کارشناسان این حوزه اعالم شده است».

ِ
نظرداشت خودداری مقامهای رسمی در ارایه آمار جدید در زمینه خط فقر ،بدون
با
شک این آمار با توجه به اجرای برنامه ضد مردمی حذف یارانهها ،تحریمهای فزاینده
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اقتصادی ،و رشد اقتصاد انگلی به ضرر فعالیتهای مولد تولیدی ،که به تعطیلی بسیاری
از مرکزهای تولیدی منجر گردیده است ،تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط کردهاند
آماری بسیار بیشتر را تشکیل میدهند .این در حالی است که آمار رسمی اعالم میدارد که،
درآمد حاصل از فروش نفت خام در مقام منبع اصلی درآمد ارزی ،طی سه دهه اخیر ،بیش
از  ۸۰۰میلیارد دالر بوده است .در این عرصه درآمد ساالنه ارزی در دوره احمدی نژاد،
 ۲٫۵برابر متوسط درآمد ساالنه دولت خاتمی ۴٫۲ ،برابر دوره رفسنجانی ،و ۴٫۸برابر
دوره میرحسین موسوی ،و  ۵برابر دوره  ۹ساله آخر حیات رژیم محمد رضا پهلوی بوده
است (روزنامه «سرمایه»۲۵ ،شهریورماه  .)۱۳۸۸بر اساس گزارش روزنامه «آرمان»۲۰ ،
آذرماه  ،۹۰به نقل از آماربانک مرکزی و وزارت نفت ،میزان درآمد صادرات نفت خام در
دولت نهم معادل  ۲۷۹میلیارد دالر بوده است ،و در دو سال و نیمی که از فعالیت دولت
دهم میگذرد از همین محل معادل  ۱۹۲میلیارد دالر کسب شده است .درآمدهای دولت
نهم احمدی نژاد ،در مقایسه با دولت دهم وی ۱۴ ،درصد رشد درآمد داشته است .بر
اساس همین گزارش ،تا پایان سال  ۹۰کل درآمد صادرات نفت خام دو دولت [نهم و دهم]
به  ۵۰۵میلیارد دالر میرسد .با استناد به همین گزارشِ ،
کل درآمدهای نفتی دولتهای اول
تا هشتم ،یعنی از سال  ۱۳۶۰تا  ،۱۳۸۳معادل  ۴۳۳میلیارد دالر بوده است.

روند کلی ،حاکی از تغییر در آرایش نیروی کار از تولید صنعتی و کشاورزی به سمت
خدمات و فعالیتهای غیرمولد است .نماگرهای اقتصادی «بانک مرکزی» در سال
ِ
نسبت سرمایه ثابت به تولید داخلی گزارش میدهد،
 ،۱۳۸۸از کاهش سهم  ۲٫۸درصدی
که این امر گرایش سرمایهگذاریهای کشور به سمت ساختمان و مستغالت را نشان داده،
و حاکی از کاهش رشد صنعتی کشور است (روزنامه «سرمایه»۱۷ ،شهریورماه .)۱۳۸۸
برپایه اعتراف رئیس کمیسیون صنایع و معادن در سال  ،۱۳۸۸ازمصوبه قانون بودجه
سال  ۱۳۸۸که میباید  ۳میلیارد دالر در سال مذکور به بخش تولید اختصاص یابد ،حتی
یک دالر هم به تولیدگران پرداخت نشد .آمارهای رسمی نشانگر آنست که  ۵۰درصد
واحدهای تولیدی کشور تعطیل یا در شرف تعطیلیاند .همچنین اکثر واحدهای تولیدی
و صنعتی بزرگ ایران با کمتر از  ۳۰درصد ظرفیت خود مشغول کارند .روزنامه «جهان
صنعت»۲۵ ،دیماه  ،۹۰برپایه بررسی کارشناسانه آمارهای رسمی اعالم کرد« :بیش از یک
میلیون شاغل در سال گذشته شغل خود را از دست دادهاند».
دادههای مرکز آمار ایران که در بهار  ۱۳۹۰انتشار یافت ،اعالم میدارد که ،بخش
خدمات با  ۴۷٫۴درصد بیشترین سهم اشتغال را داراست .بخشهای صنعت با  ۳۱٫۸و
کشاورزی  ۲۰٫۹درصد در ردههای بعدی قرار دارند .بر اساس همین گزارش ،از انتهای
سال  ۱۳۸۸تا انتهای سال  ۱۳۸۹تعداد شاغالن بخش کشاورزی از  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر به  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار نفر کاهش یافته است .در همین مدت تعداد شغلها در بخش
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صنعت ۱۰۰هزار نفر کاهش داشته است .در مقابل ،به عده شاغالن در بخش خدمات
 ۲۰۰هزار نفر افزوده شده است .در انتهای سال  ۱۳۸۹بیش از  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار
نفر کشاورز ۶ ،میلیون و  ۶۰۰هزار نفر صنعتگر ،و ۱۰میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در بخش
خدمات شاغل بودهاند.

بخش بزرگی از رشد اشتغال در فعالیتهای خدماتی ایران ،که به رغم کاهش نرخ
رشد اقتصادی روی داده است ،در عمل با افزایش واردات و تبدیل برخی از واحدهای
تولیدی به عرضه کنند ٔه کاالهای رقیب خارجی (در زیربخشهایی چون پوشاک ،چرم،
کفش) صورت پذیرفته است ،که در چنین موردهایی باال رفتن سهم اشتغال خدماتی با
کاهش سهم فعالیتهای صنعتی همراه بوده است .با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به
درآمد نفت ،رشد سریع واردات مصرفی در سالهای اخیر موید این فرضیه است که شمار
کثیری از شغلهای تولیدی به کشورهای طرف معاملههای تجاری ایران (به ویژه چین و
کره) منتقل شدهاند.
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی ،اقتصاد کشور برای حداقل سه سال اخیر
در رکود بوده است .روزنامه «اعتماد» در این رابطه فاش میکند« :بر رغم خودداری
بانک مرکزی از انتشار آمارهای رسمی مربوط به عملکرد اقتصادی کشور و انتشارآمار
رشد تولید و سرمایهگذاری پس از سال  ،۱۳۸۶شاخصهای دیگر تائید کنندهی بروز
وضعیت کسادی در اقتصاد کشور هستند .به طور مثال بخش ساختمان که بیشترین پیوند
را با دیگر بخشهای اقتصادی کشور دارد و منبع مهمی برای خلق فرصتهای شغلی
است ،از سال  ۱۳۸۷در رکود به سر میبرد .ارزش واردات ماشین آالت و دستگاه ها و
ابزارهای الکتریکی (که بخش قابل توجهی از کاالهای سرمایهای هستند) طی سالهای
 ۱۳۸۷-۱۳۸۸معادل  ۲٫۱۴درصد ،وسایل حمل و نقل  ۵٫۱۸درصد و آهن و فوالد
 ۵٫۱۲درصد تنزل پیدا کرده است .شاخص مهم دیگری که وقوع کسادی ناگزیر در
سالهای اخیر را مورد تاکید قرار میدهد رشد بسیار ناچیز سرمایهگذاری ثابت ناخالص
( به ترتیب  ۳و  ۶٫۶درصد) در سالهای رونق و افزایش درآمدهای نفتی ( ۱۳۸۵و
 )۱۳۸۶است .رشد سرمایهگذاری در ماشین آالت بسیار ضعیفتر (به ترتیب معادل ۵٫۲
و  ۱٫۲درصد) بوده که از پیشبینیهای برنامهی چهارم (رشد متوسط ساالنه ۹٫۱۶
درصد) بسیار کمتر است .بر اساس نتایج طرح نمونهگیری اشتغال و بیکاری منتشره از
سوی مرکز آمار ایران شمار شاغلین کشور در سال  ۲۰٫۶۱۵ ،۱۳۸۴میلیون و در سال
 ۲۰٫۶۷۷ ،۱۳۸۹میلیون نفر و میزان فرصتهای شغلی جدید بسیار ناچیز بوده است.
اقتصاددانان مطلع تصریح دارند که میان اشتغال و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم برقرار
است و اینکه  ۲درصد افزایش در نرخ رشد اقتصادی نرخ بیکاری را یک درصد کاهش
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میدهد .در شرایطی که رشد اقتصادی روندی نزولی به خود میگیرد ،افزایش آهنگ رشد
فرصتهای شغلی ناممکن است».
ترکیب درآمد ملی ایران نشان میدهد که ،با اجرای دستورهای «صندوق بینالمللی پول»
و «بانک جهانی» ،اقتصاد ایران برپایه الگوهای رشد سرمایهداری و استفاده از درآمدهای
نفتی ،به اقتصادی غیرمولد بدل شده است .یکی از جنبههای بسیار مهم در تحول آرایش
طبقاتی جامعه  -با توجه به اجرای سیاستهای دیکته شده از سوی نهادهای قدرتمند
داشت ترکیب درآمد ملی و هزینههای ملی ِ -
ِ
رشد مصرفگرایی
سرمایهداری و نیز با در نظر
کاذب بدون رشد تولید با تکیه به درآمدهای نفتی و رانت خواری است؛ این امر ،پیدایش
الیهها و طبقههای جدیدی را موجب گردیده است که بخش کم شماری از جامعه را تشکیل
میدهند .این الیههای انگلی نقش پررنگ و مؤثری در حیات سیاسی – اقتصادی دارند.
نکته پراهمیت در بحث دگرسانی در آرایش طبقاتی جامعه ،رشد سرطانی سرمایهداری
بوروکراتیک جدید و نقش فزاینده َجرگه ساالری نظامی ( ُالیگارشی نظامی) ،یعنی سپاه
ِ
مسلط سرمایهداری کنونی
پاسداران ،است .فعالیتهای اقتصادی سپاه در مقام الی ٔه
بوروکراتیک ایران و دولت دست نشاند ٔه آن  -دولت احمدی نژاد  -جنبههای مهمی از
آرایش طبقاتی در جامعه را آشکار میسازد که باید نسبت به آن فوقالعاده حساس و دقیق
ِ
برآمد این َجرگه ساالری نظامی را باید در ساختار سرمایهداری
بود .ریشه اصلی رشد و
مخدوش کشور ما و نیز برنامههای تعدیل اقتصادی جستجو کرد .با افزایش درآمدهای نفت
در سالیان اخیر ،قشر فوقانی کارگزاران رژیم با استفاده از رانت حکومتی و با برداشت
میزان ثروت ،و به موازات آنِ ،
ِ
نفوذ
غیرقانونی از درآمدهای ملی و دستبرد زدن به آنها بر
خود در حاکمیت افزودهاند .عملکرد اقتصادی  -سیاسی سپاه (یعنی الیهیی که اکنون دست
باال را در سرمایهداری بوروکراتیک ایران دارد) در تضاد با منافع اکثریت مردم است و تنها
در راستای منافع بخش اندک شماری از جامعه است .سرمایه بزرگ تجاری و سرمایهداری
بوروکراتیک ،عنصرهای عمده تشکیل دهنده روابط و نظام اقتصادی حاکم بهشمار میآیند.
ِ
صاحب نفوذ و قدرت در هرم حاکمیتاند .تحولهای یاد شده،
نمایندگان سیاسی اینها،
ترکیب طبقاتی حاکمیت و ترکیب طبقاتی جنبش مردمی  -از جمله جنبش ضد استبدادی
کنونی در برابر کودتای انتخاباتی یعنی جنبش سبز  -را مشخص میکند.

ٔ .۲
طبقه کارگر

ترکیب ِکمی و کیفی طبقه کارگر ایران در سه دهه اخیر با تحولهای چشمگیری همراه
بوده است .اجرای سیاستهای ضد ملی «تعدیل اقتصادی» و «اصالح ساختار اقتصادی» ،و
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ادامه این سیاستها در دولت احمدی نژاد ،بیشترین تأثیر را بر طبقه کارگر و نقش و جایگاه
آن بر جا گذاشته است .مطابق آمار ،با رکود و تعطیلی کارخانههای بزرگ ،بخش عمده طبقه
کارگر ایران در کارگاههای کوچک ،صنفها (صنوف) ،و بنگاههای کوچک تولیدی ،مشغول
بهکارند .این وضعیت ،امر سازمانیابی جنبش کارگری را با دشواری روبهرو میسازد .بر
اساس آخرین دادههای آماری ،شمار کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی کشور  ۶میلیون
و  ۶۰۰هزار نفر تخمین زده میشود که بخش عمدهیی از آنان در واحدهای تولیدی کوچک
مشغول بهکارند .بر اساس گزارشی که «ایسنا» ،دیماه  ،۹۰به نقل از مرکز آمار ایران انتشار
داد ،تعداد کارگاههای صنعتی با  ۱۰نفر کارگر و بیشتر در سال  ۱۷ ،۱۳۸۷هزار و  ۷۱واحد
و در سال  ۱۳۸۸را  ۱۲هزار و  ۸۶۳واحد اعالم کرده است .تعداد شاغالن این بخش در
سال  ،۱۳۸۸کمی بیشتر از  ۱میلیون و  ۲۵۰هزار نفر اعالم گردیده است.
طبقه کارگر به سبب نقش مؤثرش در حیات اقتصادی ،نیروی پرتوان و اساسی در
عرصه تحولها به شمار میآید .ضعف ِکمی و کیفی و ِ
نبود تشکلهای مستقل ،مانع از
حضور جدیتر و متشکل جنبش کارگری در مبارزات ضداستبدادی میگردد .طبقه کارگر
ایران به لحاظ عینی جدی ترین نیروی ناسازگار و مخالف با اقتصاد داللی و انگلی است.
طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقیخواه و تحولطلب جامعه ماست .غلبه بر ضعف
طبقه کارگر در زمینه سازمانیافتگی و یکپارچه کردن اعتراضها ،در کنار پیوند زدن
مبارزهاش ،به همراه دیگر زحمتکشان ،با جنبش همگانی ضد استبدادی ،وظیفهیی تأخیر
ناپذیر است .دگرگونیهای پرشتاب در فضای سیاسی و اقتصادی ،زمینههای عینی رشد و
گسترش جنبش کارگری را فراهم میآورد .طبقه کارگر در مبارزه با استبداد و تأمین حقوق
و آزادیهای دمکراتیک و عدالتاجتماعی ،یا به بیان دقیقتر ،تحولهای ترقیخواهان ٔه
آینده کشور ،نقشی پراهمیت و تعیین کننده بر عهده دارد.

 .۳دهقانان
دهقانان نزدیکترین متحدان طبقه کارگرند .دهقانان ایران بر پایه منافع اجتماعیشان،
دارای گرایشهای عدالتجویانه ،آزادیخواهانه ،و ضداستبدادیاند .دهقانان زحمتکش
نزدیکترین و عمدهترین متحدان طبقه کارگر در راه تحولهای بنیادین و در طرد رژیم
والیت فقیه به شمار میآیند.
طی سه دهه پس از پیروزی انقالب ،به بسیاری دلیلها ،از جمله :فروپاشی بنیه بخش
کشاورزی ،واردات گسترد ٔه کاالهای کشاورزی ،حمایت حاکمیت از بزرگ زمینداران،
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و فعالیت مخرب بنیادهای انگلی ،فقر ،و مهاجرتهای گسترده از روستا به شهر ،جنبش
دهقانی کشور بسیار ضعیف باقی مانده است .در سال  ۶۸ ،۱۳۷۵هزار آبادی در سراسر
کشور سرشماری شد .آمار سال  ۶۳ ،۱۳۸۵هزار آبادی را ثبت کرده است .در سالهای
اخیر آمار روستاها به مرز  ۵۵هزار تنزل یافته است.رئیس «مرکز آمار ایران» اعالم کرد که،
تعداد روستاهای کشور از  ۸۵هزار در سال  ۱۳۷۵به  ۴۶هزار روستا در سال  ۱۳۸۵کاهش
یافته است ،و به عبارتی ۳۹ ،هزار روستای کشور طی این مدت خالی از سکنه شدهاند و
جمعیت آنها به سمت شهرهای برخوردار از امکانهای زندگیای بهتر از روستا ،کوچ
کردهاند .رئیس «سازمان آمار ایران» با بیان این مطلب در پنجمین همایش مهاجرت در
ایران ،افزود که ،حدود  ۶۸درصد جمعیت کشور در سال  ۱۳۳۵در منطقههای روستایی
سکونت داشتند که هم اکنون وضعیت برعکس شده و  ۶۸درصد جمعیت در منطقههای
شهری سکونت دارند (روزنامه «خراسان» ،اسفندماه  .)۱۳۸۸البته دکتر عادل آذر ،رییس
ِ
فعلی مرکز آمار ایران ،در نشستی خبری که به منظور شروع سرشماری نفوس و مسکن
برگزار شده بود ،پیشبینی کرد که ،جمعیت روستاهای ایران در این آمارگیری به حدود
 ۲۲درصد [جمعیت کشور] رسیده باشد .آذر میگوید که ،جمعیت روستاهای ایران بسیار
کم شده و این کاهش را مربوط به  ۲۰سال گذشته میداند .آذر همچنین اضافه کرده است
که ،فقط پنج استان کشور با رشد مثبت جمعیت روستایی مواجه بودهاند اما این روستاها
نیز در سالهای بین دو سرشماری جمعیتشان تغییر کرده و کم شده است .رئیس «مرکز
آمار ایران» در این ارتباط گفت که ،در حال حاضر و با توجه به سرشماریهای سالهای
گذشته ،روستاییان  ۳۰درصد از جمعیت مردم ایران را تشکیل میدهند ،و پیشبینی
میشود جمعیتی که در سالهای قبل از انقالب  ۷۰درصد جمعیت کل کشور بود در
سرشماری سال جدید به زیر  ۳۰درصد برسد و در ازای آن رشد شهرنشینی در ایران باال
برود (روزنامه «شرق» ۲۹ ،تیرماه .)۹۰
کاهش سهم بخش کشاورزی با افزایش سهم صنایع همراه نبوده است؛ بخش خدمات
رشد پیدا کرده است که این رشد ناشی از گسترش فعالیتهای غیرمولد و تجاری و در
نتیج ٔه تزریق درآمدهای نفتی بوده است .بر اساس گزارش «بانک مرکزی» ،هر خانوار
روستایی در سال  ۵۵۷ ،۱۳۸۷هزار تومان کسری بودجه داشته است .این حقیقتی است
که سیاستهای رژیم در رابطه با واردات بی روی ٔه محصولهای کشاورزی و تاخت و تاز
دالالن و واسطهها در این بخش ،بهطورعملی کشاورزان و دهقانها را به خاک سیاه نشانده
است ،و کوچ عمومی آنان به شهرها و کاهش شمار روستاها و روستائیان را باعث شده
است .از سوی دیگر ،رژیم از طریق اجرای سیاست «هدفمند کردن یارانهها» و پرداخت
یارانههای نقدی ،سعی داشته است که حمایت فقیرترین الیههای روستایی و عشایری را
برای ادامه و تضمین حیات سیاسی خود جلب کند.
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نبود تشکلهای صنفی در بین دهقانان و ِ
ِ
نبود سندیکاهای ویژه کارگران کشاورزی،
از عاملهای عمده ضعف جنبش دهقانی محسوب میشوند .عشایر ،که بخش تحلیل
روند ٔه جمعیت [روستایی] کشور را تشکیل میدهند ،کماکان در چارچوب روابط
عقب مانده ایلی  -عشیرهای بهسر میبرند .سیاستهای رژیم والیتفقیه ،و در ِ
کنار آن،
ِ
خشکسالی چند سال اخیر ،بر فقر و تیره روزی آنان افزوده است.
حادثههای طبیعی مانند
حل مشکلهای عشایر و تالش برای اسکان داوطلبانه آنان ،از وظیفههای دولت ملی و
دمکراتیک آینده میهن ماست .دهقانان توان بالقوه مهمی در جامعه محسوب میشوند ،و
ِ
ارتقاء جنبش مردمی و طرد رژیم
سازماندهی آنان و احیای جنبش دهقانی ،در پیروزی و
والیت فقیه عاملی انکار ناپذیر قلمداد میگردد.

 .۴خرده بورژوازی ،و قشرهای میانه حال

خرده بورژوازی در مجموعه خود به دو بخش شهری و روستایی تقسیم میشود.
خرده بورژوازی ایران در طول دهههای اخیر اکثریت جامعه شهری ایران را تشکیل داده
است .خرده بورژوازی ایران طیف گستردهیی از :کارمندان ردههای پایین ادارههای دولتی
و خصوصی ،معلمان ،پیشهوران ،و کسبه ُخرد ،و همچنین صدها هزار دهقان کم زمین،
در ِ
کنار بخش اندک شمار دهقانان میانه حال ،را دربر میگیرد.
خردهبورژوازی به دو بخش سنتی و جدید تقسیم میشود .حزب ما در ارزیابیهای
خود از بخش سنتی خردبورژوازی ایران ،این قشر را شامل بازماندگان نظامهای پیش
از سرمایهداری دانسته است که به نحوی در عرصه تولید و توزیع کاال و خدمات نقش
داشتند .با گسترش نظام سرمایهداری در میهن ما ،میدان فعالیت خردهبورژوازی سنتی
تنگتر شده است ،و بخشهای وسیعی از آن به سمت ورشکستگی سوق داده شدهاند.
خردهبورژوازی جدید ایران زائیده سرمایهداری کنونی است ،و بخش عمدهیی از آن در
شرکتهای خدماتی و یا فنآوری و همچنین کارگاههای تولیدی و تعمیرگاههای کوچک
و متوسط متمرکز شدهاند.
با رشد سرطانی سرمایهداری تجاری و سرمایهداری بوروکراتیک جدید ،خرده
بورژوازی ایران و قشرهای میانه حال جامعه در تنگنا قرار گرفتهاند ،و منافع آنها تهدید
میشود .این قشرها در مجموعه خود زیر فشار خردکننده سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه
بوروکراتیک قرار دارند .در سالهای اخیر بر وزن اجتماعی قشرهای میانه حال افزوده
شده است؛ آنها در جنبش مردمی نقش فعالی بازی میکنند .نارضایتی شدید قشرهای
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میانه حال از وضع موجود و استبداد والیی ،ضرورت توجه دقیق به موقعیت ،توان ،و
جایگاه این الیه عظیم و تأثیرگذار اجتماعی و نیز همکاری با نمایندگان سیاسی آن را به
اولویتی غیرقابل چشم پوشی در تحولهای کنونی میهن ما مبدل ساخته است .باید توجه
این قشرهای اجتماعی را به در پیش گرفتن موضعهای قاطع و ریشهنگر (رادیکال) جلب
کرد ،و از توان چشمگیر آنها به سود طرد رژیم والیت فقیه بهره گرفت.

ٔ .۵
طبقه سرمایه دار
سرمایهداری ایران دچار دگرگونیهای کیفی قابل مالحظه ای شده است .سرمایهداری
ِ
تجاری کالن و سرمایهداری بوروکراتیک که بخشی عمده از سران رژیم و روحانیون حاکم
را شامل میشود ،بهره ُبردههای اصلی تحولهای سه دهه اخیرند .نفوذ سیاسی و توان
مالی  -اقتصادی این دو الیه سرمایهداری ایران ،بسیار باالست .این دو الیه سرمایهداری از
عمدهترین نیروهای ارتجاعی مخالف هر نوع جنبش ترقیخواهان ٔه مردمی به شمار میآیند.
(جرگهساالری
سرمایهداری بوروکراتیک ایران ،که اکنون فرماندهان سپاه پاسداران َ
نظامی) در آن نقش عمده دارند ،در کودتای خونین انتخابات ریاست جمهوری اخیر،
احمدی نژاد را بر کرسی قوه مجریه گمارد ،و در رویدادهای سالهای اخیر همواره نقشی
عمیق ًا ضدمردمی و بر ضد جنبش آزادیخواهانه مردم ما داشته است .فساد مالی شدید و
رانتخواری ،ویژگی اصلی این سرمایهداری است .سرمایهداری بوروکراتیک با هرگونه
تحول مترقی در کشور مخالف است و در تضاد با آن قرار دارد .در حال حاضر ،با وجود
تنشهای بسیار در فضای سیاسی کشور بر سر تصاحب رانتهای حکومتی ،به ویژه رانت
نفت ،رقابتی پیدا و پنهان بین الیههای سرمایهداری انگلی ،یعنی سرمایه بزرگ تجاری و
بوروکراتیک جریان دارد ،و برخورد منافع آنها ،ضمن اشتراکهایشان ،بسیار چشمگیر و
توجهبرانگیز است.
در ِ
کنار این دو بخش ،سرمایهداران صنعتی کوچک و متوسط حضور دارند که منافع
عینی آنان با تولید ملی گره خورده است؛ واردات سیل آسای کاالهای رسمی ،قاچاق
خارجی ،فساد گسترده ،و رانتخواری ،منافع این سرمایهداران را تهدید میکند .این بخش
سرمایهداران ملی ،در تحولهای چند سال اخیر ،به ویژه در مبارزه با کودتای انتخاباتی،
از زمره نیروهای بسیار فعال بودهاند .در مرحله کنونی ،از سویی عملکرد سرکوبگرانه،
به شدت آلوده و فاسد سرمایهداری بوروکراتیک نظامی ،و از دیگر سو نفوذ مالی و
سیاسی فوقالعاده سرمایه بزرگ تجاری ،در تضادی جدی با دیگر الیههای سرمایهداری،
به خصوص بخش سرمایهداری وابسته به تولید ،قرار دارد .افزایش فعالیت سیاسی
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بورژوازی ملی در پیوند با قشرهای میانه حال ،و تاکیدشان بر خواستهای دمکراتیک
مانند :برگزاری انتخابات آزاد ،مبارزه با کودتای انتخاباتی و دولت ضدملی احمدی نژاد،
پدیده تأملپذیری است که لزوم توجه دقیق به آن در سازمان ِ
دهی مبارزه گسترده با رژیم
والیت فقیه ،اهمیت جدی دارد.

 .۶تحول از کدام راه؟
از خرداد ماه  ۱۳۷۶و رأی «نه» تاریخی بیش ازبیست میلیون ایرانی به نامزد «اصلح»
ولیفقیه رژیم ،در جریان انتخابات ریاست جمهوری ،تا به امروز ،جنبش مردمی میهن ما در
راه تحولهای اجتماعی و دستیابی به حقوق و آزادیهای دموکراتیک با فراز و نشیب بسیار
ادامه یافته است .مبارزه جنبش مردمی در دوران هشت ساله روند اصالحات ،یعنی سالهای
 ۱۳۷۶تا  ،۱۳۸۴توانست ُمهر و نشان خود را بر تحولهای جامعه ما بر جای گذارد و طیف
گستردهیی از نیروهای اجتماعی را به عرصه مبارزه بر ضد رژیم والیتفقیه بکشاند.
خیزش پرشکوه مردم میهن ما بر ضد کودتای انتخاباتی ،در بیست و دوم خردادماه
 ،۱۳۸۸ادامه این مبارزه و نقطه عطفی در پیکار سه دهه اخیر برضد استبداد و دیکتاتوری
رژیم والیت فقیه به شمار میآید .حضور نیرومند تودهها در میدان مبارزه ،بسیاری
از معادلههای سیاسی را زیر تأثیر خود گرفت و بار دیگر نشان داد که ،مردم دلیر ایران
بهرغم سرکوب و اختناق ،خواهان زندگی بهتر و تأمین حقوق بدیهی خود از جمله
آزادی ،عدالت اجتماعی ،و طرد استبداد و ارتجاع اند .آنچه در جریان انتخابات ریاست
جمهوری و پس از آن رخ داد ،گواه بر وجود ریشههای ژرف اجتماعی جنبش مردمی در
کشور ماست .جنبش اعتراضی مردم ،بخشهای وسیعی از جامعه را فراگرفت .طبقهها و
قشرهای مختلف ،هر یک به نحوی ،منافع خود را در معرض خطر سیاستهای ضد ملی
و ضد مردمی دولت احمدی نژاد و ارتجاع حاکم دیده ،و میبینند .طیف گسترده شرکت
کننده در جنبش مردمی ،ژرفای نارضایتی اجتماعی رابهخوبی آشکار میسازد .برخالف
تبلیغات دروغین کودتاچیان به رهبری ولی فقیه ،مبارزات اعتراضی برضد تقلب بزرگ
و کودتای انتخاباتی از بطن جامعه و بر اساس نیازها و ضرورتهای عینی پدید آمده،
و ادامه پیدا کرده است .حزب ما این جنبش را ،بهرغم پارهیی ضعفها ،ادامه مبارزات
ضداستبدادی و آزادیخواهانه دهههای اخیر و دارای ماهیت و خصلت ملی ،دمکراتیک،
ضد دیکتاتوری ،و استقالل طلبانه ارزیابی میکند .مبارزه دشوار و همهجانبهیی که در
پی کودتای نظامیان ،و خیانت به رای میلیونها ایرانی آغاز گردیده است ،با عبور از
مرحلههای مختلف  -که هر یک نیازمند سیاست و خط مشیای واقعبینانه و منطبق بر
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همان مرحله و لحظ ٔه مفروض است  -با تکیه بر نیروی تودهها ادامه خواهد یافت .نکته
پراهمیت اینست که ،جنبش با همه فراز و فرودهای خود ،خاموش و سرکوب نگردیده
است .تظاهرات عظیم و میلیونی تودهها در روزهای نخست پس از کودتای انتخاباتی،
رژیم را به هراس افکند و پایههای آن را به شدت متزلزل ساخت .کودتاچیان و حامیان
آنان دریافتند که اگر اجازه دهند این شکل حرکت عظیم خیابانی ادامه پیدا کند ،شهرهای
کشور میتوانند حالت روزهای انقالب را به خود بگیرند و مهار اوضاع از دست آنان
خارج خواهد شد .هجوم دهها هزار نیروی امنیتی ،بسیج ،و سپاه ،و اشغال شهرهای عمده
کشور و سرکوب وحشیانه ،مختل کردن خطهای ارتباطی از جمله تلفن ،تلفن همراه ،و
اینترنت ،دستگیریهای وسیع ،توانست جلو شرکت گسترده تودهها در خیابانها را بگیرد،
اما این هجوم گسترده و وحشیانه نیروهای امنیتی  -نظامی به هیچ روی به معنای پایان
اعتراضهای مردمی ،و یا به بیان ولیفقیه و مزدوران تاریک اندیشی« ،پایان فتنه» نیست و
نمیتواند باشد .حزب ما به عنوان بخش جداییناپذیر و فعال این جنبش ،تداوم مبارزات
را در سازمان دهی تودهها ،افشاگری پیگیرانه استبداد و دولت ضدملی و نامشروع مولود
کودتا ،باال بردن آگاهی ،جلب و جذب هرچه بیشتر جنبش کارگری و طبقهها و الیههای
محروم به صفهای مبارزه ،اتحاد عمل بین همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی ،و نیز
ادامه تکانهای سنگین اعتراضی تودهها ،ارزیابی میکند.
استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت  -با پایبندی به خواست و
منافع مردم  -از ضرورتهای گزینش سیاستی مؤثر و کارآمد در مبارزه با دیکتاتوری و
ارتجاع قلمداد میشود .یکی از ضعفهای جنبش سبز ،در آغاز کار ،تاکید یکجانبه و
ِصرف بر آرای انتخابات ،کم توجهی به مسئلههای عمومی در زمینه :سرکوب آزادیهای
دمکراتیک ،فشار شدید اقتصادی – اجتماعی تحمیل شده برگرده زحمتکشان ،و تالش
نکردن در جذب و جلب طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به صف مبارزه بود .به اعتقاد
ما ،طرح این واقعیت که :وخامت روزافزون وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان با
سیاستهای مخرب و ضدملی ارتجاع حاکم ،دولت احمدی نژاد و مافیای نظامی  -امنیتی
ارتباط مستقیم دارد ،و اینک سیاستهای ضدمردمیای مانند برنامه هدفمندسازی یارانهها،
طرح تحول اقتصادی ،و جز اینها ،که زندگی را برای زحمتکشان تلخ و ناگوارتر ساخته
و میسازد ،از جمله مسئلههایی است که باید در مرکز توجه مبارزه سیاسی – اجتماعی
نیروهای سیاسی قرار بگیرد .نکته پراهمیت دیگر ،ضرورت اتحاد و وحدت عمل بین
نیروهای شرکت کننده در جنبش مردمی است .رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی لزوم
توجه جدی به این امر را برجسته میسازد .طیف گسترده نیروهای اجتماعی ،و ائتالف متنوع
نیروهای سیاسی ،از نیروهای ملی تا طیف وسیع نیروهای چپ در صف جنبش مردمی،
ضرورت نزدیکی ،تفاهم ،اشتراک مساعی و اتحاد عمل را به اولویتی مهم بدل میسازد.
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عالوه بر اینها ،در طول دوران پس از رویدادهای مرتبط با کودتای انتخاباتی ،دولت
کودتا به رهبری ولی فقیه ،با ناکامی و شکست سنگین دیپلماسی هستهای خود روبهرو
شد ،که قطعنامه  ۱۹۲۹شورای امنیت سازمان ملل متحد و به دنبال آن اعمال تحریمهای
مداخلهجویانه و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا ،حاصل آن بود .قطعنامههای
تحریمی مداخلهجویانه آمریکا و اتحادیه اروپا ،از جمله تحریم نفت ایران ،به شدت به
زیان منافع و امنیت ملی کشور ما بوده ،و در اوضاع جاری کشور ،دستاویزی برای ارتجاع
حاکم به منظور بهکار بردن فشار بیشتر بر جنبش مردمی است.
حزب ما ،ضمن محکوم کردن تحریمها و مخالفت قاطع با آن ،سیاستهای ضدملی
و مغایر با منافع ملی دولت کودتا و ولیفقیه را عامل تشدید فشار بر کشور و پایمال شدن
منافع ملی و حقوق راستین مردم ایران تلقی میکند .به عالوه ،این واقعیت نیز آشکارتر
شده است که ،دولت نامشروع کودتا توانایی و گرایش به تأمین منافع ملی و تضمین حقوق
بدیهی کشور در زمینه انرژی هستهای و کسب فنآوری آن در همکاری سازنده و مثبت با
جهان را نداشته و ندارد .در این زمینه ،حزب ما ،ضمن مخالفت قاطع با تحریم و مداخله
کشورهای امپریالیستی ،بر ضرورت اتحاد عمل برای برکناری دولت ضدملی کودتا به
روشنی تاکید کرده است.
سه سال پس از کودتای نیروهای امنیتی و سپاه که به دستور مستقیم ولیفقیه رای
میلیونها ایرانی در آن به خشنترین شکل ممکن لگدمال شد ،وضعیت کنونی کشور و
بحران همهجانبه سیاسی  -اقتصادی دولت برگمارده و در مجموع حاکمیت جمهوری
اسالمی بهطورروشنی نشانگر ناکارایی شیوه حکومتی کنونی و رشد بحرانهای حاد
سیاسی در صفهای حتی متحدان دیروزین و مدافعان برگماری احمدی نژاد به سمت
ریاست جمهوری است .رویدادهای دو سال گذشته و ادامه جنبش مردمی نیرومندی که
خواهان تغییر شیوه حکومت مداری استبدادی در میهن ماست ،بهرغم همه حرکتهای
سرکوبگرانه و دستگیری و به زنجیر کشیدن صدها مبارز راه آزادی ،گواه این واقعیت
است که رژیم استبدادی و شیوه منحط و ضد مردمی اِعمال والیت مطلقه فقیه به عنوان
چارچوب اساسی اعمال حاکمیت سیاسی ،در بحران عمیق عدم مشروعیت و مقبولیت
مردمی دست و پا میزند ،و برخالف ادعاهای گوبلزی دستگاههای تبلیغاتی حاکمیت،
چشمانداز تحولهای آینده میهن ما برای سران رژیم بسیار نگران کننده است .سومین
سالگرد جنبش همگانی دمکراتیک و ضد استبدادی همچنین یک رشته موضوعهای مهم
و فوری را در حکم مسئلههای حاد برای بررسی در دستورکار همه حزبها و نیروهای
مخالف و منتقد استبداد والیی قرار داده است .موضوعها و پرسشهایی درباره :نقش و
توان جنبش مردمی ،سیاست و تاکتیکهای مناسب و مؤثر در مرحله کنونی ،و گامهای
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عملی و واقعی در راه اتحاد عمل نیروهای آزادی خواه و ضد استبداد ،و باالخره دورنمای
جنبش و چشم انداز مبارزاتی در حال و آینده ،از جمله موضوعهاییاند که باید با دقت به
آنها پرداخت و راه کارهای مناسب را جستجو کرد.
در خصوص این موضوعها ،نظر و دیدگاههای متفاوت و مختلفی بیان شده و میشود.
بیشک گفت و گو و همکاری سازنده میان همه اجزا و بخشهای جنبش دمکراتیک و
ضداستبدادی کنونی از اهمیت جدی برخوردار است .زیرا تنها در پرتو اتخاذ سیاستهای
درست  -که بر اساس خرد جمعی ،همکاری ،تحمل یکدیگر ،و به دور از ذهنیگرایی
ِ
ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی مبارزات
و پیشداوری صورت گرفته باشد ،میتوان به
امید داشت ،و گام در راه پیروزی و تأمین حق حاکمیت مردم برداشت ،و استبداد والیی
و دولت برگمارده ولیفقیه را به عقب نشینی و تسلیم وادار کرد .در وضعیت کنونی اتخاذ
سیاست ،تاکتیک ،و راهکارهای مناسب و منطبق با ظرفیت جنبش و متناسب با واقعیتهای
امروز ایران و منطقه و در پیوند با آن ،تالش خستگی ناپذیر در راه اتحاد عمل و حرکت به
سمت تشکیل جبههیی فراگیر شامل وسیعترین نیروهای مخالف استبداد ،مدافع آزادی،
تأمین عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم ،عاجلترین وظیفهها بهشمار میآیند .تعیین
تاکتیکهای مناسب و شعارهای واقعبینانه منطبق با ظرفیت و توان جنبش ،با توجه به
مرحله کنونی مبارزه ،به تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود ،نقش هر یک از
طبقهها و الیههای درگیر این مبارزه ،به درک درست و واقعی داشتن از اوضاع جهان و
منطقه بستگی تام و تمام دارد .درک تضادهای طبقاتی و منافع گروهها و قشرهای گوناگون
اجتماعی ،جنگ قدرت برای انحصار بیش از پیش اهرمهای قدرت سیاسی  -اقتصادی
و نقش فزاینده هرم رهبری ،سپاه ،و نیروهای امنیتی در تحولها که میتواند تأثیر مهمی
را در شکل و ماهیت روبنای سیاسی کشور برجای بگذارد ،از جمله موضوعهایی است
که رسیدن به درک مشترکی از این مجموعه در میان نیروهای آزادیخواه و تحول طلب
میتواند به امر سازماندهی مبارزه مشترک یاری رساند .درک این واقعیتها میتواند در
ِ
ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش مردمی
اتخاذ سیاستهای تاکتیکی به سود حفظ موقعیت و
عامل موثری قلمداد گردد ،و به نوبه خود زمینه نزدیکی و هماهنگی در بین طیفهای
متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادی را فراهم آورد .جنبش بزرگ ملی و مردمی بر ضد
کودتای انتخاباتی خردادماه  ،۱۳۸۸مضمون کلیدی حق حاکمیت مردم و تضاد آشتی
ناپذیر آن با استبداد والیی و رژیم والیت فقیه را به شکل بیسابقهای به نمایش گذاشت و
نشان داد مادامی که محور و اساس حکومت مبتنی بر اراده یک فرد در مقام «نماینده خدا»
قرارداشته باشد ،و مشروعیت حاکمیت ازسوی «خداوند» عنوان گردد ،نمیتوان به عملی
شدن حق حاکمیت و اعمال اراده خلق چشم امید داشت.
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همبستگی طیف وسیعی از نیروهای مترقی و دموکراتیک در تحریم شو «انتخاباتی»
مجلس نهم در اسفندماه  ،۱۳۹۰و تأثیرمهم آن در افکار عمومی ایران و جهان ،نمونه
ِ
بخشی حرکت مشترک نیروهای اپوزیسیون در مبارزه مشترک برضد
روشنی از اثر
رژیم والیت فقیه است .خودداری اکثریت قاطع مردم میهن ما از شرکت در این نمایش
«انتخاباتی»  -که بر اساس برخی گزارشهای مستند ،به زحمت ۳۰درصد از دارندگان
شرایط را شامل میشد  -به رغم همه کارزار تبلیغاتی سران رژیم در زمینه «حماسه
شرکت گسترده» مردم ،نشانگر بحران فزاینده سیاسی رژیم والیت فقیه و پایگاه بیش از
پیش محدود اجتماعی آن است .شرکت نکردن بخش عمدهیی از رهبران مذهبی ،از جمله
«مراجع تقلید» در این نمایش رسوای «انتخاباتی» ،برای نخستین بار در تاریخ جمهوری
اسالمی ،نشانگر شکاف عمیق در ساختارحاکمیت سیاسی جمهوری اسالمی و بیثباتی
رهبری خامنهای ،در مقام ولی فقیه رژیم است.

ٔ
مشترک همه آزادیخواهان در راه تحولهای
مبارزه
 .۷آینده میهن ما ،در گرو
ِ
بنیادین است
بیش از سه دهه حاکمیت رژیم والیت فقیه ،کشور ما را با دشواریهای فراوان
اجتماعی ،اقتصادی ،اختناق سیاسی ،و خطرهای جدی مداخلههای نظامی کشورهای
امپریالیستی و درگیریهای فاجعهبار نظامی روبهرو کرده است .بحث بر سر تحولهای
آتی میهن ما ،و گزینش راه ،در سالهای اخیر بهطورعمده پیرامون دو انتخاب اساسی:
اصالحات ،و یا انقالب و تحولهای بنیادین ،متمرکز بوده است .حزب توده ایران
معتقد است که ،تحولهای اجتماعی روند های بغرنج و قانونمندیاند که بیرون از اراده
این یا آن شخصیت و یا نیروی سیاسی ،عملی میشوند .تجربههای گوناگون سالهای
ش ُبرد امر اصالحات در سالهای
اخیر ،از جمله تالشهای ناکام جنبش مردمی در راه پی 
 ،۱۳۸۴ -۱۳۷۶نشان داد که ظرفیت چارچوبهای حاکم برای اصالح به منظور عملی
کردن خواستهای اکثریت مردم ما ،بسیار محدود است .با وجود آنکه در دوران حکومت
اصالح طلبان ،در مقاطعی هم دولت و هم اکثریت قاطع مجلس در دست اصالح
طلبان حکومتی بود ،ولی تکیه بر حفظ ساختارهای موجود و حرکت بر اساس تمرکز
تصمیمگیری در چارچوب نیروهایی که «خودی» بودن یا نبودن آنها از سوی ولیفقیه
ارتجاع تعیین شده بود ،توان جنبش اصالحطلبی را در میهن ما به شدت محدود کرد .کشور
در وضعیتی به استقبال انتخابات  ۱۳۸۴رفت که بخش بزرگی از زحمتکشان و نیروهای
سیاسی کشور ،به درستی ،معتقد بودند که دستاوردهای دولت و مجلس اصالحات برای
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ِ
هراس سران دولت
بهبود حقوق و شرایط زندگی زحمتکشان بسیار محدود بوده است.
اصالحات از توان نیروهای مردمی حاضر در صحنه ،و بهر ه نگرفتن درست از این نیرو
برای کسب امتیاز از مرتجعان حاکم ،سبب شد تا در شرایط نارضایتی بخشهای وسیعی
از زحمتکشان از بیعملی دولت اصالحات در بهبود وضعیت زندگی آنان ،و اختالف نظر
و گسست در جبهه نیروهای مدافع اصالحات ،نیروهای ارتجاعی بتوانند از این وضعیت
بهره برداری کنند  -و با تخلفهای گسترده – دولت احمدی نژاد را روی کار آورند.
تجربههای برگزاری سه انتخابات متفاوت در شش سال گذشته (دو انتخابات ریاست
جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسالمی) مردم و نیروهای سیاسی و آزادیخواه
کشور را با پدیده جدیدی روبهرو کرده است .برگزاری انتخابات ،بر اساس چارچوبهای
تعیین شده از سوی مرتجعان حاکم و در شرایطی که این چنین بیمحابا ِ
آراء میلیونها
شهروند را لگد مال میکنند نمیتواند برای جنبش مردمی میهن ما سودبخش باشد .روند
برگزاری انتخابات نمایشی مجلس شورای اسالمی ،که در اسفندماه  ۱۳۹۰برگزار شد ،در
حالی که بخش بزرگی از شخصیتهای اجتماعی و فعاالن دانشجویی ،زنان ،و کارگری
در زندانها بهسر میبردند و شماری از رهبران سابق جمهوری اسالمی یا در حصر بودند
و یا خانه نشین ،نمونه دیگری از بیثمر بودن و بیاعتباری روندها ،و همچنین بیاعتنایی
سران رژیم به حقوق مردم و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت شان است.
بر این اساس ،میهن ما به تحولی بنیادین ،که عرصههای گوناگون زندگی مردم را
دربر گیرد ،نیازمند است .حزب ما همچنین معتقد است که ،دستیابی به تحولهای
بنیادی تنها از راه شرکت فعال و سازمانیافته نیروهای اجتماعی در جنبش سراسری ضد
استبداد والیی ،و تغییر شیوه حکومتمداری در میهن ما امکانپذیر است .حزب توده
ایران ،بر اساس تجربه خود از رشد سرمایهداری قرن اخیر در جامعه ما ،معتقد است
که ،چون نظام سرمایهداری ،در هر شکل سیاسی آن ،در کشور ما نمیتواند معضلهایی
همچون عقبماندگی و بیعدالتی دهشتناکی که سرتاپای جامعه را فراگرفته است ،حل
ِ
هدف
کند ،بنابراین ،ایران همچنان در مرحله انقالب ملی و دموکراتیک قرار دارد که
اجتماعی  -اقتصادی چنین انقالبی را میتوان بدینسان تعریف کرد:
ِ
کردن رشد سرمایهداری بزرگ؛
•محدود

•باز تقسی ِم امکانهای مادی و ثروتهای انباشته شدهیی که در اختیار عده انگشت
شماری از نهادهای انگلی وابسته به سران رژیم قرار دارد؛
ِ
سمت عملی کردن عدالت اجتماعی ،یعنی :گسستن زنجیرهای فقر،
•و حرکت به
عقبماندگی و بیعدالتی.
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برگزیدن چنین راه رشدی ،پاسخ به نیازهای پایهای جامعه ما نظیر اشتغال ،مسکن،
بهداشت همگانی ،آموزش و پرورش رایگان ،تأمین اجتماعی ،و حفظ محیط زیست،
ِ
اساسی طبقه کارگر و
است .چنین سمتگیریای به شرکت کردن و ایفای نقش
ِ
تأثیرگذاری جدی بر جنبش دموکراتیک و ملی
نمایندگان سیاسی طبقه کارگر به منظور
کشور ،نیازمند است .حزب توده ایران همچنان ،با توجه به سطح عقبماندگی روابط
اجتماعی  -اقتصادی کنونی جامعه ما ،معتقد است که ،چنین تحولی به بسیج نیرو در
گستره جامعه ،و اتحادی توانمند از نیروهای تحول خواه و پیشرو ،به ویژه جنبش کارگری
و کمونیستی ایران ،احتیاج دارد.
حزب توده ایران ،مهمترین وظیفه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور را در شرایط
ِ
ِ
ائتالف ملی،
طرد رژیم دیکتاتوری والیت فقیه ،و روی کار آمدن یک دولت
کنونی،
ارزیابی میکند و معتقد است که ،مهمترین گام در این راه ،برپایی یک جبهه وسیع مردمی
و ضد استبدادی است.
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ِ
ِ
آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری
وحدت عمل و
منشوری برای

ِ
واحد ضد دیکتاتوری
پیشنهادهای حزب تودة ایران برای تشکیل جبهة
حزب توده ایران مدتهاست به هدف برچیدن بساط استبداد قرون وسطایی و برقراری
ِ
ضرورت وحدت ،همکاری ،و همیاری نیروهای مترقی و
آزادیهای دموکراتیک ،بر
آزادیخواه کشور ،در برپایی یک جبه ٔه واحد در برابر استبداد پای فشاری کرده است.

اصل «والیت فقیه» ،در مقام نظریه و عملکرد رژیم استبداد قرون وسطایی درمیهن
ما ،همه ساختارهای اجرایی ،قانونگذاری ،و قضایی را به شدت زیر تأثیر قرار داده،
و بر خالف اصل صریح قانون اساسی ،استقالل سه قوه کشور را از بین برده است و
«اجرای قانون» در کشور را در حد اجرای فرمانهای «ولی فقیه» تنزل داده است .در چنین
وضعیتی ،نه تنها قانون و قانون اساسی مالک و میزان تصمیم گیریها نیست ،بلکه آن گونه
که تجربههای سالهای اخیر از جمله تقلبها و مداخلههای گسترده ولی فقیه و انصارش
در لگد مال کردن رای میلیونها ایرانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴
و سپس  ۲۲خرداد ماه  ۱۳۸۸نشان داد ،نوعی حکومت خلیفهگری قرون وسطایی با تکیه
بر نیروی خشن سرکوب و پایمال کردن خواستها و حقوق دموکراتیک میلیونها ایرانی،
بر میهن ما حکم میراند.
از آن جایی که نخستین و مهمترین وظیفه چنین جبههیی ،بر چیدن بساط حاکمیت رژیم
استبدادی و طرد رژیم والیت فقیه است ،مهمترین خصلت آن نیز ،ضد دیکتاتوری و ضد
استبداد والیی است .چنین جبههیی از نظر طبقاتی ،میباید دربر گیرنده وسیعترین طیف
نیروهای اجتماعی و سیاسی از جمله :نمایندگان کارگران ،زحمتکشان شهر و روستا،
خرده بورژوازی ،قشرهای میانی ،و سرمایهداری ملی ایران ،باشد.

ِ
واحد ضد استبداد والیی
حزب توده ایران ،برای برنامه مورد نظر خود در برپایی جبه ٔه
کشور ،پیشنهادهای زیر را با تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور در میان میگذارد:
الف  -ترکیب و ساختا ِر جبهه

جبهه واحد ضددیکتاتوری ،کلیه آن حزبها ،سازمانها ،نیروها ،و شخصیتهای
مترقی و آزادیخواه کشور را در بر میگیرد که در راه طرد رژیم والیت فقیه مبارزه میکنند،
و هدفشان استقرار آزادی ،استقالل ،صلح ،و عدالت اجتماعی است .جبهه واحد در

مقام ستاد مشترک تودهها در مبارزه برضد استبداد ،با توجه به شرایط و روند تحولها،
تاکتیکهای مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت کننده در آن ،تعیین میکند.
ب  -برنامه وهدفهای جبهه

جبهه واحد ضد استبدادی ،برای طرد رژیم والیت فقیه ،استقرار حق حاکمیت مردم
بر سرنوشتشان ،آزادی و عدالت اجتماعی در ایران مبارزه میکند؛ خواهان جدایی کامل
دین از حکومت است ،و عملی کردن برنامههای زیر را ضروری میداند:
•طرد رژیم والیت فقیه ،همچون نهادی به منظور اعمال اراده یک فرد بر جامعه ،که
تبلور آشکار و صریح دیکتاتوری فردی است؛
•استقرار دموکراسی و نهادینه کردن آن؛
•جدایی دین از حکومت ،و استقرار یک حکومت ائتالف ملی ،با هدف رفع
محرومیت شدید در جامعه ،و تدوین برنامههای اقتصادی برای تحقق عدالت
اجتماعی ،و تأمین استقالل و حاکمیت ملی؛
•به رسمیت شناختن حقوق کلیه حزبها ،سازمانها ،و گروههای سیاسی برای
فعالیت آزادانه سیاسی؛
•به رسمیت شناختن حقوق کلیه اتحادیهها ،سندیکاها ،و تشکلهای کارگران و
زحمتکشان؛
•آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی  -عقیدتی ،و پایان دادن به
شکنجه و پیگرد دگراندیشان؛
•لغو سانسور و محدودیت از کلیه روزنامهها ،مجلهها ،نشریهها ،و دیگر رسانههای
ارتباط جمعی ،مانند :رادیو ،تلویزیون ،و اینترنت؛
•انحالل فوری ارگانهای سرکوبگر ،از جمله وزارت اطالعات ،سپاه پاسداران،
بسیج ،دادستانی و دادگاههای انقالب؛
•پایان دادن به سرکوب اقلیتهای مذهبی و خلقهای ایران ،از جمله خلق کرد،
بلوچ ،آذربایجانی ،ترکمن ،و عرب ،و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب
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ِ
ایران واحد و دموکراتیک برای تمامی خلقهای ایران؛
یک
•پایان دادن به سرکوب و تجاوز به حقوق زنان ،و لغو کلیه قانونهایی که از سوی
رژیم والیت فقیه بدین قصد به تصویب رسیده اند؛
•انحالل فوری نهادهای ضد مردمی ،مانند :شورای نگهبان ،مجلس خبرگان ،و
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
•تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی جنایت فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی
سال  ،۱۳۶۷قتلهای زنجیرهای ،و جنایات کهریزک ،و شناسایی آمران و عامالن
این جنایات هولناک؛
•لغو قانون اعدام؛
•پایان دادن به تبعیض و سرکوب اقلیتهای جنسیتی در ایران.
حزب توده ایران مخالف سرسخت هرگونه مداخله خارجی در میهن ما به هر بهانه و
زیر هر لوایی است .سرنوشت ایران باید تنها در چارچوب خواستهای مردم ما و مبارزه
آنها تعیین شود .حزب توده ایران همه نیروهای مترقی ،آزادیخواه و اصالح طلب را به
تبادل نظر و رسیدن به توافق بر سر خواستهای مشترک فرا میخواند.

پیشنهادهای حزب تودة ایران برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
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ِ
پیشنهادهای حزب تود ٔه ایران

پیرامون وظایف حکومت دموکراتیک  -ائتالفی
ِ
برچیدن ساختارهای استبداد والیی و نهادهای وابسته به والیت فقیه مهمترین وظیفه
چنین حکومتی است .نخستین گام چنین حکومتی ،دعوت مجلس مؤسسان برای تنظیم و
تصویب قانون اساسی و نهادهای حاکمیت نوین است .اعضای مجلس مؤسسان با رأی
مساوی ،مستقیم ،و مخفی ،از بین همه شهروندان ایرانی ،صرف نظر از جنس ،زبان،
ملیت ،دین ،و تعلقهای سیاسی و عقیدهای ،انتخاب میشوند .مجلس مؤسسان موظف
خواهد بود تا درباره نوع حکومت و قانون اساسی جدید ،تصمیم بگیرد.
حزب توده ایران ،درباره برنامه حکومت آینده ،که شکل آن به نظر ما میباید جمهوری
باشد ،نظرهای خود را به شرح زیر در معرض افکارعمومی میگذارد:
الف  -تحول در سازمانهای حکومتی

حزب توده ایران،

ِ
خواهان تشکیل حکومتی دموکراتیک بر اساس اتحاد داوطلبانه کلیه خلقهای
•
ایران ،و بر مبنای احترام متقابل و حقوق برابر است؛
•معتقد است که ،برای تحکیم حاکمیت ملی ،دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی
ِ
داشتن استقالل سیاسی و اقتصادی ،کشور باید دارای نیروهای
ملی ،تأمین و استوار
مسلح دفاعی نیرومند و کارا ،و نیروهای تأمینی [امنیتی] مردمی و دموکراتیک باشد؛
ِ
مخالف جدی هرگونه حکومت دینساالرانه ،و خواهان جدایی کامل دین از
•
حکومت است؛

•معتقد است که ،کلیه ارگانهای حکومت ائتالفی آینده ،از پایین تا باال ،باید از سوی
مردم و با رای مساوی و مخفی انتخاب شوند ،و در برابر مردم پاسخگو باشند؛
•معتقد است که ،مجلس شورای ملی ایران ،عالیترین مرجع قدرت حکومتی
است که ،نمایندگان برگزیده مردم در آن شرکت میکنند .قانونگذاری و نظارت

بر عملکرد دولت از وظایف مجلس است؛

ِ
خواهان تأمین استقالل دستگاه قضایی کشور ،بر اساس انتخاب دموکراتیک
•
قضات ،از سوی حکومت آینده و انحالل دستگاه قضایی کنونی است ،که بر
ِ
خواهان انحالل نهادهای
اساس اصل والیت فقیه تنظیم گردیده است ،و نیز
وابسته به آن از جمله دادگاههای انقالب و جز اینها ،است؛
ِ
خواهان لغو کلیه قراردادها ،پیمانهای آشکار و نهان ،و مغایر با منافع ملی و
•
حقوق مردم ایران که از سوی رژیم والیت فقیه به میهن ما تحمیل شده ،است.
ب  -حقوق و آزادیهای سیاسی ،فردی ،و اجتماعی

حزب توده ایران:

ِ
ِ
انحالل فوری همه ارگانها و نهادهای سرکوبگر از جمله سپاه پاسداران،
خواهان
•
وزارت اطالعات ،دادستانی انقالب ،و بسیج است؛
ِ
ِ
آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی  -عقیدتی،
خواهان
•
اعالم بیاعتبار بودن اتهامها و حکمهای دادگاههای شرع  -اعم از نظامی و غیر
نظامی  -و محاکمه علنی شکنجه گران و مسئوالن کشتارهای جمعی زندانیان
سیاسی ایران است؛
ِ
• ِ
خواهان لغو مجازات
حق حیات را حق طبیعی و خدشه ناپذیر انسان میداند ،و
اعدام در قوانین جزایی کشور است؛
ِ
خواهان تضمین خدشه ناپذیر و بدون قید و شرط آزادی اندیشه ،دین ،بیان ،قلم،
•
مطبوعات ،و حق تشکیل حزبها ،جمعیتها ،اتحادیهها ،و سندیکاهای صنفی
است ،و از حق انتخاب شغل ،محل سکونت ،و حق اعتصاب و حقوق مدنی و
دموکراتیک شهروندان ،دفاع میکند؛
ِ
ِ
اجرای بدون قید و شرط «منشور جهانی حقوق بشر» و نظارت بر اجرای
خواهان
•
آن از طریق برپایی نهاد مستقلی با شرکت نمایندههای سازمانها ،حزبها ،و
گروههای سیاسی و صنفی کشور است؛
ِ
ِ
تأمین حق انتخاب کردن برای همه افراد  ۱۶سال به باال ،و حق انتخاب
خواهان
•
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شدن برای همه افراد  ۲۵سال به باال ،صرفنظر از جنس ،نژاد ،مذهب ،اندیشه،
میزان تحصیالت ،و ملیت است؛

ِ
تضمین مشارکت واقعی سازمانهای مستقل و صنفی طبقه کارگر
•معتقد به
ِ
و زحمتکشان در ادار ٔه امور مربوط به شرایط کار و زندگی آنان در بخشهای
ِ
خواهان
تولیدی ،اداری ،و خدماتی کشور است .بر این اساس ،حزب توده ایران
شرکت نماینده مستقیم کارگران در مدیریت صنایع ،واحدهای تولیدی کشور،
وزارت خانهها ،و نهادهای رسمی دولتی است.
ِ
ِ
شناسایی بدون قید و شرط حقوق همه اقلیتهای دینی و مذهبی تمامی
خواهان
•
شهروندان ( سنی ،مسیحی ،زرتشتی ،کلیمی ،بهایی ،و جز اینها ) است.
ِ
خواهان پایان دادن به تبعیض و سرکوب اقلیتهای جنسیتی در ایران است.
•
پ  -مسئلة ملی

ایران کشوری است چندین ملیتی (کثیرالمله) ،که در آن خلقها و ملیتهای گوناگون
(فارسها ،آذربایجانیها ،کردها ،بلوچها ،عربها ،ترکمنها ،ارمنیها ،و آشوریها)
زندگی میکنند ،که دارای سرزمین ،زبان ،آداب و آئین ،و رسمهای ویژه خوداند.
رشتههای بسیاری خلقهای گوناگون کشور ما را به هم پیوند میدهند .آنها در درازنای
سدههای متمادی ،تاریخ و سرنوشت مشترکی داشتهاند ،و دست در دست هم ،در ابداع
و ایجاد فرهنگ غنی کشورمان با هم همکاری کرده اند ،و در راه استقالل و آزادی میهن
مشترک خویش ،ایران ،دوشادوش هم ،فداکاری کردهاند.
ِ
ِ
خواهان اتحاد
طرفدار برابری کامل حقوق همه خلقهای ایران و
حزب توده ایران،
ِ
داوطلبانه آنها در چارچوب میهن واحد ،و بر پایه حفظ تمامیت ارضی ایران ،است .بر
ِ
وحدت کشور بر اساس استقرار حکومتی
این اساس ،حزب توده ایران ،طرفدار سرسخت
فدرال در ایران ،و تأمین حقوق کامل خلقهای ایران در تعیین سرنوشت خویش ،و
برخوردار شدن از کلیه حقوق ملی ،اجتماعی ،و فرهنگی است.
ت  -زنان

رژیم والیت فقیه با تجاوز وسیع به حقوق زنان ،و اِعمال تبعیض در عرصههای گوناگون
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از جمله در زمینه اشتغال ،تحصیل ،و حقوق فردی ،ستم مضاعفی را که قرنهاست بر زنان
میهن ما میرود ،شدت بخشیده و وضعیت دهشتباری را به آنان تحمیل کرده است.
از این روی ،برنامهریزی فوری در راه رفع این تبعیضها ،از جمله مهم ترین عرصههای
مبارزه نیروهای ترقیخواه و حکومت ائتالفی آینده ایران است .بر این اساس ،حزب توده
ِ
خواستار:
ایران
ِ
الغای بیدرنگ همه قوانین تصویب شده مغایر با شئون اجتماعی و انسانی زنان
•
است؛
• ِ
سلب حق چند همسر گزینی و طالق یکجانبه از سوی مردان است؛
ِ
افزایش سن قانونی ازدواج برای دختران است؛
•

ِ
ِ
الغای تمامی محدودیتهایی که
الغای همه قوانین مرتبط با جداسازی جنسیتی ،و
•
از سوی رژیم به صورت قانون بر سر راه تحصیل ،کار ،ورزش ،و هنر زنان ایجاد
شده است؛
ِ
تضمین حق مشارکت کامل زنان در تولید و اداره امور کشور از طریق تصویب
•
قانونهایی مشخص به منظور پیش بردن چنین امری در جامعه است؛
ِ
تضمین قانون برابری حقوق زن و مرد در همه زمینه ها ،از جمله در زمینه اشتغال،
•
انتخاب آزادانه همسر ،طالق ،برخورداری از ارث ،سرپرستی از فرزندان ،شهادت
دادن در برابر دادگاه ،قضاوت ،و جزاینها ،است؛
•پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان است؛

ِ
پرداخت دستمزد مساوی به زنان و مردان ،در مقابل ِ
کار مساوی است؛
•

ِ
ایجاد شبکههای فراگیر مهدکودک و کودکستانها ،برای کمک به زنان ،به ویژه
•
زنان شاغل ،و ایجاد امکانهای تربیتی برای کودکان ،پیش از مدرسه ،است؛
• ِ
تأمین حداقل  ۶ماه مرخصی نگهداری از کودکان برای زنان (یا مردان) ،با
دریافت حقوق ،و تضمین بازگشت آنان به کار ،و تأمین حق استفاده از مرخصی
بدون حقوق برای زنان ،تا یک سال پس از زایمان ،با حفظ محل خدمت و حق
برخورداری مادر از مرخصی با حقوق در زمان بیماری کودکان ،است؛
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ِ
ریزی مرکزی برای ایجاد امکانهای آموزش تخصصی ،به منظور دسترسی
•برنامه
ِ
زنان به درجههای علمی و ارتقاء شغلی برابر با مردان ،است؛
• ِ
تأمین حق آزادی مسافرت زنان ،است.

ِ
ِ
همکاری مستقیم و دموکراتیک با سازمانهای
خواهان هموار ساختن
حزب توده ایران
ِ
مستقل زنان در راستای پیریزی قانونی آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه اشاعه
برابری جنسی و ِ
ِ
طرد شئون عقب مانده سنتی و دینی است.
فرهنگ
ث  -جوانان

جوانان ،بزرگترین گروه جمعیتی میهن ما را تشکیل میدهند ،و از اینروی ،مشکلها
و معضلهای آنان از مسئلههای بسیار مهم پیش روی جامعه ما در اوضاع کنونی است.
رسیدگی فوری و عاجل به این مسئلهها و مشکلها ،از جمله بیکاری وسیع ،نبود و یا
ِ
کمبود امکانهای آموزشی ،فرهنگی ،و ورزشی ،و گستردگی ناهنجاریهای اجتماعی
که به دلیل محرومیت و فقر بیسابقه در جامعه ،که به خصوص بین جوانان رواج پیدا
کرده است ،از اولویت ویژهای برخوردارند .در این عرصه ،تدوین برنامه اقتصادی مردمی،
توسعه امکانها ،تعلیم و اشتغال ،برای جوانان ضروری است .برنامهریزی برای تربیت
نسل جوان کشور ،و آماده ساختن آنان برای اداره کشور ،از جمله عرصههای مهمی است
که نیازمند تحولها و اقدامهای زیر است:
ِ
برپایی ساختار گسترده و سراسری آموزشیای رایگان در همه سطحها؛
•

ِ
ریزی پردامنه به هدف باال بردن توان مادی و معنوی نظام آموزش عالی و
•برنامه
تحقیقاتی کشور؛
ِ
ایجاد ارتباط بین بخشهای صنعتی و آموزشی در راستای امکان دستیابی به
•
کارآموزی تخصصی؛
•گسترش هر چه بیشتر ورزش و امکانهای تفریحی سالم برای جوانان ،و لغو هم ٔه
قانونها و مقررات قرون وسطایی رژیم والیت فقیه در زمینه ورزش؛
•بهوجود آوردن امکان مبادله فرهنگی ،علمی ،ورزشی ،و هنری با جوانان دیگر
کشورها؛
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کشور ما دارای نیروی کاری جوان و بسیار عظیمی است که بخشی چشمگیر از آن
دارای تحصیالت و تخصصهای مفید است .تنها از طریق بهرهوری عادالنه و انسانی
با هدف ارزشافزایی مادی و معنوی از این منبع و ثروت عظیم ملی ،میتوان در جهت
ِ
بنیادی اجتماعی  -اقتصادی کشورمان گام برداشت .در این راستا برنامه
انجام تغییرهای
اقتصادی ملی میباید با توجه به دموگرافی(جمعیت شناسی) کشور ،بهرهوری از فنآوری
پیشرفته ،و به موازات آن ،گستردن آزادیهای فردی و اجتماعی در فضای مولد ابتکار و
خالقیت ،که نسل جوان کشورمان را به سوی آینده هدایت کند.
ج  -پیشنهادهای حزب تودة ایران برای برنامة اقتصادی مردمی

ِ
راهبردی حزب توده ایران ،تالش برای ایجاد شرایط گذر به مرحله سوسیالیسم در
هدف
کشورمان است .بر پایه درک ماتریالیسم تاریخی ،حزب ما تکامل و تغییر انقالبی کشورمان
به شیو ٔه تولیدی سوسیالیستی را به گذر از مرحلههای مشخص جامعه ،یعنی تغییرهای
ِکمی درج ٔه رشد نیروهای مولده و رابط ٔه آنها با مناسبات اجتماعی جامعه وابسته میداند.
برنامههای اجتماعی  -اقتصادی حزب ما ،همواره با هدف به وجود آوردن تغییرهای بنیادی
و ِ
گذر مرحله ِ
ای جامعه ،مطابق با شرایط مادی و ذهنی آن ،تدوین شدهاند .محور تاکتیکی
مبارزه ما ،باال بردن آگاهی و بسیج طبقه کارگر ،قشرهای زحمتکش ،و از جمله خرده
بورژوازی ،در به وجود آوردن پیوند میان شرایط ذهنی و عینی جامعه است .از این روی،
در برهه کنونیِ ،
طرد دیکتاتوری والیت فقیه ،و گذر به مرحل ٔه ملی  -دموکراتیک را مشروط
به بسیج تودهها بر مبنای خواستهای بیدرنگ مادی آنان میدانیم.
ایران از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎعی ،در زﻣﺮ ٔه ﻛﺸﻮرﻫﺎی در حال رشد اﺳﺖ ،کشورهایی
ِ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری مخدوش ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .در
ﻛﻪ ﺑﺮ آنها رواﺑﻂ و مناسبات تولیدی عقبﻣﺎﻧﺪ ٔه
ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ اﻧﻘﻼب علمی  -ﻓنی و تسلط سرمایهداری جهانی ،اقصاد ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در عمل،
تک محصولی و وابسته به نفت و بدون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌتی و کشاورزی موثر است .ما معتقدیم
که ،ثروت ملی اصلی کشورمان برآمده از کار نیروی انسانی و منابع طبیعی غنی آن است.
اما در طول یک قرن گذشته و تا به حال ،این نیروی بالقوه عظیم ،با بهرهوریای پایین ،در
راستای به وجود آوردن ثروتهای نجومی برای قشرهای بورژوازی الیگارش برنامهریزی
ِ
تجاری غیرتولیدی ،با وجود تفاوتهای مشخص آن در طول
شده است .سرمایهداری
حاکمیت دو رژیم سلطنتی و والیی ،در اتحادی نامقدس با بورژوازی بوروکراتیک،
زیربنای اقتصادی کشورمان را بر مبنای واردات و فعالیتهای انگلی غیرتولیدی شکل
دادهاند .از این روی ،مختصههای کلیدی برنام ٔه «کنگره ششم» حزب ما ،در سطح کالن،
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با هدف تغییر اقتصاد سیاسی کشورمان تنظیم شدهاند .تدبیر و ارائه جزئیات راه حلهای
کارشناسی برنامه اقتصادی مردمی در دستور کار اقتصاددانان مترقی کشورمان است.
مختصههای کلی برنامه حزب ما بر مبنای تئوریک بنا شدهاند ،مبنای تئوریکی که،
تغییرهای بنیادی روبنای سیاسی و زیربنای اقتصادی کشورمان را در پیوند اورگانیک با
ِ
تلفیق مبارزه
یکدیگر میداند .امتداد این اصل در مورد شرایط کنونی کشورمان یعنی:
ِ
عملی ایجاد تغییرهای بنیادی اجتماعی  -اقتصادی
با دیکتاتوری والیی به همراه برنام ٔه
در چارچوب حفظ استقالل ملی در برابر امپریالیسم .در اینجا نقش کلیدی را اکثریت
مردم ،یعنی قشرهای زحمتکشان ،طبقه کارگر ،و خرده بورژوازی به عهده دارند .بنابراین،
برنامههای اقتصادی  -اجتماعی حزب ما هنوز بعد از  ۷۰سال ،منطبق با شرایط کنونی،
با سمتگیری بارز به سوی نیروی کار و تولید ،در صدد محدود کردن نقش سرمایهها
و سوداگری خصوصی تنظیم شدهاند .آنچه که در مختصههای برنامه حزب ما در زیر
برجسته است این واقعیت است که ،عملی شدن چالشبرانگیز آنها مستلزم اقدامهای
همزمان و بههم پیوستهیی است که تنها با نقش محوری حکومتی دموکراتیک و شفاف ،و
ِ
پشتیبانی تودهها میتوانند تحقق پیدا کنند.
ِ
کلیدی برنامه اقتصادی مردمی
 .۱ویژگیهای

•مبارزه برای محو کامل سرمایهداری بوروکراتیک به وسیله شفافسازی و
پاسخگو بودن تمام نهادهای مدنی و دولتی؛
•محو نقش محوری فعالیتهای داللی و واسطهگری غیرتولیدی با بهکارگیری
سرمایههای خصوصی در جهت توسعه و رشد کشور ،و نه برعکس .اولین گامهای
اساسی در محو نقش محوری سرمایههای مالی خصوصی ،کوچک سازی حجم
سرمایههای خصوصی به صورت عام ،جلوگیری از تمرکز سرمایههای کالن
خصوصی و تغییر جهت دادن سرمایههای غیرتولیدی به سوی فعالیتهای
ِ
تولیدی ارزشافزا است؛
•نظارت شفاف نهادهای حکومتی بر بازرگانی خارجی در جهت توسعه و
ِ
ارتقاء نیروی کار ارزشافزا و پاسخ به نیازهای بنیادی
ثبات تولیدات داخلی و
شهروندان .به عبارت دیگر ،تعدیل نقش فعالیتهای وارداتی به عامل تکمیل
کنند ٔه بخش تولیدی در برآورده کردن احتیاجهای مصرفی جامعه ،با رعایت اکید
قانونهای مالیاتی و گمرکی در حفاظت و گسترش تولید ملی؛
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•شفاف سازی فعالیتهای سرمایههای خصوصی با ایجاد نهادهای قانونی مؤثر
و پاسخگو در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی و بهویژه تقلبهای مالیاتی.
هدف در اینجا تحمیل مالیاتهای کمرشکن به تمامی بخش خصوصی نیست،
بلکه ایجاد آنچنان سازوکاری (مکانیسمی) است که بر پایه آن بتوان فعالیت و
رقابت بخش خصوصی را شفاف کرده و از سوداگری آن بر پایه رانتخواری و
اِعمال فشار تنزلی بر ارزش نیروی کار قاطعانه جلوگیری کرد .به عبارت دیگر،
امکان رقابت سرمایهها در بازار فقط بر پایه ارزشافزایی از طریق تحول فنآوری
ِ
درآمد زحمتکشان ،واردات کاالها ،و تخریب
مجاز خواهد بود و نه از طریق تنزل
محیط زیست؛
ِ
ﻗﺎﻧﻮنی ﺣﺪاﻗﻞ درآمد و بازنشستگی ﺑﺮای تمام زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن،
•ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻛﺸﻮر؛
•فعالیت مستقل و کام ً
ال آزاد سندیکایی در جهت حفاظت از حقوق زحمتکشان
ِ
ارتقاء ِکمی و کیفی نیروی کار .شرکت مستقیم نماینده شاغالن در فرایند
و
تصمیمگیریهای نهادهای عمومی و خصوصی؛
•اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎ ِم ﻓﺮاﮔﻴﺮ و راﻳﮕﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاشتی و آموزشی در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر بر
مبنای نیاز هر شهروند؛
•حرکت به سمت جایگزین کردن در آمد نفت و گاز  -در حکم پشتوانه اصلی
هزینههای دولت  -با در آمد حاصل از تدوین و اجرای دقیق نظام مالیاتی مؤثر،
اختصاص دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازی ساختارهای راه ُبردی
(استراتژیک) کشور مانند :ترابری ،ارتباطات و فنآوری اطالعاتی ،بهداشت و
ِ
اجرای اکید گرفتن مالیاتها و شفاف کردن جمعآوری و هزینهکردن
آموزش.
مالیاتها؛
•تنظیم برنامهریزی توسعه کشور بر مبنای تحول تمام منطقهها و مشارکت مستقیم
شوراها و نهادهای محلی در حمایت برای برپا داشتن و تداوم نظام «فدرالیسم».
به عبارت دیگر ،فراهم آوردن زیرساختهای مادی الزم در راستای ایجاد برابری
واقعی سیاسی  -اقتصادی بین خلقهای کشورمان؛
•ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی وﺳﻴﻊ ملی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ امکانهای ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ِ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری
اﻣﻜﺎنهای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی ،ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
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ارزشافزا در راستای «ایجاد کار برای همه» در سطح کشور و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻴﻜﺎری
و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎری؛
•اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به «صندوقهای ثروت ملی» و مدیریت
حرفهای این ابزار در جهت ایجاد ثبات اقتصادی در برابر بیثباتی و تعرضهای
سرمایهداری جهانی .در اینجا تجربه برخی کشورهای دارای منابع سرشار
طبیعی در ایجاد «صندوق یاری ملی» (ان .اس .اف) ،توجهبرانگیز است .هدف،
ِ
کارگیری هر چه بیشتر نظارت ،و تحت الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با
به
سرمایهداری جهانی در جهت تضمین حاکمیت ملی ،ترویج سیاستهای مترقی
بینالمللی ،و حفاظت از منافع ملی است؛
•تغییر بنیادی در قانونهای ارضی با سهیم کردن مستقیم دهقان در مالکیت و سود
ِ
تولیدی ارزشافزا ،توزیع عادالن ٔه ثروت در
حاصل از آن ،باال بردن انگیزه کار
ِ
راستای برنامه ملی با هدف راه ُبردی (استراتژیک) کاهش واردات غذایی ،و
اعتدال در وابستگی کشور به بازار جهانی .منافع زحمتکشان شهر و روستا و
همین طور امنیت ملی کشورمان ایجاب میکند که ،یک بار و برای همیشه ،مسئل ٔه
زمینداران کالن بنا بر اصل منصفانه «زمین ِ
ازآن کسی است که برآن کار تولیدی
میکند» ،حل شود؛
•تدوین و اجرای دقیق قانون کار مطابق موازین بینالمللی در چارچوب فعالیت
صنفی مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقیم و مؤثر نمایندگان کارکنان در امور
ِ
اجرایی شرکتهای بزرگ خصوصی و نهادهای بخش عمومی؛
تصمیم گیری و
•گسترش فعالیتهای اقتصادی و تولید کاالها و خدمات مبتنی بر «کارفکری» با
قابلیت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلی .در این عرصه ،تجربه کشورهای
دیگر نشان میدهد که مشارکت بخش دولتی و خصوصی ،به ویژه سرمایههای
ِ
انتقال فنآوری و مدیریت مدبر) میتواند ترکیب
تولیدی خارجی (با تأکید بر
مؤثری را ارائه دهد؛
•ارزیابی دائمی موقعیت و توان اقتصادی کشور به قصد پیوستن به نهادها و
عهدنامههای منطقهای و جهانی مبتنی بر همکاری عادالنه و رعایت منافع ملی،
که میتوانند چارچوب الزم برای گسترش بازرگانی کشور فراهم آورند؛
ِ
انتقال فنآوری ،باال بردن توان تولیدات منطبق
•جذب امکانهای خارجی به منظور
با منافع ملی و قانونگذاری الزم در راستای جلوگیری از فرار سرمایههای کالن؛
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•تحول بنیادی اقتصاد روستا بر پایه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ از روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن
ﻛﺸﻮر .تشویق فعالیت سرمایههای کوچک درسطح روستاها برای پاسخگویی به
احتیاجهای محلی با در اختیار گذاشتن وام ،فن آوری ،شبکه ارتباطات و آموزش.
تجربه عملی کشور هند و چندین کشور در آمریکای التین نشان داده است که این
ِ
ارتقاء ذهنیت زنان در روستاها تأثیر بسیار مثبت
روش میتواند در تحول زندگی و
بگذارد؛
ِ
رﻳﺰی مدون سرتاسری برای ایجاد مسکن برای همه شهروندان از طریق
•برﻧﺎﻣﻪ
خانهسازی و محو فعالیتهای سرمایهداری کالن بر مبنای اجاره مکانهای
مسکونی.
 .۲برای پیشرفت و رش ِد اجتماعی

•تنظیم و توزیع عادالنه درآمد ملی از طریق ایجاد تناسب معقول و علمی میان دو
ِ
انباشت اجتماعی و مصرف در مجموعه اقتصاد ملی؛
بخش
•تدوین قانون مالیات متناسب با درآمد ،با هدف تنظیم عادالنه درآمد ملی؛
•برنامهریزی وسیع دولتی برای استفاده از همه امکانهای موجود در جامعه ،از
جمله امکانهای بخش خصوصی ،برای ایجاد کار در جامعه از طریق سرمایه
گذاری در بخش تولید ،و تالش برای از بین بردن بیکاری و نیمه بیکاری؛
•تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان ،متناسب با نیازهای
موجود در جامعه ،و ترمیم ساالنه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم در
کشور؛
•پرداخت کمک معاش به محرومان ،زحمتکشان ،و کارگران به طریقهای مختلف،
از جمله نظام یارانه مرکزی بر نیازمندیهای عمومی؛
•تهیه و تدوین قانون کار و تأمین اجتماعی دموکراتیک ،با مشارکت مستقیم
نمایندههای سازمانهای صنفی کارگران و زحمتشکان؛
•به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی برای کارگران واحدهای صنعتی،
کشاورزی ،تولیدی ،و خدمات؛
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•تأمین حقوق بازنشستگی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا؛
•ایجاد نظام فراگیر تأمین اجتماعی؛
•غیر قانونی کردن ِ
کار کودکان؛

•ایجاد امکانهای رفاهی و آسایشی برای سالمندان و از کار افتادگان؛
•مبارزه با مفاسد اجتماعی از جمله اعتیاد و فحشا؛
•دگرگون کردن ساختار فاسد اداری رژیم والیت فقیه ،و ایجاد نظام اداری
دموکراتیک ،بر اساس ضابطههای دقیق تقسیم کار صحیح اداری ،ترفیع بر
اساس آزمودگی ،سابقه خدمت و کیفیت کار ،و تجدید نظر در قوانین استخدامی
کشور؛
•حمایت همهجانبه دولت از روستائیان کشور ،برای بهبود وضع دهقانان ،از
طریق کمک همهجانبه به تعاونیهای روستائی ،پرداخت وامهای دراز مدت،
تأمین ماشین آالت ،بذر ،کود ،سمهای شیمایی ،و بهبود شرایط کار و زندگی
کشاورزان ،و شامل شدن قانون کار و بیمههای اجتماعی در مورد آنان؛
•تعیین نرخ عادالنه برای محصوالت کشاورزی از طریق نظارت مرکزی ،و بیمه
کردن این محصوالت .ایجاد امکانات برای آموزش حرفهای و تربیت کادر
ِ
ارتقاء سطح بهداشت و آموزش و
متخصص در امور کشاورزی ،و تأمین و
فرهنگ در روستاها؛
•توجه به مسائل ویژه دامداری و زندگی عشایری ،از جمله تأمین مرتع برای
تغذیه دام ،ایجاد مراکز پزشکی برای مبارزه با بیماریهای دامی ،ایجاد سیلو و
سردخانههای مجهز ،و اعطای وام و دیگر کمکهای دولتی به عشایر تهیدست و
فراهم آوردن زمینه برای اسکان آنان؛
•ایجاد و تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی در سراسر کشور و زیر
پوشش قرار گرفتن منطقههای محروم ،از طریق گسترش این خدمات ،و تأسیس
بیمارستانها ،زایشگاهها  ،آسایشگاهها ،و درمانگاههای سیار ،و توجه جدی به امر
ایجاد شبکه وسیع تربیت کادر متخصص پزشکی و بهداشتی .استقرار نظام بیمه
درمانی ،سوانح ،نقص عضو و از کار افتادگی ،بیکاری و فوت .تأمین حق بیمه
کارگران و زحمتکشان از حساب کارفرمایان و دولت؛
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•ایجاد و گسترش نظام آموزش اجباری و رایگان ،تا پایان دوران متوسطه در سراسر
کشور؛
•تکمیل و توسعه شبکه آموزش و پرورش ،و آموزش عالی در سراسر کشور.
برنامهریزی و سرمایهگذاری در گسترش آموزش عالی برای تربیت کادر متخصص
و علمی در امر مدیریت ،مهندسی و پزشکی .تأمین آموزش رایگان کودکان،
نوجوانان و جوانان ،در همه مرحلههای آموزش ،از کودکستان تا دانشگاه .تجدید
نظر در برنامههای آموزشی کشور و زدودن آثار مخرب و ارتجاعی عملکرد سران
رژیم والیت فقیه از نظام آموزشی کشور ،و ایجاد تسهیالت ،و پرداخت کمک
هزینه تحصیلی به دانشجویان خانوادههای کم درآمد؛
•ایجاد شبکه آموزش سراسری نوین ،یادگیری از راه دور ،به خصوص در عرصه
آموزش عالی ،با استفاده از فنآوری نوین از جمله شبکه سراسری رسانههای
گروهی از قبیل تلویزیون ،اینترنت ،و ایجاد موسسههای آموزشیای که نظارت
بر آن را عهده دار شوند؛
•برنامهریزی جدی و درازمدت مرکزی ،برای حل معضل مسکن در کشور ،و تمرکز
آن در دست بخش دولتی و تعاونی .تأمین مسکن مناسب برای زحمتکشان ،با
قیمت ارزان ،و کمک به خانه سازی انفرادی خانوادههای بدون مسکن ،از طریق
پرداخت وامهای دولتی؛
•ایجاد نهاد کارآمد و مرکزی برای حفظ محیط زیست ،و باال بردن آگاهی عمومی
در این زمینه؛
•پایه گذاری و گسترش صنعت ایرانگردی و جهانگردی (توریسم) ،با بهرهگیری از
روشهای نوین ،به منظور کسب درآمد ارزی برای کشور؛
•ارائه برنامه علمی و عملی برای گسترش فنآوری اطالعات و ارتباطات ،و
بهرهگیری الزم از فنآوری برای پیشرفت جامعه.
چ  -سیاست خارجی

حزب توده ایران معتقد به سیاست خارجیای مستقل در راستای حفظ استقالل و
ِ
خواهان :
امنیت کشور ،و در راه شکوفایی ایران است .بر این اساس ،حزب توده ایران
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•استقرار مناسبات دوستانه و برابرحقوق با همه کشورهایی است که استقالل و
تمامیت ارضی ایران را به رسمیت بشناسند و در امور داخلی کشور ما دخالت
نکنند؛
•انحالل پیمانهای نظامی در منطقه ،و پایان دادن به حضور نظامی نیروهای
خارجی در منطقه خلیج فارس ،و تبدیل این منطقه به منطقه صلح و عاری از
سالحهای کشتارجمعی است؛
•همکاری نزدیک با کشورهای در حال توسعه ،غیرمتعهد ،و نیز جنبشها 
ی
رهاییبخش ملی ،به منظور مقابله با زورگوییهای سرمایهداری جهانی و
انحصارها در تحمیل سیاستهای اسارت بار اقتصادی – اجتماعیای است که
اثرهای مخرب بر روند رشد اقتصادی  -اجتماعی میهن ما و این کشورها دارد؛
•مبارزه برای مردمی کردن (دموکراتیزه کردن) روابط بینالمللی ونهادها و
ارگانهای بینالمللی ،از جمله سازمان ملل متحد است .به گمان حزب توده
ایران ،نخستین گام در این عرصه ،شناسایی حقوق برابر برای همه کشورها ،و
پایان دادن به روابط غیرعادالنه ،و لغو حق «وتو» است؛
•انعقاد قرارداد و پیمان دوستی و همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر است.
ح  -فرهنگ ،شکوفایی علم و فن

زدودن مظاهر ارتجاعی و قرون وسطایی از جامعه ،سمت و سوی اساسی مبارزه
ِ
خواستار:
حزب ما را در این عرصه تشکیل میدهد و بر این اساس ،حزب توده ایران
ِ
احیای فرهنگ ملی خلقهای ساکن ایران ،و کوشش در راه شکوفایی ادبیات و
•
رشتههای گوناگون هنری ،و سنن ،آداب ،و رسوم مترقی خلقهای ایران است؛
• ِ
لغو تمام قوانینی است که مانع پیشرفت هنر موسیقی ،سینما ،نقاشی ،پیکره سازی،
تئاتر ،و مجموع هنرهای ملی ،است؛
•برنامه ریزی برای رشد همه جانبه علم و فن ،و استفاده از دستاوردهای انقالب
علمی و فنی ،برای تأمین خودکفایی از طریق تعمیم و گسترش استفاده از فن آوری
در زمینههای گوناگون است؛
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ِ
ایجاد موسسههای تخصصی  -پژوهشی ،در زمینههای گوناگون علمی ،و به
•
وجود آوردن امکانهای الزم برای باال بردن درجه تخصص و کاردانی کادرهای
علمی کشور است؛
ِ
تشکیل فرهنگستان علوم است؛
•

•کمک به تشکیل ساختارها ،و انجمنهای ادبی ،موسیقی ،و هنری است.
خ  -حفاظت از محیط زیست

حزب توده ایران مدافع سرسخت حفظ محیط زیست در ایران است .مبارزه با
سیاستهای نابخردانه حاکمیت کنونی در نابودی محیط زیست در ایران ،از جمله نابودی
جنگلها ،تخریب دریاچه ارومیه و تاالبها ،که باعث تغییرهای جدی جوی در میهن ما
شده است از جمله وظایف مهم و فوری همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران است.
*****
حزب توده ایران ،برنامه خود را که بازتاب شرایط رشد اجتماعی  -اقتصادی کشور ،و
آرمانهای ملی و دموکراتیک تودههای وسیع خلق در مرحله مشخص تاریخی کنونی است،
عرضه میدارد .حزب توده ایران ،همه اعضاء و هواداران خود ،همه قشرهای زحمتکش
و مترقی جامعه ،به ویژه و در درجه اول طبقه کارگر و متحدانش ،دهقانان تهیدست،
کارمندان ،پیشهوران جزء ،روشنفکران ترقیخواه و میهن دوست را فرا میخواند تا در
راه عملی کردن این برنامه ،به منظور دستیابی به آزادی واقعی ،استقالل ،صلح ،و عدالت
اجتماعی ،و همچنین گشودن مسیر حرکت به سمت جامعهیی نوین و دموکراتیک ،به
سمت سوسیالیسم ،جامعهیی عاری از بهره کشی فرد از فرد ،تالش ورزند.
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گزارش کمیته مرکزی حزب تودة ایران
به :ششمین کنگره
( مصوب ششمین کنگره حزب تودة ایران ـ بهمن ماه)1391

مصو بة

دوم

مقدمه

رفقای گرامی ،از برگزاری پنجمین کنگره حزب توده ایران («کنگره ارانی») نزدیک به
 ۹سال میگذرد .حزب ما در فاصله دو کنگره چندین نشست عادی و وسیع کمیته مرکزی
را برگزار کرده است که به جای خود رویدادهای کشور و جهان را ارزیابی و سیاستهای
حزب ما را بر اساس ضرورتهای روز تنظیم کرده است .رفقا خوب میدانند که ما در
این  ۹سال دوران پرحادثه و بحرانیای را در تاریخ ایران و جهان شاهد بودهایم که نیازمند
بررسی و باریکاندیشی جدی است .بر این اساس ،گزارش کمیته مرکزی به «ششمین
کنگره» بخشهای زیرین را دربر میگیرد:
1 .1بررسی تحولهای روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره ،و چشم انداز آینده؛
2 .2بررسی تحولهای روی داده در جهان در خالل دهه گذشته؛
3 .3گزارش فعالیتهای شعبههای گوناگون 1کمیته مرکزی؛
 .1بخش سوم گزارش کمیته مرکزی که فعالیتهای شعبههای گوناگون کمیته مرکزی را بررسی میکند
در این مجموعه از اسناد کنگره درج نشده است.

بررسی تحولهای روی داده در ایران در فاصله میان دو کنگره ،و
چشمانداز آینده
رفقا!
پنجمین کنگره حزب توده ایران در حالی برگزار شد که شش سال از تجربه «دولت
اصالحات» در میهن ما میگذشت و دولت خاتمی با دشواریهای زیادی روبهرو بود.
نابسامانیهای اقتصادی ،یورش و بحرانزایی مدام نیروهای ارتجاعی بهمنظور فلج کردن
کار دولت ،تسخیر مجلس شورای اسالمی از طریق برگزاری انتخاباتی که بخش وسیعی
از نیروهای دگراندیش و اصالحطلب اجازه شرکت در آن را نیافتند ،ادامه سیاستهای
غلط اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن ،از جمله مسئلههایی بودند که جامعه ما را با
بحرانی جدی روبهرو کردند .حزب ما در آن دوران با نگرانی تحولهای جاری کشور را
دنبال میکرد ،و نزدیک به دو سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال
 ،۱۳۸۴درباره خطرهایی که کشور و روند اصالحات را از سوی نیروهای ارتجاعی تهدید
میکند ،هشدار داد .در گزارش کمیته مرکزی حزب به پنجمین کنگره حزب ،از جمله آمده
است« :حوادث کشور به سرعت به سمت بحران همهجانبه و خطرناکی کشیده میشود.
حمالت وسیع مرتجعان حاکم در ماههای اخیر بر ضد نیروهای دگراندیش ،و خصوص ًا
نیروهای رادیکال در صفوف جنبش دانشجویی نشانگر تصمیم قطعی ارتجاع برای فیصله
دادن به روند اصالحات و بازگرداندن اوضاع به پیش از دوم خرداد  ۱۳۷۶است ...امروز
تیغ استبداد ،نه تنها نیروهای دگراندیش ،بلکه بخش وسیعی از نیروهای ملی ـ مذهبیای
که زمانی مؤتلف رهبران رژیم بودند را نیز هدف قرار داده است و نشانگر مرزهای روشن
طبقاتی مبارزه در میهن ماست .مبارزه طبقاتیای که در یک سوی آن استبداد حاکم ،یعنی
نمایندگان بزرگسرمایهداران تجاری و بورژوازی بوروکراتیک ،و در سوی دیگر آن
طبقات و قشرهای وسیع اجتماعی از کارگران و زحمتکشان گرفته تا خرده بورژوازی و
بخشهایی از سرمایه داری ملی کشور قرار دارد( »...مجموعه اسناد پنجمین کنگره حزب
توده ایران «کنگره ارانی» ،انتشارات حزب توده ایران).
موضوع اساسیای که حزب ما در آن دوران و ،دقیقتر بگوییم ،در تمامی دوران
«دولت و مجلس اصالحات» بر آن تأکید میکرد و همواره نگرانی خود را در زمینه آن
اعالم میکرد ،این واقعیت بود که ارتجاع حاکم و سیاستهای آن نه تنها با شعارهای
دولت خاتمی درباره «مردم ساالری» همخوانی و موافقتی نداشت و ندارد ،بلکه اساس ًا
دشمن سرسخت هرگونه حرکتی در جهت حاکم شدن مردم بر سرنوشتشان بوده و هست.
ارتجاع ،جنبش مردمی و عمق یافتن روند اصالحات سیاسی را خطری جدی برای ادامه
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حیات خود میدانست ،از این روی ،مصمم بود تا با تمام توان و امکانهایش ِ
راه ادامه این
روند را سد کند و ایران را به دوران پیش از خردادماه  ۱۳۷۶برگرداند .ما همواره بر این
عقیده بودیم  -و تجربههای هشت ساله دولت خاتمی نیز با قاطعیت بر این نظریه مهر
تأیید زد  -که بدون بسیج و حضور نیرومند مردم در صحنه مبارزه و شدت بخشیدن به
فشار بر ارتجاع حاکم ،نمیتوان به دوا ِم دولت ،مجلس ،و روند اصالحات ،در چارچوبی
که خاتمی و نیروهای هوادار او پیشنهاد میکردند ،امیدوار بود .ما در همان دوران و
در حالی که نیروهای ارتجاع تمام نیرو و امکانهایشان را برای باز پس گرفتن دولت
و مجلس بسیج کرده بودند ،اعالم کردیم« :امروز با قاطعیت میتوان گفت که تجربه
ششساله دولت خاتمی ،شکست نظریه امکان استحاله و اعتقاد به اصالح پذیری رژیم
والیت فقیه از باال ،شکست سیاست حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات پشت پرده با
حرم ندانستن مردم و شرکت ندادن آنان در تعیین سرنوشتشان،
ارتجاع ،شکست سیاست َم َ
و مهمتر از همه شکست این نظریه بود که در چارچوب رژیم والیت فقیه ،آن طوری که
زمانی خاتمی ،نبوی ،و دیگر رهبران جبهه دوم خرداد ابراز میکردند ،میتوان به آزادی ،و
ِ
تعدیل «مردم
جامعه مدنی دست یافت .عقیم ماندن تالشهای خاتمی و همفکران او برای
ساالر»[انه] سیاست ِ
های سرکوبگرانه و شکستن بن بست انحصار حاکمیت توسط
مشتی تاریک اندیش و مزدوران مسلح و نیمه مسلح آنان نشان داد که نمیتوان امیدوار بود
که مستبدان حاکم ،بدون مبارزه وسیع و سازمان یافته تودهای تن به خواست عمومی برای
دست کشیدن از انحصار و استبداد بدهند ...حزب ما با پرهیز از انحراف به راست ،یعنی
غلتیدن به این نظر که با خاتمی و سیاستهای اصالحطلبان حکومتی میتوان تغییرات
اساسی مورد نظر مردم را تحقق بخشید و همچنین انحراف به چپ ،یعنی انکار هرگونه
ِ
سودمندی حوادث دوم خرداد و روندی که در جامعه ما آغاز شده بود ،توانست سیاست
پیگیر و اصولیای را در زمینه آگاهی دادن به جنبش و تالش در راه بسیج نیروهای مترقی
و آزادی خواه در درون کشور به پیش ببرد( »...مجموعه اسناد پنجمین کنگره حزب توده
ایران «کنگره ارانی» ،انتشارات حزب توده ایران).
رویدادهای سالهای اخیر ،برگزاری انتخابات  ،۱۳۸۴و در پی آن کودتای انتخاباتی
ولی فقیه و سران سپاه پاسداران ،در جریان انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۳۸۸نه تنها
ماهیت عمیق ًا مردمستیز حاکمیت سیاسی کنونی را به نمایش گذاشت ،بلکه نشان داد که
جنبش مردمی برای رسیدن به خواستهای خود و استقرار آزادی ،دموکراسی ،و عدالت
اجتماعی ،با چالشهای جدیای روبهروست .در این جنبشِ ،
نبود سازمانیافتگی ،حضور
کمرنگ طبقه کارگر و زحمتکشان در اعتراضهای خیابانی به کودتای انتخاباتی ولی فقیه،
ِ
ِ
نکردن
نداشتن برنامهیی سیاسی ،واحد ،و روشن برای تغییر وضعیت حاکم ،و ارائه
و نیز
راهکارهای واقعبینانه بهمنظور دستیابی به آزادی ،عدالت اجتماعی ،و دوران پس از
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حاکمیت والیت فقیه ،به ارتجاع حاکم فرصت داد تا بر این جنبش عظیم اعتراضی ـ بررغم
حضور میلیونها ایرانی در گردهمآییهای اعتراضی در ماههای نخست پس از کودتای
ِ
خشن حرکتهای مردمی و دستگیریهای
انتخاباتی خرداد  ۱۳۸۸ـ غلبه کند و با سرکوب
گسترده رهبران و کادرهای سیاسی  -اجتماعی ،به حیات خود ادامه دهد.
ایران و دولت اصالحات

دوران هشت ساله دولت خاتمی ،با وجود همه ضعفها و کمبودها ،خصوص ًا در
عرصه ارائه سیاستهای اقتصادی  -اجتماعی به نفع زحمتکشان ،در مجموع توانست
زمینه ساز تحولهای مهمی در میهن ما گردد .تضعیف و محدود کردن عملکرد نیروهای
امنیتی ،بهویژه در پی جنایت تکان دهنده سازمان اطالعات رژیم و قتل فروهرها ،پوینده،
و مختاری ،دستگیری سعید امامی و افشا شدن ماهیت عمیق جنایتکارانه دستگاه
سرکوب رژیم والیت فقیه ،اگر چه نیروهای ارتجاعی را به سمت تقویت و بهوجود
آوردن ساختارهای موازی امنیتی راند ،ولی در عمل فضای محدودی را برای گسترش
فعالیت سیاسی -اجتماعی و سازمان دهی جنبش مردمی پدید آورد .رشد جنبش زنان،
جوانان ،و دانشجویان و همچنین جنبش کارگری ،و تالش در راه تشکلهای مستقل،
تأثیر مهمی در فضای سیاسی کشور برجای گذاشت و نیرویی بزرگ را به عرصه مبارزه
کشانید.
چشم اسفندیار عملکرد دولت خاتمی  -در همه این سالها  -تزلزل در به پیش بردن
اصالحات سیاسی ،و ادامه دادن به سیاستهای مخرب و نولیبرالی اقتصادی دولت
رفسنجانی ،در راستای منافع کالن سرمایهداری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک،
بود .ادامه این سیاستها ،نه تنها فقر و محرومیت در جامعه ما را تخفیف نداد ،بلکه
شرایطی را پدید آورد که نیروهای ضد مردمی و ارتجاعیای ،همچون احمدی نژاد ،در
آستانه انتخابات سال  ،۸۴با سردادن شعارهای عوامفریبانه در زمینه عدالت اجتماعی،
از جمله شعار« :گذاشتن پول نفت روی سفره مردم» ،توانستند بر موج نارضایتی قشرهای
زحمتکش بر اثر فشارهای کمر شکن اقتصادی و محرومیت روز افزون ،سوار شوند .کافی
است به گفته مجید یاورمند ،مدیرکل دفتر تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ،اشاره کنیم که :در آغاز دهه  -۱۳۸۰یعنی پس از سپری شدن دوره نخست ریاست
جمهوری محمد خاتمی -به دلیل ادامه سیاستهای نادرست اقتصادی بیش از  ۱۵درصد
از جمعیت ایران یعنی نزدیک به  ۱۰میلیون نفر از شهروندان میهن ما ،زیر خط فقر زندگی
میکردند .افزون بر این ،فقر و محرومیت بیسابقه و گسترده تأثیرهای عمیق اجتماعی با
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خود به همراه داشت که مهم ِ
ترین آن :رشد ناهنجاریهای اجتماعی ،از جمله رواج فحشاء
و اعتیاد گسترده در بین جوانان کشور بود .بر اساس آمار رسمی ارائه شده در آن سالها
(از جمله ،سخنان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری
اسالمی ۲۳ ،فروردین ماه  ،)۱۳۸۲در ایران دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر وجود
داشت.
بی توجهی به خواستهای اولیه زحمتکشان میهن ما ،تفرقه در میان نیروهای طرفدار
اصالحات و دولت خاتمی ،با نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری او،
پایههای حمایت اجتماعی از دولت خاتمی را تضعیف کرد و شرایطی مناسب برای اجرای
برنامههای ضد مردمی نیروهای طرفدار والیت فقیه و استبداد فراهم آوردِ .
نبود وحدت
عمل سیاسی و هماهنگی اجرایی در طیف گسترده نیروهای مدافع اصالحات و نیروهای
ِ
شدن تودهها از امکان بهوجد آمدن تغییرهای جدی
مترقی و آزادی خواه کشور ،مأیوس
ِ
در جهت بهبود شرایط سبب شد تا نیروهای ارتجاع بتوانند در نبود حضور نیرومند جنبش
مردمی و مدافع اصالحات با راحتی نسبی برنامههای خود را بهمنظور باز پس گرفتن
دستگاه دولتی ،با دخالت گسترده نیروهای امنیتی و سپاه ،به پیش ببرند .درنگ و کوتاهی
دولت خاتمی در رویارویی با دخالتهای سپاه ،نیروهای امنیتی ،و تقلبهای گسترده
طرفداران احمدی نژاد در ِ
دور اول انتخابات ،و باطل نکردن نتیجه آن ،پیامدهای مخربی
را به همراه داشت.
کمیته مرکزی حزب ما ،در اعالمیهیی که روز  ۳۱خردادماه  ،۱۳۸۴پیش از برگزاری
ِ
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ،منتشر کرد ،در ارزیابی شرایط دشواری که جامعه
ما با آن روبهرو بود ،از جمله نوشت« :انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در شرایط
و احوالی کام ً
ال غیر عادی و بی سابقهای برگزار شد .کودتای سازمان یافته نیروهای سپاه
پاسداران و بسیج ،زیر فرمان رهبر ،انتخابات را از مسیر خود خارج کرد و با ابطال رأی
میلیونها ایرانی شرایط را برای کامل کردن برنامهیی که ما از ماهها قبل درباره خطرات
آن هشدار داده بودیم ،یعنی یکدست کردن حاکمیت فراهم آورد .کم توجهی شماری از
نیروهای سیاسی  -اجتماعی کشور و برخورد احساسی در روزهای پیش از انتخابات
و پافشاری بر خودداری از رأی دادن به دکتر مصطفی معین و جدی نگرفتن خطری که
میهن و روند اصالحات را تهدید میکرد در کمال تأسف امروز آنچنان شرایطی را فراهم
آورده است که شماری از تحریم کنندگان و حتی مدافعان جبهه دموکراسی و حقوق
بشر هراسناک از استقرار حکومت طالبان شعار«حمایت از هاشمی» را به عنوان راه حل
باقی مانده در راه عقیم گذاشتن برنامههای رژیم عنوان میکنند .سکوت کامل دولت
خاتمی درباره عملکرد کودتاچیان و همچنین شتاب نیروهایی همچون جبهه مشارکت
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و مجاهدین انقالب اسالمی برای طرح موضع گیریهایی در دفاع از رفسنجانی ،در
حالی که ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین خواهان «رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و
تعویق دور دوم انتخابات» بود و کروبی ولی فقیه و خانواده او را به دست داشتن در این
کودتا متهم میکرد ،بی شک سئوال برانگیز و نشانگر اختالفهای جدی و تأسف بار در
سطح نیروهای اصالح طلب در مقابله با فاجعه است .این برخوردها در عین حال یادآور
سیاستهای نادرست و مخرب سازش و مماشات با ارتجاع حاکم است که ثمرهاش
همین دشواریهایی است که ما امروز در مقابل آن قرار گرفتهایم» (به نقل از «نامه مردم»،
شماره  ۳۱ ،۷۱۵خردادماه .)۱۳۸۴
مماشات دولت خاتمی و تن دادن به تقلبهای آشکار ولی فقیه و مزدوران او ،نه
تنها در نهایت به برگماری احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری منتهی شد ،بلکه برای
عملکرد ضد مردمیای که در انتخابات سال  ۸۸نیز عین ًا تکرار گردید ،چراغ سبزی بود.
حزب ما در این زمینه ،در اعالمیه باال ،ضمن نادرست دانستن عملکرد دولت و شماری
از نیروهای اصالح طلب ،از جمله اعالم کرد« :سید محمد خاتمی در بیانیهای که امروز
منتشر شد از جمله گفت« :در موقعیت خطیر کنونی ،از شما میخواهم که با استمرار
حضور آگاهانه و با رای باال ،رییس جمهوی در شأن ملت ایران انتخاب نمایید ».وی
همچنین مدعی شد که« :اینجانب با اتکا به قانون اساسی به ملت ایران اطمینان میدهم
که سالمت روند رأیگیری ،دغدغه و هدف اصلی من است و با جدیت این مهم را دنبال
خواهم کرد .دولت اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی رای و اراده ملت را به مخاطره افکند».
در پاسخ به این مدعیات باید گفت که تأسف در این جاست که دولت آقای خاتمی با
مماشات و تن دادن به قواعد بازی سیاسی حکومت والیی کار را به اینجا رساندهاند
و دوم اینکه اگر دولت خاتمی به قولهای خود در زمینه حراست از آرای مردم پایبند
بود امروز به جای انتشار این اعالمیه اعالم میکرد که انتخابات در دور اول مخدوش
بوده است و دولت او حاضر نیست دور دوم این انتخابات مخدوش را زیر فشار چکمه
پوشان ولی فقیه برگزار کند .آقای خاتمی چگونه میتواند قول سالمت انتخابات را بدهد
وقتی که همه مردم ما و جهان خالف آن را در شمایل تقلبهای آشکارای چند روز پیش
دیدهاند( »...همانجا)
با برگماری احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری ،دوران اصالحاتی که با حماسه
دوم خردادماه  ۱۳۷۶آغاز شده بود ،پایان یافت و ِ
روند بازگشت به محدودیتهای شدید
سیاسی ،اختناق ،و سرکوب خشن ،در ِ
ِ
گذاشتن دست نیروهای امنیتی و سپاه و
کنار باز
مافیای اقتصادی وابسته به «رهبری» در بهچنگ گرفتن شریانهای اقتصادی به ِ
طورکامل،
آغاز شد.
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مهمترین تحولها و روندهای اجتماعی  -اقتصادی در دوران دولت احمدی نژاد

رفقا!
بدون توجه به ماهیت و جهتگیری طبقاتی دولت برگمارده احمدی نژاد و نیروهایی
که این دولت منافع آنها را نمایندگی میکند ،نمیتوان تحولهای اجتماعی  -اقتصادی
ایران را در هشت سال اخیر بهدرستی درک کرد .حزب ما از همان ابتدای برگماری دولت
احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه  -در حالی که برخی نیروهای سیاسی تالش میکردند
چهرهیی «مردمی» و طرفدار تودههای محروم از او ترسیم کنند -با صراحت این دولت
مافیای سرمایه ِ
ِ
داری بوروکراتیک کشور و بهخصوص رهبری سپاه و نیروهای
را دولت
انتظامی که بخشهای بزرگی از فعالیتهای اقتصادی کشور را در کنترل خود گرفته
بودند ،معرفی کرد .عملکرد هشت ساله دولت احمدی نژاد و عمدهترین سیاستهای
اقتصادی -اجتماعیای که این دولت در این دوران درپیش گرفت این نظر را تأیید میکند
که ،دولت احمدینژاد نه تنها هیچ گامی در راه عملی کردن شعارهای عوامفریبانهاش
درباره «گذاشتن پول نفت بر سر سفره مردم» برنداشت ،بلکه در دوره زمامداری این دولت
دره عظیم میان فقر و ثروت عمق بیسابقهای یافته است ،و در نتیجه ،دهها میلیون ایرانی از
تأمین یک زندگی حداقل برای خود محروم شدند .بر اساس آمار رسمی ،در ِ
آمد حاصل
ِ
درآمد ساالنه
از فروش نفت در طول سه دهه اخیر ،بیش از  ۸۰۰میلیارد دالر بوده است.
ِ
ارزی در دوره دولت احمدی نژاد ِ ۲٫۵
درآمد ساالنه دولت خاتمی۴٫۳ ،
برابر میانگین
ِ
وزیری میرحسین موسوی ،و ِ ۵
برابر دوره رفسنجانی ،و ِ ۴٫۸
ِ
برابر
برابر دوره نخست
ِ
درآمد هنگفت ،میهن ما در
دوره  ۹ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است .با وجود این
اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقبماندگی دست و پنجه نرم میکنند.
آمارهای اقتصادیای که در سالهای اخیر منتشر شدهاند گواهی روشن بر نتیجه
فاجعهبار سیاستهای اعمال شده از سوی دولت و نیز واقعیتهای تکان دهنده کنونی
در میهن ماست .افزایش بیکاری از جمله پیامدهای سیاست «آزادسازی اقتصادی» است،
که شرایط دشواری را برای میلیونها ایرانی ،بهویژه جوانان کشور ،پدید آورده است .در
آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی  ۲۰۱۰میالدی سازمان ملل متحد ،نرخ بیکاری در
ایران  ۳۳درصد اعالم شده است .بر اساس گزارش ایلنا ۷ ،تیرماه « ،۱۳۹۱بازار کار در
سال  ۸۹وارد دور جدیدی از رکود شده به طوری که نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی
بیش از  ۶درصد افزایش داشته است ».ایلنا در ادامه ،به نقل از توکلی ،مینویسد« :در مورد
فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین  ۱۸۳کشور در سال  ،۹۱رتبه  ۱۴۴هستیم و سال
قبل  ۱۴۰و سال قبلتر در رتبه  ۱۳۲بودیم ،یعنی به انتهای لیست نزدیک میشویم ».فقر و
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محرومیت بی سابقه در دوران «بهترین دولت پس از دوران مشروطیت» [بهگفته خامنهای]
در تمامی سی و چهارسال گذشته پس از انقالب بهمن بیسابقه بوده است ،به طوری که
بر اساس اعتراف رئیس مرکز آمار ایران ،عادل آذر ،بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر
مطلق و نزدیک به سی میلیون ایرانی در زیر خط فقر نسبی به سر میبرند (به نقل از« :آفتاب
نیوز»۷ ،خرداد ماه .)۱۳۸۹

گزارش اداره ِ
آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ِ
ِ
برای
همچنین بر اساس
بهای کاالها و خدماتِ
ِ
شاخصهای ماهانه اقتصادی (فروردین ماه  ،)۱۳۹۰شاخصِ
مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد  ۲۴۹٫۲رسید و با فروپاشی صنعت و تولید و
رشد نرخ تورمِ ،
ِ
ِ
ِ
حقوق کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ
شاخص مزد و
رشد
کشور طی  ۵سال اخیر  ۳۳درصد کمتر از ِ
ِ
شاخص هزینههای زندگی بوده است .بر
رشد
این پایه کارنامه هشت ساله دولت برگمارده ولی فقیه ،کارنامه یک نهاد هم از نظر اخالقی
و هم از نظر سیاسی -اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز حتی با انتقاد گسترده
و روز افزون متحدان دیروزین خود روبهروست.
از دیدگاه نظری ،سیاستهای اقتصادی اعمال شده در سالهای اخیر را باید اجرای
ِ
«تقدیس بازار بی نظارت»،
خطوط کلی سیاستهای نولیبرالی و ورشکستهیی دانست که
ِ
تعدیل
حرکت از اقتصادی متکی بر تولید به اقتصادی متکی بر داللی و رانت خواری،
نیروی کار و تمرکز بی سابقه ثروت و نقدینگی در نزد بخش بسیار کوچکی از سرمایهداری
بزرگ تجاری و بوروکراتیک کشور -که اهرمهای قدرت سیاسی را نیز در چنگ خود به
ِ
اساس آن است.
انحصار گرفتهاند،
به گزارش جهان صنعت ۲۶ ،اردیبهشتماه  ،۱۳۹۱مدیر اداره سیاستهای اقتصادی
بانک مرکزی ،رقم نقدینگی سال  ۹۰را  ۳۵۲هزار میلیارد تومان اعالم کرد .جالب اینکه،
رقم نقدینگی بر اساس همین گزارش ،در سال  ۹۲ ،۱۳۸۴هزار میلیارد تومان اعالم شده
است .نکته تأملبرانگیز دیگر که توجه به آن اهمیت دارد این است که ،بخش عمده این
نقدینگی در چارچوب فعالیتهای تجاری و داللی متمرکز است و اثرهای مخربی بر
فعالیتهای صنعتی و تولیدی کشور دارد .به گزارش جهان صنعت۱۹ ،مردادماه ،۱۳۹۱
غضنفری ،وزیر صنعت ،خبر از کمبود نقدینگی در بخش تولید داد ،و گفت« :کمبود
نقدینگی واحدهای صنعتی ،حاد شده و باید آن را جدی گرفت ».وی هشدار داد که ،در
صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریعتر چارهاندیشی نشود،
این امر میتواند به مشکلهایی حاد تبدیل شود و جبران آن سخت خواهد بود.
ِ
تعدیل اقتصادی در کشور ما ،از دو دهه گذشته تا به حال ،زیر تأثیر این
برنامههای
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ِ
سازی قیمتها» به بهانه «هدفمند کردن یارانهها»،
الگوی نولیبرالی شکل گرفتهاند« .آزاد
یکی از نمونههای مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به صورت «شوک درمانی»
به اجرا درآمد .البته طبق روال معمول در کشورمان ،پیروی از نسخههای «اقتصاد آزاد»
نیز مانند انواع الگوبرداریهای دیگر ،به صورتی ناهمگون بوده است ،و منافع کالن و
انحصاری الیههای الیگارشی همواره در متن آن قرار داشته است .البته آنچه در کشورهای
پیشرفته سرمایهداری در حکم «بازار آزاد» تقدیس میگردد ،در سطح فعالیتهای
کالن  -بهخصوص در عرصه سرمایههای مالی -تنها نمادی کاذب است و «بازار» و
بسیاری از شاخصهای بنیادی آن از جمله قیمتها ،به شکلهای گوناگون دستکاری
ِ
تسلط سرمایه
میشوند« .بازار آزاد» در عمل مترادف است با «اقتصاد بی نظارت» زیر
کالن ،که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری میپردازد .امروز
ِ
تسلط مافیایی بورژوازی بوروکراتیک و سرمایهداری تجاری بزرگ بر حیات اقتصادی
کشور ،سد اساسی هرگونه ِ
تغییر سمتگیری به سوی عملی کردن نیازها و خواستهای
میلیونها ایرانی است که در دشوارترین شرایط محرومیت و ناهنجاریهای اجتماعی
زائیده از آن زندگی میکنند .تجربه هشت سال گذشته نشان داده است که ،نمایندگان
سیاسی  -نظامی این مافیای اقتصادی ،از ولیفقیه و وابستگان او تا دولت احمدی نژاد
ِ
کارگیری خشنترین شیوههای
و فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی ،مصمماند تا با به
ِ
تسلط انحصاری خود را بر حیات اقتصادی و اهرمهای سیاسی حاکمیت حفظ
سرکوب
کنند .برخوردها در هرم حاکمیت بر این اساس جنگ قدرتی است میان جناحهای مختلف
کالنسرمایهداری حاکم بر کشور برای بهچنگ آوردن منافع بیشتر و نه بهمنظور تغییری در
سمتگیری و سیاستهای کالن اقتصادی -سیاسی حاکمیت در راستای نیازهای جامعه
و مردم میهنمان.
ِ
ِ
سرنوشت رأی مردم
والیت مطلقه فقیه ،و
حاکمیت

رفقای گرامی!
حزب توده ایران بیش از بیست و دو سال پیش ،با ارزیابی شرایط مشخص اجتماعی،
اقتصادی ،و سیاسی ،و همچنین ترکیب طبقاتی حاکمیت ارتجاع ،شعار ِ
طرد رژیم والیت
ِ
شعار محوری خود اعالم کرد .همان طور که مطلعاید ،اعالم این شعار،
فقیه را در حکم
حزب ما را هم از چپ و هم از راست در معرض شدیدترین تهاجمهای تبلیغاتی قرار داد.
نیروهای چپرو اعالم چنین شعاری را پشت کردن ما به شعار سرنگونی رژیم جمهوری
ِ
توجیه استحالهپذیری رژیم دانستند ،و حزب
اسالمی و تالش حزب برای حرکت به سمت
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توده ایران را از جمله به «خاک پاشیدن به چشم تودهها» و «فریب و خیانت» متهم کردند.
رفقا حتم ًا به یاد دارند که ارائه این شعار از سوی حزب ما همچنین با واکنش شدید رژیم و
دستگاههای اطالعاتی آن نیز روبهرو شد .انتشار «نامه ا.ک» ،که دست ِ
پخت شکنجهگران
و سربازجوهای وزارت اطالعات رژیم بود ،در نشریه ضد تودهای «راه توده» ،با هدف
جلوگیری از فراگیر شدن این شعار در میان نیروهای اپوزیسیون و پراکندن شک و شکاف
ِ
توصیف این شعار به «خانمان برانداز» بودن ،همه تودهایها را
در صفهای حزب ما ،با
به قیام بر ضد حزب و کمیته مرکزی آن فراخواند ،و از جمله نوشت« :در مقابل سیاست
خانمان برانداز طرد والیت فقیه تنها یک راه وجود دارد :دفاع از انقالب» (به نقل از« :راه
توده» ،شماره  ،۲۴صفحه .)۱۲
حزب ما در سالهای گذشته و در نشستهای گوناگون حزبی ،از جمله در کنگرههای
سوم  ،چهارم ،و پنجم ،و همچنین در بسیاری از نشستهای کمیته مرکزی ،ماهیت طبقاتی
حاکمیت رژیم والیت فقیه را ،با تأکید بر اسلوب علمی ،ارزیابی کرد ،و نظریههای روشنی
دربارة ترکیب طبقاتی رژیم والیت فقیه و پایگاه طبقاتی آن یعنی :کالنسرمایه ِ
داری تجاری
ِ
ِ
انگلی رشدیافته در دستگاه دولتی و نهادیهای نیمه دولتی
بورژوازی بوروکراتیک -
و
ابراز داشته است .به اعتقاد حزب ما ،در جمهوری اسالمی روبنایی سیاسی با مضمونِ
ِ
محتوای این
دیکتاتوری مذهبی حکمفرماست .اصل والیت فقیه با پیامدهای مخرب آن
روبنا را تشکیل میدهد .پایههای فکری این «اصل» ،که هر روز از سوی مرتجعانی همچون
علی خامنهای ،جنتی ،مصباح یزدی ،و جز اینان ،مطرح میگردد و در حکم خط قرمز
ِ
بنیانی رژیم بر آن پا فشاری میشود این است که ،نظام والیت فقیه نظامی «الهی» است که
مشروعیت آن بر «اراده خدا» و «نماینده آن بر زمین» ،یعنی «ولی فقیه»  -علی خامنهای -
استوار است ،و تمامی مردم ما باید تابع این فرد ،یعنی «نماینده خدا» بر روی زمین باشند.
این دیدگاه معنا و عملکرد مشخص و روشنی در میهن ما داشته است و دارد .بر اساس این
دیدگاه ،یک فرد میتواند همه قانونها و ساختارهای موجود سیاسی و اقتصادی کشور ،از
جمله قانون اساسی جمهوری اسالمی ،را تغییر دهد و در ضرورت «تشخیص مصلحت
نظام و خدا» آنها را نقض کند.
مردم ایران در طول سی و چهارسال گذشته نمونههای تکان دهندهای از این عملکرد
استبدادی مطلق را مشاهده و تجربه کردهاند .ادامه جنگ خانمان سوز ایران و عراق ،حتی
پس از بیرون راندن نیروهای متجاوز از خاک کشور ،زیر شعار مخرب«:جنگ جنگ تا
پیروزی» و «جنگ تا فتح نجف و کربال» و به دستور ولی فقیه ،که میلیونها کشته و زخمی
و صدها میلیارد دالر خسارت اقتصادی به جای گذاشت ،با وجود مخالفت شدید اکثریت
جامعه و نیروهای سیاسی  -اجتماعی کشور تنها پس از شکست استراتژی نظامی رژیم و
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«نوشیدن جام زهر صلح» از سوی ولی فقیه ،متوقف شد .کشتار هزاران زندانی سیاسی با
زیر پا گذاشتن خشن قوانین قضایی جمهوری اسالمی  -که به اعتراض آیتالله منتظری،
نایب و جانشین ولی فقیه وقت ،منجر شد ،از نمونههایی دیگر از چگونگی عملکرد «اصل
والیت فقیه» و ماهیت عمیق ًا استبدادی و ضد انسانی آن است.
ما همچنین در سالهای اخیر نیز ،نمونههایی گوناگون از این عملکرد مخرب و ضد
مردمی این شیوه حاکمیت سیاسی در میهن مان را شاهد بودهایم .یادآوری برخی از این
عملکردها در اینجا ضروری است:
•صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه و سلب حق نمایندگان مجلس کشور از
بحث و تصمیمگیری در زمینه آزادی مطبوعات؛
•صدور فرمان خصوصیسازی وسیع در کشور بر خالف ن ِ
َص صریح قانون اساسی
و برخالف منافع زحمتکشان ،و بدون آنکه نهاد قانون گذاری کشور در این زمینه
نظری داده باشد؛
ِ
فرمان بستن مطبوعات منتقد کشور؛
•

•صدور حکم «منکوب و سرکوب» کردن خشن و خونین اعتراضهای دانشجویی؛
•کنترل کامل سیاست خارجی کشور و اعمال سیاستهای ماجراجویانه و تشنجافزا
در منطقه؛
•کنترل کامل سپاه ،بسیج ،وزارت اطالعات ،و نیروهای انتظامی کشور؛

•کنترل کامل سیاستهای کالن اقتصادی در راستای منافع کالنسرمایه ِ
داری
تجاری و بوروکراتیک ،و از جمله الغای «اصل  »۴۴قانون اساسی؛
•تحمیل کردن «نمایندگان ولی فقیه» در نهادها و شهرهای گوناگون کشور ،که
عم ً
ال اداره امور این نهادها و شهرها را در دست دارند؛
•صدور حکم اجرای کودتای انتخاباتی و پایمال کردن خشن و خونین رأی
ِ
ِ
جمهوری برگمارده،
تحمیل احمدی نژاد در مقام رئیس
میلیونها ایرانی بهمنظور
و دهها نمونه دیگر.
بر این اساس ،شعار طرد رژیم والیت فقیه از سوی حزب ما معنای دقیق ًا مشخصی
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ِ
حذف ساختار والیت فقیه از چارچوب نظام سیاسی کشور را خواستاریم ،و
دارد .ما
ِ
معتقدیم که ،با حفظ این ساختار اصل جمهوریت نظام سیاسی کشور ،که اکثریت قاطع
مردم ما به آن رای دادهاند ،بی ارزش و اعتبار خواهد بود .همان طور که نمونههای باال
نشان میدهد ،اصل والیت فقیه تضاد آشکار و حل ناشدنی با اصل حاکمیت مردم ،با
ِ
ِ
وجود قوه قضائیهیی
وجود مجلس برگزیده مردم ،و با اصل
اصل جمهوریت ،با اصل
مستقل دارد .تجربه سی و چهار سال گذشته ،چه در دوران خمینی و چه در دوران جانشین
او ،علی خامنهای ،چنین تضادی را بارها به اثبات رسانده است .بدینسان ،تصور اینکه
میتوان روبنای کنونی ،یعنی حاکمیت اصل والیت فقیه ،را در روندی استحاله بخشیده و
به ساختاری حامی منافع مردم بدل کرد ،خیال خام و آزمودن آزمودههاست .واقعیت این
است که ،بخش بزرگی از نیروهای ملی و مذهبی ،در کنار اکثریت قاطع مردم ما ،در طول
بیست سال گذشته ،با تجربه ملموس خود از زندگی نیز به همین درک نزدیک شدهاند ،و
از این روی حزب ما معتقد است که ،شعار ِ
طرد رژیم والیت فقیه در شرایط کنونی کشور،
همچنان باید شعار محوری مبارزه باشد .افزون بر این ،حزب ما راهکار اجرا و عملی
ِ
برپایی جبهه ضد استبدادی و ضد دیکتاتوریای وسیع،
شدن چنین شعاری را از طریق
ممکن میداند.
دخالتهای خارجی در ایران ،و مبارزه نیروهای مترقی و آزادیخواه

رفقای گرامی!
موضوع سیاست خارجی رژیم والیت فقیه در منطقه و جهان ،از جمله معضلهایی
بودهاند که حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادیخواه کشور در سالهای اخیر همواره
ِ
گرفتن سیاستهای ماجراجویانه و تنشآفرین در حالیست
با آن برخورد کردهاند .درپیش
که حضور مستقیم و بیسابقه نظامی کشورهای امپریالیستی در منطقه خاورمیانه را شاهدیم
که پیامدهای آن منافع ملی کشور را با مخاطرههایی جدی روبهرو کرده است .رفقا میدانند
که با باال گرفتن تشنج و خطر یورش نظامی دولت اسرائیل به ایران ،در هفتههای اخیر،
ما ضمن انتشار اعالمیهیی ،اقدام عاجل همه نیروهای مترقی جهان بهمنظور پیشگیری از
درگیریهای خطرناک نظامی در منطقه را خواستار شدیم .موضعگیریهای تحریکآمیز
و غیرمسئوالنه سران رژیم در زمینه انکار فاجعه نابودی میلیونها یهودی ،در جریان
حاکمیت فاشیسم در آلمان و شماری از کشورهای اروپایی ،سردادن شعار نابودی
کشور اسرائیل و دخالتهای خطرناک در امور کشورهای همسایه به قصد گسترش دایره
نفوذ سران ارتجاع ،از جمله عملکردهای مخرب و ماجراجویانهیی بودهاند و همچنان
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هستند که کشورمان را با مخاطرههای جدی سیاسی و همچنین دشواریهای روز افزون
اقتصادی روبهرو کرده است .یکی دیگر از عرصههای تشنجزا در رابطه با سیاستهای
جمهوری اسالمی ،ادامه برنامه غنی سازی اورانیوم و استفاده ایران از انرژی هستهای
بوده است و همچنان نیز هست .همانطور که میدانید ،حزب ما در این زمینه سیاست
روشن و مشخصی را دنبال کرده است .ما معتقدیم که ،حق استفاده صلحجویانه از انرژی
هستهای حق هر کشور مستقلی است ،و این امر ،به مذاکره یا اجازه گرفتن از سازمان ملل
و شورای امنیت آن نیازمند نیست .ما با پیوستن ایران به عرصه تولید سالحهای اتمی
مخالفیم ،و خواهان جهانی عاری از سالحهای کشتار جمعی و اتمی هستیم .خطری که
امروز خاورمیانه را به سبب وجود سالحهای کشتار جمعی و اتمی تهدید میکند نه از
سوی دولت ایران ،بلکه از سوی نزدیکترین متحدان امپریالیسم آمریکا ،یعنی اسرائیل  -با
صدها کالهک اتمی  -و پاکستان ،است.
ما در دو سال اخیر شاهد رویدادهای مهمی در کشورهای عربی خاورمیانه بودهایم.
منطقه از یک سو خیزشهای گسترده مردم جان به لب رسیده از استبداد و بیعدالتی
را شاهد بوده است ،و از سوی دیگر نیز زنگهای خطر در زمینه حضور مستقیمتر و
دخالتهای گستردهتر کشورهای امپریالیستی بهمنظور منحرف کردن حرکتهای مردمی
آن از مسیر ضد استبدادی و ضد امپریالیستیاش بهصدا درآمدهاند .از دخالت نظامی در لیبی
برای سرنگونی حکومت قذافی تا دخالت نظامی در بحرین ،از طریق حکومت ضدمردمی
و وابسته عربستان ،برای سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم این کشور ،ماهیت عملکرد
مخرب ،عوامفریبانه ،و درعینحال ضد مردمی کشورهای امپریالیستی در منطقه ما را به
روشنی به نمایش میگذارد .بدون داشتن درکی درست از ماهیت رویدادهای منطقه و
ِ
برپایی «خاورمیانه جدید» ،به
سیاستهای استراتژیک (راهبردی) امپریالیسم در جهت
خطرهایی که بر اثر دخالتهای امپریالیستی میهن ما را تهدید میکند ،نمیتوان پی برد.
ِ
گرفتن تنش میان جمهوری اسالمی
بنابراین درک از دخالتهای نظامی امپریالیسم ،باال
و دولت آمریکا ،و با توجه به اوضاع حساس کنونی منطقه و مسئلههای حاد جهانی ،از
جمله :بحران اقتصادی ،پیامدها و سرانجام آن ،نمیتواند نگرانی بهحق نیروهای میهن
دوست کشور و نیز نیروهای مترقی و هوادار صلح جهان را به همراه نداشته باشد .به
ویژه آنکه سیاستهای ماجراجویانه و تنشآفرین رژیم والیت فقیه میتواند بهانهها و
دستاویزهای الزم را به امپریالیسم برای اجرای توطئههایش فراهم آورد.
ِ
وابستگان
موضعگیریهای غیرمسئوالنه مقامهای ارشد سپاه پاسداران و شماری از
ِ
سردادن شعارهای بیپشتوانه و ضد منافع
ولی فقیه رژیم ،در طول سالهای اخیر ،به ویژه
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ملی کشور نظیر :بستن تنگه هرمز ،نه تنها به سود منافع ملی ایران نمیتواند باشد ،بلکه در
تحلیل نهایی به راهبرد (استراتژی) امپریالیسم در منطقه یاری میرساند .تجربه تاریخی
در منطقه ثابت میکند که ،سیاستهای ارتجاع همواره در خدمت هدفهای امپریالیسم
ِ
گواهی
بودهاند .بهعالوه ،در منطقه حساس و پراهمیت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس ،به
تاریخ ،واپسگرایی و تاریکاندیشی با منافع و سیاستهای امپریالیسم جهانی همسو و در
پارهیی از مهمترین عرصهها هماهنگ و درآمیخته بودهاند و هستند.
بنابراین ،هیچ نیروی ترقیخواه واقعیای چنین سیاستهایی را «مثبت» و «ضد
امپریالیستی» ارزیابی نکرده است و نمیکند .آنچه در باال گرفتن تنش میان جمهوری
اسالمی و آمریکا برای میهن ما نگران کننده است ،از دست رفتن موقعیتها و منافع ملی
کشور و در معرض خطر قرار گرفتن میهن ما از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدانش و
پردامنهتر شدن تحریمهای مداخلهجویانه اقتصادی خارجی است ،که فقط و فقط به سود
الیههای انگلی سرمایه ِ
داری ایران و کانونهای ثروت و قدرت در رژیم والیت فقیه است.
تحریمها تاکنون ،ضمن وارد آوردن صدمههایی جدی به اقتصاد ملی و توان تولیدی کشور،
فقر و تیره روزی گسترده تودههای مردم را موجب شده است که کارگران ،زحمتکشان شهر
و روستا ،قشرهای میانهحال ،صنعتگران ،و تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی را
ِ
اصلی معرکه تحریمهای امپریالیستی سپاه پاسداران است.
در بر میگیرد .یکی از برندگان
توجه به این نکته ضروری است که ،هر گونه تحریم مداخلهجویانه فقط به وضع حاضر
ایران محدود نخواهد ماند ،بلکه بار سنگین آن برای نسلهای آینده میهنمان نیز پیامدهایی
جدی دربر خواهد داشت .دامنهدارتر شدن تحریمها میتواند در عین حال زمینه ِ
ساز صادر
شدن قطعنامههایی جدید بر ضد ایران گردند که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به شورای
امنیت سازمان ملل ارائه میشوند .نباید نسبت به خطر آتش افروزیهای جدید کم بها داد.
حزب ما در طول این سالها همواره با قاطعیت مخالفت خود را با هرگونه دخالت
خارجی در امور داخلی میهنمان ابراز کرده است ،و نیز معتقد است که ،هیچ نیروی میهن
دوست و آزادیخواهی با مداخلههای خارجی ،از تحریمهای اقتصادی گرفته تا دخالت
ِ
ِ
ِ
بازگشت سلطنت
شمار
طرفداران اندک
نظامی در ایران ،نمیتواند موافق باشد .تنها
ِ
فروش کشور به امپریالیسم و استقرار
پهلوی ،یعنی سلطنتی که کارنامه سیاه آن در میهنمان
رژیم پلیسی ساواک بوده است ،و نیز کسانی که آمادهاند برای رسیدن به قدرت و ثروت
ِ
ِ
یافتن مداخلههای امپریالیسم آمریکا در ایران
دنائت هر سیاستی تن دردهند ،شدت
به
را خواهانند .بدیهی است که مبارزه و رویارویی با این سیاستهای مخرب و ضد ملی
بخش جداناپذیری از مبارزه مردم ما در راه رهایی کشور از زنجیرهای استبداد و استقرار
حکومتی ملی و دموکراتیک بوده است و همواره خواهد بود.
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ادامه و شدت یافتنِ مبارزه طبقاتی در جامعه ما ،و چشم اندا ِز آینده

رفقا!
امروز مبارزه طبقاتی سخت و بحرانیای در جامعهمان جاری است که در یک سوی آن
طبقه کارگر ،زحمت کشان ،دهقانان ،قشرهای گونهگون خرده بورژوازی ،و بخشهایی
از سرمایهداری ملی کشور قرار دارند ،و در سوی دیگر آن سرمایهداری بزرگ تجاری و
بورژوازی بوروکراتیک کشور است که تمامی شریانهای اقتصادی کشور را در انحصار
خود دارد .درک وجود این مبارزه حاد طبقاتی و در همان حال درک منافع طبقاتی و جایگاه
نیروهای سیاسی مختلف در این نبرد ،برای تعیین تاکتیکهای مبارزاتی ،انتخاب همراهان
و مخالفان جنبش مردمی برای رهایی میهن از چنگال استبداد ،امری حیاتی است .مبارزه
طبقاتی در جامعه ما ،اختراع کمونیستها و حزب توده ایران نیست ،بلکه واقعیت سخت
و سترگ وجود گروههای اجتماعی گوناگون با منافع مادی مشخص است ،که ُبعدها و
زاویههای آن را باید به دقت بررسی و تحلیل کرد تا بتوان راهکارهای عملی را برای پیشبرد
جنبش ارائه داد .تکیه بر این یا آن شخصیت اجتماعی -سیاسی ،بدون درک جایگاه آنها
در این مبارزه حاد طبقاتی ،و همچنین درپیش گرفتن سیاستها و شعارهایی که بدون
ِ
ِ
سطح سازمانیافتگی گروههای اجتماعی ذینفع در جنبش مردمی و یا نیازهای مهم و
درک
اساسی آن تنظیم میگردند ،جز بهتحلیل ِ
بردن نیروی جنبش و دلسردی مردمی که به صحنه
مبارزه آمدهاند ثمری نداشته است و نخواهد داشت.
حزب توده ایران معتقد است که ،میهن ما به تغییرهایی بنیادی در راستای اجرایی
شدن خواستهای «ملی -دموکراتیک» ،نیازمند است .این امر در کشور ما بهمعنای
ِ
ِ
دیکتاتوری روبنای سیاسی ،و برپا داشتن مبانی اساسی دموکراسی
تغییر کامل ماهیت
ِ
و آزادیها است .تغییر روبنای سیاسی استبدادی ،مخرج مشترک طیف وسیع طبقه و
قشرهای اجتماعی است ،و در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومت ملی و دموکراتیک
نیز خواهد بود .ما معتقدیم که ،در کنار این جنبه سیاسی دموکراتیزه کردن روبنای سیاسی،
نمیتوان جنبه «اقتصاد سیاسی» این مرحله و منافع و خواستهای بیدرنگ مادی تودهها
را در نظر نگرفت .زیربنای اقتصادی کشور ما بهطرزی گسترده زیر سلطه سرمایهداری
ِ
انگلی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک است .تمرکز این کالنسرمایههای ضد ملی و
ارتباطشان با هر ِم قدرت ،زاینده طیف رنگارنگی از عاملهای ضد دموکراتیک و ضد
اجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری کشورمان است .از این روی ،رویارویی با این
الیههای الیگارشی نمیتواند خارج از برنامه مرحله«ملی  -دموکراتیک» باشد .در غیر این
صورت ،تغییرها در روبنای سیاسی  -در بهترین حالت  -به تغییر در شکل و جابهجایی
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کانونهای قدرت محدود خواهد شد .این الیههای بورژوازی انگلی ،مخالف تغییرهای
بنیادی و ترقیاند ،از این روی ،افشا کردن ماهیتشان و مرزبندی کردن با آنها در راستای
دقیق کردن صفبندی شرکت کنندگان در جبهه وسیع ،ضروری است.
به گمان حزب ما ،در این مرحله رویارویی با سیاستهای نولیبرالیای که رژیم با هدف
گسترش شیوه تولید سرمایه ِ
داری غیرمولد و حفظ و افزایش غارتگری الیگارشها دنبال
میکند ،در دستور کار مبارزه طبقه کارگر و نیروهای چپ قرار دارد .به نظر ما آنانی که
میگویند اتحاد طبقه کارگر با دیگر طبقهها  -به هدف گذر به مرحله دموکراتیک  -به
ِ
کاهش نقش انقالبی طبقه کارگر منجر میشود ،اشتباه میکنند .این همان آموزه ذهن
ِ
انتظار لحظه پیروزی حرکت انقالبی ناب طبقه کارگر مانده
چپگرا است که تنها در
است ،و اهمیت رفورمها را رد میکند .این نوع برخورد مکانیکی چپ روانه هیچ گاه
ِ
ِ
روند اصالح طلبی اخیر کشورمان را درک کند ،و بنابراین ،آن را رد
نقش
نتوانسته است
کرده است.
حزب ما معتقد است که ،مبارزه طبقه کارگر و هدف استراتژیک ما ،یعنی گذر به مرحله
سوسیالیسم در بستر به وجود آوردن حکومت دموکراتیک در کشورمان ،از دوره گذاری
پرپیچ و خم و طوالنی عبور میکند .مضمون و مسیر این حرکت در مرحلههای مختلف،
ِ
ِ
برپایی مبانی مستحکم دموکراسی در راستای گسترش و تداوم
مسیر
به هر صورت ،از
ِ
عدالت اجتماعی خواهد بود .در اینجا اشتباه و درک غیر دیالکتیکی در تحلیل فعالیت
ِ
ضعف نظری در برخورد قاطعانه با دیکتاتوری ،و تکیه
سیاسی در زمینه مرحله گذار ،و
نکردن بر نیروی جنبش مردمی ،به دو صورت کلی بروز میکند :صورت اول ،گرایش
ِ
طیف راست و محافظهکار جنبش است ،که تکامل اجتماعی را به تغییرهای تدریجی و
ِ
ِ
بازتاب عملی این نظریه را میتوان به
جهش کیفی  -محدود میکند؛
رفرمیستی  -بدون
شکلهای متفاوت دید ،برای مثال :اصرار به کار سیاسی از باال ،یا مطلق کردن دموکراسی
انتزاعی و بی اعتنا بودن به منافع و مشکلهای مبرم تودهها ،محدود کردن تغییرها به
دیکتاتورمنشی رژیم بدون ِ
ِ
نفی والیتفقیه .صورت
رفرمهای روبنایی بهمنظور اصالح
دوم ،برخورد آنارشیستی و ماجراجویانه چپنما است که مسئله جهش را مطلق میکند،
ِ
سازش طبقاتی تلقی
و رفرم و فاز تغییرهای ِکمی را بی اهمیت میداند و آن را در حکم
میکند .این اشتباه چپروانه ،تدارک و کار تودهای و سازمان ِ
دهی آن در راستای ایجاد
ِ
برپایی جبهه وسیع را رد میکند ،و درکی
تغییرهای ِکمی بر پایه بسیج نیروهای مختلف و
ناقص و احساسی از مارکسیسم -لنینیسم درباره جهش یا تغییر انقالبی دارد.
حزب توده ایران ،در دهههای اخیر ،با چنین نیروها و آموزههای نظریای خط کشی
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مشخص خود را داشته است .حزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آن دسته از اصالحطلبانی
که صادقانه و شجاعانه برای تداوم جنبش و ِ
نفی اقتدارگرایی بر موضع خود پافشاری
میکنند ،دفاع کرده است و خواهد کرد .از سوی دیگر ،واضح است که در مقطعهای
مشخصی عملکرد رهبری جنبش «اصالح طلبی» ،زیر پایه نظری تئوریسینهای آن در باره
نحوه مبارزه ،و گریز از پیش کشیدن نقش مردم ،دچار نقصانهای اساسی داشته است ،و
فرصتهایی را هدر داد ه است .عقبنشینیهای بیموقع ،موضعگیری انفعالی ،اصرار
بر مبانی نامربوطی مانند «آرامش فعال» ،و اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی ،همگی،
برآمده از سیاست اشتباهی است که ضرورت شعار طرد والیت فقیه و تکیه به نیروی مردم
را در دستور کار خود نداشته است .به نظر ما ،از هر ظرفی میبایست به اندازه ظرفیتش
از آن انتظار داشت و انتظار باال تر از این ظرفیت عبث و تلف کردن نیرو است .از جانب
ِ
دادن نیرویی است که در
دیگر نیز نفی همان ظرفیت موجود و حتی محدود نیز از دست
شرایط کنونی برای جنبش کشورمان غنیمت است .باید توجه داشت که ،اصالحطلبان
نماینده طبقه و قشرهای مشخصی در جامعهاند که آنها نیز خواستار تغییرند .انتقاد سالم
و سازنده از خطمشی و نقصانهای عملکرد اصالحطلبان در مقام قویترین نیروی درون
ِ
ارتقاء سطح مبارزه است.
جنبش مردمی ،به طور مسلم امری ضروری و مفید در جهت
تالش در راستای حذف اصالحطلبان از جنبش مردمی به دلیل پایگاه طبقاتیشان و یا به
سبب اشتباههای تاکتیکی و مقطعی رهبریشان ،و یا تحمیل مبانی انتزاعی دموکراسی
مانند« :جمهوری سکوالر» به آنان ،کاری است بس عبث و خطا که هیچ کمکی به مبارزه
بر ضد دیکتاتوری حاکم نمیکند.
رفقا ،همانطور که در «طرح برنامه» ارائه شده به «کنگره ششم» نیز آمده است ،به گمان
حزب ما «جبهه وسیع ضد دیکتاتوری» ،ابزار الزم برای پیشبرد مبارزه کنونی و ایجاد
بسترهای مناسب برای تغییرهای بنیادین ،دموکراتیک ،و پایدار است .اگرچه از سویی
ضرورت ِ
عینی فراهم آمدن حداکثر نیرو حکم میکند که طیف وسیع نیروهای سیاسی و
ِ
اجتماعی ِ
فعال مخالف دیکتاتوری حاکم در این امر شرکت داشته باشند ،اما از سوی دیگر
ِ
مخالف رژیم بودن ،بسیار مهم است که جنبش مردمی ،برای سنجش موضعهای
غیر از
تاکتیکی و استراتژیکی نیروهای سیاسی اپوزیسیون معیاری داشته باشد.
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رفقا!
ما در  ۹سال گذشته ،رخدادهای مهم بینالمللیای را شاهد بودهایم که تأثیرهای
عمدهای بر روند موازنه نیروها در سطح جهان داشتهاند .بدیهی است که بررسی علمی،
مارکسیستی ،و راهکارجویانه تحولهای بغرنج میهنمان نمیتواند بدون توجه به تأثیر این
تحولهای مهم جهانی انجام شود« .کنگره پنجم» حزب توده ایران در شرایطی برگزار شد
که آمریکا و متحدان آن تجاوزگری آشکار نظامی به عراق و اشغال این کشور را با نقض
آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی آغاز کرده بودند .این ماجراجویی بیسابقه،
در شرایط بحران اقتصادی عمیق سالهای  ۲۰۰۳ -۲۰۰۱که اقتصاد ایاالت متحده و
پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری را در خود فروبرده بود ،و نرخ رشد اقتصادی آنها
را به زیر سطحی پائینتر از  ۲درصد تنزل داده بود ،شکل گرفت .حمله و تجاوز نظامی
به عراق ،فصل جدیدی از سیاست نظامیگری امپریالیستی را رقم زد که مشخصه ویژه و
چشمگیر دوره ریاست جمهوری جورج بوش[پسر] تا ابتدای سال  ۲۰۰۹بود.
دوره جدید بحران جهانی سرمایهداری که با سقوط بازار مسکن ایاالت متحده در مرداد
ماه سال (۱۳۸۶اوت  )۲۰۰۷آغاز شد ،در ادامه خود به بحران سیستم بانکی و مالی ،و
در مجموع ،بزرگترین بحران سیستم اقتصادی سرمایهداری جهانی از دهه  ۱۹۳۰تاکنون
تبدیل شد .این بحران سیستم مالی  -بانکی ،کشورهای سرمایهداری را به شدت زیر تآثیر
قرار داد و به ورشکستگی شماری از بزرگترین بانکهای مشهور منجر گردید .هنوز هم
این بحران در وسیعترین سطح ادامه دارد و میتواند با احتمال ورشکستگی اقتصاد ملی
برخی کشورهای اتحادیه اروپا ،و در ُبعدهای بسیار گستردهتر ،کشورهای سرمایهداری
پیشرفته را با رکود عمیق و بسیار طوالنیای روبهرو کند .نکتهیی که در این زمینه شایان
توجه است این موضوع است که ،این دوره از بحران سرمایه داری ،درعینحال ،با
ِ
گیری مبارزه نیروهای ترقیخواه و زحمتکشان جهان بر ضد جنگ و نظامیگری و
اوج
سیاستهای کشورهای امپریالیستی که سعی دارند هزینه و بار اصلی بحران اقتصادی
بیسابقهشان را به دوش طبقه کارگر و محرومترین قشرهای اجتماعی منتقل کنند ،همراه
بوده است .این مقاومتها و مبارزههای تودهای بر ضد سیاستهای سرمایه انحصاری،
در شکلهایی متنوع و نو ،همچنان ادامه دارد.
پس از عقبنشینیهای نیروهای چپ و مترقی در سالهای اول دهه  ۱۹۹۰و در
مقابل تهاجم گسترده تبلیغاتی برپایه خصومت طبقاتی و ایدئولوژیک رسانههای عمومی
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زیر نظارت نظریه پردازان امپریالیسم ،در دو دهه اخیر ،هم اکنون نشانههایی جدی و
امیدوارکننده از تجدید آرایش نیروهای اجتماعی در همه نقاط جهان به چشم میخورد.
ِ
گیری
یکی از نشانههای بارز و مهم این تغییر توازن اقتصادی  -سیاسی جهانی ،شکل
ساختارهای اقتصادی بینالمللیای نوین و قدرتمند مانند پیمان «شانگهای» و گروه
کشورهای «بریکس» (متشکل از :برزیل ،روسیه ،چین ،هند ،و آفریقای جنوبی) و آغاز
فعالیتهای موثر جنبش کشورهای غیر متعهد است .نکته دیگر اینکه ،در همین سالها
ما شاهد روند نیروگیری و گسترش نفوذ جریان ترقیخواه ،عدالت طلب ،و طرفدار
سوسیالیسم در کشورهای آمریکای التین بودهایم که به تغییر چهره سیاسی آمریکای
جنوبی انجامیده است.
در طول این دوره پرحادثه ،کمیته مرکزی حزب توده ایران و ارگانهای مسئول ،با
ِ
گیری رخدادها و ارائه تحلیل درباره مهمترین تحولهای سیاسی در جهان بر پایه
پی
بینش علمی مارکسیستی  -لنینیستی و از طریق همکاری نزدیک با حزبهای برادر
و متحدان طبیعی زحمتکشان و طبقه کارگر میهنمان ،سعی به موضعگیری و اعالم
این موضعگیری کردهاند .برداشتهای سیاسی و تحلیل اساسی حزبمان در رابطه با
عمده ِ
ترین این تحولها ،در گزارشهایی که به پلنومهای کمیته مرکزی و دیگر جلسههای
ارگانهای مسئول حزبی ارائه شدهاند ،ارزیابی و باریکبینی شدهاند .در گزارشی که پیش
روی رفقای شرکت کننده در کنگره ششم حزب توده ایران قرار دارد سعی شده است به
مهمترین رخدادها و ارتباط منطقی آنها با یکدیگر توجه شده است.
اقتصاد جهان و بحران سرمایهداری

اگرچه امپریالیسم با حمله نظامی به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور در
سالهای نخست دهه  ۲۰۰۰و باز فعال کردن انحصارهای اسلحه سازی و بخشهایی از
اقتصاد که در رابطه با آن هستند ،سعی کرد که بر بحران ناشی از رکود اقتصادی سالهای
 ۲۰۰۳-۲۰۰۱غلبه پیدا کند ،اما شروع بحران عمیق مالی و اقتصادی در نیمه دوم سال
ِ
صحت تجزیه و تحلیل کنگره پنجم حزب در رابطه با اقتصاد جهانی ،مشخصههای
،۲۰۰۷
سرمایهداری جهانی ،و گرایشهای توسعه آن در خطوط کلی و در جریان تحولهای
سالهای اخیر را به روشنی به اثبات رساند .بحران حاضر ادامه و اوجگیری بحرانهایی
است که از سالهای میانی دهه  ۱۹۹۰در جریان بوده است ،و در تحلیل کنگره قبلی حزب
نیز به روشنی مورد اشاره قرار گرفتند .این بحران را میبایست محصول عملکرد همزمان
و مرکب دو بحران سرمایه داری دانست :بحران اضافه انباشت سرمایه که از دهه  ۱۹۷۰به
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رشد گرایشهای نو لیبرالیسم اقتصادی و فعالیتهای سوداگرانه غیرمولد و پرریسک در
اقتصاد انجامیده است ،و همچنین بحران اضافه تولید سرمایه داری که در جریان سقوط
اقتصادهای موسوم به «ببرهای اقتصادی» در کشورهای جنوب شرقی آسیا در سالهای
 ۱۹۹۷و  ۱۹۹۸و سپس سقوط بازار سهام فرآوردههای کامپیوتری و الکترونیکی مدرن
موسوم به «بحران داتکام» در سالهای  ۲۰۰۳ -۲۰۰۱انجامید .ولی بحران بیسابقه
کنونی که پس از گذشت  ۵سال هنوز اقتصادهای پرقدرت اروپا و آمریکای شمالی را
در چنگال خود میفشارد ،نمایشگر ناتوانی سرمایهداری از حل برخی تناقضهای
سیستماتیک و خالص کردن خود از نارساییهای اساسیای است که قابلیتهای آن را
زیر عالمت سئوالی جدی قرار داده است .جنبههای مالی ،بانکی ،و اقتصادی بحران
کنونی ،و اینکه کشورهای پیشرفته سرمایه داری نتوانستهاند اثرهای مخرب آن را با تمامی
کوششها و سرازیر کردن هزاران میلیارد دالر و تغییرهای بیسابقه در ساختارهای بانکی
و الگوهای عملکرد آنرا مهار کنند ،نمایشگر تضادهای ساختاری و سیستماتیک بودن این
بحران است .ناتوانی حل و یا تخفیف این بحران در طول پنج سال گذشته ،بازتابی است از
محدودیت تاریخی نظام سرمایه داری.
واقعیت این است که ،در دو دهه گذشته و حتی در شرایط ادامه بحران کنونی ،تمرکز
سرمایه و ثروت بهطور بیسابقهای از طریق سیاستهای هماهنگ دولتهای قدرتمند
سرمایه داری جهان تنظیم و کنترل میشود .این روند بر پایه تحمیل«مصالحه واشنگتن»
با سرعت دادن به رقابت و گسترش عملکرد «بازار آزاد» ،و کوچک سازی دولتها و
محو قوانین ملی ،تسلط بر اقتصادهای ضعیفتر بر پایه همهجانبه شدن نقش بانکها
و شرکتهای فرا ملی در چارچوب «جهانی شدن» گسترش مییابد .این شرکتهای
خصوصی ،در پایان دهه نخست قرن  ،۲۱نزدیک به  ۷۰درصد تجارت جهان را در
ی از برخی از دولتهای
انحصار خود داشتند ،و بعضی از آنها بهلحاظ توان اقتصاد 
جهان قویتر بودند.
با گسترش بیسابقه نقش سرمایههای مالی و باال گرفتن فعالیتهای سوداگرانه و
«کازینویی پرریسک» ،اقتصاد جهان تغییر جهتی بارز در حرکت حجم عظیمی از سرمایهها
ِ
کالن سریع ،از عرصه تولید سازنده به سوی
را شاهد بود که در جستجوی سودهای
فعالیتهای انگلی در بازارهای مالی جهان روی آوردند .از جمله چنین فعالیتهایی،
به فعالیتهای مالی به غایت انگلیای مانند انواع مشتقهای مالی  -نوعی شرط بندی
بر ارزش آینده کاالها و نرخ ارز  -میتوان اشاره کرد .بدین ترتیب در بازارهای مالی و
بانکها نیز اوراق معامالت محصوالت صنعتی ،کشاورزی ،و مواد اولیه مدتها قبل از
تولید به وسیله ابزاری مانند «آپشن» خرید و فروش میشوند .در بازار تجاری سنتی ایران
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نیز نوع ابتدائیتر این معامله به نام «سلف خری» مرسوم بوده است .این روند غالب در
اقتصاد سرمایهداری جهانی ،بسترساز مافوق سودهای کالنی بوده است که به صورت
خصوصی کسب میشوند ،ولی در صورت باخت ،هزینه به شهروندان ،و در عمل ،به
زحمتکشان منتقل میگردد .به موازات این فرایند در کشورهای پیشرفته سرمایهداری،
رشد سرطانی فرهنگ مصرفگرایی بر پایه اعطای اعتبارات بانکی بیرویه ،وامهای
مسکن بدون پشتوانه ،و کارتهای اعتباری ،در سه دهه اخیر اقتصاد جهانی را به مرور با
بیثباتیای بیسابقه روبهرو ساخته است.
رشد نقش و تسلط سرمایههای مالی در سالهای اخیر ،در چارچوب «جهانی شدن» و
گردش آزاد سرمایهها بدون هرگونه مانع ،و ایجاد نیاز مصنوعی برای کارتهای اعتباری
و دستیابی آسان به اعتبارهای بانکی برای قشرهای متوسط و حتی الیههای فرودست
ِ
عملکرد خارج از منطق مالی و هرج ومرجآفرین سیستم سرمایهداری را سرعت
جامعه،
و شدت بخشیده است .این پدیده در سال  ۲۰۰۷به عامل مهمی در بی ِ
ثباتی سیستم
پولی و بانکی و سقوط بازارهای سهام تبدیل گردید .بحران اقتصادی جهانی حاضر ،که
تحلیلگران اقتصادی آن را بزرگترین و عمیقترین بحران ساختاری سرمایهداری بعد از
سالهای  ۱۹۳۰ -۱۹۲۹ارزیابی میکنند ،پس از  ۵سال هنوز در اوج مرحله تخریبی خود
است .اقتصادهای کشورهای سرمایهداری یا در رکود عمیق و ادامهدار بهسر میبرند و یا
با نرخهای رشد بسیار نازل زیر  ۲درصد و حتی منفی ،دستوپا میزنند .در دی ماه سال
گذشته ،گزارش «وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز  »۲۰۱۲که از سوی سازمان ملل
متحد منتشر میشود ،فاش کرد که میزان رشد اقتصادهای آمریکا ،اتحادیه اروپا ،و ژاپن،
در سال  ۲۰۱۲فقط  ۱٫۵درصد خواهد بود و احتمال رکود مجدد و عمیق کشورهای
پیشرفته سرمایه داری بسیار جدی است .این گزارش فاش کرد که ،نرخ رشد ساالنه اقتصاد
جهانی که در سال  ۲۰۱۰چهار در صد بود ،در سال  ۲۰۱۱به  ۲٫۸درصد کاهش یافته
است.
بحران مالیای که در سالهای  ۲۰۱۰-۲۰۰۹برخی از مشهورترین بانکها و
موسسههای مالی خصوصی جهان نظیر «لیمن برادرز» را ورشکسته کرد و بخشی بزرگ
از سیستم بانکی کشورهای غرب را در معرض سقوط قرار داد ،نادرست بودن نظریه
تئوریسینهای سرمایهداری در زمینه توان بانکها و موسسههای مالی بزرگ در نظارت،
تنظیم ،و مدیریت بازارهای سرمایهداری را به اثبات رسانید .دولتهای کشورهای
امپریالیستی برای غلبه بر این بحران مهلک ،به تزریق بستههای کمکهای ِ
مالی چند صد
میلیارد دالری به بانکهای خصوصی از محل خزانههای ملی ،بدون نگرانی از پیامدهای
تخریبی این سیاستها بر ضد منافع اکثریت مردم ،اقدام کردند .درحالیکه کارشناسان
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اقتصادی مستقل مسئولیت بحران فلج کننده اقتصادی را به ِ
طورمشخص به بانکها و
موسسههای مالی سرمایهداری نسبت میدهند ،دولتهای سرمایهداری به موازات تزریق
صدها میلیارد دالر به ذخیره بانکها ،عم ً
ال زحمتکشان و طبقه کارگر را به پرداخت
هزینههای این بحران متعهد کردهاند و سیاستهای ریاضت اقتصادیای بیسابقه و خشن
را بهکار گرفتهاند.
هجوم به سیستم رفاه اجتماعی ،کاهش حقوق بازنشستگی ،کاهش بودجه ادارهها و
موسسههای دولتی ،و تقلیل خدمات اجتماعی ،به بیکاری میلیونها کارمند و کارگر بخش
عمومی منجر شده است .این درحالیاست که مدیران عامل بانکهای بزرگ ،مسئوالن
اصلی ایجاد بحران مالی ،حقوقهای میلیونی و بستههای پاداش نجومی دریافت میکنند.
در پیش گرفتن سیاستهای ریاضت اقتصادی به عوض سیاستهای مبتنی بر رشد
ِ
مزمن میلیونها کارگر و کارمند ،بهخصوص جوانان
اقتصادی ،مسئله بیکاری درازمدت و
کشورهای سرمایه داری ،را به کابوسی واقعی تبدیل کرده است.
رفقا!
همانطور که میدانید پیامدهای بحران اقتصادی کنونی در کشورهای جنوب اروپا
فاجعهآمیز بوده است .اقتصاد و سیستم مالی برخی از کشورهای حوزه یورو در اتحادیه
اروپا ،در نتیجه بحران کنونی بهشدت بیثبات شده است .در زمستان  ،۱۳۹۰سیستم
بانکی یونان بار دیگر در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و این امر به سقوط دولت منتخب
این کشور انجامید .بانک مرکزی اروپا تاکنون با اختصاص دادن صدها میلیارد یورو سعی
کرده است از سقوط سیستمهای بانکی یونان ،ایرلند ،پرتغال ،و اسپانیا جلوگیری کند.
تحمیل برنامههای ریاضت اقتصادی بر این کشورها ،کاهش یکباره و شدید دستمزدها،
مقرریهای بازنشستگی ،و حمایتهای تأمین اجتماعی ،انقباض شدید اقتصاد ملی
آنها را به دنبال داشته است .از یک سو بیکاری ،کاهش و گاهی قطع خدمات عمومی
و تنزل سیستمهای خدمات اجتماعی ،زحمتکشان را به فقر و فالکت کشانده است ،و از
سوی دیگر استقالل سیاسی کشورهای بحران زده -به دلیل تحمیل سیاستهای مالی،
اقتصادی ،و اجتماعی  -از سوی نهادهای سهگانه اتحادیه اروپا «ترویکا» [بانک مرکزی
اروپا ،صندوق بینالمللی پول ،و اتحادیه اروپا] عم ً
ال نقض شده است .در خردادماه
 ،۱۳۹۱کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردند که با ایجاد یک سیستم واحد مالی -بانکی
سعی به اعاده ثبات «یورو»  -واحد پولی اتحادیه اروپا -کنند.
بحران اقتصادی بیسابقه کنونی ،بیکاری را به معضلی همهجانبه تبدیل کرده است که
همه کشورها و منطقههای جهان را زیر تأثیر خود قرار داده است .بر پایه ارزیابی «جهان
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کار» (نشریه «سازمان جهانی کار» ،ماه مه  ،)۲۰۱۲براساس آمارهای رسمی ،در سالهای
اخیر ،بیش از  ۲۰۰میلیون نفر بیکارند ۷۵ .میلیون تن از آنان جوانان بیکارند .شمار واقعی
بیکاران مطمئن ًا از این ارقام رسمی بسی فراتر است .نرخ بیکاری در ایاالت متحده آمریکا
در بین سالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۲دو برابر شد و در حال حاضر نزدیک به  ۹درصد نیروی
کار را دربر میگیرد .شمار بیکاران در اتحادیه اروپا  ۲۵میلیون نفر است .در اسپانیا ،در
بهار  ،۲۰۱۲نرخ بیکاری ۲۴٫۴درصد و در میان جوانان  ۵۱درصد بود .در سال ۲۰۱۱
نرخ میانگین بیکاری در کشورهای توسعه یافته جهان نزدیک به  ۸٫۶درصد بود.
جنگ افروزی و نظامی ِ
گری امپریالیستی

ِ
درستی ارزیابی «کنگره پنجم» حزب را مبنی براینکه
بررسی تحولهای دهه گذشته،
منافع امپریالیسم جهانی و در رأس آن امپریالیسم آمریکا با جنگ و نظامیگری گره خورده
است ،تائید میکند .بحران جهانی سرمایهداری و تضعیف اقتصاد آمریکا و متحدان آن
در اتحادیه اروپا ،با ادامه بیوقفه مانورهای تهاجمی و نظامیگری امپریالیسم همراه
بوده است .در چنین شرایطی امپریالیسم آمریکا ،با درپیش گرفتن سیاستهایی مبتنی بر
نظامیگری و تجاوزگری ،سعی میکند نفوذ خود در منطقههای مهم استراتژیک جهان
حفظ کرده و سلطهاش را بر آنها بگستراند .یکی از عمدهترین ابزارهای ایاالت متحده
در اعمال سلطه امپریالیستی بر جهان و ادامه «نظم نوین جهانی» بر پایه بهرهکشی و
تجاوزگری ،پیمان تجاوزگر «ناتو» است .در دو دهه اخیر ساختارها و برنامه عمل پیمان
ناتو با هدف تبدیل آن به پیشقراول تهاجمهای امپریالیستی در سراسر جهان ،مورد تجدید
نظر قرار گرفتهاند .تغییرهای مهم در اساسنامه ،حیطه عمل ،و ساختارهای فرماندهی
ِ
توجیه عملکرد آن در مقام نیروی نظامیای هماهنگ با تصمیمهای
پیمان ناتو ،و حتی
سازمان ملل در نشستهای ساالنه آن در سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱را باید در این راستا
دید .آمریکا و متحدان اروپایی آن سعی دارند که توسعه پیمان ناتو را در حکم بازوی نظامی
سرمایه داری برای مقابله با جنبشهای مردمی و کشورهای مستقل و ترقیخواه در سراسر
جهان به پیش برند.
باید توجه کرد که ،کشورهای عضو پیمان ناتو در آغاز حیات این پیمان تجاوزگر در
سال  ،۱۹۴۸عمل خود را بر پایه مادههای  ۵۱و  ۵۲منشور سازمان ملل متحد توجیه
میکردند .نه در منشور سازمان ملل و نه در قطعنامه پایهگذاری پیمان ناتو حق هیچگونه
مداخله نظامیای در کشورهای دیگر به آن داده نشده است .در ماده  ۴قطعنامه بروکسل به
صراحت قید شده بود« :در صورتی که یکی از امضا کنندگان مورد تجاوز مسلحانه قرار
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گیرد دیگر امضا کنندگان بر اساس ماده  ۵۱منشور سازمان ملل متحد ،با تمام وسایلی
که در اختیار دارند ،نظامی و غیر آن ،به کشور مورد تجاوز یاری کنند و بال فاصله باید به
شورای امنیت سازمان ملل اطالع دهند تا تصمیمهای الزم از سوی آن شورا اتخاذ شود».
آنچه در دهه مورد گزارش بارها در مقابل انظار بینالمللی تکرار شد اینست که،
امپریالیسم در تحلیل نهایی برای ادامه هژمونی سیاسی -اقتصادی خود در جهان ،برای
ایجاد و گسترش بازارها ،و برای دست یافتن به منابع مواد خام و انرژی همواره به قدرت
نظامی خود اتکا کرده است .در حقیقت جنگ و تسلط طلبی را نمیتوان از ماهیت
سرمایهداری جهانی جدا کرد .امپریالیسم از یک سو از جنگ برای تأمین تسلط بر بازارهای
جدید و منابع مواد خام و از جمله انرژی بهره میگیرد ،و از سوی دیگر با تضمین ادامه
تولید تسلیحات فوق مدرن و گسترش تولید آنها از طریق جنگ و ایجاد تشنج در جهان،
بخشی از سامانیابی اقتصاد سرمایه داری است .اینکه کشورهای قدرتمند سرمایهداری در
مقاطع اوجگیری بحران اقتصادی در یک قرن گذشته به جنگهای فاجعهبار منطقهای دامن
زدهاند ،تصادفی نیست .سرمایهداری جهانی و به ویژه محفلهای حاکمه ایاالت متحده
آمریکا در سالهای آغازین قرن بیست و یکم ،برای غلبه بر رکود اقتصادی این سالها ،به
جنگ افروزی و گسترش تشنج در جهان نیاز داشتند و نیاز دارند.
حمله نظامی ایاالت متحده و متحدان آن در سال  ۲۰۰۱به افغانستان و کمتر از دو سال
پس از آن به عراق و اشغال نظامی طوالنی مدت این دو کشور ،در حقیقت به امپریالیسم
آمریکا یاری کرد تا بر بحران اقتصادی سالهای  ۲۰۰۳ -۲۰۰۱غلبه پیدا کند .بیش از ده
سال پس از شروع جنگ در افغانستان و هشت سال اشغال نظامی عراق ،این دو عرصه
تهاجم نظامی ایاالت متحده ،بررغم مرگ صدها هزار نفر و هزینه هزاران میلیارد دالری،
هنوز ادامه دارد .اگرچه ایاالت متحده اعالم کرده است که نیروهای «فعال» نظامی خود را
تا سال  ۲۰۱۴از افغانستان خارج میکند ،اما در حقیقت برنامه آن ادامه استقرار ۲۵۰۰۰
پرسنل نظامی برای حفظ پایگاههایش در این کشور است .شرایط سیاسی در افغانستان
و همسایه جنوبی آن پاکستان ،به دلیل حضور و اقدام نظامی نیروهای آمریکایی در این
کشور بهشدت بحرانی است .دولت مرکزی افغانستان توان مقاومت در مقابل نیروهای
زیر فرماندهی طالبان را ندارد ،و پاکستان که از دیرباز مترصد ایجاد جا پاهایی محکم
برای کنترل افغانستان بوده است ،عم ً
ال از فعالیتهای طالبان و نیروهای اسالمی افراطی
حمایت میکند .روابط بین ارتش پاکستان و ایاالت متحده در ارتباط با آینده سیاسی
ت نیروهای
افغانستان ،تیره شده است .پاکستان اکنون به یکی از مرکزهای عملیاتی و فعالی 
اسالمی محافظه کار ،جهادی ،و از جمله طالبان ،تبدیل شده است.
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در عراق هنوز موج کشت و کشتار و عملیات نیروهای تروریستی و افراطی ادامه
دارد .ایاالت متحده در دیماه  ۱۳۹۰و پس از  ۸سال تجاوزگری و اشغال ،به حضور
رسمی واحدهای نظامی فعال خود در این کشور خاتمه داد .ولی آنچه که مشخص است
نفوذ مستقیم سیاسی ایاالت متحده در تحولهای این کشور برای سالهای متمادی ادامه
خواهد یافت .ایاالت متحده اکنون برای حفظ نفوذ و حمایت از منافع امپریالیستی خود
در منطقه ،پایگاههایی بزرگ را برای سکونت دادن و آماده نگهداشتن واحدهای نظامیاش
در خاک کویت اداره میکند .فاجعه تحولهای خونین عراق اینست که ،با همه هزینههای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و فرهنگیای که مردم عراق پرداختهاند ،و پس از آن همه
تخریب ،ترور ،و کشتاری که روی داده است ،این کشور هنوز هم ثبات سیاسی و اقتصادی
ندارد .موج بمبگذاریهای تروریستی ،هر ماهه در شهرهای این کشور دهها نفر انسان
بی گناه را به خاک و خون میکشد .سیستم حکومتی مبتنی بر سهم خواهی مذهبی ،قومی،
و قبیلهای ناکارآمدی خود را در دوره پس از انتخابات پارلمانی گذشته نشان داده است.
حمله جنایتکارانه پیمان نظامی ناتو به لیبی ،در ماه مارس  ،۲۰۱۱و در هشتمین
سالگرد حمله نظامی به عراق ،فصل جدیدی از سیاستهای نظامیگری امپریالیسم جهانی
در منطقه خاورمیانه بهشمار میآید .پیرو سیاست واکنش نشان دادن به خیزشهای مردمی
در کشورهای عربی بر ضد دیکتاتورها و تالش در کنترل آنها ،امپریالیسم در لیبی بار دیگر
استراتژی «تغییر رژیم» از طریق مداخله نظامی را به کار گرفت ،اما نیروهای ارتشی خود
را به ِ
طورمستقیم وارد درگیریها نکرد .بمباران منطقههای شهری و ساختارهای حکومتی
و نظامی از سوی نیروهای هوایی کشورهای پیمان ناتو ،و نابود کردن واحدها و تجهیزات
نظامی ارتش لیبی ،عم ً
ال صحنه را برای به قدرت رسیدن ائتالفی از نیروهای وابسته به
غرب ،اسالمگرایان افراطی ،و جهادیون القاعده آماده کرد .در این عملیات تخمین زده
میشود که حدود  ۵۰۰۰۰تن از مردم و نیروهای نظامی لیبی بر اثر بمبارانهای هوایی
کشته شدهاند.
سیاست نظامیگری امپریالیسم  -به سرکردگی آمریکا  -هجومهای نظامی ،سیاسی،
و اقتصادیاش را در جهان افزایش داده است ،و در این میان شرکتهای بزرگ تولید
و تجارت تسلیحات نظامی نقش تعیین کننده تری را نسبت به گذشته برعهده گرفتهاند.
ش چشمگیری داشتهاند ،و به این ترتیب هر ساله
بودجههای نظامی در سراسر جهان افزای 
میلیاردها دالر به حسابهای بانکی انحصارهای تسلیحاتی و قاچاقچیان اسلحه سرازیر
میشود.
بودجه اختصاص داده شده به هزینههای نظامی در جهان گرچه در سالهای پس
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از  ۱۹۹۰و پس از فروپاشی اتحاد شوروی کاهش پیدا کرد و به حدود  ۳درصد تولید
ناخالص جهانی رسید ،اما در سالهای پایانی دهه  ۱۹۹۰میالدی دوباره رو به افزایش
گذاشت .در سال  ۱۹۹۹این بودجه در مقایسه با سال قبل  ۴٫۹۵درصد افزایش یافت ،و
در سال  ۲۰۰۲نرخ رشد هزینههای نظامی جهان بالغ بر  ۸درصد گردید .دولت جورج
بوش با بهره جویی از جو هیستریک پس از حمله تروریستی  ۱۱سپتامبر سال  ،۲۰۰۱با
توسل به دکترین «جنگهای پیشگیرانه» و «مبارزه با تروریسم جهانی» ،افزایش نجومی در
بودج ه نظامی این کشور را توجیه کرد .به گزارش «انستیتوی مطالعات بینالمللی صلح
استکهلم» ،بودجههای اختصاص داده شده به مصارف نظامی در جهان در ده سال ۲۰۰۱
تا  ،۲۰۰۹هر ساله به طور متوسط  ۵٫۴درصد افزایش داشتهاند ،و مبلغ آن در سال ۲۰۱۰
به رقم نجومی  ۱۶۳۰میلیارد دالر بالغ گردید .در سال  ۲۰۱۰بودجه نظامی آمریکا ۷۱۱
میلیارد دالر ،یعنی نزدیک به نصف کل هزینههای نظامی در سراسر جهان ( ۴۸درصد)
بود .بودجه اختصاص داده شده به فعالیتها و عملیات نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۲
بالغ بر  ۹۰۳٫۳میلیارد دالر بود .توجهبرانگیز آنکه ،میزان بودجههای نظامی و تسلیحاتی
ِ
متحدان آمریکا در خاورمیانه در این دوره به ِ
طورعمده بسیار باال و غیر هماهنگ با نیازهای
طبیعی آنها بوده است .در این رابطه عربستان سعودی ساالنه با اختصاص  ۴۷میلیارد
دالر ،یعنی معادل  ۱۱٫۴درصد تولید ناخالص ملیاش ،امارات متحده عربی با صرف
نزدیک به  ۱۶میلیارد دالر و معادل  ۷٫۳درصد تولید ناخالص ملیاش ،عمان با اختصاص
 ۹٫۷درصد از تولید ناخالص ملیاش ،اسرائیل با هزینه کردن  ۱۳میلیارد دالر ،و ترکیه با
نزدیک به  ۱۶میلیارد دالر بودجه تسلیحاتی ،نمایش دهنده روند ضد ملی ،بحران آفرین،
و خطرناکیاند که امپریالیسم به این منطقه تحمیل کرده است.
خاورمیانه در قلب طوفان

در دهه گذشته ،تحولهای بغرنج منطقه خاورمیانه ،و اخیر ًا شمال آفریقا ،در مرکز
توجه افکارعمومی جهان قرار داشته است .اوجگیری حملههای تروریستی از آغاز هجوم
امپریالیسم به عراق ،بحران سیاسی در لبنان به دلیل ترور «رفیق حریری» ،رئیس جمهوری
سابق این کشور ،حمله نظامی اسرائیل به جنوب لبنان در ژوئیه  ۲۰۰۶که  ۳۴روز طول
کشید ،حمله نظامی اسرائیل به غزه در دسامبر  ۲۰۰۸که  ۲۵روز ادامه داشت ،بحران
در روابط بین دولت خودگردان فلسطینی و اسالمگرایان حماس ،اوجگیری جنبش
آزادیخواهی در تونس ،مصر ،بحرین ،اردن ،یمن ،سوریه ،و لیبی ،حمله نظامی نیروهای
ناتو به لیبی ،و در نهایت ،بحران سیاسی در رابطه با سوریه ،از جمله این رخدادها است .همه
این تحولها ارتباط نزدیک و ارگانیک با نظامیگری و سیاستهای فاجعهبار امپریالیسم
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در منطقه دارد ،و ادامه تالشها برای تثبیت حاکمیت و هژمونی همهجانبه امپریالیسم بر
منطقه است .ادامه بیثباتی و سیاستهای جنگطلبانه نیروهای متحد با ایاالت متحده
در منطقه ،ادامه خونریزی در سوریه ،عقبگرد جنبشهای آزادیخواهی در مصر ،اردن،
بحرین ،و یمن ،حمله نظامی و مستقر کردن نیروهای اسالمگرای ارتجاعی در لیبی ،و
تحولهای بغرنج و خطرناک پاکستان ،همگی از پیامدهای خونبار و تراژیک سیاستهای
امپریالیسم آمریکا در منطقه حکایت دارد.
ایاالت متحده کنترل منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر منافع استراتژیک خود و
از جمله دستیابی کامل بر منابع انرژی و نفت و گاز منطقه نه فقط ضروری ،بلکه طبیعی
و حیاتی میداند .طرح استراتژیک «خاورمیانه بزرگ» که سیاستهای کنونی آمریکا و
متحدان ناتویی آن برای کنترل خاورمیانه دقیق ًا در راستای پیاده کردن آن تنظیم شدهاند،
در اسناد مصوبه پلنومهای حزب در دوره مورد گزارش ،بررسی و تحلیل شدهاند .کمیته
مرکزی حزب توده ایران در پلنوم خود در سال  ،۲۰۰۸به درستی مطرح کرد که «طرح
امپریالیسم برای تأمین و گسترش هژمونی خود در تمامی منطقه وسیع خاورمیانه از عراق
گرفته تا افغانستان ،از مصر و لبنان گرفته تا ایران ،یگانه ،حساب شده و همخوان با طرح
«خاورمیانه بزرگ» است».
پلنومهای کمیته مرکزی حزب توده ایران در بررسی تحولهای سیاسی منطقه خاورمیانه
بهطور پیگیر ادامه شرایط فاجعهبار در اراضی اشغالی و عملکرد دولت تجاوزگر اسرائیل را نه
فقط برای مردم فلسطین ،بلکه برای منافع همه مردمان و کشورهای منطقه خاورمیانه زیان آور
و مخرب ارزیابی کرده است .تحلیل حزب توده ایران بر این راستا قرار دارد که ،تا هنگامی
که مسئله فلسطین در جهت منافع مردم فلسطین و بر اساس قطعنامههای سازمان ملل متحد
حل نشود ،خاورمیانه روی صلح را به خود نخواهد دید .ما در این سالهای دشوار ،همدوش
همه نیروهای صلح طلب و مترقی منطقه و جهان ،مبارزه برای حل مشکل فلسطین ،صلح
در منطقه ،ایجاد شرایط مناسب برای حیات انسانی همه شهروندان در کشورهای منطقه،
ِ
اشغال عراق ،و بر چیده شدن تمامی پایگاههای نظامی آمریکا ،مبارزه کردهایم .حزب
پایان
ما در این دوره ،ادامه شرایط تفرقه و درگیری نیروهای فلسطینی را منفی ارزیابی کرده است،
و از اعاده نقش هماهنگ کننده سازمان آزادیبخش فلسطین بر پایه دموکراتیزه کردن آن،
حمایت کرده است .ما ادامه وضعیت موجود را در اساس محصول سیاستهای هدفمند
و جنایتکارانه اسرائیل زیر چتر حمایت مستقیم ایاالت متحده میدانیم .در دهه اخیر،
سیاستهای مداخلهجویانه و اخاللگر رژیم والیت فقیه در مورد فلسطین نیز یکی دیگر از
عاملهای تفرقه افکنی در بین نیروهای مبارز برضد اسرائیل بوده است.
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در رابطه با خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا ضروری است که بهطورمشخص
به تحولهای سیاسی  ۱۸ماهه اخیر در کشورهای منطقه و آنچه با نام «بهار عربی»
جریان داشته است ،اشاره کنیم .قیامهای مردمی در این کشورها بر بستر نارضایتی
عمومی در رابطه با حاکمیت استبداد و شرایط دشوار اقتصادی -اجتماعی شکل گرفت.
محدودیتهای اجتماعی ،تبعیض و فساد گسترده ،عقبماندگیهای اقتصادی ،و
اختالف گسترده طبقاتی در طول سالها ،شرایط عینی قیامهای مردمی این کشورها برای
بهوجود آوردن تغییرهای پایه ای بوده است .برای نمونه ،تحمیل برنامههای اقتصادی
نولیبرالی دیکتاتوری بنعلی یکی از عاملهای نارضایتی قشرها و طبقههای گوناگون در
تونس بود .سقوط دولت فاسد و استبدادی بنعلی در تونس ،مانند جرقهیی در نخستین
گام قیام مردمی در مصر و در مرحلههای بعدی جنبشهای اعتراضی در اردن ،بحرین،
یمن ،الجزایر ،و مراکش را دامن زد.
در مصر مردم در قیامی تاریخی توانستند در مرحله نخست رژیم حسنی مبارک،
دیکتاتور وابسته به ایاالت متحده ،را از تخت فرعونی خود به زیر بکشند ،و روند تغییرهای
سیاسی پردامنهای را در این کشور به حرکت درآورند .مردم زحمتکش مصر اکنون پس از
 ۳۰سال حکومت مبارک و وابستگانش ،مبارزهیی دشوار برای ادامه جنبش و بهوجود
آوردن تغییر در جهت استقرار دولتی ملی و دموکراتیک را ادامه میدهد .نیروهای نظامی
که در  ۴دهه اخیر نقش فاسد و مخربی را در حیات سیاسی کشور داشتهاند و در هماهنگی
با سیاستهای ایاالت متحده عمل میکنند ،در دوران پس از سقوط مبارک روند تغییرها
را زیر کنترل خود قرار دادهاند .این مشخص است که دولت ایاالت متحده که به نقش
استراتژیک مصر برای حفظ منافع امپریالیستی خود در خاورمیانه و شمال آفریقا تکیه دارد،
تغییرهای دموکراتیک و عمیق در راستای منافع زحمتکشان را خواهان نیست .در انتخابات
پارلمانی در دی ماه  ۱۳۹۰و ریاست جمهوری در خردادماه این کشور ،اسالمگرایان
ارتجاعی یعنی اخوان المسلمین بیشترین میزان آراء را به دست آوردند .زمینههای چنین
پدیدهیی را در ارثیه شوم  ۳۰سال استبداد و چپاول ،عقبماندگی فرهنگی ،عدم تشکل و
سازماندهی در مصر ،و همچنین نفوذ سنتی نیروهای اسالمگرا  -همانگونه که در میهن ما
ایران تجربه شد  -باید ارزیابی کرد .موضعگیریهای ایاالت متحده در ۱۸ماهه گذشته به
طور مشخص نشان داده است که این کشور و متحدان آن با بهدست گرفتن قدرت دولتی
در مصر ،تونس ،لیبی ،سوریه و یا یمن از سوی اسالمگرایان ارتجاعی (به شرطی که
برخالف منافع حیاتی امپریالیسم اقدام نکنند) مشکلی ندارند .میتوان به درستی گفت
که ،در تحلیل نهایی جریانهای واپسگرای مذهبی  -قومی حتی با وجود استقالل نسبی
برخی از این نیروها ،در عمل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به همراه امپریالیسم بر ضد
نیروهای مترقی منطقه عمل کردهاند و خواهند کرد .در همین رابطه به سکوت توأم با
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رضایت ایاالت متحده آمریکا و متحدان ناتویی آن در رابطه با سرکوب تظاهرات مردمی
در بحرین از طرف دولت این کشور و یا تجاوز آشکار ارتش و نیروهای امنیتی عربستان
سعودی برای خاتمه دادن به جنبش اعتراضی مردم و اشغال کوتاه مدت پایتخت این کشور
باید اشاره کرد .اقدام عربستان سعودی در اساس حمایت از منافع ایاالت متحده در منطقه
و در رابطه با استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده در بحرین است.
انگلستان ،فرانسه ،و آمریکا ،در ماههای نخست آغاز «بهار عربی» ،به بهانه دفاع از
جنبش اعتراضی مردم برضد دولت و سیاستهای معمر قذافی ،این کشور را با حمله
نظامی هدف سیاستهای تجاوزکارانه خود قرار دادند .این کشورهای امپریالیستی با
دستاویز «دخالت بشردوستانه» به سبب حمله نیروهای انتظامی و امنیتی قذافی به تظاهر
کنندگان ،با تصویب قطعنامهیی در شورای امنیت سازمان ملل ،برای حمله تجاوزگرانه
ناتو پوشش مناسب ایجاد کردند .در طول  ۷ماه بمباران وحشیانه از سوی نیروهای هوایی
کشورهای عضو پیمان ناتو ،شهرهای این کشور ویران شدند ،نیروهای نظامی لیبی انسجام
خود را از دست دادند ،و در فرجام ،رهبر لیبی به نحو فجیع و جنایتکارانهای به قتل رسید.
ِ
قومی به غایت ضد دموکراتیک ،ولی طرفدار
در لیبی اکنون نیروهای مرتجع مذهبی و
گسترش سرمایهداری و اسالمگرایان جهادی ،حکومت میکنند .استفاده از نیروهای
پیمان تجاوزگر ناتو برای حمله نظامی به لیبی ،در حقیقت برای دومین بار (افغانستان
مورد اول بود) در خارج از محدوده تعریف شده اساسنامه اولیه این سازمان انجام گرفت.
تحولهای سیاسی در سوریه طی  ۱۸ماه گذشته ،در جهت وخیمتر شدن اوضاع و
تفوق نیروهای ارتجاعی آلت دست عربستان سعودی و متحدانش ،جریان یافته است.
موقعیت استراتژیک سوریه در مرزهای مصر و اسرائیل و در ساحل دریای مدیترانه ،روابط
مهم و نزدیک این کشور با جمهوری اسالمی ایران ،روسیه ،و حزب الله لبنان ،به همراه
نقش پررنگ آن در تحولهای دهههای اخیر در مبارزه خلقهای منطقه در رابطه با مسئله
فلسطین ،در عمل به درگیریهای سوریه ویژگی و مشخصه بینالمللی داده است .تعلل
حزب بعث سوریه ،که بیش از چهار دهه است که کلیه نهادهای حکومت و قدرت را به
بهانه «وضعیت اضطراری» در دست داشته است ،در قبول خواستهای بر حق مردم و
سرکوب خشن تظاهرکنندگان که در ابتدا فقط اجرای اصالحات بهمنظور دموکراتیزه شدن
حیات اجتماعی ،آزادی زندانیان سیاسی ،و پایان دادن به وضعیت اضطراری در کشور را
خواستار بودند ،سرانجام شرایط را به سمت دوقطبی شدن حاد و امکان دخالت از سوی
ارتجاع محلی و امپریالیسم سوق داد .دولت به جای پیاده کردن راه حلهای مبتنی بر
مذاکره  -که میتوانست تحولها را در چارچوب تعامل ملی به سامان برساند  -با تعریف
تظاهرات مردمی در حکم «توطئه امپریالیستی» ،در دفاع از موقعیت اقتدارگرایانه خود راه
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حلهای خشونت آمیز و امنیتی را در پیش گرفت .امروزه به دلیل این سیاستهای ِ
غلط
ِ
ضد مصالح ملی دولت سوریه ،این کشور آماج حمله نیروهای وابسته به امپریالیسم قرار
گرفته است .در تحلیل شرایط در رابطه با سوریه باید اذعان داشت که ،دولت بعث زیر
رهبری بشار اسد در عمیق کردن بحرانی که جامعه را در بر گرفته نقش تعیین کنندهای
داشته است .این حقیقتی است که دولت سوریه چه در رابطه با اصالحاتی که خواست و
نیاز جامعه بوده است ،و چه در رابطه با مسئله کلیدی در خاورمیانه ،یعنی مسئله فلسطین،
بهشدت اشتباه کرده است ،و در این مسیر حمایت نیروهای اجتماعی و بخشهای عمدهیی
از جامعه را از دست داده است.
در ماههای اخیر دامنههای بحران سوریه گسترده شده است و کشورهای امپریالیستی
به ِ
طورعلنی طرفداری خود از سرنگونی دولت سوریه و جانشینی آن از سوی طیفی
ِ
گرای سلفی و وهابی ،یعنی طرفداران سرمایهداری و
رنگارنگ از ارتجا ِع اسالم
محفلهای مشکوک ،اعالم کردهاند .تشکیل جامعه کشورهای «دوست سوریه»  -که
گردانندگان آن وزارتهای خارجه آمریکا ،انگلیس ،ترکیه ،و همچنین رژیمهای مرتجع
عربیاند  -در این ارتباط توجهبرانگیز است .ایاالت متحده سعی دارد همداستانیای
بینالمللی در رابطه با اقدام بر ضد دولت سوریه سازمان دهد ،و از این طریق «شورای
امنیت سازمان ملل» را  -که تاکنون به سبب مخالفتهای روسیه و چین نتوانسته است
قطعنامهیی مبنی بر اقدام بینالمللی بر ضد سوریه تصویب کند  -زیر فشار بگذارد .از
سوی دیگر عربستان و قطر با اختصاص دادن میلیاردها دالر ،در صدد تشکیل دادن و
مستقر کردن ارتشی مسلح و مزدور در خاک ترکیهاند ،تا بدین وسیله برنامه براندازی
حکومت بشار اسد را آسانتر سازند.
نیروهای ترقیخواه و دموکراتیک نگران تحولهای سیاسی سالهای آینده در منطقهاند.
واضح است که امپریالیسم سعی دارد که با استفاده از شرایط نامساعد بینالمللی در رابطه با
موازنه نیروها در سطح جهانی ،و همچنین سازماننایافتگی جنبش کارگری در کشورهای
ِ
فرصت بهوجودآمده برای جامه عمل پوشاندن به طرح «خاورمیانه بزرگ» (و
منطقه ،از
بهگفته دولت کنونی آمریکا «خاورمیانه نوین»[!]) بهره گیرد .عملکرد و فعالیتهای
حساب شده ترکیه ،عضو ناتو ،عربستان سعودی ،و قطر ،کشور ثروتمند خلیج فارس ،در
عرصه تحولهای خاورمیانه بسیار نگران کننده است .ترکیه از چند سال پیش ،گام به گام،
به سوی الگویی از کشور اسالمیای در خاورمیانه که برای امپریالیسم پذیرفتنی باشد ،ره
میسپرد .عربستان سعودی و قطر ،بر پایه ذخیرههای صدها میلیارد دالری خود از محل
درآمدهای نفتی ،هزینه سازمان دادن به تشکیل ارتشهای مزدور را برعهده گرفتهاند .نقش
این کشورها در رابطه با تحولها در عراق ،سوریه ،و لیبی ،تعیین کننده بوده است.
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آمریکای التین

رفقا!
در دوره میان دو کنگره حزب ما هم چنین تغییرها و دگرگونیهای دمکراتیک و مترقی
مهمی در برخی از کشورهای جهان ،به ویژه در آمریکای التین ،ادامه یافته است .کشورهایی
که تا چندی پیش بهلحاظ راهبردی (استراتژیک) پایگاههای اقتصادی و سیاسی آمریکا
ِ
خلوت ایاالت متحده حساب میشدند ،اکنون در صفهای
بودند و به اصطالح حیاط
مقدم مبارزه ضد امپریالیستی قرار گرفتهاند .در کنار مبارزههای طوالنی و انقالبی کوبا
در منطقه آمریکای التین برضد سلطه امپریالیسم آمریکا ،ونزوئال نیز در چند سال اخیر به
این مبارزه پیوسته است و آزادی عمل آمریکا در منطقه را محدود کرده است .در چند سال
گذشته کشورهای بولیوی ،اکوادور ،و نیکاراگوئه ،با درپیش گرفتن سیاستهای مشخص
ِ
گیری سوسیالیستی را یگانه راه برون
اقتصادی و اجتماعی ملی و ترقیخواهانه ،جهت
رفت از مشکلهای کنونی اعالم کردهاند .کشورهای بولیوی و اکوادور به ملی کردن منابع
طبیعی خود آغاز کردهاند .در سال جاری با پیروزی انتخاباتی فرناندو لوگو ،اسقف پیشین،
دولتی دیگر در آمریکای جنوبی در جایگاه خدمت به عدالت اجتماعی و استقالل م ٌلی قرار
گرفت .افزون بر این ،بسیاری از کشورهای دیگر نیز که خواهان اصالحاتاند  -مانند
آرژانتین ،برزیل ،و شیلی  -اعالم کرده اند که حاضر به تسلیم در برابر سیاستهای تحمیل
شده از سوی امپریالیسم و اهرمهای فشار آن ،یعنی صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی،
و سازمان تجارت جهانی ،نیستند.
این کشورها برنامههای مردمی و ترقیخواهانهیی را به سود زحمتکشان و محرومان
تدارک دیدهاند .بهطور مثال ،برزیل و آرژانتین بخش بزرگی از بدهیهای خود به صندوق
بینالمللی پول را باز پرداخت کردهاند (این دو کشور در زمره بدهکارترین کشورها به
صندوق بینالمللی پول بودند) تا از این طریق بتوانند از وابستگی خود به این سازمان
خالصی یابند .بولیوی نیز در سال  ۲۰۰۶به رابطه خود با این سازمان پایان داد.
بسیاری از کشورهای آمریکای التین ،هم زمان با کاهش و یا قطع رابطه اقتصادی با
آمریکا و اروپا ،روابط اقتصادی خود با چین ،و مهمتر از آن ،روابط اقتصادی با یکدیگر
را افزایش دادهاند .نتیجه این افزایش همکاری ،به وجود آمدن سازمانهای همکاریهای
اقتصادی منطقهای بوده است .نمونه این همکاریها ،تشکیل سازمان «آلبا» (آلترناتیو
بولیواری آمریکای التین) است ،که در آن کوبا ،ونزوئال ،بولیوی ،نیکاراگوئه ،و جمهوری
دومینیک شرکت دارند .این سازمان عالوه بر همکاریهای اقتصادی ،همکاریهای
فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی ،انرژی ،و جز اینها ،را نیز سازمان میدهد.
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در کنار «آلبا» ،سازمانهای دیگری نیز در حال شکلگیری و قوام یافتن ساختاری و
برنامهایاند که آخرین آنها «سازمان همکاریهای اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی» با
نام مخفف «اوناسور» است ،که سران  ۱۲کشور آمریکای التین در روز  ۲۳ماه مه ۲۰۱۲
در برازیلیا ،پایتخت برزیل ،موافقتنامه پایهگذاری آن را به امضا رساندند .کشورهای
تشکیل دهنده این سازمان همکاری ،به ِ
طور متفق و در قطعنامه پایانی این اجالس،
ریشهکن کردن فقر ،همکاریهای اقتصادی ،تجاری ،فرهنگی ،و اجتماعی ،را هدفهای
اصلی خود اعالم کردند.
این گونه اجالسها و گردهمآییها با هدفهای آمریکا بهمنظور به کنترل در آوردن
منطقه در رویارویی است ،و این آن امری است که سبب افزایش دخالتها و تهدیدهای
ایاالت متحده بر ضد کشورهای منطقه شده است .کودتای نظامی  ۲۸ژوئن  ۲۰۰۹در
هندوراس ،که به برکناری مانوئل زالیا ،رئیس جمهوری مترقی و چپگرای کشور منجر
شد ،و همچنین کودتای پارلمانی بر ضد فرناندو لوگو ،رئیس جمهوری مترقی پاراگوئه،
در  ۲۲ژوئن  ،۲۰۱۲را در زمره چنین کوششهایی از سوی ایاالت متحده و نهادهای
امپریالیستی جهان برای واژگون کردن روند تحولها در این کشورها باید دانست .شیوه
تدارک این کودتاها از سوی نظامیان و نیروهای راست ،و از راه بهکارگیری دادگاه
قانون اساسی در هندوراس و استیضاح ریاست جمهوری پاراگوئه در پارلمان ،به دلیل
حمایت او از جنبش مردم محروم ،بسیار آموزندهاند .دولت کنونی ایاالت متحده سعی
دارد سیاست خارجی خود در آمریکای التین را بهوسیله عاملهای بومی و زیر پوشش
توجیههای عوامفریبانه به پیش برد.
کمونیستها ،و مبارزه در مسیر صلح و ترقی

در سالهای اخیر تالش نیروهای ترقیخواه جهان و به ویژه حزبهای کمونیست -
کارگری متوجه برقراری پیوندهای محکم و رشد یابنده بین مبارزه مردم برای آزادی ملی
و اجتماعی در کشورهای مختلف جهان و مبارزه طبقه کارگر و همه زحمتکشان و دیگر
طبقهها و قشرهای ضد سرمایه ِ
داری انحصاری ،و از این طریق مقاومت در برابر سلطه
امپریالیسم بوده است .آنچه در این سالها ،و بهویژه در جریان مقاومت مردمی در رویارویی
با تالش سرمایهداری برای انتقال بار بحران اقتصادی به دوش زحمتکشان ،شکل گرفته
است نشانگر پیوستن طیف گونهگونی از قشرهای مردمی با تجربهها و سنتهای مبارزاتی
متفاوت به این جنبش است .صفهای پرشمار و شعارهای رادیکال جنبش ضد جهانی
شدن ،جنبشهای ضد جنگ در کشورهای امپریالیستی ،و جنبش «اشغال» مرکزهای مالی
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امپریالیستی ،و «خشم مردمی» در پایتختهای جهان ،نمایشگر این واقعیت است که جبهه
ضد امپریالیستی گسترده تر و متنوعتر شده است.
در چنین شرایطی ضرورت مبارزه آگاهانه برای وحدت بین یکایک سازمانهای
گوناگون این جنبش متنوع به لحاظ سیاسی و اجتماعی ضرورت بیش از پیش یافته است.
تجدید فعالیت پر ثمر و برنامهریزی شده سازمانهای بینالمللیای مانند« :شورای جهانی
صلح»« ،فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان»« ،فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری»،
و «فدراسیون جهانی جوانان دموکرات» ،توانسته است به طرزی موثر در روند تعریف آن
دسته از روشها و شیوههای کار که به همگرایی در عمل و ارائه موثرترین شیوههای مبارزه
در سطح جهان و تقویت آنها کمک میکند ،سهم داشته باشند.
به برکت حضور و فعالیت موثر حزبهای کمونیست و کارگری و چپ ،مبارزه برای
صلح و بر ضد نظامیگری و جنگ ،و همچنین همبستگی با خلقهایی که مورد تجاوز
و تعدیهای مداخلهگرایانه امپریالیسم قرار گرفتهاند ،از اساسیترین فعالیتهای این
سازمانهای بینالمللی بوده است .در سالهای اخیر شعارها و پالتفورمهای مبارزاتی این
ساختارهای بینالمللی بیش از پیش به افشای دخالتها و استفاده از زور توسط کشورهای
امپریالیستی در روابط بینالمللی ،مبارزه در برابر گسترش ناتو و منحل کردن ناتو و دیگر
بلوکهای سیاسی و نظامی ،و به ویژه در مخالفت با گرایشهای نظامیگرایانه در اتحادیه
اروپا ،در حمایت از خلع سالح و منهدم کردن همه سالحهای کشتار جمعی ،مخالفت
با نصب ،استقرار ،و راه اندازی سیستمهای ضد موشکی ،و همچنین رشد سیاستهای
نظامیگرایانه در فضا ،در رابطه با دموکراتیزه کردن سازمان ملل متحد و تضمین عملکرد
آن بر طبق منشور آن و قانون بینالمللی ،متوجه بوده است .حزب توده ایران به سهم خود
از فعالیتهای این ساختارهای بینالمللی پیگیرانه حمایت کرده است .شرکت پررنگ
نمایندگان و سازمانهای حزبی در تظاهراتها ،گردهماییها ،فستیوالها ،کنفرانسها و
سمینارها در منطقههای مختلف جهان در این رابطه توجهبرانگیز بوده است.
مشخصه دوره کنونی مبارزه بالقوه مترقی و انقالبی نیروها در سطح جهان را هنوز
مقاومت ،کسب و جمع آوری قدرت ،و سعی به تدارک شرایطی که بتوان در آن ابتکار
عمل را به دست گرفت ،باید دانست .مسئولیت حزبهای کمونیست و جنبش جهانی
نیروهای کمونیست و انقالبی در قبال این مبارزه عظیم ،سترگ و همه جانبه است .آنها
همراه و همزمان با دفاع سرسخت از منافع كارگران و زحمتكشان ،در جستجو و تالش
برای شناسایی عاملهای وحدتبخش برای اتحاد بین طبقه كارگر و دیگر نیروهای
مختلف سیاسی و اجتماعی كه میتوانند در تشكیل جبههیی ضد امپریالیستی سهم داشته
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باشند ،به طور آگاهانه و هدفمند عمل میكنند .حزبهای كمونیست در دوره كنونی
مبارزه خود ،به موازات بسیج تمامی امكانهای خود برای دستیابی به موفقیت در راستای
خواستهای گونه گون مردم زحمتكش ،پیبگیرانه مسئله ضرورت شكل گیری جایگزینی
از برای سرمایهداری را در دستور كار تبلیغاتی خود قرار میدهند .بیش از دو دهه پس از
اعالم پایان «تاریخ» و «مبارزه طبقاتی» ،که از سوی تحلیلگران و کارشناسان سرمایهداری
تبلیغ میشد ،اکنون با آشکار شدن این امر که نظام سرمایهداری در پاسخگوئی به مشکلها
و خواستهای کارگران ناتوان است ،گرایش به مبارزه با نابرابریهای اجتماعی ،و
طرفداری از سوسیالیسم در اكثر كشورهای سرمایهداری رشد چشمگیری داشته است.
در دوره بین دو كنگره حزب توده ایران ،همچنان شاهد رشد كمی و كیفی مبارزه
حزبهای كمونیست و كارگری جهان بودهایم .دو دهه پس از شكست دردناك رژیمهای
سوسیالیستی در اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی ،گرچه هنوز هم اثرها و پیامدهای
نظری و عملی آن بر حیات و مبارزه حزبهای كمونیست -كارگری سنگینی میكند،
به جرئت میتوان مدعی شد كه ،حزبهای كمونیست توانستهاند بر روند مبارزه خلقها
برای تغییر در نظام سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی موجود جهان اثر بگذارند .ادامه مبارزه
بغرنج حزبهای كمونیست در شماری از كشورها و از جمله كوبا ،ویتنام ،و چین ،در
مسیر ساختمان جامعهیی سوسیالیستی ،پیروزیهای پر رنگ حزبهای كمونیست در
آفریقای جنوبی ،قبرس ،هندوستان ،برزیل ،و شیلی ،و نتیجههای امیدواركننده برآمده از
فعالیتهای نیروهای چپ ،سوسیالیست ،و كمونیست در شماری از كشورها در به چالش
كشیدن نیروهای راست و محافظه كار ،بازتابی ست از نیرومندی این خوشبینی تاریخی ،و
نویدبخش آنكه جنبش صلح و سوسیالیسم در جهان پیروز خواهد شد .تشکیل جلسههای
ساالنه حزبهای برادر که از پایان دهه  ۱۹۹۰میالدی هر ساله در یکی از منطقههای جهان
و با برنامهریزی و شركت فعال حزبهای كمونیست  -كارگری نزدیك به  ۸۰كشور جهان
برگزار میشود ،خود نشانهیی مهم بر این امر است .این جلسهها با فراهم آوردن امكان
تبادل نظرهای جدی و بحث و باریك اندیشی در رابطه با برخی از مهمترین مسئلهها از
دیدگاه جنبش جهانی كارگری ،ارائه تحلیلهای علمی در رابطه با اوضاع مشخص جهان
امروز ،و سعی در برقرار كردن نوعی هماهنگی در رابطه با كارزارهای مبارزاتی در مسیر
صلح ،همبستگی جهانی ،و مقاومت دربرابر هجوم نیروهای جنگ طلب ،كودتاچی ،و
سركوبگر ،سهم به سزائی در قوام گرفتن جنبش كمونیستی در جهان داشته است .هیئت
نمایندگی حزب توده ایران به طور فعال در این نشستها شركت داشته است ،و در تبادل
نظری پویا سعی به آشنا ساختن حزبهای برادر با تحلیل علمی و واقعبینانه از شرایط ایران
و موضعگیریهای سیاسی حزبمان كرده است .به بركت فعالیت مداوم و برنامهریزی
شده حزبمان در جلسهها ،جشنوارهها ،و گفت و گوهای چندجانبه با حزبهای
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كمونیست و چپ جهان ،موقعیت برجسته حزب در خانواده حزبهای كمونیست جهان
حفظ شده است .حمایت فعال و پیگیر نزدیك به صد حزب كمونیست  -كارگری جهان
از ابتكارهای گوناگون حزب توده ایران در زمینه تالش برای جلب حمایت بینالمللی از
ِ
جنبش مردمی در میهنمان بازتاب بخشی از این موقعیت چشمگیر است.
مبارزه در راه صلح جهانی

برپایه جمعبندی تحولهای اشاره شده در باال ،حزب توده ایران بر این باور است كه،
جهان از مرحله حساس و بغرنجی میگذرد كه :ادامه بحران سرمایهداری ،نظامیگری و
سبعیت امپریالیسم ،ادامه مبارزه خلقها ،و دورنمای پیروزی ترقیخواهی و سوسیالیسم
در جهان ،از مشخصههای اصلی آن است .اگر تا چندی پیش ابرهای تیره برآمده
از فروریزی سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی افق مبارزه خلقها را مه آلود و
سیاه كرده بود ،اكنون با فاش شدن ماهیت تجاوزكارانه ،استثمارگرانه ،و ضد مردمی
سرمایهداری ،مبارزه برای تغییر ،رشد ،و ترقی ،بیش از پیش در دستور كار كوشش
خلقها در سراسر جهان قرار گرفته است .با توجه به چنین ارزیابیای از موازنه نیروها
در سطح جهان و تحولهای بینالمللی است كه حزب توده ایران مبارزه در راه صلح را
یكی از محورهای اصلی مبارزه زحمتكشان در ایران ،منطقه ،و جهان قلمداد میكند .این
به ویژه در شرایط كنونی جهان كه خطر گسترش بحران مالی و ركود اقتصادی همه جانبه
بسیار جدی است ،موضوعیت پیدا میكند .تجربههای بسیار و پرارزش نشان دادهاند
كه ،در هر برهه زمانی كه بحران سرمایهداری جدی شده است ،جنگ و نظامی گری در
حكم یكی از راههای اصلی برون رفت از بحران مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته
است .در مبارزه برای صلح جهانی همچنین میبایست كه از تقویت و دموكراتیزه كردن
سازمان ملل دفاع كرد .نیروهای ترقی خواه جهان نمیبایست این عرصه با اهمیت مبارزه
برای صلح و برضد تهدیدهایی كه جناحهایی قدرتمند در دولت آمریكا مدتهاست متوجه
آن ساختهاند ،از نظر دور بدارند .نیروهای واپسگرا و وابسته به امپریالیسم با صراحت
اعالم می كنند كه ،ما به شورای امنیتی كه در آن چین و روسیه دارای حق «وتو»اند،
نیازی نداریم! اما در گوش سنگین جنگ افروزان جهان باید فریاد كرد كه ،سازمان ملل و
«منشور» آن تنها واژههایی بر كاغذ و یا مجموعه مقررات و مصوبههایی بیمحتوا نیستند،
بلكه چكیده آرمانها و آرزوهای میلیاردها انسانهاییاند كه به تكرار مصائب كشتار و
ویرانی ،و موجهای هیوالوار آتش و خونی كه در دو جنگ جهانی گذشته سرمایهداری
برای حفظ منافع آزمندانهاش برانگیخت ،نفرتی بیپایان دارند .مبارزه انسانها برای
دست یافتن به صلح ،از میان برداشتن فقر و گرسنگی ،بیماری و بیعدالتی ،و ساختن
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جهانی شایسته زیست زندگیای همساز با شأن آدمی برای همگان ،جز با مشاركت
تودهها امكانپذیر نیست .كشاندن تودهها در سراسر جهان به صحنه چنین مبارزهیی ،به
كارزاری توضیحی ،افشاگرانه ،و روشنگرانه پیرامون خواستهای زیر نیازمند است ،و
بدین سان میتواند سازماندهی شود:
•تحریم و نابودی انواع سالحهای هستهای و دیگر سالحهای كشتار جمعی ،و در
گام نخست ،واداشتن همه صاحبان چنین سالحهایی به اعالم صریح اینكه ،هیچ
یك از آنها در به كار بردن سالح هستهای پیشقدم نخواهند شد؛
•كاستن مؤثر از بودجههای نظامی ،و اختصاص دادن مبلغ حاصل از این
صرفهجوئی به كوشش در جهت مبارزه با فقر و گرسنگی؛
•برچیدن همه پایگاههای نظامی در خارج از مرزهای ملی ،و خارج كردن تجهیزات
نظامی از آبهای بینالمللی؛
•اعاده و ارتقا اعتبار سازمان ملل و باال بردن جایگاه آن به هدف آنكه در اجرای
وظیفههای خود توانائی الزم را داشته باشد؛
•تحریم و تقبیح همه جانبه كشورهائی كه با این خواستهای همگانی و انسانی
مخالفت میكنند ،و شرمآور دانستن كنشهای آنها از سوی شهروندان جهان.
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سی سال از یورش وحشیانه رژیم والیت فقیه
برای نابودی حزب تودة ایران میگذرد
ِ
ِ
سهمناک ارتجاع
پیروزی بزرگ حزب ما در رویارویی با توطئههای
( سند مصوب ششمین کنگره حزب تودة ایران ـ بهمن ماه)1391

مصو بة

سوم

با فرا رسیدن بهمن ماه  ،۱۳۹۱سی سال از یورش مزدوران رژیم والیت فقیه
بر ضد حزب توده ایران گذشت .سند ِ
پیش رو ارزیابی اولیه و راهگشاییست
از علتهای یورش سنگین دستگاههای امنیتی رژیم والیت فقیه و هدفهای
آن ،و نیز پیامدها و درسهای این یورش برای حزب ما که بهمنظور بررسی و
دقت کردن در آن ،در اختیار نمایندگان ششمین کنگره حزب قرار میگیرد.

هشدارها درباره آمادگی دربرابر خط ِر دستبردهای ارتجاعی ،و زمینههای یورش
دستگاههای امنیتی رژیم به حزب

شانزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران که در اسفندماه  ۱۳۵۷برگزار شد،
ضمن بررسی کردن رویدادهای آن روز کشور ،به این نتیجه گیری مهم رسید که «:نکته
دیگری که باید مورد توجه رهبری و همه سازمانهای حزب قرار گیرد ،عبارتست از این
که الاقل برای یک دوران نسبت ًا طوالنی تثبیت نظام دموکراتیک در ایران ،حزب باید همیشه
آمادگی داشته باشد که غافلگیر نشود ،تا هنگامی که نظام دموکراتیک در ایران مستقر نشده
و بازگشت ناپذیر نگردیده است ،همیشه خطر دستبردهای ارتجاعی وجود دارد .لذا حزب
باید همیشه آماده باشد که به فعالیت سیاسی و انقالبی خود در هرگونه شرایط نامساعد
ادامه دهد( »...به نقل از کتاب :اسناد و دیدگاهها ،صفحه .)۹۶۴

این واقعیت که نیروهای ارتجاعی و امپریالیسم دشمنیای آشتیناپذیر با حزب توده
ایران دارند و از هر فرصتی برای ضربه زدن و نابودی آن بهره خواهند جست ،از جمله
نکتههای کلیدیای بود که حزب ما و رهبری آن از همان روزهای نخست پیروزی
انقالب بدان توجه داشتند .استقبال گسترده تودهها و نسل جوان از حزب و اندیشههای
دورانساز آن و پیوستن دهها هزار تن به صفهای حزب  -حزبی که رژیم شاهنشاهی و
ِ
دیدرس ارتجا ِع جان
اربابان امپریالیستی آن نابودیاش را ادعا و اعالم کرده بودند  -از
بدر برده از ضربههای انقالب و نیروهای امپریالیستی نمیتوانست پنهان بماند ،و بنابراین،
ِ
از همان نخستین ماههای پس از انقالب و در پی مشاهده کردن ِ
معنوی گسترده و
تأثیر
روشنگریهای حزب ما بر صحنه مبارزه سیاسی کشور ،برنامه نابودی حزب توده ایران
و جلوگیری از رشد معنوی و سازمانی آن در دستور کار نیروهای رنگارنگ ضد انقالب
قرار گرفت .طیف ناهمگون نیروهایی که رهبری انقالب را به دست گرفتند ،از خرده
بورژوازی سنتی ایران ،تا سرمایه داری بزرگ و نمایندگان سیاسیشان ،هیچیک نظر مثبتی
در زمینه مشارکت طبقه کارگر و زحمتکشان در رهبری انقالب و نظام سیاسی جدیدی که
در حال شکلگیری بود نداشتند ،و از همان ِ
آغاز کار ،با چنین روندی به مخالفت جدی
پرداختند .ادعای خمینی در زمینه «آزاد بودن کمونیستها» برای فعالیت سیاسی ،خیلی
زود جای خود را به آزادیهایی بسیار محدود و اجازه فعالیتی بهشدت زیر نظارت رژیم
ِ
پذیرش اصل «والیت فقیه» که در قانون اساسی جمهوری
داد ،آن هم با تن دردادن به
اسالمی گنجانده شده بود و همه آن مادههای مترقیای را که در این قانون بود در عمل
تحت الشعاع این اصل عمیق ًا ارتجاعی و ضد مردمی قرار میداد.
حزب ما یک سال پس از پیروزی انقالب ،در اعالمیهیی که روز  ۶شهریورماه۱۳۵۸
باعنوان« :به مناسبت حوادث اخیر کشور» منتشر کرد ،ضمن ابراز نگرانی شدید درباره
روند رو به افزایش سرکوب نیروهای انقالبی ،از جمله نوشت« :با کمال تأسف ،شاهد
آن هستیم که در هفتههای اخیر چرخشی در اوضاع سیاسی درون کشور پدیدار شد و
با این چرخش ضربه دردناک و هراس انگیزی به امر اتحاد و یگانگی نیروهای ملی و
آزادی خواه وارد آمد ...ما در نامه سرگشاده نامبرده [اشاره به نامه سرگشاده کمیته مرکزی
حزب مورخ  ۳مرداد ماه  ۱۳۵۸است] یاد آور شدیم که ضد انقالب تمام تالشهای
جنایتبار خود را از یکسو زیر پوششی از عوامفریبی مذهبی و از سوی دیگر زیر ماسک
چپ نمایی و ِ
سوء استفاده از مسئله حقوق ملی خلقها در ایران متمرکز ساخته و با برنامه
دقیقی میکوشد نیروهای ضد امپرپالیستی را از این دو سمت به جان هم اندازد ...به هر
تقدیر ما امروز در مقابل این واقعیت هستیم که از یک سو حمله وسیعی از طرف نیروهای
ِ
انحصارطلب راست برای سرکوب آزادی و در درجه اول آزادی نیروهای راستین انقالبی
چپ و حتی بخشی از نیروهای انقالبی که زیر پرچم اسالم مبارزه میکنند ،آغاز شده و از
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سوی دیگر کردستان به صحنهای از جنگ داخلی و برادرکشی مبدل گشته است( »...به
نقل از کتاب :اسناد و اعالمیههای حزب توده ایران از شهریور  ۱۳۵۷تا پایان اسفندماه
 ،۱۳۵۸صفحههای  ۱۷۸و .)۱۸۸
متأسفانه در مقابل این هشدارها در زمینه شدت یافتن حملههای ارتجاع ،برخی
خوشبینیهای بیش از حد رهبری وقت حزب نسبت به خمینی ،سبب شد که حزب
ما بهموقع خود تغییرهای الزم را در شکل سازماندهی و چگونگی انجام فعالیتهای
سیاسی خود انجام ندهد.
هدف ِ
های یورش رژیم والیت فقیه به حزب

یورش سراسری رژیم ،به دستور مستقیم خمینی و دیگر سران رژیم ،و همیاری
دستگاههای امنیتی و جاسوسی غرب ،پاکستان ،ترکیه و اسرائیل ،به ِ
هدف نابودی و
ِ
نابودی اندیشههای اصیل چپ در جامعه ما ،که
ریشهکنی حزب توده ایران و همچنین
ارتجاع آن را مخالف جدی و خطرناک خود میدانست ،صورت گرفت.
دستگیری هزاران تودهای ،که ریشهری ،دادستان وقت بیدادگاه انقالب رژیم ،شمار
آنان را تا ده هراز نفر تخمین زد ،و در پی آن شوهای تلویزیونی اعالم «انحالل حزب
توده ایران» از سوی کسانی که تسلیم فشارهای مزدوران رژیم شده بودند و سپس صادر
ِ
«معرفی» تودهایها به ارگانهای امنیتی از سوی این کسان ،ضربههای سختی
کردن فرمان
به اعتبار سیاسی و توان تشکیالتی حزب توده ایران وارد آوردُ .بعدهای این ضربهها،
و دشواریهای سیاسی و تشکیالتی برآمده از آنها ،نه تنها در تاریخ حزب ما ،بلکه در
تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی جهان کم نظیر است .هدف رژیم از برپایی شوهای
تلویزیونی ،ساختن و پرداختن نمایشی بود که نابودی تشکیالتی حزب ،و در ِ
کنار آن،
ِ
نمایی چهره آرمانی و مردمی حزب طبقه کارگر بود.
سیاه
بازنگری نوشتهها و موضعگیریهای سران رژیم در آن روزها گواه این حقیقت روشن
ِ
کوبیدن تشکیالت حزب توده ایران و مختل کردن فعالیتهای سیاسی
است که ،درهم
و افشاگرانه آن ،بهخصوص بر ضد جنگ خانمانسوز ایران و عراق ،و شعار ضد ملی
«جنگ ،جنگ تا پیروزی» ،برای مرتجعان حاکم از پیروزی در جبهههای جنگ مهمتر
بود .خمینی برای این «پیروزی» از «سربازان گمنام امام زمان»  -که کسانی جز مزدوران
سپاه پاسداران ،وزارت اطالعات ،و عاملهای «سیا»« ،موساد» ،و «اینتلجنس سرویس»
نبودند  -قدردانی کرد.
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برای رژیم ارتجاعی ،همچون سلف شاهنشاهیاش ،تنها دستگیری هزاران تودهای
کافی نبود ،و باید اعتبار و نفوذ گسترده معنوی حزب توده ایران را در جامعه نابود میکرد.
برای کسانی که حزب ما را به «بزرگ بینی» متهم میکنند و معتقدند که حزب توده ایران
در جامعه آن روز ایران تأثیری نداشت و حریف جدی و خطرناکی برای ارتجاع حاکم
محسوب نمیشد ،توجه به برخی اظهار نظرهای سران رژیم در آن روزهای دشوار یورش
رژیم به حزب ما ،روشنگر هراس عمیق ارتجاع از «خطر حزب توده» و تودهایهاست.
خمینی ،در «پیام مهمی» که در روزنامههای آن روز ایران به چاپ رسید ،حمله به حزب
و دستگیری شماری از سران حزب را پیروزی دانست (به نقل از :روزنامه «جمهوری
اسالمی» ۱۵ ،اردیبهشت ماه  ،۱۳۶۲شماره  .)۱۱۳۸در همان دوران روزنامههای مجاز
کشور پر بودند از شمار زیادی تلگرامهای تبریک و تأیید بهمناسبت حمله به حزب ،و تمامی
نمازهای جمعه کشور ،در مقطع اعالم «انحالل حزب توده ایران» ،یعنی اردیبهشت ماه
 ،۱۳۶۲به تشریح «خیانتهای حزب» و تحلیل خطرهای ناشی از آنها اختصاص داشت
(از جمله نگاه کنید به :سخنرانی مهدوی کنی ،در نماز جمعه تهران ،جمعه  ۱۶اردیبهشت
ماه  ۱۳۶۲؛ و نیز سخنرانی جنتی ،در نماز جمعه قم ۱۶ ،اردیبهشت ماه  ،۱۳۶۲که مدعی
شد« :دستگیری و اعترافات صریح سران حزب توده فتح مبین بود که نصیب ملت ما شد»)
[به نقل از :روزنامه «جمهوری اسالمی» ۱۷ ،اردیبهشت ماه  ،۱۳۶۲شماره ]۱۱۳۹
یورش تبلیغاتی گسترده رژیم بر ضد حزب توده ایران ،از طریق پوشش رسانه ِ
ای شوهای
ِ
قربانیان شکنجه ،و شرکت چند تن از اعضای رهبری وقت حزب در جریان
تلویزیونی
دادگاه افسران تودهای ،در کنار دادستان بیداگاههای انقالب ،و همچنین فعالیتهای وسیع
و چندگانه ارگانهای امنیتی رژیم برای پراکندن جو بیاعتمادیِ ،
سوءظن ،و جلوگیری
از ادامه فعالیتهای حزب توده ایران ،در داخل و خارج از کشور ،بخشی از هدفهای
استراتژیک رژیم برای فلج کردن باقی مانده حزب ما و کشاندن آن به سمت چندپارگی،
و در عین حال ،متزلزل کردن پایههای اعتقادی و بیاعتبار کردن تاریخ مبارزههای حزب
توده ایران ،در مقا ِم قدیمی ترین سازمان سیاسی و انقالبی میهن ما بود.
از سرگیری فعالیت حزب توده ایران پس از وقفهیی کوتاه ،که موسوی اردبیلی ،رئیس
وقت قوه قضائیه کشور ،با اذعان به ریشههای عمیق حزب ما در جامعه ایران ،به آن اعتراف
کرد ،و سپس برگزاری «پلنوم  »۱۸کمیته مرکزی حزب توده ایران ،در آذر ماه ،۱۳۶۲
انتخاب کمیته مرکزی و هیئت سیاسی جدید حزب ،نشانگر شکست اقدام رژیم استبدادی
برای ریشه کنی حزب ما بود.
مهاجرت هزاران تودهای بهقصد خارج شدن از زیر ضربه ارگانهای امنیتی رژیم که
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دستههایی بهمنظور «شکار تودهای»ها را در گوشه و کنار کشور به راه انداخته بودند ،و
همچنین تالش رژیم برای استفاده از پدیده مهاجرت (با اعزام مأموران امنیتی و یا بهوسیله
تسلیم شدگان به دستگاههای امنیتی رژیم) برای رخنه در صفهای حزب و ضربه زدن
به کار دشوار بازسازی حزب ،از جمله دیگر معضلهای جدیای بود که حزب ما با آن
روبهرو میگردید.
دوران سیساله اخیر فعالیت حزب توده ایران ،افزون بر ضربههای پیدرپی تشکیالتی
و تبلیغاتی از سوی دستگاههای گونهگون سرکوب رژیم والیت فقیه ،با واقعه فروریزی
سرریز ِ
ِ
آوار «شکست
اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی و
سوسیالیسم واقع ًا موجود» و شیوع تئوری «پایان تاریخ» نیز روبهرو بوده است .سرریزِ
این آوار سنگین ،اثرهایی ویرانگر بر روند درهم شکستن صفهای متحد بسیاری از
حزبهای نیرومند کارگری و کمونیستی جهان بر جای گذاشت ،و شماری از این
حزبها را به سرحد منحل شدن کشانید .در چنین شرایطی بود که کمیته مرکزی منتخب
حزب توده ایران ،برای حفظ وحدت سیاسی و تشکیالتی و نیفتادن به دام «راست روی»
و «چپ روی» تالشی گسترده را بهکار گرفت .بهرغم همه اعالمیه پراکنیها ،و فراخوان
دادنهای کسانی که در صفهای حزب پرچم مخالفت را زیر شعارهای« :نواندیشی»،
«دگرگونسازی»« ،به راه ارانی رفتن» ،خط کشی با «سیاستهای فاجعهبار [حزب] پس
ِ
رهبری حزب ،با
از انقالب» ،و «وابسته و منحرف» دانستن [حزب] ،برافراشته بودند،
ِ
پایبندی اکثریت رفقای حزبی در داخل و خارج از کشور ،همچنان از فرو
تکیه کردن به
افتادن پرچم خونین مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما به دست آن کسان توانست
مانع شود ،و بر خالف همه پیشبینیهای مخالفان حزب مبنی بر نابودی کامل حزب در
اندک زمان ،و امیدهای آنان به چنین رویدادی ،حزب توانست پس از یورش رژیم و پس
از فروریزی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی ،دگرباره بهپا
خیزد ،و تأثیرگذار بر حوادث کشور ،به مبارزه خود ادامه دهد .با نگاهی به تاریخ بیش
از هفت دهه مبارزه حزب توده ایران ،روندهایی مشابه با یورش ارتجاع بهمنظور ضربه
زدن و نابودی حزب مان را شاهد بودهایم و هماکنون نیز شاهدیم .نقطههای مشترک در
این روندهای تودهایستیزانه را در تالش برای مخدوش دانستن و وابسته معرفی کردن
سیاستهای حزب ،بیصالحیت نشان دادن نهادهای مرکزی حزب ،بیاعتبار کردن
تاریخ مبارزههای حزب توده ایران ،و سرانجام زیر ضربه بردن سیاستهای مبارزاتی
روز حزب ،میتوان خالصه کرد.
انشعابها و چنددستگیها در صفهای مبارزان راه آزادی و انقالبیها ،ویژه تاریخ
میهن ما و حزب توده ایران نبوده و نیست .لنین در تشریح گسست رفیقان نیمه راه در
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دورانهای مشکل مبارزه ،مینویسد« :سالهای  ۱۹۱۰ -۱۹۰۷ارتجاع تزاریسم پیروز
شد .همه احزاب انقالبی و اپوزیسیون درهم شکسته شدند .انحطاط ،فساد اخالقی،
تفرقه و ارتداد و هرزه نگاری جایگزین سیاست گردید .کشش به سوی ایده آلیسم فلسفی
ِ
شکست بزرگ به احزاب انقالبی درس حقیقی و
شدت یافت  ...ولی درعینحال همین
سودمندترین درس ،یعنی درس دیالکتیک تاریخی ،درس استنباط و توانایی و فن مبارزه
سیاسی را یاد داد .دوستان در روزهای بدبختی شناخته میشوند و ارتشهای شکست
خورده خوب درس میگیرند( »...به نقل از« :بیماری کودکی چپروی در کمونیسم»،
منتخب آثار ،صفحه .)۷۳۷
برگزاری «سومین کنگره» حزب توده ایران ،در بهمنماه  ،۱۳۷۰یعنی پس از گذشت
نزدیک به  ۴۳سال از «کنگره دوم» حزب ،و در اوج تبلیغات همهجانبه رسانههای امپریالیستی
درباره شکست تاریخی سوسیالیسم ،همصدایی وازدگان وطنی با این تبلیغات ،و تصویب
«برنامه» و «اساسنامه» حزب با حراست از ماهیت طبقاتی و جهان ِ
بینی مارکسیستی-
ِ
پایبندی دلیرانه نسبت به آنها در آن دوران دشوار تاریخی،
لنینیستی حزب توده ایران و
دستاورد با اهمیتی است که همه تودهایها بهحق با غرور و سربلندی به آن مینگرند.
بدیهی است که این موفقیتهای حزب ما نمیتوانست با بیاعتنایی ارگانهای سرکوب
و رهبران رژیم والیت فقیه که برای نابودی حزب توده ایران امکانهای گستردهیی را به
میدان آورده بودند ،روبهرو گردد .تاریکاندیشان حاکم ،با درک خطر جدیای که
بهسبب ادامه یافتن فعالیتهای منسجم حزب و مقبولیت سیاستهای درست و علمی آن
میتوانست منافع آنان را تهدید کند ،دور تازهای از کارزار تبلیغاتی را بهمنظور فلج کردن،
و در نهایت ،نابودی حزب توده ایران آغاز کردند.
این بار نیز یورش دستگاههای امنیتی رژیم والیت فقیه بر ضد حزب توده ایران دارای
همان ویژگیهایی بود که در باال به آنها اشاره شد .رژیم خوب میدانست که اگر بتواند
نهادهای مرکزی و سیاستهای حزب توده ایران را بیاعتبار سازد ،آنگاه خواهد توانست
نه تنها به وحدت صفهای حزب توده ایران لطمه بزند ،بلکه میتواند روند حزب سازی و
«رهبر تراشی» را هم با امکانهای جدیدی دنبال کند.
انتشار مجدد نشریه ضد تودهای «راه توده» ،با هدایت بخشی از ارگانهای امنیتی رژیم،
ِ
پشتیبانی نویسنده مقاله «برای پیشبرد انقالب مبارزه کنیم!» [با نام مستعار
و با تأیید و
«ا.ک»] ،که نشریه«.راه توده» نه تنها در پنهان نگاه داشتن هویت اصلی نویسنده آن تالشی
نکرد ،بلکه به نحوههایی مختلف و چشمگیر ،از آن نیرو و مشروعیت کسب میکرد،
اقدامی بود که با هدف وارد آوردن ضربههایی سخت بر بقایای بدنه جان سالم بدر برده از
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سرکوبهای مهلک ِ
رژیم صورت میپذیرفت.

ِ
هدف ارسال نامه «ا.ک» ،از درون خانههای امن وزارت اطالعات برای دست
ِ
انتشار مانیفستی نظری  -تشکیالتی بر ضد حزب توده
اندرکاران «راه توده» ،درعینحال،
ِ
رهبری آن ،و سیاستهای جاریاش را دنبال میکرد .محتوای این نامه همچون
ایران،
تمامی حملههای پیشین دشمنان حزب ما ،در چند اصل اساسی خالصه میشد:
1 .1مبارزه با سیاستهای حزب ما ،یا بهعبارتی روشنتر ،نفی و بیاعتبار کردن
ِ
سیاست «طرد رژیم والیت فقیه» در حکم حلقه اصلی در زنجیره مبارزه بر
ضد رژیم استبدادی حاکم .نامه «آ.ک» ،تودهایها را به «جدایی از سیاست
ِ
برانداز طرد والیت فقیه» و «دفاع از انقالب» فرا میخواند (نگاه کنید به:
خانمان
نشریه ضد تودهای «راه توده» ،شماره  ،۲۴صفحه )۱۲؛
2 .2زیر سئوال بردن سیاست مبارزاتی حزب ،به منظور حمایت از رژیم جمهوری
ِ
جناح چپ
اسالمی زیر پوشش «نبرد که برکه» [دفاع از هاشمی رفسنجانی در مقام
رژیم ،و تأکید بر این وظیفه که« :نه تنها خود باید از این جناح دفاع کنیم ،بلکه باید
تمام قدرت خود را به کار گیریم ،تا سایر نیروهای انقالبی را نیز ،اگر تردیدی
دارند متقاعد کنیم ،که به حمایت از آنها بر خیزند»] (همانجا)؛
3 .3تشویق تودهایها به صف شکنی و انشعاب از حزب با این شعار که «تاریخ فردا
هیچکس را مواخذه نخواهد کرد» (همانجا).
توجه به این نکته هم قابل اهمیت است که ،در همان دوران که حزب ما برای افشای
این توطئه سهمگین از سوی دستگاههای امنیتی رژیم تمام تالش خود را متمرکز کرده بود،
وابستگان به رژیم جنگ تمام ِ
عیار روانی  -تبلغیاتیای را بر ضد نهادهای مرکزی حزب
ما آغاز کرده بودند ،که محتوای آن این روزها نیز در صفحههای نشریه ضد تودهای «راه
توده» تکرار میشود .محتوای این کارزار حساب شده و تنظیم گردیده در مرکزهای امنیتی
رژیم ،عبارت بودند از:
ِ
کنونی حزب ،با کیانوری و رهبری سابق مخالف است ،و مقابله با این
1 .1رهبری
«سند» [نامه «آ.ک»] تنها تسویه حساب شخصی است؛
ِ
کنونی حزب در رویارویی با جمهوری اسالمی ،عدول از
2 .2سیاست رهبری
سیاستهای گذشته حزب و مصوبههای پلنوم هفدهم است ،و نیز ابراز این نظر
که« :اگر حتی از روی جسد ما رد شوند ما هنوز خط امامی» هستیم؛
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ِ
کنونی حزب ،نفی کننده مبارزه «که بر که» در ایران است ،و به
3 .3سیاست رهبری
ِ
جای حمایت از «جناح چپ جمهوری اسالمی» (از دیدگاه نامه «ا.ک» و به نقل
از آن) به مبارزه با آن برخاسته است.

ِ
اذعان سردبیر وقت «راه توده» در زمینه دریافت این
مجموعهیی از سندها ،و از جمله
«سند» از سوی وزارت اطالعات رژیم ،در سالهای اخیر ،جای هیچ شک وشبههیی در
زمینه عملکرد این نشریه و هدفهای وزارت اطالعات رژیم باقی نمیگذارد.
فرهاد عاصمی ،سردبیر وقت «راه توده» ،در این زمینه مینویسد« :بعد از دریافت
ارزیابی زندهیاد کیانوری از شرایط سال  ۱۳۷۳ایران و ادامه ارسال مقاالتی دیگر از طرف
او ،یک مقاله نیز به راه توده رسید  ...مقاله با صغرا و کبراها میکوشید به اصطالح ثابت
کند که وظیفه حزب توده ایران دفاع از جمهوری اسالمی میباشد ...مقاله که با سبک
و نگارش دیگری از آنچه که نگارش کیانوری بود ،نگاشته شده بود ،در راه توده منتشر
نشد .علت در نامهای به ارسال کننده اطالع داده شد و گفته شد که حزب توده ایران از
آماجهای ملی -دموکراتیک انقالب بهمن مردم میهن ما و نه از جمهوری اسالمی تحت
سلطه نیروهای ارتجاعی دفاع میکند .در پاسخ به این نامه ،زنده یاد نورالدین کیانوری
[نامهیی] به این مضمون نوشت که :در اینجا چنین نظرهایی وجود دارد .این نامه باید در
آرشیو دزدیده شده وجود داشته باشد .بدین ترتیب ،کیانوری ضمن تائید نظر ما در ارتباط
با دفاع از آماجهای انقالب و موضع انتشار ندادن مقاله پرسش برانگیز توسط راه توده ،در
عین حال به طور ضمنی توجه ما را نسبت به موقعیتی که خود در آن قرار داشت نیز جلب
نمود .موقعیتی که بالفاصله توسط رفیق گرامی علی خاوری هنگامی که نگارنده نوشتار
دریافت کرده [نامه کیانوری] را پیش از انتشار در راه توده در دیداری در برلین در اختیار
او گذاشت ،تشخیص و نسبت به آن هشدار داده شده بود .رفیق خاوری ارسال نوشتار
را توطئه سازمان اطالعات نامید .نظریات سیاسی و تئوریک طرح شده در راه توده در
سالهای بعد از  ۱۳۷۳تا هنگام مرگ کیانوری ،به صورت معمول ادامه یافت .بعد از مرگ
اوست که علی خدایی بدون صحبت و توافق قبلی رابطههای جدیدی را پایه ریخت که
نشان ارتباطهایی بود که او بهطور پنهانی برقرار نموده بود .از جمله مصاحبههای رادیویی
با یک رادیو[ی] لوس آنجلسی( »...به نقل از :پایگاه اینترنتی «تودهایها»).
داستان سراییهای سراسر دروغ و زهرآگین سردبیر «راه توده» به غارت برده شده ،که
در ماههای اخیر به شکل گستردهیی هم در درون و هم بیرون کشور افشا شده است ،در
وابستگی و عملکرد این ترکیب در چارچوب رهنمودهای وزارت اطالعات رژیم ،جای
شکی باقی نمیگذارد.
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رفقای گرامی!
تاکنون هوشیاری رهبری و اکثریت اعضا و هواداران حزب ،تالش دستگاههای امنیتی
ِ
نفوذ «عباسعلی شهریاری»های جدید خنثی کرده است .ولی
رژیم را برای تکرار فاجعه
تالشهای دستگاههای امنیتی رژیم جمهوری اسالمی برای ضربه زدن به حزب توده ایران
و مختل کردن مبارزه آن پایان نیافته است.
جنگ روانی  -تبلیغاتی ارگانهای امنیتی رژیم والیت فقیه بر ضد حزب توده ایران،
در سالهای پس از ضربههای سال  ،۱۳۶۱پیچیدگیها و ُبعدهای گوناگونی داشته است.
حزب ما سندهای گوناگونی را از میان گزارشهای رسیده از درون سیاهچالهای رژیم در
این سالها جمع آوری کرده است که تصویر نسبت ًا روشنی از رویدادهای زندان و عملکرد
رژیم در زندانها را بهدست میدهد.
در این زمینه باید با قاطعیت گفت که ،در رابطه با اکثریت رهبران دستگیرشده حزب
که در جریان «فاجعه ملی» به جوخههای مرگ سپرده شدند و یا جان به سالمت دربردند،
هیچیک از برنامهها و عملکردهای رژیم اتفاقی نبوده است .این رویدادها به ِ
سبب «خوش
ِ
شانسی در قرعه ِ
پادرمیانی شخصیتهای معروف جهانی ،از
کشی مرگ» رژیم ،و یا
جمله نلسون ماندال ،برای آزادی افرادی خاص  -که ما دروغ بودن آن را با قاطعیت
اعالم میکنیم  -نبوده است.
همه این روندها و واقعهها را باید بیتردید بخشی از برنامههای درازمدت رژیم برای
حزبسازی« ،رهبر تراشی» ،و دامن زدن به چند دستگی در صفهای حزب توده ایران
ارزیابی کرد .بر همین اساس ،دفاع از سردبیر نشریه ضدتودهای «راه توده» ،و از تاریخ
نویسیهای سراسر دروغ او زیر عنوان« :یاد ماندهها» ،در پی افشاگریهای روشن ماههای
اخیر نیز نمیتواند اتفاقی و از سر ناآگاهی باشد.
در کشوری که دانشجوی جوان مدافع آزادی با دادن شعاری ساده به زندان و شکنجه
محکوم میشود ،تصور اینکه رژیم حاضر شود به کس یا کسانی اجازه فعالیت سیاسی و
تبلیغاتی در دفاع از «حزب منحله»یی را بدهد ،تصوری سادهلوحانه است!
در درازنای این سالهای دشوار ،حملههای قطع ناشدنی ارگانهای امنیتی رژیم،
ِ
انتشار کتاب  ۱۲۰۰صفحهیی «تاریخ حزب از
که نمونههایی از آن را میتوان از جمله
آغاز  ،»...با کمک خائنان به حزب و تاریخ نویسان وزارت اطالعات دانست ،بخش
اساسیای از تالش کمیته مرکزی حزب ما به حفظ وحدت و یکپارچگی حزب متوجه
بوده است و خواهد بود .کمیته مرکزی حزب توده ایران اعتقاد عمیق دارد که ،صف
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ِ
اساسی حفظ ادامه کاری
واحد و اتحاد آهنین اکثریت رفقای تودهای ،یکی از عنصرهای
مبارزه حزب و عقیم گذاشتن توطئههای ارتجاع حاکم برای نابودی حزب ماست .در این
سالهای دشوار ،افزون بر کسانی که راه خود را بهکلی از حزب ما جدا کردند ،شماری
از اعضا و هواداران حزب نیز زیر تأثیر این کارزار مهیب تبلیغاتی رژیم و دستگاههای
امنیتی آن از صفهای حزب ما جدا شدند که مایه تأسف عمیق حزب است .ما صمیمانه
آرزو میکنیم و امیدواریم که این اعضا و هواداران سابق با تحلیل این شرایط و درک این
کاستیها بتوانند دوباره به صفهای حزب باز گردند.
در کنار این پدیده ،ما در سال گذشته با فراخوانهای گوناگونی برای «وحدت حزب»
روبهرو بودهایم .ویژگی این فراخوانها نفی کامل وجود حزب توده ایران و کمیته مرکزی
منتخب آن و جا انداختن این نظر بوده است که ،پدیدهیی به نام «حزب توده ایران» وجود
خارجی ندارد ،و تنها «طیفهای گوناگون تودهای» با نظرهای سیاسی مختلف پیرامون
نشریهها و پایگاههای اینترنتی معینی وجود دارند ،و ِ
راه «وحدت حزب توده ایران» از مسیر
مذاکرات میان این گروهها و «طیفها»ی رنگارنگ میگذرد .بدیهی است که پیام وحدتی
که در آن عم ً
ال وجود حزب توده ایران و کمیته مرکزی منتخب کنگرههای سوم ،چهارم،
پنجم[ ،و طبع ًا در دنباله آنها کنگره ششم] حزب توده ایران به کلی نفی شده است و تاریخ
حزب توده ایران با یورش رژیم جنایتکار والیت فقیه ،در بهمن ماه  ،۱۳۶۱پایان یافته تلقی
میشود ،را نمیتوان از سر دلسوزی و با هدف دستیابی به وحدت حزب ارزیابی کرد.
«ششمین کنگره حزب توده ایران» ،ضمن هشدارباش نسبت به ادامه توطئههای
گوناگون ارگانهای امنیتی رژیم ،که وحدت و یکپارچگی حزب توده ایران و اتحاد ِ
عمل
نیروهای ملی و آزادیخواه میهن را هدف قرار داده است ،از همه رفقای تودهای در داخل
و خارج کشور میخواهد که با هوشیاری و دقت به مقابله با برنامههای ارتجاع حاکم
بپردازند.
حزب ما امروز بیش از هر زمان دیگری به استوارتر کردن صفهای خود و تالش
یکپارچه تودهایها بهمنظور گسترش مبارزه بر ضد رژیم والیت فقیه نیازمند است .صحت
سیاستها و ارزیابیهای راهگشای حزب ما در کوره آزمایشهای دشوار نبردهای سیاسی
سه دهه اخیر ،اعتبار روزافزون حزب توده ایران در مقام یکی از گردانهای نیرومند
جنبش کارگری و کمونیستی جهان ،که در حمایت پیگیر آنها از کارزارها و سیاستهای
مبارزاتی حزب ما و انتشار تحلیلهایش در سندهای گوناگون نشستهای حزبهای
کارگری جهان مشهود است ،در ِ
کنار اثرگذاری روزافزون اندیشههای تودهای در مبارزه
روزمره کارگران و زحمتکشان ،جوانان ،دانشجویان ،و زنان مبارز میهن ما ،نشانگر در
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اهتزاز بودن پرچم ظفرنمون مبارزه طبقه کارگر ایران و متحدان آن بر ضد رژیم استبدادی
حاکم است.

ِ
دیرپای طبقه کارگر ایران ،نگاهبانی از حزب
نگهداری از این ارثیه گرانقدر جنبش
ارانیها ،روزبهها ،مبشریها ،سیامکها ،کیوانها ،حکمتجوها ،تیزابیها ،رحمان
هاتفیها ،کی منشها ،حسین پورها ،شناساییها ،و فاطمه مدرسیها ،عهد مقدسی است
که کمیته مرکزی حزب ما و تک تک اعضا و هواداران حزب به آن پایبند بودهاند و پایبند
خواهند ماند .شکست توطئههای پیدرپی رژیم ارتجاعی و ضد مردمی والیت فقیه برای
نابودی حزب توده ایران ،در طول همه سالهای گذشته ،شاهد نیرومند و انکار ناپذیر
حقانیت مبارزه حزب تودههای کار و زحمت در سالهای اخیر است.
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پیامهای ششمین کنگره حزب تودة ایران

پیام ششمین کنگره حزب به :کارگران و زحمتکشان

ششمین کنگره حزب توده ایران درودهای گرم و رزمجویانهاش را به طبقه کارگر و
دیگر زحمتکشان کشور تقدیم میدارد.
در طول بیش از سه دهه اخیر و زیر سایه استبداد والیی ،امنیت شغلی ،سطح زندگی
و معیشت و حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما ،این آفرینندگان ثروتهای ملی ،بیش
از پیش روبه وخامت نهادهاست .این در حالی است که طبقه کارگر ایران نقشی کلیدی و
اساسی در سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی و به پیروزی رسیدن انقالب بهمن بر عهدهداشت.
اینک سی و چهار سال پس از این رخداد تاریخی ،و به ِ
دنبال شکست انقالب و حاکم شدن
واپسگرایان ،کارگران و زحمتکشان از بدیهیترین حقوق شناختهشدهشان درعرصههای
مختلف مانند :حقوق سندیکایی ،حق برپایی تشکلهای مستقل -سندیکاها -امنیت
شغلی ،حق اعتصاب ،و حضور و مشارکت در فعالیتهای سیاسی مربوط به زندگی و
سرنوشت خود ،محرومند.
کارگران و زحمتکشان آگاه!
در بیش از سهدهه اخیر و با اجرای سیاستهای اقتصادی -اجتماعی ضدمردمیای
همانند برنامه تعدیل اقتصادی ،اصالح ساختار اقتصادی ،مقرراتزدایی ،خصوصیسازی،
و آزادیسازی اقتصادی (هدفمندی یارانهها) ،که همگی فرمانهای صادرشده ازسوی
«صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» بودهاند ،سطح زندگی و امنیت شغلی طبقه

کارگر و دیگر زحمتکشان بهشدت کاهشیافته و پایمال شده است .این اوضاع در چند سال
اخیر ،خصوص ًا ازهنگام اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندی یارانهها) ،در مقایسه
با گذشته وخیمتر گردیده است .رشد نرخ تورم ،فروپاشی بنیه تولیدی -صنعتی کشور،
افزایش نرخ بیکاری ،کاهش سطح دستمزدها ،و رواج قراردادهای موقت ،نمونههایی
گویا و در معرض دید از نتیجههای اجرای سیاستهای فاجعهبار اقتصادی -اجتماعی
رژیم والیتفقیه است که بهوسیله دولت ضدملی احمدینژاد و با حمایت ولیفقیه به
اجرا در آمدهاند.
آنچه این اوضاع را نگرانکنندهتر و تحمل ناپذیرتر میسازد ،تحریمهای مداخلهجویانه
امپریالیستی است که بر دامنه فقر و تیرهروزی مردم و به ویژه زحمتکشان بسی افزوده
است .زندگی شما کارگران ،نمونه گویا و مشخص فقر براثر سیاستهای رژیم و
تحریمهای امپریالیستی است .در طول ماههای اخیر ،بر اثر نوسانهای بازار ارز و
کاهش ارزش ِ
پول ملی ،به طور رسمی اعالم شد که ،دستمزد کنونی زحمتکشان فقط
ِ
گذران  ۱۰روز کافیاست .در عین حال ،بیش از  ۸۰درصد کارگران کشور با
برای
قراردادهای موقت و سپید امضا مشغول بهکارند ،و هرگاه کالنسرمایهداران اراده کنند
آنان اخراج و بیکار میشوند .در این زمینه آمارها نشان میدهد که ،رشد شاخص مزد و
حقوق کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و کلیدی کشور در  ۵سال اخیر ۳۳ ،درصد
کمتر از رشد شاخص هزینههای زندگی بوده است .عالوه بر این ،برآوردهای رسمی
ِ
قدرت خرید کارگران و زحمتکشان
منتشر شده حاکی از آنست که ،فقط طی یک سال
بیش از  ۷۵درصد کاهش داشته است.
بهاین موردها اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی را باید افزود تا ژرفای یورش ارتجاع
بهحقوق و دستاوردهای طبقه کارگر ایران و نیز زندگی و معیشت ناگوار آنها بهخوبی
درمعرض داوری قرارگیرد .با تغییر و اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی ،بسیاری از
حقوق کارگران نظیر :حق تشکل ،افزایش دستمزدها ،تامین امنیت شغلی ،دسترسی به
بهداشت و درمان ،حق بازنشستگی ،و موردهایی مهم از این قبیل ،به کلی نابود میگردند.
در چنین وضعیتی ،مبارزه دلیرانه شما کارگران و فعاالن سندیکایی حتی در چارچوب
قوانین موجود بهسختی و با شدت هرچه تمامتر سرکوب میگردد .اعمال فشارهای
هدفمند به سندیکالیستها ،تهدید ،اخراج ،و بازداشت کارگران فعال در سندیکاها
و تشکلهای مستقل ،سیاست دایمی و شناختهشده ارتجاع حاکم در رویارویی با طبقه
کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بوده و هست .بهعالوه ،تهدید ،تطمیع ،و فریب ،از
دیگر اجزای سیاست ارتجاع در برابر جنبش کارگری بهشمار میآیند.
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ِ
پیشرو جنبش کارگری!
کارگران و زحمتکشان ،فعاالن آگاه و
در شرایط ضعف نیروی سازمانیافته طبقه کارگر ،آنچنان که تجربه کودتای انتخاباتی
سال  ۸۸ثابت کرد ،امکان درهم کوبیدن ارتجاع حاکم و گشودن مسیر برای نیل بهآزادی
و عدالت اجتماعی وجود نداشته و ندارد .از این روی ،برای روبهرو شدن با تحولهای
ِ
ریاست
صحنه سیاسی کشور ،ازجمله تحولهای مربوط به انتخابات پیشروی
جمهوری ،تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری از اهمیت بنیادین برخوردار است.
مبارزه هوشیارانه و ستایش برانگیز شما در راه احیای حقوق سندیکایی و احیا و برپایی
سندیکاهای مستقل  -سندیکاهایی که بر پایه صحیح طبقاتی شکلگرفته باشند  -بخش
مهم و موثر این پیکار سرنوشتساز تاریخی است.
جنبش کارگری و نیز سندیکایی زحمتکشان میهن ما برای آنکه بتواند نقش و رسالت
تاریخی خود را در رویارویی با ارتجاع و امپریالیسم دراین مقطع زمانی حساس بهخوبی
ایفا کند ،به پیوندی مستحکم با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه سراسری مردم علیه
ِ
ِ
ضرور عینی بهمنظور تقویت
دیکتاتوری حاکم نیازمند است .زمینهها و محملهای
جایگاه جنبش کارگری و نیز یافتن فصل مشترکها بین خواستهای طبقه کارگر و دیگر
طبقهها و الیههای اجتماعی وجود دارند .رواج اقتصاد انگلی و غیرمولد و پیامدهای
فاجعهبار آن ،ضرورت مبارزه با روبنای بهغایت فاسد استبدادی ،مقابله و مخالفت با
تحریمهای مداخلهجویانه ،و هرگونه مداخله خارجیای که به نقض استقالل ملی و حق
حاکمیت ملی منجر شود ،از زمره زمینههایی بهشمار میآیند که میتواند به پیوند میان
جنبش کارگری با دیگر جنبشهای اجتماعی یاری رساند ،و زمینههای اتحاد عمل را
بین خواستهای زحمتکشان و دیگر الیههای اجتماعی پدید آورد .در مرحله مشخص
کنونی ،درکنار مسئلههای پراهمیتی چون احیای حقوق سندیکایی ،باال بردن سطح
همبستگی و سازمان ِ
دهی جنبش کارگری ،و تقویت صفهای جنبش سندیکایی موجود
زحمتکشان  -برپایه استقالل عمل و ماهیت طبقاتی آنها  -ضروری است که ،جنبش
کارگری و سندیکایی گامهایی معین بهمنظور یافتن فصل مشترکها با دیگر جنبشها و
نمایندگان سیاسی طبقهها و الیههای اجتماعی دیگر که با رژیم والیتفقیه و سیاستهای
اقتصادی -اجتماعی آن درمخالفت و تقابل قراردارند ،بهپیش بردارد .آینده جنبش
کارگری و چگونگی عملکرد و جایگاه آن در مجموعه جنبش مردمی برضد استبداد و
مداخله خارجی ،بهاین مبارزه ،یعنی جستجو برای فراهمساختن زمینه اتحاد عمل در
چارچوب جبهه وسیع ضددیکتاتوری بستگی دارد .فراموش نکنیم که ،سرنوشت جنبش
کارگری ،با سمت و سوی مبارزه مردم میهن ما در هر مرحله با ارتجاع و استبداد و
استعمار ،در پیوند تنگاتنگ قراردارد.

پیام به :کارگران و زحمتکشان
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کارگران و زحمتکشان!
ششمین کنگره حزب توده ایران ،باردیگر با قاطعیت تمام ،و همچنان که تاریخ پرفراز
و نشیب و پرافتخار حزب طبقه کارگر ایران  -حزب توده ایران  -نشانگر آن است ،با
شما عهد میبندد تا در مبارزه برای تأمین منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان ،همراه،
همگام ،و درکنار شماست ،و به پیکار خستگی ناپذیر خود ادامه میدهد.
پیش به سوی احیای حقوق سندیکایی طبقه کارگر ایران!

برقرار باد پیوند مستحکم جنبش کارگری با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران
برضد استبداد والیی!
درود آتشین به کارگران گرفتار در ِ
بند رژیم ،و همه فعاالن آگاه و پیشرو طبقه کارگر ایران!
ِ
زحمتکشان فکری و یدی ایران!
درود بر حزب توده ایران ،سنگر استوار طبقه کارگر و همه
واحد ِ
ِ
ضد دیکتاتوری برای آزادی ،صلح ،استقالل ،عدالت اجتماعی ،و
برقرار باد جبهه
طرد رژیم والیتفقیه!

كنگره ششم حزب تود ٔه ایران

بهمن ماه ۱۳۹۱
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پیام ششمین کنگره حزب به :خانوادههای جانباختگان
ِ
بهروزی مردم ایران و حقوق تودههای زحمت ،و
راه
خانوادههای زندانیان سیاسی

ما امروز با واقعیتهای تلخ زندگی مردم و تودههای زحمتکش میهنمان روبهروییم،
هم بهلحاظ وضعیت گذران روزمره و نیازمندیهای اولیه ،و هم بهلحاظ برخودار نبودن از
ق طبیعیشان است :چه بهمنظور کوشش برای پیاده کردن عدالت
آزادیهایی که جزو حقو 
اجتماعی ،چه برای اثرگذاری بر این وضعیت وخیم اجتماعی و فرهنگی و مشارکت در
رقم زدن سرنوشت مردم ،میهن ،و خانواد ه خود ،و چه برای رویارویی با سیاستهای
بینالمللیای که تأثیری فاجعهبار بر زندگی و هستی مردم برجای میگذارد ،و یا برای
توپنجه نرم کردن با گرانیها و پیامدهایش :گرسنگی مزمن و بیماریهای گوناگون،
دس 
از تن در دادن به مصائب حیثیتی برای ب ه کف آوردن لقمهیی بیشتر نان گرفته تا سر کردن با
دلهرههای ناشی از تهدید دخالت نظامی خارجی ،که همچون پیامدهای ناشی از تحریمهای
مداخلهجویانه امپریالیستی ،آوار خانمان برانداز آن بر سر مردم و تودههای زحمت فرو
میریزد و لطمههایی جبرانناپذیر بر جان و هستی آنان و عزیزانشان خواهد زد.
افشای اینهمه نامردمی و ستم ،و همزمان با آن ،روشنگری ،راه چارهیی یافتن و یا
نشان دادن آن ،کاری بس سترگ و آمیخته به خطرهای هالکتآور بود و هست .مبارزه
در راه مردم رشادت و از خودگذشتگیای اسطورهوار میطلبد ،واین چیزی جز همان
آرمانهای انسانی مادران ،پدران ،خواهران ،برادران ،و یا همسران شما خانوادههای

شهیدان ،جانباختگان ،و زندانیان سیاسی نبوده است که عزیزانتان یا بر سر این عهد خود
با مردمشان جان نهادند ،و یا بندی سیاهچالهای رژیمند.
این جانباختگان ،زندانیان ،این مادران ،پدران ،خواهران ،برادران ،و همسران شمایند،
که از گرامیترین تعلق خاطرشان ،از گوهر گرانبهای هستیشان درگذشتند تا گامی در
ِ
ساختن جامعهیی عادالنه برای مردمشان ،برای زحمتکشان میهنشان ،و
راه پرمخاطر ٔه
برای خانواده و آیندگانشان سازما ن دهند .بیشک در این راه دشوار پرنشیب و فراز ،شما
ِ
پشتوان مبارزهشان
یاوران همیشه آنان بودید ،هستید ،و خواهید بود .میتوان دانست که
در شکنجهگاهها ،تحمل حبسهای انفرادی ،سینه سپر کردنها در میدانهای تیرباران،
رازدار خلق بودنشان ،گرمای مهرتان به آنان ،و پایداریتان در مصائب و آالم بود ،هست،
و خواهد بود .هر گامی به پیش در راه بنای جامعهیی عادالنه ،یادآور خاطره گرامی این
شهیدان و جانباختگان است.
هر گامی به پیش در راه دستیابی به آزادیها و عدالت اجتماعی مدیون مقاومت زندانیان
سیاسی است ،و نیز یادآور پایداری شما در ِ
نبود این جان باختگان و مدیون شکیباییتان
در این عرصه است.
ِ
بهروزی مردم
ششمین کنگره حزب توده ایران با دقیقهیی سکوت یاد همه شهیدان راه
ایران و حقوق تودههای زحمت ،از جمله جانباختگان تودهای ،را گرامی داشت ،و
گرمترین درودها را نثار خانوادههای ارجمند آنان کرد .کنگره همچنین به زندانیان سیاسی
متعلق به افقهای گوناگون عقیدتی که در راه خدمت به منافع مردم و میهنمان و در راه
آرمانهای واالی آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردهاند و بر سر پیمان خود با تودهها
پایداری میکنند درودهای پرشور میفرستد و با خانوادههای این زندانیان ابراز همبستگی
میکند .اینک کنگره به پایداری شما درود میفرستد ،به شما خانوادههای گرانقدر
جانباختگان و زندانیان سیاسی میهن رنجدیدهمان.
كنگره ششم حزب تود ٔه ایران

بهمن ماه ۱۳۹۱
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پیام ششمین کنگره حزب به :جوانان و دانشجویان
مبارز میهن

کنگره ششم حزب توده ایران گرمترین درودهایش را به شما جوانان و دانشجویان،
پیشتازان شجاع ،مبتکر ،و آرمانگرای جنبش حقطلبانه مردم ایران تقدیم میدارد.
جنبش آزادیخواهی جوانان و دانشجویان همچون بخشی مهم از جنبش ملی و
دموکراتیک مردم ایران در دهه گذشته بسیار گسترده و پرتحول بوده است .زنان و
مردان جوانی که بیواهمه از ستمگریهای حاکمیت ،پرچم اصالحات بنیادین سیاسی
را به دوش گرفته و دیکتاتوری دینساالر حاکم را به مصاف خواندهاند ،در لحظه لحظه
جنبش اعتراضی سالیان اخیر نقشی بسیار برجسته داشتهاند .شعارهای داده شده در مبارزه
دانشجویان کشور نشان میدهند که جنبش جوانان و دانشجویان روزبهروز پختهتر شده
و پیوندهای آن با جنبش صلح ،با مبارزه زنان برای تغییر قوانین و رفع همه تبعیضها ،و
با جنبش اعتراضی کارگران میهنمان ژرفتر شدهاند .اینکه شمار بسیاری از جوانان و
دانشجویان در بازداشتگاههای رژیم در شرایط دهشتبار و زیر شکنجه و برخوردهای
وحشیانه قرار دارند ،و چهرههایی مبارز از جنبش دانشجویی ،دختر و پسر ،به دلیل
فعالیتهایشان به حبسهایی درازمدت و بیسابقه محکوم شدهاند ،بازتاب روشنی از
نقش آنان در این کارزار است .کنگره ششم حزب توده ایران همبستگی خود را با مبارزان
جوان راه آزادی میهن از یوغ استبداد اعالم میدارد.
صفهای حزب توده ایران در سراسر تاریخ  ۷۱سالهاش سنگرهایی مطمئن از برای
آموختن شیوههای کارآی مبارزه و به کارگیری آنها از سوی جوانان آرمانگرا در مسیر

عملی کردن تغییرهای پایهای در نظام اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی ایران بوده است.
نسل جوان و پویای جامعه ما همواره در ِ
پی یافتن جایگاهی مطمئن که اندیشههای کنجکاو
را پرورش دهد و بر اثر آن نسلی آگاه و متعهد به خلق بسازد ،نه تنها خود در تشکیل و برپایی
چنین جایگاهی سهم و شرکت داشت ،بلکه زمینههای شرکت فعاالنه طیف گستردهای از
جوانان و دانشجویان را از همان مقطع تشکیل حزب توده ایران فراهم کرد .بنیانگذاران
حزب توده ایران عالوه بر فعاالن کارگری  -که با اندیشههای سوسیالیستی قبل و بعد از
انقالب کبیر اکتبر در اتحاد شوروی آشنا و در کوران مبارزه آبدیده شده بودند  -همراه با
نسلی آگاه و تشنه علم که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند و سرآمد آنان زنده
یاد رفیق ارانی بود ،توانست هم حزبی نیرومند برای دفاع از زحمتکشان میهن برپا دارد و
هم جنبش نیرومند دانشجوییای را پایهگذاری کند که از زمان برپایی و تشکیل حزب توده
ایران تاکنون ،دیکتاتوریهای حاکم بر میهنمان را با چالشهایی جدی رو در رو سازد.
حیات ،فعالیت ،و دستاوردهای حزب توده ایران بدون درهم تنیدگیاش با مبارزه نسل
جوان و دانشجویان میهن نمیتواند مورد بررسی قرار گیرد .تاثیر انکارنشدنیای که حزب
توده ایران از آغاز تاسیس تاکنون در رشد ،شکوفایی ،و تحولهای فکری نسل جوان داشته
است ،حتی مورد تایید دشمنان قسم خورده حزب ما است .از مقطع تشکیل حزب توده
ایران تا رویداد کودتای ننگین  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲زیر تاثیر فعالیت حزب توده ایران حضور
جوانان و دانشجویان آنچنان وسیع و گسترده بود که کمتر تحول سیاسیای را میتوان
سراغ گرفت که در آن جوانان و دانشجویان نقش نداشتهاند .رژیم محمدرضا شاه با همه
تالشی که کرد هیچگاه موفق نگردید سکوت قبرستانی را در جامعه و بهخصوص بین نسل
جوان و دانشجویان حکمفرما کند ،و کارزارهای اعتراضی جوانان و دانشجویان ،در داخل
و خارج از کشور ،توانست در سرنگونی رژیم وابسته او نقشی انکار ناپذیر بازی کند.
جوانان و دانشجویان مبارز و آگاه
با پیروزی انقالب شکوهمند بهمن ،۱۳۵۷انتظار این بود که فضا برای فعالیتهای
آزادیخواهانه بهخصوص برای نسل جوان و دانشجو مهیا شود .با وجود همه امیدواریها،
تاریک اندیشان حاکم کوتاه مدتی پس از انقالب با سازماندهی یورش جنایتکارانه به
دانشگاههای میهن و اشغال آنها ،و با هدف سرکوب قطعی آزادیخواهی و مبارزهجویی
نسل جوان و دانشجویان ،در میراندن همیشگی شعله انقالبیگری در نسل جوان کوشش
کرد .رژیم کهنه اندیش مصمم بوده است تا با گسترش سرکوب ،و برای چپاول منابع
ملی ،به حیات ننگیناش ادامه دهد ،و در این مسیر صدمههای جانی و روحی سنگینی
را به شما نسل جوان و دانشجو وارد کرده است .هراس رژیم والیت فقیه از نسل پویا
و آگاه را از شمار کشته شدگان جنبش آزادی خواهانه ایران ،ترکیب زندانیان سیاسی،
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اخراجهای آشکار و نهان دانشجویان از دانشگاهها و محروم کردن آنان از تحصیل به
روشنی میتوان دریافت.علیرغم دستیازی رژیم به همه این سرکوبها ،دستگیریها و
شکنجههای وحشیانه در رویارویی با پیکار شما در راه آزادی و عدالت اجتماعی ،و با همه
فراز و نشیبها در مسیر مبارزه ،سنت مبارزاتی شما نسل آزاده ،همچنان استوار و پابرجا
ادامه یافته است.
جوانان و دانشجویان مبارز و آگاه
سرکوب گسترده و بیوقفه رژیم والیت فقیه برضد نیروهای آزادیخواه ،بهخصوص از
مقطع کودتای انتخاباتی خرداد  ۱۳۸۸بدین سو ،پدیده بسیار نگران کنندهیی را زمینهسازی
کرده است که هوشیاری نسل جوان را طلب میکند .به دلیل استقرار جو سرکوب
همهجانبه و باال بردن هزینه مبارزه اصیل سیاسی از سوی رژیم ،شمار زیادی از فعاالن
سیاسی از جمله دانشجویان و جوانان مجبور به ترک ایران گردیدهاند .برخی محفلهای
مشکوک ،که در ارتباطشان با جریانهای ضد مردمی و یا وابسته به قدرتهای منطقهای و
امپریالیستی شکی نیست ،سعی کردهاند چنین القاء کنند که ،مبارزه اصیل و مستقل جنبش
مردمی در راه تغییرهای موثر در داخل کشور غیرممکن است .این محفلها با توجه ِ
دادن
بعضی از این فعاالن دانشجویی و جوانان مجبور به مهاجرت سیاسی شده به سرکوب ِ
گری
رژیم ،سعی کردهاند بهمنظور جذب این مهاجران به محفلها و جریانهای ضد مردمی و
وابسته به ارگانهای اطالعاتی و هدایت شده از سوی کشورهای امپریالیستی ،زمینهسازی
کنند .این پدیده خطرناک و مخرب که به ضرر جنبش مردمی است ،لزوم هوشیاری شما
نسل جوان و آگاه را بیش از پیش به ضرورتی مهم تبدیل کرده است .بدون اغراق جنبش
دانشجویی و جوانان میهن آزمونی بسیار دشوار برای نیل به آزادی و دمکراسی را تجربه
میکند .به موازات سرکوبهای خشن ،بیرحمانه ،و سیستماتیک از سوی رژیم والیت
فقیه ،ما همچنین وضعیتی را شاهدیم که عم ٌ
ال مانع هر نوع تشکلیابی مستقل از سوی
دانشجویان میگردد .اجرای طرح تفکیک جنسیتی که به صورت خزنده ،از چند سال پیش
تاکنون به مورد اجرا در آمده است ،به همراه بازبینی و حذف درسهای علوم انسانی و
جایگزینی آنها با تفکرات ارتجاعی چهرههای معلومالحالی همچون مصباح یزدی ،از
چالشهای جدیایاند که جنبش دانشجویی در آزمون سخت خود در رویارویی با آن باید
پیروزمند بیرون بیاید.
جوانان و دانشجویان مبارز و آگاه

شرکت کنندگان در کنگره ششم حزب توده ایران ،بار دیگر بر ِ
تعهد حزب بزرگ نیاها،
شریعت رضویها ،هوشنگ تیزابیها ،تورج حیدری بیگوندها ،خسرو مقصودیها ،و
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محمد جانجانیانها به حمایت و همبستگی همهجانبهاش با جنبش جوانان و دانشجویان
میهن برای صلح ،آزادی ،دموکراسی ،و عدالت اجتماعی ،تاکید میکند .کنگره ششم
حزب توده ایران اعالم میدارد که ،جنبش دانشجویی و نسل جوان میهنمان همچون
همه برهههای هفت دهه پیش ،همچنان میتواند سنگری مطمئن ،و پشتیبان و تکیه گاهی
برای تحقق هدفهای جنبش مردم میهن را در صفهای مبارزهجوی حزب توده ایران
بیابد .کنگره ششم حزب توده ایران با توجه به نقش تعیین کننده و انکار ناپذیر شما جوانان
و دانشجویان در حیات سیاسی تاریخ معاصر میهنمان ،بار دیگرعهد میبندد تا در راه
شجاعانهای که در آن گام برداشتهاید ،پشتیبان تزلزل ناپذیر شما باشد.
کنگره ششم حزب تود ٔه ایران

بهمن ماه ۱۳۹۱
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پیام ششمین کنگره حزب به :زنان آزادیخواه ایران

كنگره ششم حزب توده ایران ضمن درودهای گرم و پرشور به زنان آزادی خواه ایران،
همبستگی و حمایت خود را از مبارزه برحق شما زنان كنشگر و زحمتكش ایران كه بار
اصلی فشارهای اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی میهن استبدادزده ما را به دوش میكشید،
اعالم میدارد .حماسه حضور رزم جویانه و تحسین برانگیزتان در مرحلههای تعیین كننده
تاریخ معاصر ،با خطوطی زرین در صفحههای سرگذشت مبارزات مردم میهنمان حك
شده است.
تالشهای خستگی ناپذیر شما در به دست آوردن حقوقتان ،از حق سوادآموزی گرفته
تا حق شركت در تعیین سرنوشت سیاسیتان ،به رغم میل ارتجاع ،به چنان نتیجههای
درخشانی انجامیده است كه دانشگاهها و مدرسههای عالی كشور شاهد حضور پرشمار
شماست .شركت فعال شما زنان در تحولهای سیاسی جامعه و مبارزه با تبعیض جنسیتی،
نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی ،و فرهنگ پدرساالرانه ،خواب خوش را از چشمهای
ارتجاع زن ستیز ربوده است.
زنان زحمتكش  ،مبارز ،و آگاه ایران!
شما  ۳۴سال پیش با حضور میلیونی خود به همراه دیگر نیروهای مترقی ،استبداد
سلطنتی را برافكندید ،و به حق هم انتظار داشتید تا به خواستهای برابری خواهانه و
دمكراتیك خود دست بیابید ،اما با شكست انقالب بهمن  ۵۷و شكلگیری حكومتی مبتنی

بر استبداد فردی و مذهبی ،با رژیمی به غایت عقب مانده و قرون وسطائی رو به رویید
كه مصمم است شما را به «گناه» آگاهی و تالشتان برای گسستن زنجیرهای تبعیض
و نابرابری ،دوباره به كنج خانهها بازگرداند .امروزه با شدت یافتن سیاست تبعیض و
تفكیك جنسیتی و دیگر برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی ضدمردمی،
كشور ما به بحرانی عمیق و فاجعه بار سوق داده شده است كه از سویی رخ دادن جنگی
خانمانسوز میهن ما را تهدید میكند و از سوی دیگر ادامه حیات ننگین رژیم والیت فقیه
تنها با سركوب خشن نیروهای مردمی از جمله زنان امكان پذیر شده است.
شما زنان با حضور مؤثرتان درجنبش خرداد  ۷۶و جنبش اعتراضی پس از كودتای
انتخاباتی  ،۸۸پایههای حاكمیت والیت فقیه را به لرزه درآوردید ،و ثابت كردید كه نیروی
پرتوان زنان در صورت سازمان یافتگی و درهم پیوندی با دیگر نیروهای مردمی ،برای
ادامه حاكمیت رژیم زن ستیز والیت فقیه تهدیدی جدی به حساب میآید.
از این روی ،رژیم برای ادامه حیات ننگین خود ،سیاست های زن ستیزانه و ارتجاعی
خود را شدت بخشیده است .نقض خشن حقوق زنان و سركوب فعاالن آن ،همراه با
طرح و تصویب قوانین تحقیرآمیز و ضد انسانی ،سیاستهاییاند كه به شكلی هدفمند،
حذف تدریجی زنان از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را دنبال میكند و حضور آنان
را در حوزههای كار ،تحصیل ،آموزش ،و مشاركت در امور اجتماعی و اقتصادی را
بیش از گذشته محدود میكند .در این ارتباط از الیحه «كاهش ساعات كار زنان در
صنایع» ـ كه پیش ازهر چیز امنیت شغلی زنان كارگر را هدف قرار میدهد  -گرفته تا
طرحهایی مثل« :اشتغال زنان با محوریت توجه به خانواده» « ،اشتغال نیمه وقت زنان»،
افزایش مرخصی زایمان بدون بسترسازی اقتصادی و اجتماعی به نفع زنان ،دوركاری،
استخدام دو زن به جای یك زن ،و تشویق و پیشبرد سیاست باال بردن نرخ باروری با
رهنمود ولی فقیه ،و به كارگیری سیاست قرون وسطائی تفكیك جنسیتی میتوان نام
برد ،كه در جهت بازگرداندن ،تقویت ،و بقا بخشیدن به نقش سنتی زنان به كار بسته
میشوند .همه این تدبیرها واقدامها ،بی تردید موجب رشد بیش از پیش نرخ بیكاری
زنان میشود.
در عرصه حقوق مدنی نیز رژیم زن ستیز والیت فقیه تالشهای گستردهای را برای
تهاجم یا باز پس گرفتن دوباره دستاوردهای مبارزاتی شما آغاز كرده است .دخالت در
امور خصوصی ،نقض حقوق شهروندیای چون كنترل و اجبار پوشش زنان ،الیحه
ارتجاعی «حمایت از خانواده» و الیحه «صدور گذرنامه» برای زنان و دختران باالی ۱۸
سال ،كه تنها با اجازه پدر یا همسر صادر میشود ،از نمونههای بارز دستبرد به حقوق زنان
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است كه برخالف مخالفتهای قاطع قشرهای مختلف زنان ،حكومت همچنان مصمم
است آنها را به تصویب رساند.
زنان قهرمان و مبارز ایران!
سركوب خشن و نقض حقوق مسلم زنان در بیش از سه دهه گذشته همواره با
مقاومت قهرمانانه شما زنان میهنمان روبه رو بوده است .پیكار حماسی زندانیان سیاسی
زن در شكنجهگاههای رژیم و مقاومت اسطورههایی چون فاطمه (سیمین) مدرسی ،از
صفحههای درخشان تاریخ جنبش مبارزاتی مردم میهن ما در پیكار با رژیم والیت فقیه
است.
هم اكنون نیز زندانهای ایران مملو از زنان مبارز و آزادهای است كه با پایداری خود
حماسه میآفرینند ،زنانی از قشرهای گوناگون جامعه ،از زنان حقوقدان و خبرنگار گرفته
تا زنان خانهدار ،فعاالن حقوق زنان و حقوق بشر ،از دختران دانشجو گرفته تا مادران
صلح و مادران پارك الله ،و جز اینان ،كه با مقاومت بی نظیر خود در زندانهای جمهوری
اسالمی ،روحیه پایداری و رزمندگی را در جامعه گسترش میدهند.
زنان مبارز و آگاه ایران!
حزب توده ایران ،از آنجائی كه اعتقاد عمیق دارد كه آزادی هر جامعهیی در گرو
آزادی زنان آن جامعه است ،همواره از مبارزه و تالش برحق شما در راه دست یافتن به
خواستهای برابری خواهانه و لغو هر نوع ستم جنسی حمایت میكند و خواهد كرد؛ زنان
مبارز تودهای همواره در روشنگری و طرد شئونات عقب مانده سنتی و فرهنگ زنستیزانه
در شكلهای مختلف آن ،نقشی انكار ناپذیر ایفا كردهاند.
امروز نیز زنان شجاع ایران مبتكرانه ،برای تشكل یابی و آگاه سازی زنان ،به ویژه زنان
زحمتكش و محروم ایران تالش میكنند ،زیرا فرهنگ پدرساالرانه و تبعیض جنسیتی
در كنار فشارهای كمرشكن اقتصادی ،ستمی چند گانه را به آنان تحمیل میكند كه رشد
روز افزون ناهنجاریهای اجتماعی مانند فقر ،فحشا ،اعتیاد ،و پدیده دلخراش كودكان
خیابانی نزد این قشر آسیب دیده بیش از قشرهای دیگر بیداد میكند .از همین روی ،پیدا
كردن تدبیرهای نو و راهكارهای تازه در بین توده محروم زنان از اولویتی خاص برخوردار
است.
زنان و مادران صلح طلب ایران به خوبی آگاهند كه تنها در سایه صلح میتوان به حقوق
انسانی دست یافت و جنگ حاصلی جز نیستی و ویرانی ،به بار نخواهد آورد ،بنابراین
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زنان و مادران صلح ایران دیگر اجازه نخواهند داد تا رژیم والیت فقیه با سیاستهای
ماجراجویانه خارجیاش  -كه یادآور تجربه دردناك سیاست ادامه جنگ خمینی با عراق
است ،كه در خالل آن میلیونها نفر از فرزندان این آب و خاك به كام مرگ فرستاده
شدند  -بار دیگر ُمرغ وای جغدهای جنگ را در كشور ما به صدا درآورد .از این روی،
زنان صلحطلب و آزادی خواه ایران بی وقفه به مبارزه و افشای جنگ افروزان داخلی و
نیروهای جنگ طلب خارجی ادامه میدهند.
زنان شجاع و آزاده ایران!
شما بارها ثابت كردهاید كه میتوانید نقش و مسئولیت تاریخی خود را به شایستگی
انجام دهید ،و همان طور كه رژیم استبدادی شاهنشاهی را در همراهی با سایر نیروهای
مردمی به زیر كشیدید ،امروز نیز با ابتكارهایی نو و سازمان دهی مبارزه صنفی  -اجتماعی و
ِ
جنبش مردمی ،میتوانید راه استقرار آزادی ،دمكراسی ،عدالت اجتماعی،
پیوند دادن آن با
و لغو ستم جنسی و طبقاتی را در جامعه هموار سازید.
درود آتشین به زنان زحمتكش و مبارز ایران!
كنگره ششم حزب تود ٔه ایران
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پیام ششمین کنگره حزب به :نیروها و سازمانهای
م ّلی ،آزادیخواه و عدالتجوی کشور

دوستان ،همرزمان ،و آزادیخواهان کشور،
کنگره ششم حزب توده ایران به همه شما که در پیکارهای جاری در راه برچیدن بساط
استبداد حاکم بر کشور و برقراری حقوق و آزادیهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی
شرکت دارید ،صمیمانه درود میفرستد.
 ۳۴سال پس از پیروزی انقالب بزرگ و مردمی بهمن  ،۱۳۵۷نهتنها آرمانهای
آزادیخواهانه و عدالتجویانه آن انقالب تحقق نیافته است ،بلکه رژیم خودکامه و
تاریکاندیشی ،حاکمیت انحصارطلبانه خود را بر کشور تحمیل کرده است که حاصل
سیاستهای اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی آن :استبداد سیاسی ،انواع ناهنجاریهای
اجتماعی ،پایمال کردن حقوق بنیادی و دموکراتیک افراد جامعه و نهادهای مدنی،
بیکاری ،گرانی ،ورشکستگی تولید ،برقراری اقتصادی داللی در سایه اقتدار و کنترل
رانتخواران حکومتی ،الیگارشی نظامی ،و سرمایهداران بزرگ تجاری و بوروکراتیک
انگلصفت ،است.
استقرار حکومت دینساالر والیت فقیه که مجموعه حاکمیت را به طور تنگاتنگی در
چنگال و حیطه انحصار و کنترل خود قرار داده است ،یادآور حکومتهای خلیفهگری
اسالمی و دوران «تفتیش عقاید» و حکومت کلیسای مسیحی بر اروپا در قرون وسطی
است .چنین حاکمیتی که مشروعیت خود را نه از اراده و تصمیم شهروندان ،بلکه از

«خداوند» میداند ،درهای اعمال حق حاکمیت مردم را به هر وسیله ممکن بسته است و
خود را پاسخگو به مردم نمیداند .حاکمیت والیی کنونی ،و بهویژه شخص ولی فقیه و
بهاصطالح «بیت رهبری» ،به راههای گوناگون  -و از جمله حکم حکومتی  -این اختیار
ِ
خواست مردم و حتی
و اجازه را به خود میدهد که در مقام «نماینده خدا» ،اراده خود را بر
ِ
مجلس رد شده از صافی شورای نگهبانش و رئیس جمهوری برگمارده
بر «نمایندگان»
خودش هم که ظاهر ًا به رأی مردم انتخاب شدهاند ،تحمیل کند .عالوه بر اینها ،اقتدار
این فرد بر قوه قضاییه و نهادهایی مثل سپاه پاسداران و صدا و سیما ،و جز اینها ،که در
قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصول مربوط به والیت مطلقه فقیه به آن شکل قانونی
هم داده شده است ،در واقع «دیکتاتوری قانونی»ای را بر کشور و م ّلت ما تحمیل کرده
است .این دیکتاتوری والیی ،به خشنترین وجه ،حقوق بنیادی و دموکراتیک شهروندان،
و از جمله حق انتخاب آزادانه و بدون «نظارت استصوابی» نمایندگان را پایمال کرده
است .با توجه به شکل و ماهیت این حاکمیت دینساالر خودکامه و انحصارگر است
که حزب توده ایران آن را اساسیترین مانع در راه برقراری حکومتی مدنی میداند که
در آن مردم امکان مییابند اراده خود را بدون دخالت «ولی فقیه» و اعوان و انصارش
محقق کنند .به همین دلیل است که حزب توده ایران ،برچیدن بساط این حاکمیت والیی
را با شعار مشخص «طرد رژیم والیت فقیه» مطرح کرده است .حزب ما این تغییر شیوه
تحولی بنیادی میداند که این فرصت را فراهم
حکومتمداری را نخستین گام در راه ّ
خواهد آورد تا بتوان عرصههای گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی زندگی مردم
متحول کرد .فقط از این راه است که
سختکوش و رنجکشیده ایران را به طور اساسی
ّ
میتوان به یک جامعه دموکراتیک رسید ،و تحقق عدالت اجتماعی و تأمین زندگیای
شایسته برای مردم میهنمان را عملی کرد.
از سوی دیگر ،حزب توده ایران بر این باور است که ،به علت تنوع و ترکیب نیروهای
ملی مخالف استبداد حاکم ،فقط از راه اتحاد و همکاری و همیاری سازمانیافته
میان این نیروهاست که میتوان با برنامه و عمل مشترک ،بساط این تاریکاندیشی
و واپسگرایی را برچید و حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان ،حقوق و آزادیهای
دموکراتیک ،و عدالت اجتماعی را برقرار کرد .میهن ما در دو دهه گذشته شاهد رشد
جنبش مردمی و اصالحطلبانه ای بود است که به رغم همه سرکوبگریها رژیم همچنان
به پیکار خود بر ضد رژیم استبدادی حاکم ادامه میدهد و دست آوردهای شایانی به
همراه داشته است.
حزب توده ایران صمیمانه از همه حزبها ،سازمانها ،نیروها ،و شخصیتهای
م ّلی ضد استبداد و ترقیخواه ،دعوت میکند که با درک شرایط حساس کنونی ،به طور
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جدّ ی در راه تشکیل جبهه ضد دیکتاتوریای که در واقع ستاد مبارزه ضد استبدادی و
عدالتخواهانه بر اساس یک برنامه کار مشترک با حفظ استقالل سازمانی و سیاسی هر
عضو جبهه خواهد بود ،گام بردارند .در شرایطی که استبداد خشن سازمانیافتهیی بر
میهن حاکم است ،تفرقه و پراکندگی نیروهای ترقیخواه ،بیبرنامگی و سازماننیافتگی
جنبش مردمی ،نداشتن شعارهای فراگیر و هدفمند کوتاهمدت و درازمدت متناسب با
شرایط و مرحله مبارزه ،تا کنون آسیبهای فراوانی به جنبش زده است و ناکامیهایی
جدّ ی در پیکار آن با این استبداد خشن به بار آورده است .نمونههای بسیار روشن این
آسیبها را در جنبش اعتراضی و خیزش مردمی پس از انتخابات تقلبآمیز ریاست
جمهوری سال  ۱۳۸۸به صورت ضرب و شتم و شکنجه و درهم شکستن و کشتار
مبارزان شاهد بودیم .همانگونه که پیشتر هم بارها اعالم کردهایم ،بگذار همکاری،
تبادل نظر ،و اتخاذ موضعهای مشترک ما ،پیام امیدی باشد برای جنبش آزادیخواهی
و عدالتطلبی ،مردم جان به لب رسیده ،و روشنفکران میهن ،و نویدی باشد برای
دستیابی به یک دموکراسی پایدار.
دوستان و همرزمان!
بهرغم همه سرکوبهای استبداد ،جنبش آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردمی
همچنان در عمق جامعه جریان دارد .انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ۱۳۹۲
حساسی در کشور ما خواهد بود که جرقههای آن
نیز بیتردید بار دیگر آبستن رخدادهای ّ
را از هماکنون میتوان دید .حضور آگاهانه و با برنامه نیروهای مردمی در ماههای آتی،
میتواند ابتکار را از دست حاکمان مرتجع بگیرد و گامی اساسی در راه به عقبنشاندن و
طرد رژیم والیت فقیه بردارد .شکّی نیست که این مبارزهیی آسان و بیدغدغه و بیمخاطره
نخواهد بود .ا ّما با خرد جمعی و حرکت بر پایه یک توافق مشترک میان نیروهای متحد
در یک ائتالف یا جبهه ضد استبدادی ،میتوان فرصتی گرانبها برای به دست آوردن
پیروزیهای اساسی در راستای تأمین منافع مردم فراهم کرد .حزب توده ایران بار دیگر از
نیروهایی که خواهان برچیدن بساط استبداد از ایران هستند ،و هدفی ندارند جز استقرار
آزادی ،استقالل ،صلح ،و عدالت اجتماعی به دست توانای مردم سختکوش میهنمان
و بدون دادن اجازه دخالت به نیروها و قدرتهای خارجی ،دعوت به ایجاد جبهه متحد
ضد دیکتاتوری میکند .حزب ما آماده است که برای تعیین یک برنامه کار مشترک در
چارچوب این جبهه ،با همه حزبها ،سازمانها ،و شخصیتهای سیاسی میهندوست
همفکری و همکاری کند .به اعتقاد ما ،برداشتن این گام ،ضرورت تاریخی تأخیرناپذیری
است که همه ما باید مسئوالنه به آن برخورد کنیم.

پیام به :نیروها و سازمانهای م ّلی ،آزادیخواه و عدالتجوی کشور
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به امید همکاریهای مشترک و کامیابی در راه برچیدن بساط دیکتاتوری رژیم
والیت فقیه ،استقرار آزادی و عدالت اجتماعی ،و تأمین زندگیای شایسته برای مردم
سختیکشیده میهنمان.
کنگره ششم حزب تود ٔه ایران

بهمنماه ۱۳۹۱
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پیام ششمین كنگره حزب به :خلقهای زیر ستم و
آزادیخواه ایران

ششمین كنگره حزب توده ایران ،به شما خلقهای میهنمان كه درشرایط دشوار و
بغرنج كنونی برای دستیابی به آزادی ،برابری حقوق و الغای ستم ملی مبارزه میكنید،
و در طول سدههای متمادی تاریخ سرنوشت مشتركی داشتهاید ،و در راه تحقق آزادی،
استقالل ،و عدالت اجتماعی در میهن واحدمان فداكاریهای بیشماری از خود نشان
دادهاید ،صمیمانه درود میفرستد .مبارزه قهرمانانه خلقهای میهن ما ،در مقام بخشی
جدایی ناپذیر ازجنبش رهاییبخش كشورمان در دورههای متفاوت تاریخ معاصرایران،
از جمله انقالب بهمن  ،۱۳۵۷نقشی تعیین كننده در پیروزی جنبش مردمی داشته است.
انقالب بهمن  ، ۵۷به رغم پیروزی در مرحله سیاسی و سرنگونی رژیم دیكتاتوری  -پلیسی
پهلوی ،و به رغم آنكه بخشهایی از خواستهای خلقهای میهن ما در قانون اساسی
برآمده از انقالب گنجانده شد ،نتوانست زمینههای عملی شدن حقوق ملی در ایران را
تأمین كند .توطئههای ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی ،خیلی زود وحدت خلقهای
میهن ما را هدف قرار داد ،یورش نظامی دولت برآمده از انقالب به كردستان و آذربایجان،
و در پی آن جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران ،و سپس متوقف شدن اجرای برنامههای
مردمی در راه تأمین حقوق زحمتكشان ،از جمله اصالحات ارضی ،و شدت یافتن یورش
به حقوق و آزادیهای دموكراتیك ،به ِ
طور عملی زمینه ساز تحكیم پایههای ارتجاع ،و در
نهایت ،شكست انقالب بهمن  ۵۷گردید .به باور ما ،مبارزه امروز خلقهای میهنمان و
حزبها و سازمانهای مترقیشان با رژیم والیت فقیه ،در اوضاع بسیار حساس و دشوار
چه از نظر داخلی و چه از منظر بین المللی در جریان است ،و از این روی ،ارایه سیاست

و راه كارهایی كه تأمین كننده منافع و مصالح همه خلقهای ایران باشد ،از اهمیتی اساسی
برخوردار است .رویدادهای منطقه خاورمیانه نشان داده است كه امپریالیسم جهانی تأمین
منافع كوتاه و دراز مدت خود را از طریق تفرقه افكنی و به وجود آوردن تشتت و همچنین
ایجاد درگیریهای قومی تأمین میكند .به گمان ما سیاستهای عمیق ًا ارتجاعی و ضد
مردمی رژیم والیت فقیه بر ضد خلقهای میهن و سركوب خشن خواست به حق آنها،
زمینه ساز شدت پیدا كردن درگیریهای قومی و یاری دهنده سیاستهای امپریالیسم در
منطقه و كنار مرزهای میهن ماست .امروز خلقهای كرد ،آذری عرب ،تركمن ،و بلوچ،
در چهار گوشه میهن ما زیر شدیدترین سیاستهای سركوب گرانه ،تحقیر ملی ،و محروم
بودن از ابتداییترین حقوق از جمله تحصیل به زبان مادریاند .در چنین اوضاع بغرنج و
فوق العاده حساسی ،ما ضمن اعالم حمایت صریح خود از مبارزه خلقهای ایران برای
دستیابی به حقوق ملیشان ،معتقدیم كه با تحكیم پیوندهای مبارزه همه خلقهای ایران
با مبارزه كارگران و زحمتكشان ،زنان ،جوانان ،و دانشجویان ،پیكاری سراسری بر ضد
رژیم والیت فقیه را باید شدت بخشید .بدون طرد رژیم استبدادی حاكم ،به دستیابی
خلقهای میهن به حقوق شان ،و در نتیجه آن ،استقرار آزادی و حقوق دموكراتیك در ایران
نمیتوان امیدوار بود .ششمین كنگره حزب توده ایران ،طرفدار برابری كامل حقوق كلیه
خلقها و اقلیتهای مذهبی میهن ماست .ما ضمن دفاع پیگیر از استقرار حكومتی فدرال
و تأمین كامل حقوق ملی ،فرهنگی ،سیاسی ،و اقتصادی خلقهای ایران ،در عین حال بر
این اعتقادیم كه تأمین منافع كوتاه و دراز مدت خلقهای میهن ما نه در گسست از میهنی
واحد ،بلكه در چارچوب ایرانی آزاد ،مستقل ،و دموكراتیك امكان پذیر است.
گرامی باد خاطره تابناك جان باختگان خلقهای میهن ما در راه دستیابی به حقوق ملی،
آزادی ،استقالل ،و عدالت اجتماعی
كنگره ششم حزب تود ٔه ایران

بهمن ماه ۱۳۹۱
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پیام ششمین کنگره حزب به :روزنامهنگاران،

نویسندگان و هنرمندان (در همه رشتههای هنری)
هجوم برنامهریزی شده و مداوم به روزنامه نگاران ،و نویسندگان و گردانندگان
روزنامهها و گاهنامهها ،سایتها ،و وبالگها ،به كارزاری سیستماتیك برضد نشر آزاد
دیدگاههای سیاسی و اجتماعی ،و همچنین اطالع رسانی و عرصههای مشابه ،تبدیل شده
است .این هجومها در اكثر مورد به دستگیری ،نقض حقوق شهروندی ،تجاوز به حریم
خصوصی ،اهانت ،و برخورد فیزیكی همراه بودهاند .عالوه بر اینها ،با اتهام همكاری با
«عوامل بیگانه » و «جاسوسی» برای آنان ـ اتهامی كهنه و به ارث رسیده از سلف سلطنتی
رژیم والیی و به پوسیدگی خود این دو رژیم ـ معموالً همراه است.
ما شركت كنندگان در ششمین كنگره حزب ،از گردش آزاد اطالع رسانی ،ارائه آزادانه
دیدگاهها ،و تحلیلهای متفاوت در زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی روزنامه
نگاران كشورمان [هرچند كه با برخی از این دیدگاهها ،بر اسا س موضعگیریهای خاص
حزبیمان  ،دارای زاویهایم و یا حتی مخالفیم ،و به موقع خود به آنها پاسخ هم گفتهایم]
حمایت میكنیم ،حمایت كردهایم  ،و در آینده نیز در این مسیر پیكار خواهیم كرد .ما از
نشر آزاد و رها از تهدید سانسور ،دفاع میكنیم ،و بازداشت و شكنجه روزنامه نگاران و
مسئوالن روزنامهها و گاهنامهها ،نویسندگان سایتها و وبالگهای مستقل را محكوم
میكنیم ،و بر آنان كه در مسیر آزادی ،دمكراسی ،عدالت اجتماعی ،و استقالل ملیمان از
جان و جسم و هستی خود مایه میگذارند ،درودهای گرم میفرستیم.
كنگره همچنین به زنان و مردان روزنامه نگاری كه با رشادت كم نظیرشان ،و تحمل
شكنجهها و بیماریهای ناشی از آنها ،بر آرمانهای انسانی و مردمی خود پای میفشارند،

درود میفرستد ،و همچون گذشته ،در آینده نیز آوای به بندكشیده شدهشان را در سراسر
جهان میپراكند.
رژیمی كه از سخن پراكنی و تبلیغ درباره معنویت ،اخالق ،و فرهنگ دمی باز نمیماند،
بر اثر هرچه تنگتر كردن دایره سانسور كتاب و آفرینشهای هنری درهمه رشتههای هنری ـ
كار را به جایی كشانده است كه شمارگان (تیراژ) كتاب از متوسط  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰در رژیم
گذشته ،به  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰در حال حاضر رسیده است (در حالی كه جمعیت كشور و جمعیت
تحصیل كردهاش نزدیك به دو برابر شده است) و همچنین در عرصه هنرهای نمایشی ،فیلم
سازی (سینمایی و سریال) ،موسیقی (سنتی و مدرن) ،تولیدهایی نه اكران می شوند و نه اجازه
توزیع پیدا میكنند ،و این عالوه بر وارد كردن زیان و خسارت به روند آفرینشگری در میهن،
محروم كردن هنرمندان از درآمد محصول كار خود برای گذران زندگی است.
سانسور و ممنوعیت انتشار از عرصه آثار معاصر به گنجینه فرهنگ ملی كشیده شده
است ،و مرزهای زمان از كهن تا امروز در عرصه داستان ،شعر ،و پژوهش ،را درمینوردد.
اجرا كننده سیاستهای مخرب ضد فرهنگیای كه راه به گمبیشه خرافه و واپسماندگی
میبرد و نام بیمسمای فرهنگ و ارشاد بر خود گذاشته است ،به هر ترفند و بهانهیی بر سر
راه حركت رو به جلو ادبیات و هنر مانع میتراشد :از كمبود كاغذ گرفته تا تهدید ،بازداشت،
و شكنجه نویسندگان و هنرمندان ،بازیگران ،شاعران ،و كارگردانان ،و «ارشاد» آنان به روی
آوردن به واپسگرایی .از سوی دیگر همین دستگاه ضد فرهنگی كه هر از چندی پاسداری بر
اریكه آن تكیه میزند ،با دروغ پردازیهای عوام فریبانه ـ كه نزد جامعه آگاه امروزایران سراپا
ناشیانه و پرت از مرحله دانسته میشود ـ ادعا میكند كسب افتخار ربودن جایزه اسكار،
كه ثمره كار و هنرمندی خالقان عرصه هنر سینمای میهن ماست ،نتیجه البیگری دولت
ضدملی كنونی است .رژیم با دستگاه اندیشهسوز سانسورش ،دو هدف دارد .اول :گسستن
رشته ارثیه ادبی و هنری (كالسیك و مدرن) ایران از روند آفرینشگری ادبی و هنری كنونی ،و
دوم :با مانع تراشیها و كارشكنیها در این روند ،هرچه پرهزینهتر كردن فعالیت ادبی و هنری
مستقل از برنامههای رژیم .هدف رژیم از این گسستن و دشوار و پرهزینه كردن فعالیت ادبی
و هنری در كشور ،انداختن جریان كار و فعالیت ادبی و هنری ـ یا «ارشاد»[!] آن ـ به بستر
مورد نظر و واپسگرای قرون وسطایی خود است تا از آن در ادامه حاكمیتاش بهره گیرد.
ما از وجود فضای آزاد برای رشد استعدادهای ادبی و هنری و برآمدن آثار ارزشمند ادبی و
هنری نویسندگان ،شاعران ،و هنرمندان (در همه رشتههای هنری) میهنمان حمایت و در راه
آن مبارزه كردهایم و خواهیم كرد.
كنگره ششم حزب تود ٔه ایران

بهمن ماه ۱۳۹۱
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پیام ششمین کنگره حزب به :حزبهای کمونیست
و کارگری جهان

کنگره ششم حزب توده ایران ،به نمایندگی از سوی همه اعضا و هواداران حزب
توده ایران ،مراتب قدرشناسی و سپاس خود را از ابراز همبستگی و حمایت حزبهای
کمونیست و کارگری ،و سازمانها و شخصیتهای انقالبی در همه کشورهای جهان،
تقدیم شما میکند.
رفقای گرامی،

کنگره ششم حزب توده ایران در ماه فوریه  ۲۰۱۳و با شرکت نمایندگان با در
نظر گرفتن شرایط دشوار فعالیت غیرعلنی و اوضاع امنیتی موجود ،با موفقیت کامل
برگزار شد .کنگره ششم حزب ما اسناد سیاسی مهمی ،از جمله گزارش عملکرد کمیته
مرکزی حزب در فاصله زمانی میان دو کنگره ،و طرح برنامه نوین حزب را تصویب
کرد .برنامه نوین حزب توده ایران بازتاب دهنده شرایط سیاسی حاکم بر کشور ،شرایط
اقتصادی  -اجتماعی موجود در کشور ،برآیند واقعی نیروها در سطح جامعه ،و نیازها
و خواستهای طبقه کارگر ،زحمتکشان شهر و روستا ،و دیگر قشرهای ملی و مردمی
جامعه است .برنامه نوین حزب ما بر پایه وفاداری به مارکسیسم  -لنینیسم ،و درک
خالق از آن ،تنظیم شده است و مسیر مبارزه پیروزمند و تاریخی حزب را در راه
صلح ،دموکراسی ،استقالل ،آزادی ،عدالت اجتماعی ،و سمتگیری سوسیالیستی در
میهنمان ترسیم کرده است.

رفقای گرامی،

کنگره ششم حزب توده ایران همزمان با سی ُامین سالگرد یورش خائنانه و سرکوبگرانه
رژیم والیت فقیه به حزب توده ایران ( ۶فوریه  )۱۹۸۳برگزارشد ،یورشی که در خالل آن
اکثر اعضای کمیته مرکزی حزب و صدها کادر ورزیده آن دستگیر و اعدام شدند یا در زیر
شکنجه جان باختند .در این یورش هزاران تن از اعضا و هواداران حزب دستگیر شدند و
به زندان افتادند.
بازسازی حزب و از سرگیری دوباره فعالیت منظم آن پس از این ضربه مرگبار ،با
میسر شد .در این روند ،حمایت
کوشش و تالش فداکارانه تودهایهای جان به در برده ّ
معنوی حزبهای برادر نیز عامل مهمی در یاریرسانی به قد برافراشتن دوباره حزب در
طی آن سالهای دشوار بود .به همین سبب ،کنگره ششم حزب ما بار دیگر به نقش پراهمیتی
که همبستگی پیگیر و وقفهناپذیر شما حزبهای برادر با مبارزه مردم و زحمتکشان ایران در
مبارزهشان در راه صلح و دموکراسی ،و بهویژه حمایت شما از ادامه پیکار خستگیناپذیر
حزب ما در راه دستیابی زحمتکشان به حقوقشان ،ترقی ،و سوسیالیسم داشته است ،تأکید
قاطع داشت .ارسال پیامهای تبریک وهمبستگی رسمی از سوی  ۵۲حزب کمونیست و
کارگری از هر پنج قاره جهان به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب ما ،نمایش پرشکوهی
از همبستگی بینالمللی بینظیری است که حزب ما در تمام مدّ ت حیات  ۷۱ساله خود و
بهویژه در سه دهه اخیر با افتخار از آن برخوردار بوده است .نمایندگان حاضر در ششمین
کنگره بارها و بارها با کف زدنها و اشکهای حقشناسانه خود ،بیان قاطع و ُپرطنین شما را
در پیامهای همبستگیتان با مبارزه مرگ و زندگی کمونیستهای ایران تحسین کردند .این
پشتیبانی و همبستگی بیدریغ و بدون چشمداشت حزبهای کمونیست و کارگری جهان
از مبارزه حزب ما ،در سه دهه گذشته و از جمله بهوسیله انتشار دهها بیانیه مشترک با امضای
شما همرزمان پیشاهنگ مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم نیز نمود خاصی داشته است.
این حمایت و همبستگی شما ،به مبارزان تودهای ،هواداران ،اعضا ،و کادرهای حزب ما
در ادامه مبارزه دشوارشان در راه دگرگونیهای بنیادی ملی -دموکراتیک ،در مسیر انجام
تغییرهای راهبردی (استراتژیک) و بلندمدت به سود زحمتکشان میهنمان ،همواره انگیزه و
امید بخشیده و میبخشد .حزب توده ایران در سراسر حیات کار و پیکار بیش از هفت دههای
خود ،مصمم و معتقد به درستی اصول مارکسیسم  -لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری،
همواره درفش خونفام دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و مبارزه برای دگرگونیهای
ِ
تاریخ این مبارزه دشواری که
بنیادین و ضرور را در ایران برافراشته نگاه داشته است .در دفتر
زرینی از جنبش کمونیستی و کارگری
در شرایط بغرنج میهن ما صورت می گیرد ،برگهای ّ
ایران و جهان با نام حزب توده ایران ورق میخورد.
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رفقای گرامی،
کنگره ششم حزب توده ایران ،به نمایندگی از سوی همه اعضا و هواداران حزب
توده ایران ،مراتب قدرشناسی و سپاس خود را از ابراز همبستگی و حمایت حزبهای
کمونیست و کارگری ،و سازمانها و شخصیتهای انقالبی در همه کشورهای جهان،
تقدیم شما میکند و اعالم میدارد که ،حزب ما امروزه ،و در مسیر پیچید ه مبارزه برای
دگرگونیهای سرنوشتساز ،برای برافراشته نگاه داشتن پرچم صلح ،استقالل ،حقوق
و آزادیهای دموکراتیک ،و عدالت اجتماعی در میهنمان  ،در کنار تکیه به نیروی الیزال
مردم ایران ،ادامه و گسترش یاریها و پشتیبانی همهجانبه شما را همچنان خواهان است.
حزب توده ایران برای همبستگی بینالمللی هماهنگ و کارآی شما با مبارزه مردم و
زحمتکشان ایران برضد طرحهای مکارانه ،مداخلهگرانه ،و جنگافروزانه امپریالیسم
جهانی در ارتباط با میهن ما ایران ،و از جمله محکوم کردن تحریمهای اقتصادی فلج
کننده که قربانیان آن ستمدیدهترین قشرهای اجتماعیاند ،ارزش و اهمیت فراوانی قائل
است .همبستگی شما با جنبش آزادیخواهی و عدالتجویانه مردم ایران و برضد
سیاستهای سرکوبگرانه و مردمستیزانه ،ضدکارگری و عمیق ٌا ارتجاعی رژیم دینساالر
حاکم بر ایران که امکان هرگونه سازمان ِ
دهی مردمی ،فراگیر ،و قدرتمند را بسیار محدود
کرده است ،برای این جنبش و نیروهای سیاسی پیکارگر ایران اهمیت شایانی دارد .تاریخ
و تجربه خونبار خلقها نمایانگر این واقعیت است که آنجا که بانگ اعتراض و نیروی
پرتوان همبستگی بینالمللی با مبارزه خلق و نیروهای انقالبی هر کشوری پیوند یابد،
درهای زندانها گشوده ،پرچم صلحخواهی افراشتهتر ،مارش رزمجویانه و حقطلبانه
رصالبتتر ،تیغ دژخیمان کُندتر و سالح رزمندگان راه آزادی ،استقالل و
زحمتکشان ُپ َ
عدالت اجتماعی ُب َرندهتر میشود.
پیروز باد مبارزه در راه صلح ،سوسیالیسم ،و پیشرفت!

پرتوان باد همبستگی بینالمللی حزبهای کمونیست و کارگری!
فروزانتر باد شعله دفاع آزادیخواهان و ترقیخواهان جهان از جنبش مردم ایران!
کنگره ششم حزب تود ٔه ایران

فوریه  -۲۰۱۳بهمن ماه ۱۳۹۱
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پیام حزبهای کارگری و کمونیستی جهان
به :ششمین کنگره حزب تودة ایران

حزب كمونیست آفریقای جنوبی
رفقا!

درودهای برادرانه ما از سوی حزب كمونیست آفریقای جنوبی را به مناسبت برگزاری
كنگره تاریخی ششم حزب توده ایران بپذیرید.

ششمین كنگره حزب توده ایران در لحظهای تاریخی برگزار میشود كه برای
كمونیستها و نیروهای ترقی خواه جهان به طوركلی ،هم فرصت ها و هم خطرهای
زیادی به همراه دارد .بحران های پی درپی و ادامه دار نظام سرمایه داری چرخههای
خطرناك و زیان باری از واكنش ها را به دنبال داشته است .این بحران ها به خطر
نظامیگری ،یك جانبهگرایی و تحریكهایی دامن زده است كه هدف آنها فرو بردن
جهان در بحرانی است كه به نظام غارتگر سرمایه داری این امكان و اجازه را خواهد
داد كه راههایی را برای نجات و جان گرفتن دوباره خودش بیابد ،و فرصت زندگی
دوبارهیی پیدا كند .اما مردم عادی در درون مرزهای م ّلی كشورهای گوناگون جهان ،در
برخورد با این واكنشها دست روی دست نگذاشته اند ،بلكه در هر گام و مرحله ،دست
به مبارزه یی پیروزمندانه زدهاند.

منطقه خاورمیانه نیز از تأثیر این بحران ها در امان نبوده است .امپریالیسم و بحرانهای
سرمایهداری ،خود را به صورتهای گوناگون نشان دادهاند ،و از راههای مختلف،

۱

اثرهای گوناگونی بر اوضاع سیاسی و اقتصادی گذاردهاند .حزب توده ایران ،كه در تاریخ
فعالیتش ،همواره مبارزه در راه سوسیالیسم ،صلح ،ترقی ،و گذار مترقیانه را در ایران به
پیش برده است ،چالش های این منطقه و شرایط م ّلی ایران را به خوبی درك میكند .حزب
توده ایران در آستانه یك انقالب ،هم در ایران و هم در منطقه ،ایستاده است و برای به
پیش بردن این مبارزه اساسی در این منطقه دنیا ،به بسیج برجستهترین رهبران ،هشیاری ،و
كاربرد عملی تئوری ماركسیسم ـ لنینیسم [در شرایط ایران] نیاز دارد.

حزب كمونیست آفریقای جنوبی ،چالش های رویاروی حزب توده را درك میكند ،و
با آن حزب و رهبران و اعضای آن كه در این مبارزه ،هم در ایران و هم در تبعید ،درگیرند،
اعالم همبستگی میكند و به طوركامل از حزب توده ایران حمایت میكند.
به مناسبت برگزاری «ششمین كنگره حزب توده ایران» ،حزب كمونیست آفریقای
جنوبی همبستگی برادرانه خود را با شما در راه تحقق هدفهای سوسیالیسم ،صلح،
دموكراسی ،جدایی دین از حكومت (سكوالریسم) ،و گذار مترقیانه به حكومتی كه
آرمانها و آرزوهای مردم عادی ،زحمتكشان ،زنان و جوانان ،شهرنشینان و روستانشینان
را در مركز توجه خود قرار خواهد داد ،اعالم میكند.
آینده از آن سوسیالیسم است.
کریس َم ْت َلکو
شعبه بین المللی حزب كمونیست آفریقای جنوبی

۲

حزب كمونیست آلمان
به مناسبت برگزاری ششمین كنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی،

«حزب كمونیست آلمان» [د.كا.پ] ،به مناسبت برگزاری «ششمین كنگره» شما،
درودهای صمیمانه خود را تقدیمتان میكند .برای شما در بحث ها وتصمیم گیریهای
كنگره ،و به ویژه در مورد «برنامه نوین حزب توده ایران» ،آرزوی موفقیت داریم.

حزب شما از زمان بنیادگذاریاش در بیش از  71سال پیش ،همواره در راه صلح،
دموكراسی ،و سوسیالیسم رزمیده است .در این راه هزاران تن ازاعضای حزب شما
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زندانی ،شكنجه ،و اعدام شدهاند .امروز در ایران نیروهای چپ دموكراتیك و رفقای
حزب توده ایران برای پایان دادن به [حاكمیت] ارتجاع و برقراری دموكراسی ،و برای
پیشرفت كشور و رسیدن به سوسیالیسم ،پیكار میكنند.
ایران بیش از پیش در مركز مناقشه ها و برخوردهای عمده روزگار ما قرار میگیرد.
شرایط ناپایدار در منطقه ،در كنار تالش امپریالیسم برای تحمیل قدرتش ،فضایی را به
وجود آورده است كه ممكن است به جنگ های نظامی و داخلی بیشتری منجر شود.
اوضاع كنونی سوریه ،مصر ،و فلسطین خود تأكیدی است بر این وضعیت نگرا ن
كننده.
حزب توده ایران در برنامه نویناش قطع ًا گزینههای گوناگونی را در امریافتن راه حل
برای اوضاع موجود مطرح خواهد كرد .برنامه شما [در اوضاع كنون جهان] سهم ارزنده
و مهمی در بحث ها و تبادل نظرهای بین المللی جاری و شكل گیری دیدگاههای نیروهای
ترقی خواه در میان احزاب چپ وكمونیست و كارگری خواهد داشت.

ضمن ابراز همبستگی با شما ،بار دیگر بر حفظ روابط دوستانه خود با حزب توده ایران
تأكید میكنیم.
با درودهای كمونیستی،
یورگ ِ
ِ
نسن
بِتینا
صدر حزب كمونیست آلمان [د.كا.پ]
 ۹فوریه ۲۱[ ۲۰۱۳بهمن ماه ]۱۳۹۱

«بیانیه حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا»
به :کمیته مرکزی و کنگره حزب توده ایران ،به :طبقه کارگر و مردم ایران

۳

رفقای گرامی،

«حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا» خوشنود و مفتخر است که گرمترین
درودهای برادرانه خود را به مناسبت برگزاری «ششمین کنگره» حزب توده ایران تقدیم
شما کند.
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ما شاهد بودهایم که حزب توده ایران چگونه مبارزه در راه دموکراسی ،عدالت اجتماعی،
و سوسیالیسم را در دشوارترین شرایطی که میشود تصور کرد ،ادامه داده است ،و ما
این تالش را تحسین میکنیم .پس از کودتای امپریالیستی در سال  ۱۳۳۲که سلطنت را
بازگرداند ،شما مجبور شدید مبارزه را در شرایط سرکوب شدید ساواک ادامه دهید .در
پی سقوط رژیم شاه هم رژیم مذهبیای واپسگرا قدرت را در دست گرفت که باز هم
حزب شما را زیر ضربههای سرکوبگرانه بیشتری قرار داد ،که بر اثر آن بسیاری از رفقای
تودهای جان خود را از دست دادند .با وجود این ،شما به مبارزه ادامه دادید و میدهید تا
امروزه که پرچم دموکراسی و سوسیالیسم را برافراشته نگاه داشتهاید .اوضاع کنونی وظیفه
دوگانهیی را بر دوش شما گذاشته است :یکی مبارزه برای برقرار کردن رژیمی دموکراتیک
است که به طبقه کارگر و تودههای مردم ایران این امکان و اجازه را بدهد که در عرصههای
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی ،از منافع خود دفاع کنند؛ و دیگری ،مخالفت
ِ
تهدید مداخله خارجی از سوی اسرائیل ،ایاالت متحد آمریکا ،و قدرتهای
قاطعانه با
عضو «ناتو» است.
تهدیدهای جاری نسبت به کشور شما ،که از رهبری اسرائیل و جناح راست در ایاالت
متحد آمریکا سرچشمه میگیرد ،موجب نگرانی شدید ماست .بهرغم ماهیت دولت
کنونی ایران ،ما فعالیت صلحآمیز برای دستیابی به انرژی هستهای را حق ایران میدانیم ،و
معتقدیم که حمله به ایران نهتنها برای مردم ایران مصیبتبار خواهد بود ،بلکه خطر شعلهور
شدن جنگی فراگیر در مقیاسی بسیار بزرگتر از جنگ با عراق را به دنبال خواهد آورد که
برای کل منطقه خاورمیانه ،و فراتر از آن ،فاجعهآمیز خواهد بود« .حزب کمونیست ایاالت
متحده آمریکا» ،خود را به ادامه مبارزه برای پیشگیری از روی ِ
دادن چنان حملهیی به ایران،
و ادامه تالش برای پایان دادن به تحریمها که فقط به زحمتکشان ایران آسیب میرساند،
ملزم و متعهد میداند.
سپاسگزاریم که سندهای باارزشی را برای ما فرستادید ،سندهایی که دیدگاه حزب
توده ایران را در مورد اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی جهان توضیح میدهد .سرمایه
انحصاری جهانی و دستپروردههای سیاسی آن ،در واقع تالش دارند با گذاردن تمام بار
بحران بر دوش کارگران و تودههای مردم عادی ،خود را از بحران بیرون بکشند .این روند
هم در کشور ما و هم در کشور شما و هم در اروپا و جاهای دیگر در جریان است .اما طبقه
کارگر همهجا با انرژی و توان فزایندهیی دست به مقاومت و مبارزه زده است .ما هم مثل
شما معتقدیم که طبقه کارگر در همهجا پیروز خواهد شد ،و گرایشهای ارتجاعی کنونی
با عمل طبقه کارگر شکست پذیر است و شکست خواهد خورد.
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درودهای برادرانه قلبی ما را بپذیرید .امیدواریم که «کنگره ششم» حزب توده ایران
ِ
نویدبخش پیروزیهای کارگران و مردم ایران باشد!
موفقیتی عظیم ،و

رفقای حزب تود ٔه ایران،

حزب کمونیست اتریش

۴

از جانب حزب کمونیست اتریش ،بهترین آرزوها را برای برگزاری کنگر ٔه ششم شما
تقدیمتان میکنم.

از اینکه مطلع شدیم حزب تود ٔه ایران کنگرهاش را در آیندهیی نزدیک برگزار خواهد
کرد بسیار خوشنودیم ،چرا که اطمینان داریم حاصل کنگر ٔه شما اثر بسزایی در مبارزه
در راه صلح ،دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران خواهد داشت ،و همچنین نقش
قابلتوجهی در پیکار برای تحقق دموکراسی در پسایند رخدادهایی خواهد داشت که به نام
«بهارعربی» معروف شده است.
خواهشمندیم درودهای برادران ٔه ما را از جانب اعضای حزب کمونیست اتریش و هم ٔه
مبارزان سراسر کشور بپذیرید .ما بسیار خوشحالیم که حزب تود ٔه ایران را نهفقط حزب
برادر ،بلکه رفقا و دوستان خود بنامیم.

مبارز ٔه شما با رژیم دینساالر ایران که ،همانگونه که شما ارزیابی کردهاید ،فاقد هرگونه
حقانیت و قانونیت از دید زحمتکشان ایران است ،از یک سو ،و از سوی دیگر ،مبارز ٔه شما
با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی کشورتان از سوی نیروهای امپریالیستی ،از نظر
ما بیتردید تنها راهی است که به آیندهیی منتهی خواهد شد که در آن سرنوشت مردم ایران
ِ
ِ
حاکمیت ملی ،و عدالت اجتماعی ،تعیین
پیکار خود آنان در راه دموکراسی ،حق
فقط با
خواهد شد.
حزب کمونیست اتریش همیشه حامی مبارز ٔه شما خواهد بود.

با بهترین آرزوها برای موفقیت کنگر ٔه شما ،و برای حزب شما در مبارزه در راه صلح،
پیشرفت ،و سوسیالیسم.
با احترام رفیقانه،
گونتر هوفگارتنر ،شعب ٔه بینالمللی حزب کمونیست اتریش
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۵

حزب کمونیست اردن
به رفقای عزیز حزب توده ایران
با درودهای رفیقانه

در شرایطی که شما برای کنگره ششم حزب خود آماده می شوید ،ما نیز خوشوقتیم از
اینکه در این برهه در کنارتان خواهیم بود.

رفقا ،کنگره بزرگ شما در شرایط مخفیانه وسرکوب خشن و بسیار سختی که نظام حاکم
و ایادی آن بر حزب شما تحمیل کردهاند برگزار میگردد ،نظامی که تمامی فداکاریهای
حزب بزرگ شما در راه مردم ایران را برای آیندهیی دموکراتیک با هدف دستیابی به ترقی،
صلح ،و سوسیالیسم ،نادیده گرفته است .ما در «حزب کمونیست اردن» ،مطمئنیم که
کنگره ششم حزب نامدارتان ،تبلور آرمانها و آرزوهای شما و ملت برادر در ایران خواهد
بود  .یک باردیگر حزب کمونیست ما ،گرمترین درودها و آرزوها را برای موفقیت کنگره
ششم شما ،تقدیم میکند .با امید تحقق آرمانها و پیش ُبرد هدفهایتان بهخاطر مردم ایران
و در راه ترقی ،آزادی ،و سوسیالیسم.
دبیر کل حزب کمونیست اردن
دکتر منیر حمارنه

۶

حزب کمونیست اسپانیا
به ششمین کنگره حزب توده ایران

حزب کمونیست اسپانیا گرمترین درودهای خود را به ششمین کنگر ٔه حزب توده
[ایران] تقدیم میکند .ما برای شما در برگزاری کنگرهتان که گام پراهمیتی در راه منافع
طبق ٔه کارگر و مردم ایران است ،صمیمانه آرزوی موفقیت داریم.
مبارزهای که حزب شما در دهههای اخیر در راه حقوق بشر ،دموکراسی و سوسیالیسم
بسیار متهورانه به پیش برده است ،کمک عظیمی است به امر صلح در خاورمیانه.
با احترامهای رفیقانه،
مایته موال ،مسئول بخش بینالمللی حزب کمونیست اسپانیا
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حزب کمونیستهای کاتالونی
به ششمین کنگره حزب توده ایران
رفقای عزیز نماینده ششمین کنگره حزب توده ایران

۷

از اینکه کنگره ششم خود را پس از تدارک نظری همهجانبه برگزار میکنید ،بسیار
خوشحالیم .ما از دریافت اطالعات و اسناد ارسالی در رابطه با شرایط سیاسی و اجتماعی
ایران و تاریخ مبارزاتی حزب تود ٔه ایران ،بسیار متشکریم و آن ها را بسیار سودمند یافتیم.
ِ
دادن جنگ و
ما در رابطه با وخیم بودن شرایط سیاسی در خاورمیانه و خطر روی

درگیریای که میتواند همه کشورهای منطقه را در بر گیرد ،با ارزیابی شما موافق هستیم.
ِ
سکوت تائید ِ
آمیز
اسرائیل با اطمینان از حمایت ایاالت متحده ،کشورهای عضو ناتو و
سلطاننشینهای عربی ،اقدامهای تحریکآمیز و جنایتکارانهاش را بدون وقفه ادامه
میدهد .در چنین شرایطی ،مبارزه مصممانه مردم فلسطین حقیقت ٌا شجاعانه است.
ما آرزومندیم که ششمین کنگره حزب توده ایران در خدمت به مبارزه مردم ایران با
موفقیت کامل برگزار شود.
درودهای برادرانه ما را بپذیرید.
حزب کمونیستهای کاتالونیا

رفقای گرامی،

حزب کمونیست استرالیا

از جانب کمیته مرکزی و همه اعضای حزب کمونیست استرالیا ،خواهشمندیم
گرمترین درودهای برادرانه و بهترین آرزوهای ما را برای موفقیت کار کنگره ششم
حزب توده ایران بپذیرید .ترقیخواهان استرالیا مقاومت و مبارزه دهها ساله شما در برابر
امپریالیسم ،بنیادگرایی ،و ارتجاع را در حالی که زیر شدیدترین پیگردها و سرکوبها
بودهاید ،میستایند .ما اطمینان داریم که ،نمایندگان شرکت کننده در این کنگره مهم،
نقشه راه مبارزه آتی مردم ایران در راه صلح و پیشرفت ،حقوق بشر و حقوق دموکراتیک،
عدالت اجتماعی و استقالل را تدوین خواهند کرد.

۸

کنگره شما در زمانی بسیار ُپرخطر برای م ّلتهای جهان برگزار میشود .بخش بزرگی
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از این خطر ،تهدیدهایی است که از جانب امپریالیسم متوجه کشور شماست .مبارزه شما،
بخشی از مبارزه کارگران همه کشورها در راه صلح ،استقالل ،و سوسیالیسم است .ما
شاهد بودهایم که چگونه نقشه نوین امپریالیستهای آمریکایی برای خاورمیانه ،جنگ و
رنج و مرارت بیشتری برای مردم این منطقه ،حمایت بیشتر از رژیم صهیونیستی اسرائیل،
و سیاست سلب مالکیت از فلسطینیها را بههمراه داشته است.
در استرالیا ما افزایش تنشها و تدارک جنگ از سوی امپریالیستها را شاهدیم .مردم
استرالیا ربودن دستاوردهای اجتماعیای را شاهدند که طی دهها سال مبارزه کارگران به
ِ
کارگیری سیاستهای نولیبرالی از سوی دولت باعث و بانی این وضع
دست آمده است .به
است؛ یعنی همان سیاستهایی که بر مردم ایران نیز تحمیل شده است و میشود .ما نیز
با شما موافقیم که همپیوندی مبارزات گوناگون در عرصههای مختلف ،برای حزبهای
کمونیست و کارگری سراسر جهان در اولویت قرار دارد .به همین لحاظ ،تحکیم و تقویت
هرچه بیشتر روابط میان دو حزبمان را خواستار و آرزومندیم.
به امید سوسیالیسم!
باب بریتون ،دبیر شعبه بینالمللی حزب کمونیست استرالیا
 ۲فوریه  ۱۴[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱

۹

رفقای گرامی،

حزب کمونیست اسرائیل

حزب کمونیست اسرائیل ،شامل عرب و یهودی ،به کنگره ششم حزب شما درود میفرستد.
ما در مقام حزبی که همواره پیشگام مبارزه برضد اشغال سرزمینهای فلسطین از سوی اسرائیل
بوده و در راه عدالت اجتماعی ،دموکراسی ،و سوسیالیسم رزمیده است ،با پیکار درخشان شما
در راه رهایی م ّلی ،دموکراسی ،جدایی دین از حکومت (سکوالریزم) و سوسیالیسم ،و برضد
امپریالیسم و مداخله خارجی در ایران ،نزدیکی ویژهیی احساس میکنیم ،و آن را میستاییم .ما
همیشه پیکار شجاعانه شما را با رژیم شاه درندهخوی دستنشانده آمریکا ،و مخالفت بیوقفه
شما را با دولت اسالمی کنونی تمجید کردهایم.

امیدواریم که هرچه زودتر به هدفهای مشترکمان برسیم و سوسیالیسم ،عدالت ،و
دموکراسی ،حاکم شود.
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همینجا همدلی و درودهای انقالبی صمیمانه خود را تقدیم شما میکنیم.

محمد نفاع
دبیرکل حزب کمونیست اسرائیل
 ۵فوریه  ۱۷[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱

رفقای گرامی،

حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر

حزب دمواکراسی و سوسیالیسم الجزایر ،حزب کمونیستهای الجزایر ،حزب
وفادار به آرمانهای انترناسیونالیسم پرولتری و مارکسیسم -لنینیسم ،به ششمین کنگره
حزب شما درود میفرستد و برای آن آرزوی موفقیت کامل دارد .کمونیستهای
الجزایر آرزو دارند که شرکت کنندگان کنگره شما ،که درشرایطی سخت مخفی
برگزار می شود ،به نتیجههایی درخشان در راه تقویت و تحکیم مبارزات بینالمللی
کمونیستها دست یابند ،یعنی :رویارویی با تنزل و ویرانی شرایط زندگی کارگران و
قشرهای مردمی ،در جهانی همراه با مخاطرههای جنگ و مداخلههای امپریالیستی ،که
به سبب تشدید پیوسته بحران نظام سرمایه داریای که زمانش به پایان رسیده است.
کمونیستهای الجزایر آرزو میکنند که برنامههای کوتاه مدت ودراز مدت کمونیستها
در سطح بینالمللی ودر سطح هر کشورنسبت به شرایط ویژه توسعه اقتصادی و سیاسی
واجتماعیاش ،در جهت براندازی سیستم سرمایهداری و بر پایه نظام سوسیالیستی
باشد .نظام سرمایهداری ،آن گونه که سوسیال دمکراتها بهمنظور منحرف کردن
کارگران از مبارزه برای سوسیالیسم خواهان آنند ،هرگز اصالح پذیر نبوده و نخواهد
بود .ما مطمئن بوده و هستیم که تجربه برپائی سوسیالیسم در شوروی ،در فردای انقالب
سوسیالیستی اکتبر ،برای تمامی کارگران جهان ارزنده بوده و بایستی برای مبارزات
کنونی بهکار گرفته شود.

۱۰

رفقای گرامی،

ما از مبارزات شما ،در شرایطی سخت ،در راه آزادیهای ابتدائی دمکراتیک
وسندیکائی در کشورتان آگاهیم ،یعنی در جائی که ،حکومت در دست بورژوازیای
است که گرایشاش در رویارویی با قدرتهای امپریالیستی ومداخلهجویی آنها در
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امور داخلی ایران ،با مبارزات شما و ما با امپریالیسم ،که بر پایه منافع طبقه کارگر و
قشرهای مردمی است ،رابطهیی ندارد .مبارزه شما برای متشکل کردن طبقه کارگر و
سندیکای کارگری و تشکیل اتحاد وسیع مردمی از همه کسانی که از امپریالیسم و نظام
ِ
پشتوان راه به سوی آیندهیی آزاد و واقع ًا دمکراتیک
سرمایه داری رنج میبرند ،تنها
برای کارگران ،کشاورزان زحمتکش ،و قشرهای مردمیای است که قربانی فشارهای
بهرهکشی سرمایه داریاند.
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
زنده باد طبقه کارگر ایران و حزب
افتخار به مبارزان حزب توده ایران ،حزب شهیدان وقربانی ستم
زنده باد ششمین کنگره حزب توده ایران

۱۱

رفقای عزیز،

حزب کمونیستهای ایتالیا

«حزب کمونیستهای ایتالیا» تهنیتهای گرم و صمیمانه خود را به مناسبت برگزاری
کنگره مهمتان نثارتان میکند
نقشی که حزب شما ،به همراه دیگر حزبهای کمونیست ،پس از فروریزی اتحاد
شوروی ،در تجدید سازمان جنبش کمونیسم جهانی ایفاء کرد ،حیاتی بود .کنگره شما در
دوره بسیار حساسی به لحاظ سیاسی برگزار میشود .ژرفش بحران اقتصادی در جهان،
درگیریهایی که به دلیل تجاوزگری کشورهای امپریالیستیِ ،
نبود ثبات منطقهای (نوار
طوالنی این بحران که از پاکستان و افغانستان تا خاورمیانه را درمینوردد ،تهدید جنگ
در سوریه و در منطقه خاورمیانه را باعث شده است) صورت می گیرد ،مشخصههای
پسزمینهیی را که کنگره شما در آن برگزار میشود به نمایش می گذارد .از این فراتر،
بحران سرمایهداری نقاب از چهره واقعی استثمارگری سرمایهداری برمی دارد و به
میلیونها کارگر و مردم زحمتکش در سراسر جهان نشان میدهد که سرمایهداری علت
اصلی همه بیعدالتیها و مصیبتها است .به همین دلیل نقش نیروی کمونیستیای با
سیاستی انقالبی ،در زمانی مانند حاال ،بسیار تعیین کننده است.
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رفقای عزیز،
ما مطمئن هستیم که این کنگره فرصت مهمی برای بحث درباره مسئلههای کلیدی
جنبش برای تمامی مبارزان حزب توده ایران خواهد بود.
از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیستهای ایتالیا

حزب احیای (رفونداسیون) کمونیستی ایتالیا

رفقای گرامی،

از طرف حزبمان ،حزب احیای (رفونداسیون) کمونیستی ایتالیا ،درودهای گرم خود
را به کمیت ٔه مرکزی و هم ٔه شرکتکنندگان در ششمین کنگر ٔه حزب تود ٔه ایران تقدیم میکنم.

۱۲

به همین مناسبت ،مایلیم که بر مبارز ٔه مشترکمان در راه صلح و سوسیالیسم ،برای
برقراری گزین ٔه دیگری به جای بحران تمدن بشری که استثمار سرمایهداری از م ّلتها و
طبیعت به وجود آورده است ،تأکید کنیم.
بار دیگر بر همبستگی خود با حزب شما و با پیکار شما در راه دموکراسی و برضد
دینساالری تصریح و تأکید میکنیم .برای کنگر ٔه شما آرزوی موفقیت داریم.
زنده باد همبستگی بینالمللی!
فابیو آماتو ،دبیر بخش روابط بینالمللی حزب احیای (رفونداسیون) کمونیستی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به ششمین کنگره حزب توده ایران

نمایندگان گرامی ششمین کنگره حزب توده ایران!

۱۳

با مسرت از برگزاری ششمین کنگر ٔه حزب تود ٔه ایران مطلع شدیم .ما این مناسبت را
صمیمانه به شما ،و از طریق شما به عموم نیروهای حزب توده ایران تبریک می گوئیم و
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بیشترین توفیق شما را در پاسخگوئی به مسائل و موضوعات پیشارویتان ،از این مجرای
دموکراتیک ،آرزو می کنیم.
رفقای عزیز
با توجه به اوضاع دشواری که جامع ٔه ما با آن روبروست و الزاماتی که این اوضاع،
پیشاروی هر نیروی دموکرات و خواهان ترقی و عدالت می نهد ،بدون شک کنگره ششم
حزب توده ایران به مصاف با چالشهای شورانگیزی برخواسته است:
مقدمت ًا خطر ،ولو نامحتمل ،یک رودرروئی ویرانگر نظامی میان جمهوری اسالمی و
«جهان غرب» در تداوم مناقشه بر سر برنام ٔه اتمی ایران ،احتمال فروپاشی کامل اقتصاد
کشور که بحران مدید آن و شکست پیش بینی شد ٔه برنام ٔه ساماندهی یارانه ها ،به همراه
تحریمهای خودغرضان ٔه «غرب» در وضع شکنند ٔه این اقتصاد ،اکنون بیشترین فشار را
متوجه طبقات پائینی و متوسط جامعه کرده است،
اوضاع مختنقی که حکام جمهوری اسالمی ایران بر کل جامعه مدنی و سیاسی و
خاصه بر سازمانهای سیاسی معارض اعمال می کنند ،تقویت زمینه برای برآمد جنبشهای
مطالباتی و اعتراضی در میان طبقات و الیههای گوناگون اجتماعی ،و تحول اوضاع سیال
منطقه و بین المللی در مسیری خالف روندهای استراتژیک شناخته شده،
برخی از خطوط اصلی سیمای وضعی اند که در آن کنگر ٔه شما برگزار می گردد .به نظر
می رسد که حکام جمهوری اسالمی در پاسخگوئی به ضرورتهای این وضع خطیر ،خود
را برای اتخاذ مشی ای باز هم سرکوبگرانه تر و کشاندن ایران به مهلکه آماده می کنند .ما
با اشتیاق پاسخهای کنگره ششم حزب توده ایران به این اوضاع حساس را تعقیب خواهیم
کرد.
رفقای عزیز
دغدغ ٔه مرکزی در اوضاعی که در سطور فوق ترسیم شده ،آیند ٔه ایران است و سؤال
مرکزی در گفتگوی میان شما و ما در این رابطه ،نقشی است که نیروهای چپ میتوانند و
باید در «گذار کشور از رنجها و مخاطرات» و نیل به آینده ای پرفروغ به عهده داشته باشند.
به باور سازمان ما ایفای این نقش مستلزم حضور یک نیروی چپ مقتدر در صحن ٔه سیاسی
کشور است و این خود مستلزم برنام ٔه مشخص برای شکل بخشیدن به این نیرو است.
سازمان ما برای پاسخگوئی به این الزام طریق شکل دهی به حزب بزرگ چپ را برگزیده
است .ما با عالقه مندی بسیار پیگیر پاسخ شما به این ضرورت خواهیم بود.
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رفقای گرامی
بار دیگر تبریکات مان را بابت برگزاری ششمین کنگر ٔه شما ابراز می داریم و بیشترین
موفقیت را برای شما و کنگره امید داریم.
هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 3اسفند ۱۳۹۱

رفقای گرامی،

حزب کمونیست ایرلند

حزب کمونیست ایرلند گرمترین درودهای انقالبی خود را به نمایندگان شرکت کننده
درکنگره ششم حزب توده ایران تقدیم میکند.ما به شجاعت شما و تعهد عمیقتان به
مبارزه زحمتکشان ایران با امپریالیسم و همچنین برای در هم شکستن پنجه قدرت ارتجاع
مذهبی ،درود میفرستیم .گسترش جنگ خطری عمده است که اینک همه مردم جهان و
بهویژه کشورها و م ّلتهای خاورمیانه ،و بهویژه ایران ،را تهدید میکند.

۱۴

امروزه مردم کره خاکی ما با دو چالش عظیم روبهرویند :شکست دادن امپریالیسم؛
ِ
محیطی ناشی از سیاستهای سرمایهداری
و نجات دادن کره زمین از فاجعه زیست
انحصاری ،که هم کارگران را بیرحمانه استثمار میکند و هم منابع محدود جهان را
بیرحمانه غارت میکند.
برای شما آرزوی موفقیت کامل داریم ،و میدانیم که این همایش ،کنگره ششم شما،
هم شما و هم مردم ایران را برای کارزارهای آتی آماده خواهد کرد.
با همبستگی ضدامپریالیستی،
یوجین مککارتَن
دبیرکل حزب کمونیست ایرلند
 ۲۲ژانویه  ۳[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱
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۱۵

رفقای گرامی

«تریبیون دمکراتیک پیشرو بحرین» به:
«توده» ،حزب مردم ایران

خوشوقتم که به نام کمیته مرکزی ،همه اعضای حزبمان ،و «تریبیون دمکراتیک پیشرو
بحرین» ،گرمترین درودهای پیکارجویانه خود را به مناسبت برگزاری ششمین کنگره
حزب توده ایران تقدیم کنم .ما موفقیت کنگره در تمام برنامههایپیشرو و دستاوردهای
این همایش برای رویش فصل نوینی در پیکار استورهای شما برای دستیابی به آرمانهای
مردم ایران در رهایی از زنجیرهای واپسگرایی و برای رسیدن به دمکراسی ،پیشرفت
اجتماعی ،صلح ،و پویندگی ساختمان سوسیالیسم دلخواه را آرزومندیم.
ما با فعالیت حزب شما آشنایی بسیاری داریم و پیکار خستگیناپذیرش برای تحقق همه
نیازهای مردم ایران مورد احترام ما است .ما همچنین همبستگی صادقانه شما با پیکارهای
عدالتجویانه خلقی را آزمودهایم .هنگامی که حزب ما ،یعنی «جنبش آزادیبخش
بحرین» ،در سال  ۱۹۵۵میالدی برپا شد ،چند تن از اعضای مبارز حزب شما نقش
چشمگیری در کسب تجربه انقالبی برای حزب و کشور ما ایفا کردند و رفقای پیشین ما را
در وظیفه ستایشبرانگیز انقالبی خود برای ساختن حزب طراز نوین طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان بحرین و پیکار آزادیبخش برضد استعمار انگلیس و برای استقالل کشور
مورد پشتیبانی و دلگرمی قرار دادند .بسیاری از آن رفقای با تجربه در مسئلههای نظری
و عملی فعالیتهای حزب توده ایران ،در آن زمان پابه پای رفقای «جنبش آزادیبخش
بحرین» فعالیت میکردند .پیشینه همبستگی جهانی کارگری میان دو حزب ما ،نقطه
عطفی در پیوند کنونی ما در مبارزه بوده است.
ما نیز با شما و همه مردم خلیج [فارس] و شبه جزیرههای عربنشین بر این باوریم که،
این منطقه با داشتن ثروت و موقعیت پراهمیت جغرافیایی یکی از حساسترین منطقههای
دنیا به شمار میرود ،و به همین سبب این منطقه ،از دیدگاه کشورهای غربی ،به بستری
[بازاری] مناسب برای فروش جنگافزار ،و در نتیجه ،به یکی از ناامنترین منطقهها
تبدیل شده است .برای حفظ این وضع موجود در منطقه ،کشورهای امپریالیستی آگاهانه
با بهکارگیری کارگزاران بومی خود با انگیزههای جداییطلبانه مناسب با هر کشور ،به
کشمکشهای میان کشورهای منطقه دامن میزنند .در سالهای اخیر در شماری از
کشورها به ویژه بحرین ،کشمکشهای جداییخواهانه داخلی و منطقهای گریبانگیر این
ِ
برآیند آن ،به بههمریختگی جنبش مردمی برای دمکراسی ،پیشرفت
کشور گردیده است که
اجتماعی ،و صلح شد .برای دو حزب ما و دیگر حزبهای همانند ،اینکه :جنبشهای
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اجتماعی به مسیر خود برگردند ،به جنگها و درگیریهای مسلحانه پایان داده شود ،و
منطقه به آرامش و همیاری در خدمت پیشرفت تودههای مردم و پشتیبانی از صلح جهانی
روی بیاورد ،بسیار اهمیت دارد.
پس از سرکوب خونین سرتاسری جنبش اعتراضی تودهای و دستاوردهای مردمی
در فوریه سال  ۲۰۱۱و ایجاد چنددستگی ،و به دنبال آن برانگیختن رویارویی مردم با
یکدیگر ،کشور ما اکنون در شرایطی نابسامان و مصیبتبار بهسر میبرد .حزب ما و دیگر
حزبهای ملی ،در ِ
پی گفت و شنودی صمیمیاند که به برآیندی موثر بهمنظور برطرف
کردن درگیریهای چند سویه و عمیق و نیز در جهت انجام رشته اصالحهایی راستین
و صریح در قانون اساسی ،و تقسیم عادالنه همه اهرمهای قدرت ،و تالش برای ترمیم
یکپارچگی ملی آسیبدیده در گستردهترین سطح بتواند بیانجامد .قدرت حاکم با وجود
این که از این درگیریها زیان دیده است ،اما هنوز به دنبال راهکارهای ظاهری و بیثمر
است که نه تنها گرهگشا نیستند بلکه مایه بدتر شدن شرایط موجودند .ما یقین داریم که
همایش شما با باریکبینی ،شرایط منطقه و به ویژه بحرین را مورد بررسی قرار خواهد داد
و به مناسبترین راهبرد برای پیکار عادالنه مردم دو کشور دست خواهد یافت.
با درودهای صمیمانه و آرزوی کامیابیهای ستایشبرانگیز برای کنگره شما
عبداالمین سلمان
دبیر اول «تریبیون دمکراتیک پیشرو بحرین»

حزب کمونیست برزیل

سالمها و درودهای گرم «حزب کمونیست برزیل» به اعضا و نمایندگان حزب توده
ایران .این ،مرحلهیی تاریخی پراهمیتی برای حزب شما در شناسایی و گزینش برنامه
راهبردی انقالب ایران بهشمار میرود .ما با پیکار طبقه کارگر ایران و ایستادگی مردم
ایران در برابر خطر یورش نظامی امپریالیسم ،صمیمانه اعالم همبستگی میکنیم.

۱۶

رفقا،

ِ
همبستگی خود با اعضای شرکتکننده در همایش حزب توده ایران
مایلیم که نخست
را اعالم داریم .ما از دشواری داشتن اندیشههای انقالبی در فضای سرکوب ،مبارزه مخفی
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برای پاسداشت مشعل صلح ،پیشرفت ،و سوسیالیسم آگاهی داریم .از این روی ،با یاد
آن رفقای ایرانی جان باخته در راه مبارزه ،همدلیمان را با آنانی که با پویندگیشان زمینه
موفقیت این همایش را فراهم میسازند اعالم میداریم و میستائیمشان.
ِ
ضرورت بهوجود آورن گفتمان پیرامون برنامهیی راهبردی
«حزب کمونیست برزیل»
ِ
پیشرو عدالت
و روشی برای دستیافتن طبقه کارگر و مردم در مسیری به سوی سامانه
اجتماعی ،یعنی دمکراسیای پایدار ،را درمییابد .همزمان ،داشتن آمادگی برای برونرفت
از تهدید کنونی امپریالیسم در خاورمیانه -که به استقالل و حاکمیت ملی ایران میتواند
ِ
داشت صلح در جهان امری سرنوشتساز
یورش ببرد ،پراهمیت است .این ،برای نگه
است.

این بازی ناجوانمردانه که در خاورمیانه جریان دارد ،در خود چندین ترفند نهفته دارد.
ایاالت متحده و «اتحادیه اروپا» ،از رژیم آپارتاید اسراییل در مستعمره ساختن سرزمینهای
فلسطین پشتیبانی میکنند ،و در همان زمان ،برای بههم ریختن سوریه ،مزدور به این کشور
ِ
پوشش «جنگ برضد تروریسم جهانی» -استقالل
میفرستد .برای تکمیل این بازی -زیر
کشورها را نقض میکنند ،به ترتیبی که در لیبی روی داد و هم اکنون در مالی روی میدهد.
همبستگی و همکاری نیروهای پیشرو ،چپ ،و انقالبی در جهان ،در ِ
برابر خطر جنگی
بزرگ و حملهیی گسترده به ایران ،از اهمیت بسیار برخوردار است .ما بر این باوریم که ،با
همبایی خود میتوانیم از این جنگ امپریالیستی پیشگیری کنیم.
ما این پیام را از آمریکای التین  ،قارهیی که پس از شکست دادن دیکتاتوری و دولتهای
نولیبرالی به اتحادهایی نو میان نیروهای پیشرو ،چپ ،و انقالبی روی آورده است ،میفرستیم.
در منطقه ما شماری از کشورها در گستره رفاه اجتماعی ،نیاز زحمتکشان ،ژرفش دمکراسی،
سیاست خارجی پیشرو ،بهسوی هماندیشیای بالنده گام نهادهاند .این کشورها همراه با
جنبش اجتماعی و نیروهای پیشرو سیاسیشان ،درکنار مردم ایران و بر ضد جنگ خواهند
ایستاد.
بار دیگر گرمترین درودهایمان را به «کنگره ششم» حزب توده ایران ،تقدیم میکنیم.
پایدار باد دوستی میان «حزب کمونیست برزیل» و «حزب توده ایران»!
پایدار باد پیکار نیروهای انقالبی و طبقه کارگر ایران!
باهم این جنگ امپریالیستی را به پس خواهیم راند!
ریکاردو آلمائو آبرئو ،دبیر روابط بینالمللی حزب کمونیست برزیل
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حزب کمونیست بریتانیا
به ششمین کنگره حزب توده ایران
رفقای گرامی،

۱۷

به مناسب برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران ،کمیته اجرایی حزب کمونیست
بریتانیا گرمترین شادباشهای انترناسیونالیستی خود را به شما تقدیم میکند .حزب
ما همواره پیوندهای تاریخی نزدیکی با کمونیستهای ایرانی داشته است .در دهه
۱۹۳۰میالدی ( ۱۳۱۰خورشیدی) دو حزب کمونیست ایران و بریتانیا با امپریالیسم
بریتانیا و تحمیل منافع انحصارهای بزرگ نفتی بریتانیایی بر ایران مبارزه کردند .در
دهههای  ۱۹۴۰و ۱۹۵۰میالدی ( ۱۳۲۰و  ۱۳۳۰خورشید) دو حزب ما برضد تالش
مشترک امپریالیسم بریتانیا و آمریکا ،که در صدد تأمین و تحکیم قدرت خود بودند ،و در
نهایت کودتای ضد دموکراتیک اوت ( ۱۹۵۳مرداد  )۱۳۳۲مبارزه کردند.

امروز حزب ما به عزم راسخ حزب توده ایران به دیده احترام مینگرد ،حزبی که پرچم
دموکراسی در ایران را در حکم پیششرط بنیادی پیشرفت به سوی جامعهیی مبتنی بر
عدالت اجتماعی و برابری در اهتزاز نگاه داشته است .در همینجا الزم است یاد هزاران
رفیقی را گرامی داریم که در دوره دیکتاتوری رژیم شاه و در سالهای اخیر به دست رژیم
دینساالر کنونی کشته شدند .این روزها امپریالیسم تدارک حملهیی تازه را در خاورمیانه
میبیند .بحران کنونی سرمایهداری و بهویژه پیامدهای آن برای ایاالت متحد آمریکا ،وضعی
به وجود آورده است که کنترل آمریکا بر نفت خاورمیانه ،برای ادامه قدرت و تسلط دالر
در صحنه جهانی ،امری حیاتی شده است .هدف ائتالفهای ارتجاعی شکل داده شده
از سوی آمریکا و بریتانیا به همراهی عربستان سعودی ،قطر ،و ترکیه ،عملی کردن تغییر
رژیم در سوریه و خنثی ساختن لبنان همچون پیششرطی به منظور هدف گرفتن ایران در
حملههای آتی است .حزب ما در پنجاه و دومین کنگرهاش موضع خود را بهروشنی بیان
کرد:
ما با هرگونه مداخله برضد ایران ،چه نظامی چه اقتصادی ،مخالفیم.
ما با هرگونه مداخله در سوریه ،مستقیم یا از سوی گروههای عامل ،مخالفیم.
ما حلوفصل خواستهای عادالنه مردم فلسطین مطابق با قطعنامههای سازمان ملل
متحد ،خروج اسرائیل از همه سرزمینهای اشغالی ،و برپایی دولتی فلسطینی به
پایتختی اورشلیم شرقی را خواهانیم.
ما با همه نیروهایی که در خاورمیانه خواهان دموکراسیاند و با خودکامگی و
سرکوبگری دینساالران مخالفند ،اعالم همبستگی میکنیم.
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رفقای گرامی،

برای ما روشن است که این کنگره شما که برنامهیی نوین تدوین میکند و درصدد
طرحریزی مسیر آتی حزب توده ایران در ایجاد ائتالفی متکی بر طبقه کارگر است که بتواند
چشمانداز تازهای را برای همه مردم ایران بگشاید ،اهمیت فراوانی دارد .اینکه حزب
تحول را در حکم هدف میان ُبرد خود تعیین کرده است که
شما مرحله دموکراتیک م ّلی ّ
بر اساس «منشور دموکراسی» و «برنامه اقتصادی مردمی»ای میتواند نیازهای اقتصادی
بنیادی کشور را برطرف کند ،برای ما درکشدنی است.
«جبهه ضددیکتاتوری» توانایی متحد کردن همه طبقههای محروم ،زنان ،جوانان ،و
روشنفکران پیرامون طبقه کارگر را دارد.

کنگره سال گذشته حزب ما ،از مبارزه حزب توده ایران در راه صلح ،دموکراسی ،و
حقوق بشر ،و از کارزار گستردهتری که آن را کارگران ،دانشجویان ،زنان ،و جوانان به
پیش میبرند ،حمایت خود را اعالم داشت.
ما در مبارزه پیگیر و خستگیناپذیر شما برضد امپریالیسم ،در کنار شماییم .ما در مبارزه
دشوار و خطرناکتان برضد دیکتاتوری ،با شما اعالم همبستگی میکنیم.
زنده باد حزب توده ایران!
زنده باد سوسیالیسم!
با گرمترین درودهای انترناسیونالیستی،
رابرت گریفیتز ،دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا
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رفقای گرامی،

حزب کارگران بلژیک

ِ
برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران را به شما تبریک میگوییم .برای رهبری
ِ
برگزاری کنگرهیی
و مجموعه اعضای حزب توده ایران صمیمانهترین آرزوها را در
موفقیتآمیز داریم ،که رهنمون حزب ،طبقه کارگر ایران ،و مردم ایران در راه پیشرفتهای
بیشتر در مبارزهشان برای صلح ،دموکراسی مردمی ،عدالت اجتماعی ،و سرانجام
سوسیالیسم ،خواهد بود.
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دهها سال است که ایران هدف دخالتهای امپریالیسم آمریکا بوده است .ایران بهلحاظ
کنترل منبعهای انرژی و مسیرهای حملونقل آنها ،موقعیت استراتژیکیای حیاتی و
حساس دارد ،و این نهفقط برای خود ایاالت متحد آمریکا و دیگر قدرتهای امپریالیستی
مهم است ،بلکه تالش بسیارشان بدین منظور هم هست که از تسلط رقیبانشان و دیگر
قدرتهای نوظهور در این منطقه [بر این منبعها] ،جلوگیری کنند .از سال ۲۰۰۸
(۱۳۸۷ش) که مرکزهای امپریالیسم جهانی دستخوش بحرانی کالن در زمینه اضافهتولید
سرمایهداری شدند ،این قدرتها در عرصه جنگهای تجاوزکارانه ،مداخلههای نظامی
و اشغالگری در خاورمیانه ،آفریقا ،شرق آسیا ،و جاهای دیگر ،موضعگیریهای
ستیزهجویانهتری در پیش گرفتهاند .ما از تالشهای حزب توده ایران در مخالفت با
هرگونه اقدام امپریالیستی برضد ایران در پوشش هر بهانهیی ،حمایت میکنیم .ما معتقدیم
که ایران حق توسعه انرژی هستهای برای منظورهای صلحآمیز را دارد ،و در زمینه کوشش
برای برپایی خاورمیانهیی عاری از سالحهای هستهای ،با شما همراه هستیم.
در عین حال ،ما بر این عقیدهایم که ،فقط دموکراسیای مردمی ،اصیل ،و واقعی،
ِ
همراه عدالت اجتماعی است که بنیادهای الزم را برای مقاومت در برابر امپریالیسم
به
میتواند فراهم آورد .طبقه کارگر و سندیکاهای آن و حزب آن ،بیتردید در خط مقدم
این مبارزات خواهند بود ،همانطور که در پیکار با اقدامهای ریاضتی ،سیاستهای
ضدکارگری ،و گرایشهای ضددموکراتیک  -در بلژیک و دیگر کشورهای جهان
سرمایهداری توسعهیافته  -در خط مقدم رویارویی جای دارند.
کارگران ایران و بلژیک به طبقه کارگر جهانیای واحد ،و کمونیستهای ایران و بلژیک
به جنبش کمونیستی بینالمللیای واحد تعلق دارند .ما همراه با هم در راه دست یافتن به
آرمان مشترکمان ،یعنی جهانی صلحآمیز ،پیشرفته ،و سوسیالیستی ،پیکار میکنیم.
بِرت دوبِ ِ
لدر ،عضو شورای م ّلی
رئیس شعبه روابط بینالمللی حزب کارگران بلژیک
بروکسل  ۵ -فوریه  ۱۷[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱
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حزب کارگران بنگالدش

حزب کارگران بنگالدش بسیار خرسند است که حزب توده ایران در تدارک برگزاری
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کنگره ششم خود است .ما از شرایط فعالیت رفقای تودهای در تحت حکومت رژیم
دینساالر اطالع داریم .ما اسناد شما را مطالعه کردهایم و مش ّقتی را که شما رفقای ما برای
متحمل میشوید ،درک میکنیم .ما نیز
برافراشته نگاه داشتن پرچم مارکسیسم -لنینیسم
ّ
در مبارزه خود با دینساالری در کشورمان ،شرایط مشابهی داشتهایم .ما شاهد آن بودهایم
که نیروهای بنیادگرای کشور ،به نام دین و مذهب ،چگونه عرصه دموکراتیک را به ویرانی
کشاندهاند و میکشند.
برای«کنگره ششم» حزب توده ایران موفقیت فراوان آرزو داریم.

درودهای صمیمانه انقالبی ما به شرکت کنندگان در کنگره!
با درودهای برادرانه،
علی احمد انامالحق
دبیر شعبه روابط بینالمللی کمیته مرکزی حزب کارگران بنگالدش

۲۰

حزب کمونیست بنگالدش
حزب کمونیست بنگالدش درودهای گرم انقالبی خود را به حزب توده ایران و شرکت
کنندگان در «کنگره ششم» آن حزب تقدیم میکند.
«ششمین کنگره»حزب توده ایران در شرایطی برگزار میشود که نیروهای کمونیست
و دموکراتیک -چپ خاورمیانه با خطر جدّ ی یورشهای امپریالیستی و بنیادگرایی مذهبی
روبهرویند .عالوه بر این ،فقر ،گرسنگی ،بیسوادیِ ،
سوءتغذیه ،بیکاری ،و جز اینها ،از
دیگر مسئلههای مشترک بین م ّلتهای آسیاست .ما اطمینان داریم که حزب شما خواهد
توانست با موفقیت با این خطرها و بالها بهمبارزه برخیزد و مردم را در پیکار با امپریالیسم و
رژیم دینساالر هدایت کند ،و به سوی صلح و پیشرفت گام بردارد .به شما اطمینان کامل
میدهیم که حزب ما با قاطعیت در کنار مبارزه شما برای رهایی اجتماعی مردم خواهد ایستاد.
همانطور که میدانید ،در عرصه بینالمللی ،تجاوزگری امپریالیسم ،و بهویژه امپریالیسم
ِ
استعمار دوباره جهان را در سر دارد .تجاوز
آمریکا ،بیش از پیش افزون شده است ،و رؤیای
نظامی به لیبی و مالی ،حمله به افغانستان بهوسیله «بهپاد» (هواپیمای بدون سرنشین) ،و تهدید
دائمی ایران و سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر ،بهویژه کشورهای عرب دارای منابع غنی
نفت ،نشان میدهد که امپریالیسم و بهویژه امپریالیسم آمریکا خواهان بازگشت به روزگار
قرون وسطا و نابود کردن دستاوردهای مهم و عمده بشر در زمینه آزادی و دموکراسی است.
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امیدواریم که حزب توده ایران وظیفههای انترناسیونالیستی خود را در امر مبارزه با
امپریالیسم ،همبستگی با مردم مبارز جهان ،و برپایی ائتالف گسترده ضدامپریالیستی ،با
موفقیت به انجام رساند.
«حزب کمونیست بنگالدش» نیز با مداخله امپریالیستی در کشور ،با استثمارگری
وحشیانه طبقه بورژوای حاکم و دولت سرکوبگری که این طبقه بورژوا را نمایندگی
میکند ،و با فرقهگرایی و بنیادگرایی مذهبی ،مبارزه میکند .ما در تکوین مبارزات
طبقههای زحمتکش -با هدف دستیابی به دموکراسی انقالبی با چشم ِ
انداز سوسیالیستی-
فعالیت داریم .حزب ما ضمن آنکه در چارچوب کشور با دشمنان طبقاتی میرزمد ،در
مقام بخشی از طبقه کارگر بینالمللی در انجام وظیفههای انترناسیونالیستی خود نیز
میکوشد.
امیدواریم که حزب توده ایران و «حزب کمونیست بنگالدش» مثل همیشه دو حزب
برادر باقی بمانند و ضمن وفاداری به اصول مارکسیسم -لنینیسم و انترناسیونالیسم
پرولتری ،به همکاری عملی بیشتر و شناخت بیشتر از موضعگیریهای یکدیگر ادامه
دهند.
برای کنگره شما آرزوی موفقیت داریم.
زنده باد دوستی میان حزب توده ایران و حزب کمونیست بنگالدش.
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری.
زنده باد حزب توده ایران.
با درودهای برادرانه
سید ابوجعفر احمد ،دبیرکل«حزب کمونیست بنگالدش»

رفقای گرامی،

حزب کمونیست بوهم و موراوی

حزب «کمونیست بوهم و موراوی» ،صمیمانهترین درودهای خود را تقدیم کنگره
ششم شما میکند .پیام شادباش و درود ما را بپذیرید که حاوی عمیقترین احترام و تحسین
ما نسبت به حزب شما و فعالیت شما در شرایطی بس دشوار و باورنکردنی است ،آن هم
در چنان وضعیت داخلی و بینالمللیای که کشور شما در آن قرار دارد.
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حتّی تصور مقیاس و ُبعدهای کامل شرایط فعالیت حزب شما در راه رسیدن به هدف
اصلی خود ،یعنی بهبود شرایط زندگی مردم کشورتان ،برای ما بس دشوار است .در زمانی
که کشورتان را امپریالیسم جهانی تهدید میکند ،زمانی که هر کوششی برای پیشرفت
اقتصادی و اجتماعی بیدرنگ از بیرون در معرض حمله قرار میگیرد ،شما مجبورید
خود را در برابر نیروهای ارتجاع داخلی ،در برابر محفلهای اسالمی حاکم ،نیز محافظت
کنید که هر تالش حداقلی را برای از میان بردن فقر ،دستیابی به برابری ،و حقوق بنیادی
همه شهروندان ایران مانع میشوند.

در حال حاضر کشور ما هم دستخوش بحران سرمایهداری است ،ا ّما ایران عالوه بر
این ،در چنگال خفهکننده تحریمهای بینالمللی بیرحمانه و توجیهناپذیر هم اسیر است،
و پیوسته در معرض خطر مداخله امپریالیستی نیز قرار دارد که هدفش چیزی نیست جز
تسلط بر منابع طبیعی کشور شما و غارت آنها ،حذف رقیبان احتمالی در تجارت نفت
و گاز طبیعی ،و از میان بردن هرگونه امکان استفاده از فرصتهای پژوهشی ،علمی
و فناوری .ما این واقعیت را که ،حزب شما بهرغم شرایط آزاردهنده سرکوب جسمی
و روانی موجود ،فعاالنه و با جدیت میکوشد تا بهترین شیوه را برای یافتن راهحلی
درپیش گیرد که به سود همه مردم باشد ،صلح را به کل منطقه بازگرداند ،حق حاکمیت
و شأن و احترام مردم ایران و م ّلتهای دیگر منطقه را بدون دخالت خارجی به آنها
بازگرداند ،و به کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم یاری رساند ،عمیق ًا درک و
تحسین میکنیم .ما معتقدیم که ،کنگره شما گام مهم دیگری در راستای هدفهایی از
این دست خواهد بود .از طرف کمیته مرکزی «حزب کمونیست بوهم و موراوی» ،و
همه کمونیستها و خودم ،برای شما موفقیت کامل ،نیروی فراوان ،و عزم راسخ در
مبارزههای پیش رو آرزو داریم.
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی!
با گرمترین درودهای رفیقانه،
ُویتِک فیلیپ ،صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست بوهم و موراوی

۲۲
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خواهشمندیم درودهای عمیق ًا رفیقانه ما را به مناسبت بسیار فرخنده برگزاری ششمین
کنگره حزب توده ایران بپذیرید.
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مردم دو کشور ما نقطههای مشترک فراوانی در تاریخ ،فرهنگ ،و زبان دارند .فارسی،
دهها سال زبان رسمی شبهقاره ما بوده است .در پاکستان هنوز ادبیات فارسی را با عشق
و عالقه میخوانند .زبان فارسی هنوز زبان مادری هزاران نفر از مردم پاکستان است.
بهراستی آنقدر نقطههای مشترک در فرهنگ این منطقه وجود دارد که جامعهشناسان آن را
فرهنگ «هند و فارسی» تعریف کردهاند.

بهغیر از این شباهتها ،مردم پاکستان از جنبه سیاسی نیز شباهتهای فراوانی
با م ّلت ایران دارند .سرزمین ایران برای مدتی طوالنی دژ محکم امپریالیسم بوده
ملت به لحاظ سیاسی ِ
است .مبارزه ِ
آگاه ایران ،امپریالیسم را مجبور به خروج از این
سرزمین مقدس کرد .متاسفانه خأل ایجاد شده پس از کوتاه کردن دست امپریالیسم
از ایران ،بیدرنگ از سوی نیروهای فاشیستی مذهبی پر شد .مردم پاکستان نیز هنوز
برای مقابله با نفوذ امپریالیسم بر خاک کشور خود سخت در تالشند .اما اگر نیروهای
چپ و میانهروهای چپ پاکستان از ایفای نقش شایسته و ضرور خود قصور کنند،
خطر عینی تصاحب قدرت از سوی نیروهای فاشیستی به طور جدی باالی سر مردم
پاکستان چرخ میزند.
حزب توده ایران به خاطر مبارزه خود با رژیم فاشیستی حاکم و برضد جنایتهای
ناشی از تاریکاندیشیهای آن شایسته قدردانی است.حزب کمونیست پاکستان به
طور کامل از این مبارزه پشتیبانی میکند ،و امیدوار است که در نهایت و در آیندهیی
نزدیک ،مردم ایران موفق شوند نظامی دموکراتیک و مترقی در کشور خود برقرار
کنند.
ما همچنین موضع تاریخی حزب توده ایران مبنی بر مردود شمردن و مخالفت قاطع
با مداخله نیروهای امپریالیستی و تجاوز آنها به ایران به هر دلیلی ،با نظر مساعد ارزیابی
میکنیم .این موضع بیانگر تفکّر شفاف و بیخدشه رهبری حزب است که بسیار ستودنی
است.
تمام جهان و بهویژه منطقه ما در مرکز توجه دسیسههای امپریالیستی و مداخلههای
خصومتآمیز سیاسی قرار گرفته است .سرانجام بسیاری از مسئلهها به نتیجه نهایی مبارزه
جاری در کل این منطقه بستگی دارد.

حزب کمونیست پاکستان اطمینان دارد که ،کنگره ششم حزب توده ایران وضعیت
داخلی و بینالمللی را بهدقت مورد مطالعه قرار خواهد داد ،و مناسبترین راهبرد
(استراتژی) را برای مردم ایران ،کل منطقه به طور خاص ،و جهان به طور کلی ،تدوین
خواهد کرد.
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از طرف خودم ،و به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست پاکستان ،بار
دیگر صمیمانه به حزب توده ایران به مناسبت برگزاری این کنگره بسیار مهم تاریخی،
در این برهه از زمان بسیار چالشبرانگیز در تاریخ جهان و بهویژه در این منطقه ،تبریک
میگویم.
زنده باد روابط برادرانه حزب توده ایران و حزب کمونیست پاکستان!
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی کمونیستی!
زنده باد مارکسیسم -لنینیسم!
امداد قاضی
دبیرکل حزب کمونیست پاکستان

۲۳

رفقای گرامی،

حزب کمونیست پرتغال

حزب کمونیست پرتغال به شرکت کنندگان در کنگره ششم حزب توده ایران ،و از
طریق شما به همه کمونیستها ،کارگران ،و مردم ایران ،درود میفرستد .ما موفقیت کامل
کنگره شما را آرزو داریم و امیدواریم که این کنگره نقش و سهم خود را در تحکیم و
تقویت فعالیت کمونیستهای ایران در دفاع از منافع مردمی و م ّلی کشور ادا کند .این
فعالیت کمونیستها از مبارزه با تجاوز امپریالیسم به کارگران و م ّلتهای جهان جدا
نیست؛ تجاوزی که در چارچوب واکنش ضداجتماعی طبقههای حاکم نسبت به بحران
سرمایهداری ،صورت گرفته است.

ِ
برتری
بحران سرمایهداری تأکیدی است بر سرشت تجاوزگر و استثمارگر این نظام
ِ
درونی نظام سرمایهداری ناشی شده است.
طبقاتی .این بحران از قانونها و تضادهای
سرمایه کالن که نمیتواند به راهحلهای دیگری دست یابد ،در واکنش به این بحران ،به
متوسل میشود ،و در این راه ،از توازن بهشدت نامطلوب نیروهای جهانی
زور و خشونت ّ
در بیست سال گذشته -پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای
سوسیالیستی اروپای شرقی -بهره میگیرد .سرمایهداری با زور و قدرت تمام بهمنظور
بازپسگیری دستاوردهای تاریخی مردم در زمینه حقوق و شرایط کار و زندگیشان،
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میکوشد و در صدد استعمار مجدد بخشهای بزرگی از جهان است که ملتها و منطقه
شما جزو نخستین هدفهای این تجاوزند .جنگها ،اشغالها ،و تجاوزهای نظامی،
از لیبی تا سوریه و از مالی تا فلسطین و افغانستان ،در کنار تهدید دائم به تجاوز برضد
ایران ،همگی بیانگر نقشههای قدرتهای امپریالیستی به منظور بازساخت امپراتوریهای
استعماری و تحمیل کنترل بر منابع و ذخایر جهان و غارت آنها است .همانطور که
در قرن بیستم رخ داد ،این خطر واقعی وجود دارد که این تجاوزگریها به فاجعههایی با
دامنههایی بسیار گسترده برای بشریت منجر شود.
کارگران و م ّلتهای قدرتهای بزرگ امپریالیستی ،از ایاالت متحد آمریکا گرفته
تا اروپا نیز قربانی این تهاجم و تجاوزند .مردم پرتغال ،مثل دیگر م ّلتهای اروپایی ،با
تهاجمی وحشیانه روبهرویند که مرکز اصلی فرماندهی آن در «اتحادیه اروپا» ،که قطبی
ِ
کالن قدرتهای بزرگ اروپایی است ،قرار دارد.
امپریالیستی و در خدمت سرمایه
سیاستهای «اتحادیه اروپا» و «صندوق بینالمللی پول» ،که از سوی طبقههای حاکم
در هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه حمایت میشود ،سرشتی آشکارا طبقاتی
دارد :در همان حال که بیرحمانه حقوق اجتماعی مردم را از آنان میگیرند ،دستمزدها
و حقوقهای بازنشستگی را کاهش میدهند ،و از بودجههای تأمین اجتماعی و آموزش و
بهداشت و درمان میزنند ،به سرمایه مالی کمکهای مالی و اعانه میدهند.
کارگران پرتغال با پیکار خود به این تجاوز واکنش نشان دادهاند .در این مبارزه ،مرکز
سندیکایی طبقاتی بزرگ ما ،یعنی «کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال» (،)CGTP-IN
نقش برجستهیی داشته و دارد .تاکنون شماری اعتصابهای عمومی و کارزارها و
تظاهرات سراسری ،محلی یا در بخشهای جداگانه [صنعتی و خدماتی] سازمان داده و
برگزار شدهاند .دیگر قشرهای مردم نیز ،که حقوق و منافعشان در این اوضاع بیرحمانه
مورد حمله قرار گرفته است ،از راههای گوناگون به این مبارزه میپیوندند .حزب ما
تمام تالش خود را در راه بسیج کارگران و تودههای مردم بهمنظور رویارویی و مبارزه به
کار میبندد .کنگره نوزدهم حزب کمونیست پرتغال -که در ماههای پایانی سال میالدی
متحد ،و رشدیابنده بود که خود را به عمل
گذشته برگزار شد -بازتاب حضور حزبی ف ّعالّ ،
انقالبی به ِ
طورکامل متعهد میداند .ما دشواریها و پیچیدگیهایی را که با آنها روبهروییم
دست کم نمیگیریم .عزم راسخ داریم که با اتحاد و مبارزه مردم ،توازن نیروها را تغییر
دهیم و در دست یافتن به جایگزین سیاسیای مناسب ،با سیاستها و دولت م ّلی و چپ،
سهم خود را ادا کنیم.
کارگران و م ّلتهای جهان چاره و گزینه دیگری جز مقاومت و پیکار ندارند.
این مبارزهیی است که مستلزم شکل گرفتن گستردهترین اتحاد ممکن از همه نیروهای
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ترقیخواه ،صلحدوست ،و ضدامپریالیستی است .در این مبارزه و در راه دستیابی به چنان
اتحادی ،کمونیستهای سراسر جهان نقش یگانهیی به عهده دارند.
زنده باد مبارزه کارگران و خلقهای جهان!
کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال
لیسبون  ۴ -فوریه  ۱۶[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱

۲۴

رفقای گرامی،

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

حزب کمونیست ترکیه درودهای رفیقانه خود را به مناسبت برگزاری کنگره ششم
حزب توده ایران تقدیم شما میکند .موفقیت کنگره شما و رشد و ترقی حزب توده ایران،
دستاوردی برای همه مردم ایران ،بهویژه طبقه کارگر و دهقانان تهیدست خواهد بود.

ما به مبارزه قهرمانانه حزب توده ایران که از زمان بنیادگذاریاش بیباکانه و پیگیرانه
در راه صلح و سوسیالیسم و برضد دشمنان مردم رزمیده است ،درود میفرستیم .ما از
فداکاریهای شمار زیادی از رفقای شجاع تودهای که در هر دو رژیم شاه و رژیم ارتجاعی
کنونی شکنجه و اعدام شدند ،بهخوبی آگاهیم .ما در مقام حزب کمونیست م ّلت همسایه
شما ،یاد این رفقای انقالبی را با احترام و ستایش گرامی میداریم .ما از سیر رویدادها بر
این امر آگاه شدهایم که ،حزب توده ایران هماکنون نیز در شرایطی بسیار دشوار با تمام
توان به پیشبرد مبارزه خود و برافراشته نگاه داشتن پرچم رزم ادامه میدهد .مایلیم از این
فرصت استفاده کنیم و بگوییم که ما مبارزه حزب شما و مردم ایران را با توجه و عالقه
فراوان دنبال میکنیم .ما خود را به عمق بخشیدن به روابط برادرانه خود با حزب شما
متعهد میدانیم .با توجه به نقشههای منطقهای امپریالیسم از جمله در دو کشور ایران و
ترکیه ،ما معتقدیم که ،داشتن پیوندهای نزدیکتر و تحکیم همبستگی میان دو حزب ما ،از
اهمیت زیادی برخوردار است.
رفقای گرامی،

ما با این ارزیابی شما موافقیم که« :از زمان پایان جنگ جهانی اول ،این منطقه هرگز
با چنین چالشهای حا ّدی روبهرو نبوده است ».خاورمیانه با تهدید جنگهای تازه،
برتریطلبی و سرکردگی امپریالیستی ،و خدشهدار شدن استقالل م ّلتها روبهروست .در
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سوریه شاهد آن هستیم که امپریالیستها چگونه بیوقفه و از هر راه ممکن تالش میکنند
دولت سوریه را سرنگون سازند و آن را با حکومتی خدمتگذار امپریالیسم جایگزین کنند.
ما از سیاستهای جنگطلبانه دولت ترکیه ،در مقام متحد نزدیک امپریالیسم آمریکا در این
منطقه ،بهخوبی آگاهیم .مایلیم به اطالع شما برسانیم که ،ما نیز بهنوبهخود در حال مبارزه
با نقش شرمآوری هستیم که دولت ترکیه در جریان اجرای نقشههای کنونی امپریالیسم
برضد سوریه به عهده گرفته است .بر ایران نیز بهمنظور خدشهدار کردن حق حاکمیتاش
فشار شدیدی وارد آورده میشود .همه مداخلههای امپریالیسم ،از جمله تحریمهای
بینالمللی ،که در واقع اص ً
ال ربطی به برنامه هستهای ایران ندارد ،ناروا و نپذیرفتنیاند.
حزب کمونیست ترکیه پیوسته تالش کرده است نقشی را که دولت ترکیه در خدمت به
امپریالیسم بازی میکند ،و سیاستهایی را که این دولت به هدف ارعاب ایران و مجبور
ساختن ایران به تسلیم شدن در برابر فشارهای امپریالیسم در پیش میگیرد ،برای م ّلت
ترکیه افشا کند .همانطور که در موضعگیری شما نیز بهروشنی دیده میشود ،میان طرد
مداخلههای امپریالیستی و مخالفت با آنها ،و حمایت از مبارزه مردم ایران برضد رژیم
دیکتاتوری دینساالر ،هیچ تناقضی وجود ندارد .مبارزهیی انقالبی ،اصیل ،و صادقانه،
مستلزم آن است که حاکمیت طبقه کارگر و دهقانان تهیدست در آن ،فراتر از منافع
نیروهای خارجی و بورژوازی داخلی قرار گیرد.
رفقای گرامی،

به حزب توده ایران درود میفرستیم و آرزوی بیشترین موفقیت را برای حزب شما در
برگزاری کنگره تاریخی ششمتان داریم .ما اطمینان داریم که کنگره شما سهم چشمگیری
در رهایی مردم ایران خواهد داشت.
زنده باد سوسیالیسم!
زنده باد همبستگی انقالبی!
کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

«المسار» تونس («جنبش التجدید» سابق)
حزب َ

رفقای گرامی،

المسار راه دمکراتیک و اجتماعی«( ،جنبش التجدید» سابق) ﮔﺮم ﺗـﺮﻳﻦ
حزب َ
درودﻫـﺎی خود را ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺒﺖ ﺑـﺮﮔﺰاری ششمین ﻛﻨﮕﺮه ﺣـﺰب توده ایران تقدیم می دارد.
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ما ایمان داریم که کنگره شما که در شرایط بحرانی و سخت منطقه خاورمیانه و جهانی
برگزار میشود ،در بررسی و تصویب سندهای مورد بحث نمایندگان کنگره موفقیت آمیز
خواهد بود .زحمتکشان و نیروهای ترقیخواه و دموکراتیک تونس با مبارزات خستگی
ناپذیر حزب توده ایران برای دموکراسی ،حقوق بشر ،و استقالل ایران ،آشنا هستند و
نقش مهمی که حزب شما در جریان انقالب فوریه [ ۱۹۷۹بهمنماه  ]۱۳۵۷ایفاء کرد را به
خوبی به یاد دارند .حزب شما با دادن قربانیان فراوان در  ۷۱سال گذشته در خدمت جنبش
انقالبی مردم ایران بوده و بهحق «حزب شهدا» نام گرفته است .حزب توده ایران پرچمدار
مبارزه مردم ایران برای استقالل ،آزادی ،و عدالت اجتماعی بوده است .انقالب بهمن اما
با خیانت روحانیت به آماج انقالب به شکست انجامید .ب ه عوض آزادی و دموکراسی،
تفتیش عقاید و سرکوب وحشیانه نیروهای مردمی و از جمله حزب توده ایران و رژیم
جهل و نادانی ،شکنجه و اعدام در ایران حاکم شد.
مبارزه حزب شما برای دموکراسی و آزادی ،صلح و حقوق بشر و عدالت اجتماعی،
بررغم شرایط دشوار کشور در  ۳دهه گذشته ،ادامه یافته است.
پس از انقالب بهار  ۲۰۱۱در تونس ،دو حزب ما تماسها و تبادل تجربه خود در
رابطه با چگونگی سازماندهی مبارزهیی کارا در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی در
شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه را گسترش دادهاند ،و در آینده نیز به آن ادامه
خواهند داد .دموکراسی ،حقوق دمکراتیک ،و عدالت اجتماعی ،خواست مشترک مان
است ،و برای رسیدن به این خواست ،همکاری همه نیروهای مترقی و دمکرات را الزم
می دانیم.
«المسار» راه دمکراتیک و اجتماعی«( ،جنبش التجدید» سابق) ،از مبارزه تان برای
َ
کسب حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی پشتیبانی می کند .ما به تالش شما برای
همکاری با همه نیروهای مترقی و دمکرات بهمنظور رسیدن به این خواست ،ارج می
نهیم .ما قاطعانه اعتقاد داریم که تصمیمگیری در باره سرنوشت ایران و ساختار اجتماعی-
اقتصادی آن تنها به عهده خود مردم ایران است .ما توقف خشونت در ایران و تونس از
جمله نسبت به سندیکا های کارگری و شخصیت های سیاسی را خواهانیم .ﻣﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ کارگر ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ،و ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﺮقیﺧﻮاه ﻛـﻪ در
راه دﻣﻮﻛﺮاسی ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎعی ،و ﻣﻨﻄﻘﻪیی ﻋﺎری از ﺣﻀﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎمی
امپریالیستی ﭘﻴﻜﺎر میﻛﻨﻨﺪ ،اﻋﻼم میﻛﻨﻴﻢ.
به امید پیروزی مبارزه حزب شما برای آیندهیی دموکراتیک و عدالتخواهانه

پیروز باد مبارزه حزب توده ایران

200

هرگنک هب مایپ  -ناریا ةدوت بزح هرگنک نیمشش

زنده باد روابط برادرانه المسار و حزب توده ایران
زنده باد همبستگی بینالمللی
دکتر عبدالعزیز مساعودی
دفتر بین المللی«حزب المسار تونس»
 ۷فوریه  ۱۹[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱

شادباش حزب کمونیست دانمارک
رفقای گرامی حزب توده ایران،

۲۶

حزب کمونیست دانمارک ( ،)KPiDبه مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزبتان،
به شما درود میفرستد .امروزه مردم ایران در دشوارترین شرایط بهسر میبرند :از
یک سو ،بر ایران دیکتاتوریای مذهبی و سرمایهداری حاکم است ،و از سوی دیگر،
استقالل ایران در معرض تهدید نیروهای بینالمللی امپریالیستی به جلوداری اسرائیل
قرار دارد .طبیعی است که ما کمونیستهای دانمارک تمام تالش و نیروی خود را برای
تقویت جنبش جهانی صلح به کار میگیریم تا از حمله نظامی برضد ایران جلوگیری
شود .چنان حملهیی میتواند به بهای جان میلیونها ایرانی و م ّلتهای دیگر در منطقه
تمام شود.
در پیکاری که زحمتکشان ایران برای دموکراسی ،زندگی شایسته ،و صلح ،به پیش
میبرند ،حزب توده ایران عامل و عنصر بسیار مهمی است .بنابراین ،در مبارزه مشترکمان
برای صلح و سوسیالیسم ،ما برای شما بیشترین موفقیت را آرزومندیم.

بارورتر برگزار گردد« .حزب
امیدواریم که «ششمین کنگره» حزب شما هرچه َ
کمونیست دانمارک» درودهای برادرانه خود را تقدیم شما میکند .اطمینان داشته باشید
که میتوانید روی همبستگی کامل ما تکیه کنید!
از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست دانمارک
بو مولر ،دبیر شعبه روابط بینالمللی
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۲۷

حزب کمونیست فدراسیون روسیه
به شرکت کنندگان در کنگره ششم حزب توده ایران
رفقای گرامی،
کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه درودهای برادرانه کمونیستی خود را
به شرکت کنندگان در ششمین کنگره حزب توده ایران و همه اعضای حزب تقدیم میکند.
در این کنگره ،شما نهتنها حاصل فعالیتها و مبارزه خود را در چند سال گذشته ارزیابی و
بررسی خواهید کرد ،بلکه استراتژی و تاکتیک پیکار خود را در راه تأمین حقوق تودههای
گسترده مردم ،برای دموکراسی ،و برضد امپریالیسم نیز تعیین و مشخص خواهید کرد.
حزب توده ایران مبارزهاش را در دشوارترین شرایط ادامه میدهد .در تاریخ کشور شما،
دورههایی بوده است که حزب شما در معرض یورشهای شدیدی قرار گرفته است و
بسیاری از رهبران و اعضای حزب جان خود را در راه آرمانهای مشترک ما از دست
دادهاند .اما نیروی عزم و اراده کمونیستهای ایرانی هرگز درهم کوبیده نشده است.
هر بار ،حزب توده ایران توانسته است توان و پایداری برای ادامه مبارزه را بازیابد .یکی
از دلیلهای پشتیبانی همیشگی مردم ایران از حزب شما همین است .کمونیستهای
کشورهای ما پیوندهای دوستی و انترناسیونالیستی پرولتری با یکدیگر دارند .این دوستی
در گذر زمان از آزمونهای دشواری گذشته و سربلند بیرون آمده است.
رفقای گرامی،
امروزه ،بیش از هر زمان دیگری ،در مبارزه بر ضد انحصارها و برضد نیروهای
تجاوزگر امپریالیستی ،ما نیاز به اقدامها و فعالیتهای مشترک کمونیستهای سراسر
جهان داریم .هر دو حزب ما در این مبارزه نقش فعالی دارند .ما اطمینان داریم که کنگره
حزب شما تصمیمهایی خواهد گرفت که زمینه را برای گسترش فعالیت حزب شما فراهم
خواهد کرد.
حزب کمونیست فدراسیون روسیه همبستگی خود را با حزب توده ایران در مبارزهاش
در راه پیشرفت و عدالت اجتماعی ،در راه تأمین منافع زحمتکشان ،و در راه رسیدن به
سوسیالیسم اعالم میکند .آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در برگزاری کنگرهتان را داریم.
با درودهای برادرانه،
هیئت رئیسه کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
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حزب کمونیست سوئد ( ،)SKPشعبه بینالمللی
به حزب توده ایران به مناسبت برگزاری ششمین کنگره آن حزب
ما اعضای حزب کمونیست سوئد ( )SKPبه مناسبت برگزاری ششمین کنگر ٔه حزب
تود ٔه ایران گرمترین درودهای رفیقانه و صمیمانهترین آرزوهای خود را به آن حزب تقدیم
میکنیم.

۲۸

ما این پیام را زمانی به شما میفرستیم که کل منطق ٔه خاورمیانه در معرض تهدید
سلطهجویی امپریالیسم آمریکا برای حفظ منافعش بر اساس طرح «خاورمیان ٔه جدید» قرار
دارد ،که بخشی از اید ٔه فاشیستی سرمایهداری انحصاری برای تسلط بر این منطقه و غارت
مواد خام آن ،و ساختن راهها و خطوط لوله برای انتقال این مواد از آن منطقه است .اتحادی ٔه
اروپا ،اسرائیل و بیشتر کشورهای بهاصطالح دموکراسی غربی در این روند سهیم هستند.
سرمایه در بحران قرار دارد و همانطور که لنین در «طرح نظامی انقالب پرولتری» گفت:
«امپریالیسم کشورهای کوچکتر را به هر نحوی که بتواند به گرداب سياست جهانى و
تسلط جهانی خود میکشد ».در اجرای این پروژ ٔه نواستعماری ،دستنشاندگان وفادار
منطقهیی امپریالیسم ،به طور عمده سلطاننشینهای خلیج فارس نیز شرکت دارند که مورد
تعصب و تاریکاندیشی حاکم است.
حمایت آمریکا هستند و در آنها قوانین شریعت و ّ

امروزه کشور کوچک و سابق بر این «بیطرف» و اکنون نولیبرال سوئد ،بدون اطالع
مردم کارخانههای اسلحهسازی و انبارهای سوخت و اسلحه در عربستان سعودی
میسازد ،نقشههای محل پناهگاههای ساخته شده توسط سوئد در عراق را در اختیار آمریکا
میگذارد تا بتواند آنها را با دقت بمباران کند ،نیروهای نظامی به افغانستان میفرستد ،و با
نیروهای هوایی ناتو در تجاوز به لیبی همکاری میکند ،و غیره.
در پی از هم پاشیده شدن نظام سوسیالیستی جهانی ،احزاب بهاصطالح چپ اروپایی
و سوسیال دموکرات با پیروی از رهنمودها و فرمانهای کارفرمایان ،انحصارهای بانکی
و امپریالیسم ،موضع طبقاتی خود را نشان دادهاند .این احزاب برخالف قوانین بینالمللی
با حمله و تجاوز پیدرپی به کشورهای مستقل موافقت میکنند و برای شرکت در جنگ
علیه این کشورها تبلیغ میکنند .اینها در عین حال خود را همچنان احزاب کارگری و
توهم دامن بزنند که با نظام سرمایهداری مخالفند ،در
چپ معرفی میکنند تا این به این ّ
حالی که واسط ٔه مشروعیت دموکراتیک دادن به این نظام هستند .به این ترتیب ،چنان
دوسری شکل گرفته است که کسانی که آگاهی طبقاتی ندارند ممکن است در
هیوالی َ
نگاه ّاول آن را نشناسند .این رفورمیستها گاهی برای اینکه خود را مخالف صریح نظام
سرمایهداری در جایی که مبارز ٔه طبقاتی در جریان است نشان دهند ،سعی میکنند جنبش
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انقالبی و مبارز ٔه طبقاتی را ُبربایند و مال خود کنند ،یا خود را بخشی از آن جا بزنند ،و
حت ّٰی به سازمانهای انقالبی تهمت بزنند و در مورد آنها دروغ بگویند ،مث ً
ال در یونان که
سیریزا نمون ٔه چنین برخوردی نسبت به حزب کمونیست یونان و جنبش اتحادیهیی انقالبی
 PAMEاست .اپورتونیست و رفورمیستهای ما نیز گاهگاهی در فعالیتهای همبستگی
شرکت میکنند ،مث ً
ال در همبستگی با کوبا ،ولی خیلی دقت میکنند که عبارت مبارز ٔه
طبقاتی را به زبان نیاورند و با سرمایهداری وارد مبارز ٔه نزدیک نشوند.

ما کمونیستها جایگاه چپهای پارلمانی و اپورتونیسم و رفورمیسم آنها را که مانعی
است برای مبارز ٔه طبقاتی ،چه در سطح م ّلی و چه در سطح بینالمللی ،میشناسیم.
سیاستهای ارتجاعی و ضدمردمی آنها بدون اینکه مخالفتی با آنها بشود ،برجسته و
بزرگ میکنند ،و سپس در رسانههای بورژوایی به عنوان [دیدگاههای] دموکراتیک تبلیغ
میکنند .این پدیده بهتدریج افشا میشود و مردم پی میبرند که شاخص سوسیالیسم/
کمونیسم ،تضاد آشکار آن با استثمار و سرکوب است.
رفقای حزب تود ٔه ایران ،ما از مبارز ٔه محکم و قاطع شما با امپریالیسم و هواداران
نظام سرمایهداری در رژیم دینساالر ایران آگاهیم .چنین مبارزهای مستلزم باور به آینده،
مهارتهای برجست ٔه سازمانی و دیالکتیکی ،توانایی ایدئولوژیکی و ...است .آینده از ِ
آن
سوسیالیسم است و ما تردید نداریم که کنگر ٔه ششم حزب تود ٔه ایران بر این فراز تأکید
خواهد کرد ،و عالوه بر آن ،خواهد توانست توجه مردم را به مزیتهای سوسیالیسم و
تضمین بهرهگیری از منابع انسانی و طبیعی گسترد ٔه ایران در خدمت منافع مردم ایران
جلب کند.

رژیم ایران را ،بهرغم برخی از برخوردها و مقابلههای آن با امپریالیسم آمریکا ،نمیتوان
ضدامپریالیست دانست .به این ترتیب ،باید توجه داشت که اکثریت مردم ایران خواهان
ِ
دولت بهشدت سرکوبگر آن هستند
برچیدن رژیم دینساالر [از ایران] و دستگاه نظامی و
که مدافع و حافظ نظام نولیبرالی هیوالمانندی است که باعث بیکاری عظیم ،کاهش مداوم
دستمزدها ،رکود اقتصادی و فقر ،افزایش بهای خدمات و کاالهای روزمره ،و بحران
سیاسی و اجتماعی شده است .ا ّما با وجود هم ٔه اینها ،همانطور که شما رفقا همیشه تأکید
کردهاید ،حزب تود ٔه ایران مخالف هرگونه دخالت خارجی است.
آنچه م ّلت ایران در پی آن است ،در اساس همان است که مردم کشورهای دیگر در دنیای
سرمایهداری برای آن مبارزه میکنند ،بهعالوه آنکه مردم ایران خواهان برچیدن استبداد،
ِ
همراه آن نیز هستند .رهایی مردم ایران
ترور ،دینساالری عقبماند ٔه حاکم و نولیبرالیس ِم
از این وحشیگری از راه همکاری و همراهی با حزب تود ٔه ایران و مبارز ٔه انقالبی در راه
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صلح ،عدالت اجتماعی و دموکراتیک و سپس وارد شدن در مسیر سوسیالیسم میگذرد.

ما برای حزب تود ٔه ایران در برگزاری ششمین کنگرهاش و تدوین و تصویب برنامههای
جدید حزب برای فعالیتهای آیندهاش آرزوی موفقیت کامل داریم و به حزب شما برای
نقش مهمی که در آینده به عهده خواهد داشت ،تبریک میگوییم
.
به امید تحکیم و تقویت پیوند میان احزاب کمونیست!
زنده باد همبستگی و رفاقت انترناسیونالیستی!
حزب کمونیست سوئد ( ،)SKPشعب ٔه بینالمللی
استکهلم  ۳ -فوریه  ۱۵( ۲۰۱۳بهمنماه )۱۳۹۱

رفقای گرامی،

کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان

از سوی کمیته مرکزی «حزب کمونیست سودان» درودهای انقالبی ما را به
شرکتکنندگان ششمین کنگره حزب توده ایران برسانید .ما موفقیت کنگره را در همه
بحثها و بررسیهایآن پیرامون شرایط سیاسی پیچیده در ایران آرزومندیم .ما اطمینان
داریم که برآیند این کنگره همچون درگذشته ،بر شالوده برنامهیی عملی میتواند یکپارچگی
تالش نیرویهای طبقه کارگر ،نیروهای دمکراتیک و میهنپرست ایران را هماهنگ کند
و مبارزه آنها بر ضد رژیم واپسگرا را توانمند سازد .نقش نمونهوار پیکار حزب توده
ایران برای دمکراسی ،رهایی ملی و اجتماعی الهامبخش خلقهای گیتی در افزودن به
تالشهایشان در مبارزه برای عدالت اجتماعی ،سوسیالیسم ،و صلح گردیده است.

۲۹

ما در تدارک برگزاری ششمن کنگره «حزب کمونیست سودان» هستیم .ما نیز برای
تشکیل گستردهترین جبهه ضد رژیم واپسگرای سودان با چالشهای سیاسی و اجتماعیای
همسان روبهروییم که در بسیاری جهتها مردم هر دو کشور ما با آنها دست بهگریبانند،
که از جمله از تالش برای همکاری در زمینه نقطههای مشترک ،تحرکهای مداخلهجویانه
واپسگرایان و امپریالیستها در امور داخلی کشور و دسیسههای رژیمهای واپسگرا و
تهدیدهای صیهونیسم ،میتوان نام برد .اجازه دهید بار دگر برای موفقیتآمیز بودن کنگره
ششم در جهت دستیابی مردم زحمتکش ایران به راهی بهمنظور برونرفت از تنگناهای
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پیشرو و همچنین تحقق یافتن آرمانهای مردم زحمتکش ایران خواست صمیمانه خود
را اعالم کنیم .تردید نداریم که حزب توده ایران نیرومندتر ،یکپارچه ،و هم پیمان با جنبش
کمونیستی و کارگری جهان بر ضد امپریالیسم و برای دمکراسی ،سوسیالیسم ،و صلح،
نمایان خواهد شد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان

۳۰

حزب کمونیست سوریه

رفقای عزیز ،نمایندگان کنگره،

مایلم که از طرف همه کمونیست های سوریه ،درود های رفیقانه آنان را به به کنگره
ششم حزب برادر ،حزب توده ایران ،ارائه دهم ،حزبی که با خون رفقای خود صفحههای
تاریخ مبارزه با شکوه مردم ایران با دیکتاتوری شاه و نیز توطئههای امپریالیستی نوشته است،
امپریالیسمی که هدف آن بهبند کشیدن مردم ایران -مردمی عاشق آزادی -بوده است.

ما برای حزب شما در مبارزهاش برای دفاع از حاکمیت ملی و استقالل ایران در برابر
هر گونه مداخله امپریالیستی ،و پیکار در راه دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی در
مسیر سوسیالیسم ،موفقیت آرزو داریم.
ما ،کمونیست های سوریه ،مانند همه نیروهای میهن پرست در سوریه ،از حمایت پیگیر
مردم ایران از مبارز ٔه برحق مردم ما در برابر توطئه امپریالیستی و صهیونیستی سپاسگزاریم،
توطئهیی که هدف آن بهاجرا در آوردن پروژ ٔه «خاورمیانه بزرگ جدید» است ،و معنای آن،
گستراندن هژمونی کامل امپریالیسم و صهیونیسم بر همه مردم منطقه ما است.
یک بار دیگر برای کنگره ششم شما آرزوی موفقیت می کنیم.
زنده باد مارکسیسم لنینیسم!
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!
دفتر روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه
اوسامه آل مقوط
دمشق ،سوریه ۲۰ ،فوریه  ۲[ ۲۰۱۳اسفند ]۱۳۹۱
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حزب کمونیست شیلی
به مناسب ششمین کنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی حزب توده ایران،

۳۱

درودهای گرم و رفیقانه کمونیستهای شیلی را به مناسبت برگزاری ششمین کنگره
حزبتان بپذیرید .میدانیم که این نشست نیز مثل خیلی از گردهماییهای دیگر شما با
رعایت پنهانکاری اکید برگزار میشود ،ا ّما این امر مانع حفظ پیوندهای عمیق حزب
توده در تمام طول حیاتش با مبارزات مردم ایران برای حقوق بشر ،دموکراسی و عدالت
اجتماعی نبوده است.
بهرغم تفاوت اساسی میان زبان ما و دوری مسافت میان دو حزب ،ما در پیکاری که
سازمانهای ما در سراسر حیات خود در راه صلح و سوسیالیسم به پیش بردهاند ،برادرانه
گام برداشتهایم.
هم در حزب شما و هم در حزب ما ،صدها -اگر نه هزاران -مبارزی بودهاند که در
پیکار بر ضد دیکتاتوریهایی بیرحم جان خود را از دست دادند .دیکتاتورهایی که برای
مردم ما فقط ویرانی و فقر به ارمغان آوردند ،و منابع غنی طبیعی ما را به دست غارتگر
سرمایهها و شرکتهای عظیم فراملیتی سپردند .ما جنگطلبان صهیونیست و حامیان
آنان ،امپریالیسم آمریکا و متحدش اتحادیه اروپا را نیز قاطعانه محکوم میکنیم که به بهانه
انرژی هستهای ،پیوسته مردم ایران را تهدید میکنند و میآزارند.
ما به مبارزهیی که حزب شما از آغاز بنیادگذاریاش به پیش برده است درود میفرستیم.
سرکوب وحشیانه دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران نتوانسته است پیوندهای سرشتی
حزب شما را با کارگران ،روشنفکران و مردم آگاه ایران از بین ببرد.

پیکار مردم ایران از پیکاری که مردم دیگر نقاط جهان برای در هم شکستن زنجیرهای
سرمایهداری در مرحله نولیبرالیاش ،در راه صلح و احترام به حق تعیین سرنوشت ،و برای
ساختن جبهههای وسیع انقالبی و مترقی به پیش میبرند جدا نیست .چنین جبهههایی ،که
در آنها طبقه کارگر نقش پیشاهنگ دارد ،میتوانند جامعههایی نوین و برتر برپا کنند که در
آنها منافع نوع بشر باالتر از منافع بازار قرار میگیرد .در روزگار ما ،مبارزه برای جایگزین
کردن وحشیگری با سوسیالیسم ،از ضرورتی مبرمتر از پیش برخوردار است.
رفقای حزب توده ایران،

بار دیگر به مناسبت برگزاری این کنگره مهم به شما شادباش میگوییم .مطمئنیم که
این کنگره در مبارزه شما در راه برقراری یک جامعه عادالنهتر برای شهروندان سهم و
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نقش بزرگی خواهد داشت .از میهن سالوادور آلنده ،پابلو نرودا ،ویکتور خارا ،گالدیس
مارین ،و با ادای احترام به قهرمانان و شهیدان دیروز و امروز و همیشه ،میگوییم:
زنده باد کنگره ششم حزب توده ایران!
زنده باد مبارزه مردم ایران برای حق تعیین سرنوشت خود!
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!
کارگران جهان متحد شوید!
کمیسیون روابط بین المللی حزب کمونیست شیلی
 ۷فوریه  ۱۹( ۲۰۱۳بهمنماه )۱۳۹۱

۳۲

رفقای گرامی،

حزب کمونیست عراق
به ششمین کنگره حزب توده ایران

گرمترین درودهای حزب کمونیست عراق را تقدیم شما میکنیم و برای کنگره ششم
حزب برادر ،حزب توده ایران ،و همه شرکت کنندگان در آن کنگره ،آرزوی موفقیت
فراوان در بحثها و تصمیمگیریها داریم.

ما تردید نداریم که کنگره ششم شما نقطه عطف دیگری در تاریخ پیکار قهرمانانه حزب
توده ایران در بیش از  ۷دهه فعالیت در راه رهایی ایران از تسلط استعمار و امپریالیسم و
یوغ ارتجاع و دیکتاتوری خواهد بود .کنگره شما تشکیالت حزب را نیرومندتر خواهد
کرد و با دفاع پیگیر از منافع و حقوق دموکراتیک طبقه کارگر و مردم ایران ،موقعیت
ِ
گیری عمل مشترک
حزب را در جامعه تقویت خواهد کرد .این کنگره همچنین به شکل
نیروهای ترقیخواه ایران کمک خواهد کرد[ ،یعنی نیروهای ترقیخواهی] که در راه صلح،
دموکراسی ،حقوق بشر ،و عدالت اجتماعی ،و برضد نیروهای ارتجاعی و دسیسههای
امپریالیستی میرزمند .این کنگره به ترویج و ارتقای هدفها و آرمانهای سوسیالیستی
ِ
نقش ف ّعال حزب توده در
نیز کمک خواهد کرد .از این لحاظ ،کنگره ششم شما به رشد
نیرومندتر کردن همبستگی بینالمللی برضد سیاستهای جنگطلبانه امپریالیسم و یورش
جهانیسازی سرمایهداری ،و ضرورت حمایت واقعی از مبارزههای جاری در سراسر
جهان ،بهویژه در خاورمیانه ،بهمنظور دستیابی به صلح ،آزادی ،دموکراسی ،و پیشرفت
اجتماعی ،یاری خواهند رساند.
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کنگره شما فرصت مناسب دیگری است برای ادای احترام و فرستادن درود به خاطره
جمع بزرگی از رهبران و کادرهای حزب توده که میهندوستانی حقیقی بودند و جان خود
را در راه اندیشههای واالی کمونیسم ،دفاع از آرمانهای عادالنه مردم و طبقه کارگر ایران
فدا کردند .این انسانهای نمونه ،سرمشق و الهامبخش نسلهای آینده کمونیستها در
سراسر جهان هستند و خواهند بود.

مایه افتخار کمونیستهای عراقی است که در دهههای گذشته ،به رغم آنکه هر دو
حزب ما ،در معرض سرکوب و ترور رژیمهای پیدرپی ارتجاعی و ضدکمونیستی بودهاند،
روابط ویژه میان دو حزب ما تقویت گردیده است .در این زمینه ،از رابطه استثنایی میان دو
حزب در دهههای  ۱۹۵۰و ۱۹۶۰میالدی ( ۱۳۳۰و ۱۳۴۰خورشیدی) یاد میکنیم ،که
بهرغم شرایط دشوار پس از کودتاهای فاشیستی «سیا»ساخته و اعدامهای جمعی و ترور
فاشیستی کمونیستها و دموکراتها ،شکل گرفت .بار دیگر در پایان دهه  ۱۹۷۰میالدی
(۱۳۵۰خورشیدی) و اوایل دهه  ۱۹۸۰میالدی (۱۳۶۰خورشیدی) شاهد همین روح و
شور انترناسیونالیستی درخشان بودیم .در جریان جنگ خونین ایران-عراق ،که  ۸سال به
درازا کشید ،و پیامدهای فاجعهباری داشت و در آن صدها هزار تن از مردم از هر دو طرف
کشته شدند ،کمونیستهای ایرانی و عراقی نیروی پیشبرنده کارزاری بینالمللی بهمنظور
پایان دادن به جنگ و برقراری صلح و دموکراسی در هر دو کشور بودند.
کمونیستهای عراقی این میراث انترناسیونالیستی را گرامی میدارند ،و در مبارزه
مشترک در راه صلح ،آزادی ،پیشرفت اجتماعی ،و ساختن آیندهیی بهتر برای هر دو م ّلت
ایران وعراق ،به تحکیم پیوندهای پیکارجویانه خود با حزب شما ادامه خواهند داد.
رفقای گرامی،

ما بار دیگر بر حمایت خود از آرمانهای برحق مردم ایران برای صلح ،دموکراسی ،و
حقوق بشر ،تأکید میکنیم .همانطور که در بیانیههای همبستگی بینالمللی در سالهای
اخیر آمده است ،و از سوی بسیاری از حزبهای برادر امضا شده است ،نسبت به ادامه
نقض خشن حقوق بنیادی بشر و دموکراتیک و نیز اقدامهای سرکوبگرانه برضد جنبش
مردمی ایران ،نگرانی عمیقی وجود دارد .این نکته بسیار مهم است که ،حمایت از آرمان
صلح و محکوم کردن تهدیدهای امپریالیستی از خارج برضد ایران ،باید با دفاع از حقوق
بشر و حقوق دموکراتیک مردم ایران همراه باشد .این یکی از درسهای حیاتی تجربه عراق
است ،که بر همپیوندی تنگاتنگ میان مبارزه در راه صلح و دموکراسی ،و ضرورت تأمین و
حفظ ارزشهای حقوق بشر تأکید دارد .این موضوع بهویژه در امر برپا داشتن جنبش کارآی
همبستگی بینالمللی[با ایران] دارای اهمیتی ویژه است[ ،یعنی] جنبشی که همواره و به طور
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پیگیر در کنار مردم و نیروهای دموکراتیک کشور مربوطه بایستد ،و از رویکرد یکجانبه و
زیانباری که چشم خود را به روی نقش حقوق بشر و حقوق دموکراتیک میبندد ،پرهیز کند.

ما با شما همعقیدهایم که ،این حق خود مردم ایران است که درباره سرنوشت خود ،به
اراده آزاد خود تصمیم بگیرند ،آینده کشور خود را شکل دهند ،و به صلح ،دموکراسی ،و
پیشرفت دست یابند.
رفقای گرامی،

از همین فرصت استفاده میکنیم و مراتب حقشناسی و سپاس خود را نسبت
به همبستگی انترناسیونالیستی آن حزب برادر با کمونیستها ،دموکراتها ،و مردم
عراق ،ابراز میکنیم .پیام شادباش شما به نهمین کنگره سراسری حزب ما که در ماه مه
ِ
عضو شرکت کننده در
(اردیبهشت) سال گذشته برگزار شد ،با استقبال گرم بیش از ۲۶۰
کنگره روبهرو شد.
رفقای گرامی،

هیچ کشوری در خاورمیانه در برابر پیامدهای توفان تغییر و دگرگونیای که از
حدود دو سال پیش این منطقه را در بر گرفته است ،مصون نمانده است؛ اگرچه هر
کشور مشخصهها و جزئیات ویژه خود را داشته است .این جنبش گسترده برای تغییر،
بار دیگر نشان داد که دگرگونیها و رویدادهای عظیم و ریشهای و بنیادی ،به وسیله
م ّلتها ،وقتی به منافع خود آگاه میشوند ،و با اراده آزاد خود آنها صورت میگیرد.
م ّلتها همیشه سازندگان تاریخ بودهاند و خواهند بود .عاملهای درونی همچنان
محرکه اصلیاند .البته تردیدی نیست که عاملهای بیرونی نیز اثر و نفوذ خود
نیروی ّ
را دارند ،اما نقش آنها نسبت به عاملهای درونی ثانویه است ،و البته باید توجه داشت
که این دو عامل بر یکدیگر تأثیر متقابل نیز دارند .آنچه رخ داده است ،در کل ،رخدادی
خودجوش و بیمقدمه نبود ،بلکه نتیجه انباشتی درازمدت بود .همچنین ،شکّی نیست
که این خیزشها و اقدامهای تودهای مردم جدا از بحرانهایی نبودند که سیاستهای
اقتصادی «درهای باز» و نولیبرالیسم به وجود آورده بودند .اداره اقتصاد کشور بر اساس
نسخههای «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» ،که بهوجود آورنده پدیده قطبی
شدن ثروت ،محرومیت میلیونها تن از مردم ،گسترش بیکاری و وخیمتر شدن شرایط
زندگی بودهاند ،عامل این بحرانها بوده است.
جنبشها و خیزشهای تودهای مردمی در این منطقه بیتردید موفقیتهایی بههمراه
داشته است ،و رژیمهایی را سرنگون کرده است که به نظر میآمد جایگاهی محکم داشتند.
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اکنون مس ّلم شده است که اوضاع به آنچه پیش از ژانویه ( ۲۰۱۱بهمنماه  )۱۳۸۹برقرار
بود ،باز نخواهد گشت .اما مردمی که به پا خاستند ،هنوز راه درازی در پیش دارند .این
مسیری است دشوار و پر از پیکار ،میان آنان که میخواهند انگلوار ثمره مبارزه مردم
را غصب و از ِ
آن خود کنند ،و آنان که میخواهند جنبش مردمی تودهها را به سرانجام
پیروزمند خود برسانند و گزینه مطلوب مردم را عملی کنند :رژیمهای مدنی دموکراتیکی
که در آنها مردم از عدالت اجتماعی برخوردار گردند.
همانطور که در تبادل نظرها و موضعگیریهای مشترک توافق شده از سوی حزبهای
برادر در منطقه ،در دو سال گذشته ،خاطر نشان شده است ،نهایت هشیاری در برابر
دسیسههای امپریالیستی ،صهیونیستی ،و محفلهای ارتجاعیای که در صدد خرابکاری
و کارشکنی در خیزش انقالبی م ّلتهای عرباند ،ضرورت تام دارد .مخالفت و مقاومت
در برابر همه تالشهای امپریالیسم آمریکا و همه متحدانش ،از طریق «ناتو» یا راههای
دیگر ،به منظور به راه انداختن آتش جنگ و مداخله نظامی برای رسیدن به هدف تسلط بر
کشورهای منطقه و مقهور کردن م ّلتهای این کشورها ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
بنابراین ،ف ّعالتر کردن نقش «چپ» در جنبشهای اجتماعی ،و تدوین بینش سیاسیای
انتقادی نسبت به رژیمهای موجود در این منطقه ،ضرورت مبرم دارد .هدف اصلی برنامه
تغییری که نیروهای «چپ» تدوین میکنند میبایست برقراری رژیم دموکراتیک م ّلیای با
گرایش سوسیالیستی باشد که جایگزین رژیمهای وابسته و گوشبهفرمان موجود بشود.
در این عرصه« ،چپ» باید بکوشد کارگران ،دهقانان ،روشنفکران ترقیخواه ،و دیگر
قشرهای اجتماعی را در جنبشی تودهای بسیج کند تا از این راه بتوان به تغییر دموکراتیکی
واقعی دست یافت .وظیفههای اصلی چنین جنبشی ،مبارزه در راه عملی شدن جنبههای
در هم گره خورده دموکراسی را دربر میگیرد ،که عبارتند از :دموکراسی سیاسی و
دموکراسی اجتماعی .دست یافتن به دموکراسی و برپایی حکومت قانون و نهادهایی که
مبتنی بر اصول شهروندیاند ،ضامن پیشگیری از تفرقههای متعصبانه و فرقهگرایانه خواهد
بود .از این لحاظ ،دفاع از حقوق بشر ،بهویژه حقوق زنان ،حقوق دموکراتیک بنیادی و
حقوق سندیکایی ،اهمیت فراوانی برای «چپ» دارد ،چرا که بخشی و مجموعهیی از کل
مسئلههای بزرگ م ّلیاند.
رفقای گرامی،

پایان یافتن حضور نظامی آمریکا در کشور ما در پایان سال ۱۳۹۰( ۲۰۱۱خورشیدی)،
پیروزیای برای اراده مردم عراق و گام مهمی در راه بازیابی استقالل کامل و حق حاکمیت
ِ
برآمد اتفاق نظری م ّلی و موضعگیری متحد مردم بود .حزب کمونیست عراق
ملی بود که
هرگونه تالش برای ادامه حضور نظامی خارجی در خاک عراق را به هر بهانه یا عنوانی،
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مردود دانسته و با آن مخالف است .ما همچنین بر این باوریم که ،یکی از پیششرطهای
الزم برای حاکمیت و استقالل کامل ،و پایان دادن به سرسپردگی عراق بر اساس فصل ۷
منشور سازمان ملل متحد ،و مخالفت قاطع در برابر طرحهای آزمندانه برخی از کشورهای
همسایه است که از آشتفتگی اوضاع و وضعیت دشوار عراق ِ
سوءاستفاده میکنند.
عراق در بحران سیاسیای ژرف دستوپا میزند که از زمان انتخابات پارلمانی
ماه مارس ( ۲۰۱۰اسفندماه  )۱۳۸۸تا کنون ادامه دارد .ریشههای این بحران در نظام
مشارکت قدرت فرقهای -قومی است که از سال ۱۳۸۱( ۲۰۰۳خورشیدی) تا کنون
برقرار است .این بحران ،درها را به روی مداخله بیش از پیش نیروهای خارجی ،بهویژه
آمریکا و نیروهای منطقهای ،باز گذارده است .همچنین ،برنامه کار نیروهای سیاسی حاکم
و ستیز آنها را بر سر حفظ امتیازهای خود و موقعیت خود در قدرت سیاسی آشکار کرده
است ،و این در حالی است که رنج و خشم مردم در نتیجه بیکاری لگامگسیخته ،فساد
اداری ،وضعیت وخیم خدمات عمومی از جمله بهداشت و آموزش ،و نیز بدتر شدن
وضعیت امنیت کشور ،شدت یافته است.

حزب ما از جنبشهای اعتراضی تودههای مردم که خواهان اصالح ریشهایاند و
مشارکت ف ّعال جوانان[در این جنبشها] مشخصه بازر آنها است ،حمایت کرده است.
این جنبشها ،سیاستهای ضددموکراتیک حاکمان و ورشکستگی نظام مشارکت
ِ
قومی قدرت را افشا کردهاند .این جنبشها همچنین ،خواهان انجام اقدامهای
فرقهای-
قاطع برضد فسادیاند که حکومت را در بر گرفته است .حزب ما دخالت حکومت در
امور سندیکاهای کارگری ،انجمنهای حرفهای ،و سازمانهای مدنی اجتماعی ،را
قاطعانه محکوم کرده است .در ماههای سپتامبر و اکتبر ( ۲۰۱۲مهر و آبانماه ،)۱۳۹۱
بهرغم تحریکها و تهدیدهای گروههای بانفوذ حاکمیت که تالش کردند در اراده کارگران
خدشه وارد کنند و سرکردگی خود را بر سندیکاها تحمیل کنند ،هزاران کارگر در انتخابات
آزاد سندیکایی شرکت کردند .نقطه اوج این انتخابات ،برگزاری کنفرانس م ّلی فدراسیون
سراسری سندیکاهای عراق در روز  ۶نوامبر  ۱۶( ۲۰۱۲آبانماه  )۹۱بود.
در هفتههای اخیر ،کشور ما شاهد رخداد جدیدی در بحران سیاسی بود که خطری
جدّ ی محسوب میشود و صلح و بافت م ّلی کشور را تهدید میکند .حزب ما از دولت
خواسته است که هرچه زودتر و جدّ یتر به خواستهای عادالنه و برحق مردم پاسخ دهد.
توسل به خشونت نسبت به تظاهرات صلحآمیز مردم هشدار داده است.
حزب ما برضد ّ
آتش گشودن یک واحد نظامی بر روی یکی از تظاهراتی که اخیر ًا در فلوجه برپا شد،
قاطعانه تقبیح و محکوم شده است.
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رفقای گرامی،

حزب ما که نیروی عمده چپ در عراق را نمایندگی میکند ،تالش خستگیناپذیری در
راه دستیابی به وحدت عمل در میان نیروهای دموکراتیک به خرج داده است و میدهد .حزب
ما نقش پیشاهنگ در ایجاد «جریان دموکراتیک»ی داشته است که در اکتبر ( ۲۰۱۱آبانماه
 )۱۳۹۰فعالیت خود را در بغداد آغاز کرد .حزب ما با جدیت میکوشد که این نهاد را به
متحول کند .این بینش،
نیروی عمده کارایی در مبارزه شدت یافته جاری بر سر آینده عراق،
ّ
مستلزم کوششی بیشتر برای درگیر کردن جنبش سندیکایی و سازمانهای دموکراتیک،
بهویژه جنبشهای زنان و جوانان و دانشجویان و دیگر سازمانهای اجتماعی مدنی در
مبارزات تودهای ،به منظور دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک کارگران و مردم است.

در ماههای اخیر حزب ما همراه با «جریان دموکراتیک» فعاالنه درگیر برپایی ائتالفهای
انتخاباتی مدنی دموکراتیک گسترده در بغداد و استانهای دیگر در آستانه انتخابات استانی
آوریل ( ۲۰۱۳فروردینماه  )۱۳۹۲بوده است.
به اعتقاد ما ،غلبه بر بحران نظام مشارکت قدرت فرقهای -قومی فقط از راه تغییر توازن
نیروهای سیاسی در جامعه به سود مدافعان طرحی دموکراتیک -ملی امکانپذیر است،
طرحی که ،برقراری حکومتی مدنی و دموکراتیک بر اساس اصول شهروندی ،آزادیهای
مدنی ،و عدالت اجتماعی ،را خواهان باشد.
رفقای گرامی،

در این روزگار دشوار و ُپرچالش ،در حالی که توفان تغییر منطقه ما را در هم مینوردد،
و با توجه به خطرهای جدّ یای که هر دو کشور ما با آنها روبهرویند ،توسعه و تحکیم
پیوندهای انترناسیونالیستی دوجانبه میان حزب توده ایران و حزب کمونیست عراق ،و
نیز استفاده از شکلهای مؤثر و عملی همبستگی میان نیروهای کمونیست ،ترقیخواه ،و
دموکراتیک در خاورمیانه و در سراسر جهان ،اهمیت حیاتی دارد.
بار دیگر صمیمانهترین آرزوهای قلبی خود را به کنگره ششم شما تقدیم میکنیم ،و بر
عزم خود برای توسعه و تحکیم پیوندهای برادرانه میان دو حزب خود و پیوندهای تاریخی
میان دو ملت ایران و عراق ،تأکید میکنیم.
با گرمترین درودهای رفیقانه،
کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق
 ۴فوریه  ۱۶[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱

پیام حزبهای کارگری و کمونیستی جهان

213

۳۳

حزب کمونیست کردستان -عراق
[الحزب الشیوعی الکوردستانی  -العراق]
به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب تودة ایران
رفقای گرامی،

پیشاپیش ،موفقیت شما را در برگزاری ششمین کنگره حزبتان آرزومندیم .ششمین
کنگره حزبتان در شرایطی بسیار بغرنج وحساس به تدوین وطراحی تاکتیکها
واستراتژی مبارزاتی حزب اقدام میکند .همزمان با برپایی کنگره ،تحولهایی عمیق،
نیرومند ،وبیسابقه در منطقه و ایران در حال شکلگیری است .بیکاری ،تورم فزاینده،
افزایش بیرویه قیمتها ،سیرصعودی میزان فقر ،محدودیت آزادیهای سیاسی ،رشد
افسارگسیخته فساد اداری و اقتصادی وسیاسی در تارپود نهادهای حکومتی ،همه
وهمه ،پدیدآورنده جنبش های پرتوان مردمی و ضد دیکتاتوری در منطقه بوده است
وخواهد بود .آنچه در سالهای اخیر ( ۲۰۱۲ – ۲۰۱۱میالدی ) در منطقه اتفاق افتاده
و یا در حال اتفاق افتادن است ،از سویی نشانگر خواست دیرین مردمان منطقه برای
آزادی ،دمکراسی واقعی ،عدالت اجتماعی ،و پیشرفت همه جانبه سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعیست ،و از سوی دیگر از بیاعتمادی و بیباوری آنان به توانایی رژیمهای
حاکم در فراهم ساختن شرایط دستیابی به خواستهای یاد شده حکایت میکند .این
تحولها ،آزادیخواهان و به ویژه حزبهای کمونیستی -کارگری منطقه را با مسؤلیتی
خطیر و جدی روبهرو کرده است .بی گمان کشور شما نیز از دایره این تحولها خارج
نبوده است و نخواهد بود .حزب شما همواره نماینده و مدافع منافع کارگران و دیگر
زحمتکشان ایران بوده است .مبارزههای تاریخی و درخشان شما نقش مهم و برجستهای
در روند ستمزدایی ،دمکراتیزاسیون ،بهبود ،رشد ،و توسعه جامعه ایران داشته است و
خواهد داشت.

حزب توده ایران در این راه شمار کثیری از رهبران و کادرها و اعضای خود را فدا
کرده است ،از این روی ،بیجهت نیست که حزب شما را «حزب شهیدان» مینامند .رهبر
فرهیخته ودانشمند تقی ارانی ،در  ۱۴بهمنماه  ۱۳۱۸در زندان شهربانی به دست مزدوران
رضاخان به شهادت رسید .بانگ خروشان افسر قهرمان تودهای شهید خسرو روزبه را
به یاد داریم که در اردیبهشت سال  ۱۳۳۷در پاسخ به شکنجهگران وبازجویان رژیم
محمد رضا پهلوی گفت« :من به اقتضای آتشی که به خاطر خدمت به خلقهای ایران در
درون سینهام شعله میکشد ،راه حزب توده ایران را برگزیدهام و باید اذعان کنم که جانم،
استخوانم ،خونم ،گوشتم و پوستم و همه تاروپود وجودم این راه را راه مقدسی شمرده و
تمام سلولهای بدن من و تمام ذرات وجودم تودهایست ».تاریخ هیچگاه قهرمان تودهای
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رضا شلتوکی را فراموش نخواهد کرد که چگونه در زیر شکنجههای دژخیمان جمهوری
اسالمی جاودانه شد .شهید رحمان هاتفی ،روزنامهنگار و رزمند ه روزهای سخت ،حسن
قلزجی ،ناخدا بهرام افضلی ،و کاروان بیپایان شهدای تودهای در راستای همین وظیفه
مهم و انسانی جان گرانبهای خود را فدا کردند.

رفقای گرامی ،حزب شما در وهله کنونی با انبوهی از دشواریها در مسیر مبارزاتی
خود روبهرو گردیده است ،ولی ما شکی نداریم که ،شما با ارائ ه راهکارهایی مناسب در
کنگره ششم حزبتان ،به سوی آیندهیی شکوفا ،و پیروزی گام برخواهید داشت  .شما در
روند مبارزاتی خود برای ایرانی دموکراتیک و توسعه یافته ،بر حمایت همه جانبه حزب ما
میتوانید حساب کنید ،و ما را پشتیبان خود بدانید.

امیدواریم کنگره ششم حزب توده ایران با پیروزی و سرافرازی برگزار شود .پیروزی
شما پیروزی ماست.
کومیتهی مرکزی حزبی شیوعی کوردستان – عراق
 ۳فوریه ۱۵[ ۲۰۱۳بهمن ]۱۳۹۱

حزب کمونیست فرانسه

حزب کمونیست فرانسه ،بهمناسبت کنگره ششم حزب توده ایران که در شرایطی
سخت و مخفی برگزار می گردد ،تبریکهای گرم خود را به شما تقدیم میکند.

۳۴

ما اهمیت این رویدادی که صورت میگیرد را در چارچوب شرایط حاکمیت والیی
در ایران -که سرکوب ِ
گری جنایتآمیزی را اعمال میدارد -میسنجیم .ما موفقیت کامل
فعالیت سیاسی شما در راستای صلح ،دموکراسی ،و عدالت اجتماعی را آرزومندیم!
درودهای رفیقانهمان را نثارتان میکنیم.
«حزب کمونیست فرانسه»
پاریس ۱۳ -فوریه  ۲۵( ۲۰۱۳بهمنماه )۱۳۹۱
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۳۵

کمیته مرکزی حزب مردم فلسطین
رفقای گرامی،

از سوی کمیته مرکزی و اعضای «حزب مردم فلسطین» ،مایلیم بهترین درودهایمان را
به حزب توده ایران و کامروایی ششمین کنگره آن تقدیم کنیم .کنگره شما در زمانی بسیار
سرنوشتساز برگزار میشود ،زمانی که بحران عمومی اقتصاد جهانی ،خطر جنگ -به
ویژه در خاورمیانه و دیگر منطقهها -در برابر کمونیستها ،و نیروهای چپ و پیش ِ
رو در
جهان چالشهایی نو برانگیخته است .شرایط موجود در ایران نیز بسیار نگرانکننده است
و روزبهروز نقش حزب شما در پیکار با نظام دینمدار و در راه دمکراسی ،پیشرفت ،و
عدالت اجتماعی ،برجستهتر میشود.

ما یقین داریم که گفتمان این چالشها را ،با احساس مسئولیتی شایسته ،در گنگره
درمیان خواهید گذاشت .ما همچنین امیدواریم که کنگره به مسئله فلسطین ،همراه با تأکید
بر همبستگیتان با پیکار مردم فلسطین برای آزادی و تشکیل دولتی مستقل با مرزهای پیش
از اشغال در سال  ۱۹۶۷و به پایتختی اورشلیم شرقی و نیز ره گشایی در مسئله آوارگان
بنابر «قطعنامه  »۱۹۴سازمان ملل ،توجهی ویژه کند.
بیست سالی است که گفتوگو میان اسراییل و فلسطین دستاوردی نداشته است.
اسراییل ،با ترفند ،و بهمنظور تغییر دادن چهره واقعیت موجود ،تحمیل شرایط دلخواه
خود در مسیر گسترش شهرک سازی برای شهروندان اسراییلی ،کشیدن دیوار آپارتاید،
ویران کردن خانهها[ی فلسطینیان] به ویژه در اورشلیم شرقی و دره اردن ،و نگهداشتن
هزاران فلسطینی در زندانهای اسراییل ،از این گفتوگوها پوششی برای خود ساخته
است .بنابراین ،با وجود چنین عاملهایی ،دستیابی به هرگونه راهکاری بدون دورنما
خواهد بود.

اسراییل با پشتیبانی کامل ایاالت متحده و متحدانشان ،هدفمندانه میکوشد تا با
بهدرازا کشاندن اشغال مناطق ،این امر را به واقعیتی همیشگی فرارویاند .این عاملها
همگی رهبری فلسطین را ناگزیز ساخت که رهیافت مسئله فلسطین را به سازمان ملل
واگذار کند ،و به رسمیت شناختن دولت فلسطین در مقام کشوری غیرعضو در سازمان
ملل و موظف ساختن اسراییل به پذیرش قطعنامهها و قوانین بینالمللی از سوی جامعه
جهانی را خواستار شده است .در این زمینه ما از نقش شما در پشتیبانی از کوشش دولت
فلسطین برای عضویت در مجمع عمومی سازمان ملل سپاسگزاری میکنیم.
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رفقای گرامی،

امیدواریم که در آینده پیوندهای رفیقانه میان دوحزب و خلقهایمان را تقویت کنیم.

با آرزوی موفقیتهای بیشمار
کمیته مرکزی حزب مردم فلسطین

رفقای گرامی

حزب کمونیست فنالند

حزب کمونیست فنالند درود های رفیقانه خود را به حزب توده ایران ،به کنگره پر
اهمیت شما و به همه اعضای حزب میفرستد.

۳۶

ما از نقش مهم حزب شما در مبارزه در راه حقوق زحمتکشان ،صلح ،دموکراسی،
حقوق بشر ،عدالت اجتماعی ،و برضد رژیم دینساالر ارتجاعی در ایران آگاهیم.

ما میدانیم که شما مخالف نقش امپریالیستی ایاالت متحد آمریکا و اتحادیه اروپا در
خاورمیانه هستید .ما در مبارزه علیه مداخله نظامی خارجی در ایران با شما همگام هستیم.
آینده ایران فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود .در وضعیت کنونی جهان ،همکاری
انترناسیونالیستی کمونیست ها و دیگر نیروهای ترقیخواه و چپ ،و ترویج گزینههای
مترقی و چپ و چشم انداز سوسیالیس ِم بیش از پیش اهمیت مییابد.
برای کنگره شما و فعالیتهای آتی شما آرزوی موفقیت داریم.

ایریو هاکانِن صدر هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فنالند
هلسینکی  -فوریه ( ۲۰۱۳بهمنماه )۱۳۹۱

حزب کمونیست فیلیپین۱۹۳۰
به مناسبت برگزاری کنگره ششم حزب توده ایران

رفقای گرامی،

۳۷

حزب کمونیست فیلیپین  ،۱۹۳۰گرمترین درودهای برادرانه خود را به کنگره ششم
حزب توده ایران ،و از طریق شما به همه اعضا و هواداران حزب شما ،میفرستد.
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دو حزب ما پیوندهای تاریخی مشترکی دارند ،و در پی حضور شماری از اعضا
و هواداران حزب شما در اینجا در حکم پناهنده سیاسی ،این پیوندها بیش از پیش
نزدیکتر شد .این رفقا در پایان دهه ۱۳۵۰( ۱۹۷۰خورشیدی) و سالهای دهه
۱۳۶۰( ۱۹۸۰خورشیدی) در دانشگاههای فیلیپین تحصیل کردند .حزب ما از انقالب
شکوهمند شما برضد دیکتاتوری پهلوی حمایت کرد ،و آزار و کشتارهای دیکتاتوری
دینساالر اسالمی پس از انقالب را نیز محکوم کرد .این رژیم مسیر انقالب ۱۹۷۹
(۱۳۵۷خورشیدی) ایران را منحرف و دستاوردهای آن را نابود کرد .حزب ما برای پایان
دادن به جنگ آمریکا افروخته عراق  -ایران نیز پیکار کرد.
ما از مبارزه شما برضد رژیم دیکتاتوری دینساالر حاکم بر ایران حمایت میکنیم.
این رژیم با پنهان شدن در پشت شعارهای ضدامپریالیستی ،نسخههای نولیبرالی
«صندوق بینالمللی پول»و «بانک جهانی» برای خصوصیسازی و مقرراتزدایی هرچه
بیشتر را دنبال و اجرا میکند .تنها نتیجه این روند ،تحکیم و تقویت تسلط بورژوازیای
دیوانساالر(بوروکراتیک) و فاسد بر اقتصاد ایران بوده است که سیاستهای شدید
ریاضتی و سرکوبگرانهیی را به کارگران ،جوانان ،دانشجویان ،و زنان ایران تحمیل میکند.
برای کنگره ششم حزب توده ایران موفقیت کامل آرزو داریم ،و امیدواریم که جبهه
ضددیکتاتوری شما هرچه زودتر نیرو و استحکام یابد و بر نیروهای الیگارشی بهرهکشی،
استبداد ،واپسگرایی ،و تاریکاندیشی مذهبی در کشورتان غلبه کند .ما با شما در مبارزهتان
در راه صلح ،آزادی ،پیشرفت ملی و دموکراتیک ،و سوسیالیسم ،ابراز همبستگی میکنیم.
در آخر ،اطمینان داشته باشید که حزب ما به مبارزه خود با هرگونه مداخله امپریالیستهای
آمریکایی و «ناتو» و صهیونیستهای اسرائیلی در ایران ،ادامه خواهد داد.
با درودهای کمونیستی،
آنتونیو پاریس ،دبیرکل حزب کمونیست فیلیپین ۱۹۳۰
 ۱۰فوریه  ۲۲( ۲۰۱۳بهمنماه )۱۳۹۱
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کمیته مرکزی حزب ترقیخواه زحمتکشان قبرس (آکل)
به حزب توده ایران به مناسبت ششمین کنگرهاش

کمیته مرکزی «آکل» به مناسبت ششمین کنگره حزب توده ایران ،گرمترین درودها و
همبستگی خود را تقدیم آن حزب میکند.
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کنگره حزب شما در شرایطی بسیار دشوار برای زحمتکشان و مردم جهان برگزار
میشود .در چهار سال گذشته ،بشریت شاهد یک بحران اقتصادی جهانی نظاممندی
(سیستماتیک) بوده است که به بارزترین وجهی نشان دهنده شکست سرمایهداری و
سیاستهای نولیبرالی است ،یعنی سیاست هایی که این بحران را شدت بخشیدهاند .در
بیشتر کشورهای سرمایهداری رشد یافته ،حقوق زحمتکشان مورد تعرض و یورش گسترده
امپریالیسم و راهبردهای نولیبرالی طبقههای حاکم قرار گرفته است .نیروهای امپریالیستی
در سراسر جهان ،هر زمان و هر جا که برای تأمین منافعشان الزم باشد ،به تهاجم نظامی
از خارج و دیگر شکل های مداخله متوسل میشوند .ایران یکی از کشورهایی است که
در چند سال اخیر آماج نقشههای مرکز های امپریالیستی قرار داشته است .بهرغم سرشت
بهشدت ارتجاعی رژیم مذهبی ایران ،ما قاطعانه بر این باوریم که همه نیروهای ترقیخواه
و صلحخواه جهان باید رویا روی هرگونه مداخله احتمالی امپریالیستی بر ضد ایران
بایستند .مداخله ای که تنها دستاوردش خونریزی و مش ّقت برای مردم ایران خواهد بود.
حزب توده ایران و کادرها و اعضای آن در تاریخ فعالیت آن حزب در راه دفاع از
صلح ،اصول سوسیالیسم ،عدالت اجتماعی و پیشرفت به سود طبقه کارگر ایران و جهان،
شرایط بس دشواری و شا ّقی را از سرگذراندهاند .تا همین امروز هم حزب شما همچنان
«غیرقانونی» است و اعضا و هواداران آن در معرض پیگرد و اذیت و آزار رژیم ایران قرار
دارند.

«آکل» بار دیگر شیوههای خشونتبار و بیرحمانه رژیم ایران بر ضد حزب شما و
اعضای آن را قاطعانه محکوم میکند .ما رفع ممنوعیت از فعالیت حزب شما را خواهانیم.
ما مجدد ًا بر همبستگی خود با مبارزه حزب شما در راه صلح ،دموکراسی و پیشرفت
اجتماعی در ایران و جهان تأکید میکنیم .همچنین ،ما اعالم میکنیم که همواره با هرگونه
مداخله خارجی در ایران و هر کشور دیگر مخالفیم .به اعتقاد ما ،مردم ایران باید آزاد باشند
تا درباره آینده خود تصمیم بگیرند .ما اطمینان داریم که حزب شما همواره گزینه منتخب
طبقه کارگر ایران خواهد بود ،حتّی در شرایط دشواری که شما مبارزهتان را به طور عمده
از بیرون از کشور ادامه میدهید« .آکل» همبستگی خود را با مردم ایران و حزب شما در
مبارزهتان در راه پیشرفت اجتماعی ،صلح ،دموکراسی و استقالل کشورتان اعالم میکند.
همچنین ،ما معتقدیم که نیروهای ترقیخواه چپ جهان برای تأمین و تضمین حقوق
زحمتکشان ،صلح و آزادی در سراسر جهان باید در خط مقدّ م مبارزه با امپریالیسم و جنگ
قرار گیرند .در مبارزه با یورشهای ظالمانه و تجاوزکارانه امپریالیستی ،ما باید نیروهای
خود را متحد سازیم و همبستگی مان را با همه م ّلتها و جنبشهایی که برای دستیابی به
دموکراسی و پیشرفت اجتماعی مبارزه میکنند ،تقویت و تحکیم کنیم.
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بار دیگر ،آرزوهای صمیمانه ما را برای گفتگوها و تصمیمگیریهای پربار و
موفقیتآمیز در کنگره ششم تان پذیرا باشید.
با درودهای رفیقانه
کمیته مرکزی «آکل»

۳۹

حزب کمونیست کانادا
به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی،
از جانب همه اعضای حزب کمونیست کانادا ،خوشوقتیم که گرمترین درودهای خود
را به نمایندگان شرکت کننده در کنگره ششم شما ،و از طریق آنان به همه اعضا و هواداران
حزب توده ایران تقدیم کنیم.
حساسی برگزار میشود که بحران سرمایهداری جهانی
کنگره حزب شما در شرایط ّ
همچنان ژرفتر میشود ،و قدرتهای امپریالیستی در اردوگاه «ناتو» به سرکردگی
آمریکا اقدامهای تجاوزکارانه خود را در سراسر جهان ،و بهویژه در خاورمیانه ،افزایش
میدهند.
ما به تالشهای حزب توده درود میفرستیم که از منافع طبقه کارگر و تودههای کار
و زحمت ایران ،و از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم حمایت میکند ،و به برپا داشتن
اتحادی دموکراتیک و مردمی در مخالفت با رژیم فرقهگرای افراطی و سرکوبگر تهران
یاری میرساند ،ضمن آنکه از حق حاکمیت م ّلی ایران دفاع میکند و با هرگونه فشار و
تهدید امپریالیستیای برضد کشور مخالف است و با آن مبارزه میکند.
بهویژه ،ما برخورد ستیزهجویانه دولت کانادا نسبت به ایران را قاطعانه محکوم میکنیم،
و از سر گرفته شدن فوری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را خواهانیم .همچنین ،ما لغو
همه تحریمهای تنبیهی اقتصادی تحمیل شده برضد ایران را خواستاریم که قربانیان اصلی
آن خود مردم ایران هستند .ما هرگونه تجاوز امپریالیستی برضد کشور شما را ،چه امروز
و چه در آینده ،مردود و محکوم میدانیم ،و حلوفصل مسالمتآمیز و سیاسی اختالفها
را خواستاریم.
برای بحثها و تصمیمگیریهای کنگره شما کمال موفقیت را آرزومندیم ،و بار دیگر
بر تمایل خود به هرچه نزدیکتر و عمیقتر کردن پیوندهای برادرانه کمونیستی درازمدت
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میان دو حزب تأکید میکنیم.
میگل فیگوئرا
از طرف کمیته اجرایی مرکزی «حزب کمونیست کانادا»
تورنتو  ۷ -فوریه  ۱۹[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱

رفقای عزیز

حزب کارگران سوسیالیست کرواسی

حزب کارگران سوسیالیست کرواسی آرزومند است که حزب برادر ،حزب
توده ایران ،کنگره ششم خود را که در آستانه برگزاری آن است ،با موفقیت به انجام
رساند .ما همچنین آرزو میکنیم که مبارزه حزب در راه هدف مشتر کمان موفقیت
آمیز باشد .

۴۰

ما تبریکهای رفیقانه خود را به همه نمایندگان کنگره ششم و اعضای حزب توده ایران
تقدیم میکنیم.
والدیمیر کاپورالین
صدر حزب کارگران سوسیالیست کرواسی

روی کویت»
«جنبش پیش َ
به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی حزب توده ایران،

۴۱

«جنبش پیش َروی کویت» ،برگزاری کنگره ششم حزب برادر توده ایران را تبریک
میگوید ،و به مناسبت تاریخ درخشانتان ،و دستاوردهایی که در طول تاریخ طوالنی
مبارزه داشتهاید ،به شما درود میفرستد .از این فرصت استفاده میکنیم و همبستگی خود
را با پیکار حزب شما و مردم ایران در راه صلح و حقوق دموکراتیک ،و حق مردم در تعیین
سرنوشت خود بدون هرگونه دخالت خارجی ،اعالم کنیم .چنین مداخلهیی خلیج فارس
و کل منطقه خاورمیانه را به آتش خواهد کشید و صلح جهانی را به خطر خواهد انداخت.
درعینحال ،نسبت به نقض حقوق بشر و اقدامهای سرکوبگرانه برضد جنبشهای تودهای
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در ایران نگرانی عمیق خود را اعالم میداریم و آن را محکوم میکنیم.
رفقای گرامی،

در این لحظه تاریخی ،در زمانی که جنبش جهانی چپ با چالشهای فراوانی
روبهروست ،دنیا شاهد پیشرفت جنبش چپ است .اوضاع بینالمللی از تجاوز
امپریالیستی و تضادها و تنشهای حا ّدی حکایت میکند که نشان از آینده پرچالشتری
دارد .سرمایهداری در یکی از جدّ یترین بحرانهای ساختاری خود قرار دارد .تاریخ
نشان داده است که سرمایهداری پایان تاریخ نیست ،قدرت مانور آن محدود است ،و در
سراشیب نابودی قرار دارد .سرمایهداری سریعتر از آنکه ما انتظارش را داشتیم به پایان خود
نزدیک میشود ،و همین ،بیانگر ناکارآیی سازوکارهای سنّتیای است که این نظام برای
غلبه بر بحران از آنها استفاده میکند .یورش سرمایهداری به پیشرفت اجتماعی و حقوق
اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و متحدان آن ،نابرابریهای فزاینده اجتماعی ،و سرکوب
فزاینده حکومتی ،و جزاینها ،همگی به خشم و رویارویی فزاینده تودههای زحمتکش و
جنبش روبه رشد ضدسرمایهداری ،منجر شده است .دگرگونیهای اخیر در خاورمیانه،
و توفان تغییری که سراسر دنیا را درنوردیده است ،هیچ کشوری را از اثرهای خود مصون
نخواهد گذاشت .مردم ما نیز از حکومت عقبماندهیی رنج میبرند که توجه آن تنها به
حفظ موقعیت و منافع اقتصادی خود به هزینه منافع مردم کشور ،معطوف است .فساد،
سرکوب فزاینده ،و نقض حقوق و شأن انسانی ،نقض هنجارها و پیمانهای بینالمللی
پذیرفته شده ،عمدهترین مشخصههای حکومت ما شده است.

به علت تضاد شدید میان رویکرد ضددموکراتیک رژیم حاکم از یک سو ،و خواستهای
دموکراتیک مردم از سوی دیگر ،بحران وخیمشده سیاسی کشور به حدّ بیسابقهیی افزایش
یافته است .انزوای حکومت و متحدان طبقاتی حاکم آن در حالی آشکار شده است که
جنبش مخالفان رشد یافته است و به جنبشی توده ِ
ای متشکل از گسترهیی از نیروهای
اجتماعی وسیاسی ،تبدیل شده است .حکومت در برخورد با مخالفان ،رویکردی امنیتی
در پیش گرفته است .نتیجه این اقدام ،سرکوب شدید تظاهرات تودهای ،دستگیری شماری
از نمایندگان پیشین مجلس و فعاالن جوان در جنبش اعتراضی ،و محاکمه آنان به اتهام
ارتکاب جرم برضد امنیت کشور بوده است .حکومت همچنین محدود کردن آزادیهای
همگانی ،و بهویژه آزادی ابراز عقیده ،آزادی بیان ،و آزادی تشکل را آغاز کرده است.
مادام که راهنمای ما نظریه مارکسیسم است ،ما به توانایی خود ایمان داریم .تاریخ
ثابت کرده است که این نظریه تنها گزینه برای دستیابی به عدالت اجتماعی برای طبقه
کارگر و همه انسانهاست.
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رفقای گرامی،

حساس ،همبستگی ما و همکاری متقابل رهبری دو حزب ما ،و اتحاد
در این زمان ّ
نیروهای چپ در سطح م ّلی ،منطقهای ،و جهانی ،وظیفهیی است که از هر زمان دیگر
مبرمتر شده است« .جنبش پیش َروی کویت» ،به تاریخ مبارزه قهرمانانه درخشان شما و
فداکاریهای شما درود میفرستد ،و برای شما در مبارزهتان در راه عدالت اجتماعی،
دموکراتیک کردن کشور ،پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی ،و رهایی ایران از بندهای
دیکتاتوری آرزوی موفقیت دارد ،و خواهان تقویت پیوند میان دو حزب ،و تقویت
همبستگی میان مبارزه دو م ّلت در راه آزادی و عدالت اجتماعی است.
با درودهای برادرانه،
کمیته مرکزی «جنبش پیش َروی کویت»

رفقای گرامی

حزب مترقی مردم گویان

از طرف کمیته مرکزی و اعضای «حزب مترقی مردم گویان» ،درودهای برادرانه خود
را به مناسبت برگزاری «کنگره ششم» حزب توده ایران ،به رهبری و اعضای آن حزب
تقدیم میکنیم.

۴۲

قهرمانی حزب توده که همیشه در دشوارترین شرایط ممکن فعالیت کرده است ،برای
ما روشن و شایسته تقدیر است .دفاع بیشائبه و پیگیر شما از مردم به ِ
طورکلی ،و از طبقه
کارگر بهخصوص ،همواره و به ِ
ل در نقطه مقابل نیروهای واپسگرا و استثمارگر
طورکام 
بوده است.
کنگره شما در زمان بسیار مهم و بغرنجی از تاریختان برگزار میشود؛ مبارزه با
نقشههای امپریالیستی ،و همزمان برضد رژیمی در داخل کشور که عقبماندهترین و
استثمارگرترین نیروها را در ایران نمایندگی میکند ،آن هم در شرایط بینالمللیای که
سرمایهداری در بحران به سر میبرد و مهاجمتر شده است ،وظیفه بسیار دشواری است.
باید گفت که ،مبارزه در خاورمیانه بیتردید از همهجا شدیدتر است .در این منطقه ،از
یک سو نیروهای امپریالیسم برای تسلط بر منابع غنی نفت تالش میکنند ،و از سوی
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مصمم به غلوزنجیر کردن تودهها در نظامیاند که با
دیگر ،نیروهای بنیادگرای مذهبی
ّ
حکومتهای دوران فئودالیسم مشابه است ،و در عین حال ،بهرهکشی از انسان در آن
بسیار شدیدتر است.
حزب توده نماینده نواندیشترین و مترقیترین نیروهای کشور است .حزب شما در
شرایط سرکوب و اوضاعی بسیار دشوار به مبارزاتش ادامه میدهد.

ما میدانیم که در این مرحله حزب توده باید به مبارزه م ّلی برای آزادی و حقوق بنیادی
ادامه دهد .ما بهخوبی میدانیم که حزب توده با برخورداری از پیشرفتهترین تئوری و
ایدئولوژی ،این برتری بزرگ را دارد که مسیری را که مبارزه باید در راستای آن به پیش
برده شود ،بهخوبی میشناسد.
آرزوی بحث و مشورتها و تصمیمگیریهای ُپرباری را برای کنگره شما داریم که
ِ
برآمد آن بیشک به شناخت بهتر و عمیقتر ما از اوضاع ایران کمک خواهد کرد.
بار دیگر همبستگی خود را با شما در پیکاری که به پیش میبرید ،اعالم میکنیم.

زنده باد دوستی و همبستگی حزب توده ایران و «حزب مترقی مردم گویان»!
کمیته مرکزی «حزب مترقی مردم گویان»
 ۸فوریه  ۲۰( ۲۰۱۳بهمنماه )۱۳۹۱

۴۳

حزب کمونیست لبنان
به کنگره ششم حزب توده ایران

رفقای گرامی حزب توده ایران،

کمیته مرکزی حزب کمونیست لبنان ،درودهای خود را به کنگره ششم و نیز به
همه شما به مناسبت ۷۱مین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران و پیکار برای صلح،
استقالل ،دمکراسی ،و سوسیالیسم در ایران تقدیم میدارد .مبارزه شما در برابر استبداد
شاه و اکنون استبداد حکومت اسالمی ،روندی پرتکاپو بوده است .تجاوز امپریالیستی به
منطقه ما ،که دستاویزی است برای غلبه بر بحران ساختاری نظام سرمایهداری بینالمللی،
افزایش یافته است .این تجاوز از راه ایجاد کشمکشهای بیشتر برای چیره شدن بر منابع
ح «خاورمیانه نوین» با هدف تقسیم منطقه
این منطقه و چپاول آن ،همزمان با پیاده کردن طر 
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به کشورهای کوچکتر قومی ،فرقهای ،و مذهبی ،و رویارویی با یکدیگر ،روی میدهد.
این یورش امپریالیستی زیر رهبری ایاالت متحده و آلت دست نظامیاش «ناتو» ،متحدان
آن در «اتحادیه اروپا» ،ترکیه ،و حاکمان سیاسی واپسگرای کشورهای عربی ،همراه با
همکاری اسالم سیاسی ،مثل گروه «اخوان المسلمین» -که اکنون قدرت را در تونس
و مصر در دست دارند -بهمنظور نابودی آرمانهای انقالبهای خلقی در کشورهای
عربی که دیوارهای وحشت و اختناق در برابر آزادی ،دمکراسی ،و عدالت اجتماعی را
فروریختهاند ،بهراه افتاده است .این نیروها -به ویژه نیروهای اسالم سیاسی -با پشتیبانی
عربستان سعودی و قطر ،با امپریالیسم امریکا پیمان بستند که به سامانه اقتصادی زیر کنترل
ایاالت متحده و قرارداد «کمپ دیوید» آسیب نرسانند .این نیروها اکنون نیز پس از دست
یافتن به حاکمیت نه تنها در بازتولید آنچه پیش از انقالب وجود داشت گام نهادهاند ،بلکه
با افزودن قانونها و آییننامهها ،آنها را اسالمیسازی میکنند.
این نیروهای اسالمی هم اکنون قدرت را در تونس و مصر در دست دارند ،و از متحدان
نیروهای امپریالیستی شمرده میشوند ،و آنها را نوع تعمیم یافته حکومتهای پاکستان،
ایران و ترکیه میتوان دانست .هدف عمده امپریالیسم از یک سو جلوگیری از انقالب مردم
عرب برای رسیدن به آرمانهای خود و از سوی دیگر تأمین منافع امپریالیسم در منطقه و
حمایت از امنیت اسراییل (که نقش قدرتهای امپریالیستی در منطقه را اجرا میکند) و از
سوی دیگرتر نابودی جنبش فلسطین است.

در این شرایط دخالت امپریالیستی در سوریه افزایش مییابد .جنگ داخلیای که امروز
در سوریه جریان دارد از آن زمان آغاز شد که نظام سیاسی تصور کرد میتواند مسئله را از
راه نظامی حل کند .این جنگ داخلی سرنوشت مردم سوریه و استقالل سوریه را تهدید
میکند .در نتیجه ما در مقام «حزب کمونیست لبنان» ،هنوز بر شعار «سه نه» -که آن را
از آغاز درگیریها در سوریه مطرح کردیم -تأکید میکنیم .این «سه نه» عبارتند از :نه
به راهحل نظامی ،نه به جداییطلبی ،و نه به دخالت خارجی .شکلگیری رویدادها در
سوریه و گسترش درگیریها در منطقه وجهان میتواند به نااستواری بیشتر نظام سیاسی
فرقهگرای لبنان که زمینهساز عاملهای از همگسیختگی و کشمکشهای داخلی است
منجر گردد ،و به همان سان نیز ،تجاوز پیوسته اسراییل (که هنوز هم بخشی از زمینهای
لبنان را در اشغال خود دارد) به مرزهای قانونی کشور ،میتواند پیامدهای ناگواری در پی
داشته باشد.
رفقایگرامی،

در چنین شرایطی ،ما حزبهای کمونیست ناگزیریم که در برابر دسیسههای امپریالیسم
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و نیز دخالتهای خارجی در امور داخلی کشورهایمان ،دوباره به پیکار مشترک روی
آوریم و جامعههای خود را با دمکراتیزه کردن استوار سازیم .رویارویی با یورشهای
امپریالیسم ،از مبارزه داخلی در کشورهایمان -به ویژه در ایران -برای دستیابی به
دمکراسی ،حقوق زنان ،حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیههای کارگری ،و آزادی
برای سازماندهی مردم در جهت مبارزه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی ،جداییناپذیر
است.
رفقایگرامی،

حزب شما با دادن خونهای فراوان و سالها زندان کشیدن در دوران شاه صدمههای
زیادی را متحمل شد و این وضع به همان شدت در حکومت اسالمی نیز ادامه داشته و
دارد .سرانجام پایداری شما در دولتی دمکراتیک در ایران به میوه خواهد نشست.
ما درودهای عمیق خود را به شما ،شهیدان حزبی ،زندانیان ،مبارزان حزبی ،و کنگره
ششم اعالم میداریم ،و برای پیکارتان در راه رسیدن به سوسیالیسم آرزوی موفقیت
میکنیم.
کمیته مرکزی حزب کمونیست لبنان ـ بیروت
 ۱۶ژانویه  ۲۷[ ۲۰۱۳دیماه ]۱۳۹۱

۴۴

حزب کمونیست مالت

حزب کمونیست مالت درودهای برادرانه خود را به حزب توده ایران تقدیم میکند،
ِ
برگزاری موفقیتآمیز «ششمین کنگره» تاریخی آن حزب ،که بهزودی برگزار
و برای
میشود ،بهترین آرزوها را دارد.
حزب توده ایران در مدت هفت دهه موجودیت خود ،برای برافراشته نگاه داشتن پرچم
مارکسیسم -لنینیسم در شرایط دشوار و گاهی غیرممکنی مبارزه کرده است؛ از آن جمله در
اواخر دهه  ۱۹۴۰و اوایل دهه  ۱۳۲۰(۱۹۵۰و ۱۳۳۰خورشیدی) که امپریالیسم بریتانیا
و آمریکا شرایط دشواری را به وجود آوردند ،و نیز در شرایطی که انقالب دموکراتیک
 ۱۳۵۷(۱۹۷۹خورشیدی) برضد رژیم استبدادی شاه با دست بنیادگرایان اسالمی به
بیراهه کشانده شد ،و از انقالبی دموکراتیک به یک «انقالب اسالمی» تبدیل گردید ،چندان
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که صرف ًا رژیم محمد رضا پهلوی با رژیمی دینساالر جایگزین گشت.

حزب توده در میان دیگر نیروهای ترقیخواه در آن انقالب دموکراتیک حضور داشت
و همراه با مردم ،و با فداکاریها و قربانیان زیاد ،در مبارزهیی قهرمانانه برای دموکراسی و
سوسیالیسم شرکت کرد .به بیراهه کشاندن انقالب در نهایت به «غیرقانونی » کردن حزب
توده و اجبار آن حزب به ادامه فعالیت در شرایط مخفی منجر شد .ا ّما در طول همه این
روزها و سالهای دشوار ،حزب توده توانسته است در میان زحمتکشان ایران نفوذ داشته
ِ
امیدبخش آنان در ادامه پیکار برای حقوق خود و برای دموکراسی باشد.
باشد و
«حزب کمونیست مالت» امیدوار است که گفتگوها و تصمیمگیریهای «کنگره
ششم» حزب شما ،راهنمای رهبری حزب توده و کادرهای آن در مسیر مناسب مبارزه
برای رها کردن ایران از دینساالری و تهدیدهای امپریالیستی ،و در راه صلح ،دموکراسی،
و ساختمان آیندهیی سوسیالیستی باشد.
زنده باد مارکسیسم -لنینیسم.
زنده باد حزب توده ایران

رفقای عزیز،

حزب کارگران کمونیست مجارستان
به کنگره ششم حزب توده ایران

۴۵

ِ
تجلی گرمترین
از طرف حزب کارگران کمونیست مجارستان بهترین آرزوها و
همبستگی خود را به کنگره ششم حزب تود ٔه ایران ارسال می کنیم.
ما ،کمونیستهای مجارستانی ،میدانیم که شما در چه شرایط دشوار و خطرناکی کار
ِ
پیگیری سیاسیتانِ ،
ارج بسیار قائلیم.
و مبارزه میکنید .ما برای مبارزه قهرمانانه شما و
ما برای مبارزه شما در ِ
راه صلح ،پیشرفت ،و سوسیالیسم عمیق ًا احترام میگذاریم و

صمیمانه و از ته قلب از آن پشتیبانی می کنیم.

ال معتقدیم که کنگره ششم حزب توده ایران ِ
توان حزب در مبارز ٔه ِ
ما کام ً
پیش رو را
تقویت خواهد کرد .ما آرزومندیم که کنگره انرژی سیاسی و انسانی جدیدی را برای
گسترش مبارز ٔه موفق شما فراهم آورد.
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ما امید داریم که برنامه جدید حزب توده ایران به گسترش بیشتر مبارز ٔه همراه با موفقیت
طبقه کارگر ایران کمک خواهد کرد.

ما حزب توده ایران را بخش مهمی از جنبش کمونیستی و کارگری بینالمللی میدانیم.
ما بار دیگر آمادگی کامل و تمایل صادقانه به ادامه همکاریهای دوجانبه و چندجانبهمان
را با حزب توده ایران مورد تاکید قرار میدهیم .ما برای شما موفقیتهای بزرگ آرزو
میکنیم!
زنده باد حزب توده ایران!
پیش به سوی مبارزه در مسیر پیروزی سوسیالیسم!
با آرزوهای رفیقانه
هیئت رئیس ٔه حزب کارگران کمونیست مجارستان
بوداپست ۵ ،فوریه  ۱۷[ ۲۰۱۳بهمن ]۱۳۹۱

۴۶

حزب کمونیست مصر
به مناسبت ششمین کنگره حزب توده ایران

از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست مصر و همه رفقای عضو حزب ،درودهای
رفیقانه خود را به نمایندگان شرکت کننده در کنگره ششم حزب توده ایران ،حزبی که از
آزمون تاریخ سربلند بیرون آمده است ،تقدیم میکنیم .برای شما در دستیابی به هدفهای
پیکارتان آرزوی موفقیت داریم ،آن هم در شرایط دشواری که شما به مبارزهتان ادامه
میدهید و برای رسیدن به دموکراسی ،سوسیالیسم ،و پیشرفت قربانیها دادهاید.
در اینجا مایلیم بر این امر تأکید کنیم که ،پس از وقوع انقالبهای م ّلتهای عرب و
خیزشهای سالهای اخیر ،اینک میبینیم که خطر قدرت گرفتن دولتهای مذهبی فاشیستی
همه کشورهای منطقه را تهدید میکند .این بدان علت است که نیروهای اسالم سیاسی،
متحد راهبردی (استراتژیک) امپریالیسم جهانی و نیروهای ارتجاعی عرب شدهاند.
زنده باد مبارزه مردم ایران!
زنده باد مبارزه زحمتکشان و پرولتاریای ایران!
کمیته مرکزی حزب کمونیست مصر
قاهره ۳ ،فوریه  ۱۵[ ۲۰۱۳بهمنماه ]۱۳۹۱
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«حزب کمونیست مکزیک» با شور فراوان درودهای خود را به
ششمین کنگره حزب برادر ،حزب توده ایران تقدیم میکند

ما از شرایط دشوار و ّ
شاق ،و وضعیت حساسی که رفقای ما در ایران با آن روبهرو
هستند اطالع داریم ،و میدانیم که منافع نیروهای جنگطلب در درون و پیرامون کشورتان
با هم پیوند دارند ،و کشور شما را به مرکز مناقشه و هدف حمله رقابتی امپریالیستها
تبدیل کردهاند .ما ارزیابی شما از وضعیت ایران و منطقه پیرامون آن را مطالعه کردیم،
و افتخار میکنیم که برادران طبقاتی ما ،برنامههای آینده خود را بر پایه اصولی علمی ،بر
اساس مارکسیسم-لنینیسم ،تدوین میکنند .ما اطمینان داریم که این برنامه ،در عمل به
فعالیت پرقدرت حزب و پیشاهنگی آن در جنبش مردمی منجر خواهد شد .سردرگمی و
ِ
مغلوب هوشیاری و سوسیالیسم علمی میشود.
ترس همواره

۴۷

ما تاریخ طوالنی و قهرمانانه حزب توده و کادرهای آن را تحسین میکنیم .ما میدانیم
که تجربه آن حزب که به نسلهای پرشمار مبارزان کمونیست منتقل شده است ،میراثی
انقالبی و اندوختهیی سیاسی است که در جریان برگزاری این کنگره و تصمیمگیریهای
آن ،ضامن رشد و توانمندی مطلوب حزب خواهد بود که بهنوبهخود اثر سودمندی بر
جنبش طبقاتی و مردمی خواهد داشت.

ما نقش حزب شما را در پیکار با استعمار بریتانیا ،مبارزه زیرزمینی با رژیم شاه ،و
مصممانه در انقالب ( ۱۹۷۹انقالب بهمن  )۱۳۵۷بهخوبی به یاد داریم.
شرکت قاطع و
ّ
پرچم سرخ ما در برابر آن رفقایی که در دوره طوالنیمدت فعالیت «غیرقانونی» حزب
شما اعدام شدند یا در زیر شکنجه جان خود را از دست دادند ،به احترام سر تعظیم فرود
میآورد .ما حمایت خود را از حزب توده ایران اعالم میکنیم ،و قانونی شدن هرچه زودتر
فعالیت آن حزب را خواستاریم.
ما تردیدی نداریم که ریشههای آن حزب در میان تودهها اساس ًا نابودنشدنی است ،که
کادرهای کمونیست دشواریها را با موفقیت از سر خواهند گذراند ،و اینکه گرایشهای
علمی حزب برترین امید برای خنثی کردن نقشههای امپریالیستی و طرد نیروهای
تاریکاندیش است.

حزب کمونیست مکزیک بار دیگر بر پیوندهای نزدیک خود با حزب توده ایران تأکید
میکند .ما رفقای حزب توده ایران را که با پذیرفتن خطر دستگیری ،شکنجه ،و اعدام ،بنابر
قوانین رژیم اسالمی و با توجه به وضعیت «غیرقانونی» بودن حزب ،باز هم همچنان در راه
سوسیالیسم میرزمند ،تحسین میکنیم.
کارگران جهان متحد شوید!
دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست مکزیک
پاول بالنکو،
ّ
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۴۸

حزب کمونیست نوین هلند
رفقای گرامی،

کمیته مرکزی حزب کمونیست نوین هلند ،برای برگزاری موفقیتآمیز ششمین کنگره
حزب تود ه ایران بهترین آرزوها را دارد .امروزه بیش از هر زمان دیگری مبارزه حزبهای
کمونیست در راه صلح ،پیشرفت ،و سوسیالیسم ضرورت یافته است .امروزه سرمایهداری
ِ
دشمن بشر ،خطرناکتر از همیشه
در بحرانی ژرف فرو رفته است .به همین دلیل ،این
شده است .بهویژه در منطقه خاورمیانه ،تضادها و رویاروییها بهسرعت در حال افزایش
مترصد موقعیت
است .کمونیستهای ایران با اوضاع بسیار بغرنجی روبهرویند .از سویی
ّ
جغرافیایی استراتژیک ایران باید باشند ،و از دیگر سو ،با دولتی باید مبارزه کنند که م ّلت
خودش را سرکوب میکند.
امید است که کنگره ششم حزب توده ایران برای همه این موضوعهای مهم و مسئلههای
پیچیده پاسخهای درست و مناسبی بیابد .همچنین ،آرزو داریم که توان حزب توده ایران
برای ادامه پیکار در کشور تقویت شود .همه حزبهای کمونیستی که امروزه در چنین
شرایط بسیار پیچیدهیی مبارزه میکنند ،به این چنین توانی نیاز دارند .امیدواریم که کنگره
ششم شما برای آنکه طبقه کارگر قهرمان ایران در مبارزه با نقشههای امپریالیستی برضد
ایران ،نقش شایستهاش را در منطقه خلیج فارس و در کل منطقه خاورمیانه بازی کند ،زمینه
را فراهم کند.

بدین وسیله ،درودهای برادرانه گرم خود و بهترین آرزوها را برای موفقیت حزب شما
و مردم ایران در پیکار در راه صلح ،پیشرفت ،و سوسیالیسم در میهنتان ایران ،و در همه
جهان ،تقدیم شما میکنیم.
با درودهای رفیقانه،
ویل َون ِدر کلیفت
دبیر بینالمللی کمیته مرکزی حزب کمونیست نوین هلند

۴۹
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کمیته مرکزی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
به کنگره ششم حزب توده ایران

رفقای گرامی ،حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) درودهای صمیمانه خود
را به ششمین کنگره حزب توده ایران تقدیم میکند .به همین مناسبت ،به رهبری و همه
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اعضای حزب درود میفرستیم و بار دیگر بر همبستگی قلبی خود با آنها تأکید میکنیم.
رفقا،

کنگره شما در زمانی بسیار بحرانی تشکیل میشود .کارشناسان امور پیشبینی میکنند
که جهان در آستانه یک رکود مضاعف قرار دارد .همه تالشهایی که طبقات حاکم برای
برونرفت از این بحران به کار بستهاند ،تا کنون بیهوده بوده و بیثمر مانده است .آنچه به
صورت ورشکستگی شرکتهای بزرگ و عدم توانایی آنها در پرداخت بدهکاریهایشان
آغاز شد ،اینک به بحران فروپاشی کشورهای مستقل تبدیل شده است .بسیاری از کشورها
متوسل به اقدامهای ریاضتی شدهاند .این اقدامهای ریاضتی ،با
برای گریز از فروپاشی،
ّ
تحمیل بار بیشتری بر دوش مردم عادی و طبقه کارگر ،عم ً
ال قدرت خرید آنها را حتّی بیش
از پیش کاهش داده است .این امر بهنوبهخود نتیجه مستقیم تضاد بنیادی و ماهوی نظام
سرمایهداری ،یعنی «سرشت اجتماعی تولید و سرشت فردی حداکثرسازی سود» است،
که خود دلیل واقعی بحران است .سرمایهداری هرقدر هم تالش کند ،باید گفت که بدون
حل کردن این تضاد اساسی همه تالشهای آن ناگزیر بیثمر خواهد ماند .این تضاد را فقط
در یک جامع ه سوسیالیستی میتوان حل کرد.
طبقات حاکم برای بیرون کشیدن خود از این بحران اقتصادی به هر وسیلهیی که در
اختیار دارند ،از اقتصادی و سیاسی گرفته تا نظامی ،متوسل میشوند .مداخله نظامی
امپریالیستی در لیبی ،سوریه و اکنون «مالی» ،بازتاب همین تالشهاست .امپریالیسم،
بهویژه در دورههای بحران اقتصادی ،با شدّ ت و حدّ ت تمام در پی تصاحب و کنترل
کردن هم ه مناطقی برمیآید که دارای منابع طبیعی غنی و بازارهای فروش گسترده
هستند .همانطور که همه ما میدانیم ،آسیای غربی ،یا آنچه در تداول عا ّمه به خاورمیانه
معروف است ،منطقهیی غنی از منابع و ذخایر طبیعی است .امپریالیسم برای تأمین و
تضمین سرکردگی خود در این منطقه ،به هر نوع دسیسهیی متوسل میشود .میدان دادن به
نیروهای مذهبی بنیادگرا ،گروههای تروریست و دیگر عناصر و عوامل ارتجاعی و تقویت
کردن آنها ،از جمله نقشههای شیطانی امپریالیستها برای مهار کردن و پیشگیری از رشد
کمونیستها و دیگر نیروهای ترقیخواه است.
نیروهای امپریالیستی ،به سرکردگی امپریالیسم آمریکا ،به بهانه حصول اطمینان از اینکه
ایران به سالحهای هستهیی دست نخواهد یافت ،تحریمهایی غیرانسانی را بر ایران تحمیل
کردهاند .مثل همیشه ،اعمال این تحریمها فقط برای مردم ایران ،و نه طبقات حاکم ،سختی
و مش ّقتی عظیم در پی داشته است .در اوضاع کنونی جهان ،مبارزه علیه چنان نقشههای
زشت و تبهکارانهیی ،اهمیتی بیش از پیش مییابد.
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رفقا،

حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) نیز سخت درگیر مبارزه و مقاومت در برابر
یورش طبقات حاکم به زندگی و معیشت مردم هندوستان است .ما نهتنها درگیر این پیکار
علیه این یورش اقتصادی هستیم ،بلکه مجدّ انه در برابر تالشهایی مقاومت میکنیم که با
هدف ایجاد تفرقه در میان مردم ما بر اساس مذهب ،محل ،قومیت و م ّلیت صورت میگیرد.
رفقا،

حزب تود ه ایران با ادامه دادن سنّتهای مارکسیسم-لنینیسم ،پیگیرانه برای دفاع از
مردم ایران میرزمد .حزب شما در مبارزه علیه امپریالیسم و علیه همه اشکال ارتجاع
در جامعه ،سرمشق و نمونه بوده است .اینکه بهرغم کشتار وحشیانه بسیاری از رهبران
و هزاران تن از اعضای حزب و غیرقانونی اعالم کردن فعالیت آن ،حزب همچنان به کار
و فعالیت در میان مردم ایران ادامه میدهد ،نشانه اعتبار و استواری حزب است .همین
تسلیمناپذیری و شجاعت سرشتی حزب توده ایران است که الهامبخش کمونیستهای
جهان است .ما تردید نداریم که فعالیت حزب توده ایران در حدّ باالی انتظار مردم ایران
خواهد بود ،و حزب در برابر همه تالشهای طبقات حاکم و امپریالیسم مقاومت و پیکار
خواهد کرد.

به مناسبت تاریخی برگزاری کنگره ششم حزب توده ایران ،ما بار دیگر بر همبستگی
خود با آن حزب تأکید میکنیم و بهصراحت اعالم میکنیم که در مبارزه شما علیه امپریالیسم
و برای برقراری یک جامعه عاری از استثمار ،حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
شانهبهشانه شما حرکت خواهد کرد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)

۵۰

کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان
به کمیته مرکزی حزب توده ایران
کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان ( ،)cpiدرودهای صمیمانه خود را به رهبری و
نمایندگان شرکتکننده در «کنگره ششم» حزب توده ایران اعالم میدارد.
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کنگره شما در شرایطی برگزار میشود که بحران ژرف اقتصادی و یورش پیاپی به طبقه
کارگر در سراسر دنیا ،و نیز تحولهای بهشدت خطرناک در خلیج فارس و سرتاسر منطقه
خاورمیانه که هدف از آنها اجرای برنامه امپریالیستی بهمنظور تغییر رژیم در سوریه و ایران
برای تحقق رؤیای تشکیل «خاورمیانه نوین» است ،ادامه دارد.
حزب کمونیست هندوستان از اوضاع ایران آگاه است .مردم ایران از دو سو مورد
تهدیدند :از یک سو ایاالت متحده و متحدان آن که مخالف حق ایران در استفاده از انرژی
هستهای برای تأمین سوخت است ،و از سوی دیگر رژیم مذهبی با سیاستهای اقتصادی
و اجتماعیای که زندگی را برای مردم ایران هر روز دشوارتر میسازد.

در این شرایط ،برگزاری «کنگره ششم» حزب توده ایران از اهمیت ویژهای برخوردار
است« .حزب کمونیست هندوستان» از تنگناهایی که برای حزب توده ایران در دستیابی به
صلح ،دمکراسی ،و پیشرفت اجتماعی در ایران وجود دارند آگاه است ،و امیدوار است
که دستاوردهای این کنگره مرحله جدیدی در مبارزه تودههای مردم بهمنظور دستیابی به
حقوق انسانی و دمکراتیک وعدالت اجتماعی در ایران فراهم آورد.
حزبماکهازیکپارچگیوتمامیتارضیایرانپشتیبانیمیکندومخالفدخالتامپریالیستی
در امور ایران است ،پشتیبانی از حزب توده ایران و فعالیتهای آن و همبستگیمان با آن ،بدون
خدشهخواهدماند.

بهمناسبتبرگزاریکنگرهششم،باردیگربرپشتیبانیخودازمبارزهشمابرایایرانیدمکراتیک
و صلحجو تأکیدمیورزیم.
ما ایمان داریم که چارهجوییها وآزمون کنگره شما ،ما را برای داشتن تفاهم بیشتر با
یکدیگر و آغاز پیکاری مشترک برای صلح ،پیشرفت ،و سوسیالیسم یاری خواهد رساند
با درودهای رفیقانه
کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان

رفقای گرامی،

حزب کمونیست نوین یوگسالوی

از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست نوین یوگسالوی ،و با امید به برگزاری
موفقیتآمیز کنگره حزب شما ،صمیمانهترین شادباشهای انقالبی را تقدیمتان میکنیم.
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ما مبارزه شما را با نقشهها و توطئههای تجاوزکارانه و برتریطلبانه امپریالیستها ،و
در دفاع از صلح جهانی و تدارک سوسیالیسم ،ارج میگذاریم.
ما اطمینان داریم که در این دوره بسیار دشوار که مردم جهان با تهدیدهای بحران
اقتصادی سرمایهداری جهانی و امپریالیس ِم بیش از پیش تجاوزگر و بیپروا  -به سرکردگی
ِ
حرکت
ایاالت متحد آمریکا  -روبهرویند ،کنگره شما در برنامهریزی و نقشهریزی مسیر
آینده ،موفق خواهد بود.

ما تردیدی نداریم که رابطه دوستانه میان ما ،با حمایت از یکدیگر در عرصه بینالمللی
و در راستای تحقق آرمان صلح ،دوستی ،و استقالل از امپریالیسم ،بیش از پیش تحکیم
خواهد شد.
با امید به موفقیتهای فراوان در فعالیتتان.

زنده باد انترناسیونالیسم طبقه کارگر.
با درودهای پیکارجویانه،
باتریچ میجوویچ
دبیرکل حزب کمونیست نوین یوگسالوی

۵۲

حزب کمونیست یونان
به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی،

درودهای گرم و رفیقانه کمونیستهای یونان را تقدیم شما میکنیم ،و آرزومندیم که
«کنگره ششم» حزب شما با موفقیت کامل برگزار شود.
دو حزب ما سابقه همکاری و هبستگی طوالنیای با یکدیگر دارند؛ سنّتهای مشترکی
در مبارزه قهرمانانه در راه حقوق طبقه کارگر و مردم دارند؛ و تجربه زیادی در مقاومت
و پیکار در شرایط پیگرد خشن و بیرحمانه حکومتهای بورژوایی و نیروهای سرمایه
دارند .دو حزب ما تجربه گرانبهایی دارند که در اوضاع و احوالی که در حال حاضر در
منطقه ما در حال شکلگیری است ،حائز اهمیت فراوانی است.
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حزب کمونیست یونان موضعگیریها ،ارزیابیها ،و فعالیتهای حزب شما را از
نزدیک دنبال میکند .همچنین ،ما رخدادهای کشور شما را دنبال میکنیم که نشان از
شدیدتر و حادتر شدن رقابت میان امپریالیستها در این منطقه دارد ،و حاکی از شدت
گرفتن تضادهای میان بورژوازی در سطح کشور در شرایطی است که بحران سرمایهداری
در حال عمیقتر شدن است.
ما همبستگی طبقاتی استوار خود را با کمونیستهای ایران ،با مبارزات طبقه کارگر
وقشرهای مردمی کشور شما برای دفاع از حقوق اجتماعی و دموکراتیک خود ،برای بازیابی
حقوق سیاسی و سندیکایی ،برای آزادی مبارزانی که در راه تأمین حقوق زحمتکشان پیکار
میکنند ،و برای قانونی شدن فعالیت حزب توده و آزادی فعالیت سیاسی کمونیستها،
اعالم میکنیم.

حزب کمونیست یونان ،درعینحال ،هرگونه مداخله امپریالیستی در ایران را قاطعانه
مردود و محکوم میداند .در صورت چنین مداخلهیی ،صرفنظر از آنکه بهانه آن چه باشد،
آنچه هدف مداخلهگران است ،پیگیری اجرای نقشه «خاورمیانه بزرگ» به هزینه م ّلتهای
منطقه است .ما از حقوق مردم ایران برای تعیین سرنوشت کشور خود دفاع میکنیم.
رفقای گرامی،

کنگره حزب شما در زمانی برگزار میشود که بهویژه برای منطقه ما بسیار حیاتی و
حساس است .خطر مناقشههای منطقهای فراگیر ،و حت ّٰی جنگی امپریالیستی و فراگیرتر
در منطقهیی گستردهتر ،رو به افزایش است .محورها و اتحادهای امپریالیستی در حال
شکل گرفتن است .با دخالت و شرکت مستقیم یونان ،زمینه و امکانها برای مداخله
امپریالیستیای فراگیر در منطقه تدارک دیده میشود .این در حالی است که رخدادهای
سوریه در مرکز توجه آنها قرار دارد و امکان حمله به ایران نیز وجود دارد که به قطعه قطعه
شدن کشورهای منطقه ،و بیثباتی کشورها یکی از پس دیگری منجر خواهد شد .حاصل
همه اینها ،مداخلهها و جنگهای امپریالیستی تازه خواهد بود.
امروزه ،و با توجه به امکان پیش آمدن چنین اوضاعی ،آمادهسازی ویژه جنبش
کارگری و مردمی ضرورت مییابد .تشدید مبارزه ،با هدف مقابله با انحصارهای
سرمایهداری ،تشدید تقابل ایدئولوژیکی با این هدف که نیروهای مردمی زیر پرچم این
یا آن قطب امپریالیستی به دام نیفتند ،مقابله با «میهنپرستان» بورژوایی ،ناسیونالیستهای
خردهبورژوا ،و نیز فاشیستها ،و جریانهای سیاسی اپورتونیست که در شرایط بحران
سر بلند میکنند ،ضرورت دارد .میهندوستی معاصر در این شرایط ،در مبارزه برای الغای
استثمار و سرنگون کردن سرمایهداری تبلور مییابد.
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در یونان ،حزب کمونیست یونان در شرایط دشواری پیکار میکند ،که بحران در حال
عمیقتر شدن است و قشرهای گسترده مردمی به یأس و درماندگی کشانده میشوند.
این در حالی است که روند تغییر شکل دادن به ساختار سیاسی شتاب گرفته است ،و
تالش پردامنهیی برای بازیابی سوسیال -دموکراسی به دست حزب اپورتونیست «سیرزا»
صورت میگیرد.

حزب کمونیست یونان با هرگونه پشتیبانی از آن نیروهای سیاسیای که از این یا آن
فرمولبندی مدیریت اوضاع برای تداوم و بقای سرمایهداری حمایت میکنند ،مخالف
است .ما برای تجدید سازمان جنبش کارگری و در راه ایجاد «ائتالف مردمی»ای
مبارزه میکنیم که منافع طبقه کارگر ،نیمهپرولترها ،خودشاغلهای شهری ،و روستایی
را نمایندگی میکند .هدف این ائتالف و مبارزه ،گرفتن قدرت از دست انحصارها و
اجتماعی کردن وسایل تولید است که در دست آنها متمرکز شده است.
حزب ما به ضروت تقویت «جنبش بینالملل کمونیستی» ،و فعالیت مشترک حزبهای
کمونیست و کارگری معتقد است .به همین دلیل ،حزب ما به تالش خود برای تشکیل
«قطب کمونیستی» و نیز ادامه نشستهای بینالمللی ،موضوعی ،و منطقهای حزبهای
کمونیست و کارگری ،و مخالفت با طرحهای «گستردهتر کردن این نشستها» و شرکت
دادن نیروهای بهاصطالح چپ در آنها و تغییر دادن ماهیت آنها ،ادامه خواهد داد .ما
همچنان به حمایت خود از سازمانهای ضدامپریالیستی بینالمللی ادامه خواهیم داد.
با توجه به آنچه گفته شد ،موفقیت کامل شما در برگزاری کنگره و تحکیم هرچه بیشتر
روابط برادرانه میان دو حزب را آرزو داریم.
کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان
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پرواز ققنوس

حزب ما ،توده را سازد پیروز
میرسد فردایی از ِ
پس امروز

ماه بهمن است .ماه انقالب ،ماه یورش وحشیانه گزمگان استبداد به کهنترین حزب و
ِ
داشت خاطره دهها هزار جانباخته تودهای که در بیش
سازمان سیاسی کشور ،ماه گرامی
از هفت دهه گذشته ،در راه استقرار آزادی ،عدالت اجتماعی ،و رهایی میهن از بندهای
بهرهکشی و استعمار رزمیدهاند .تودهایها از ورای فریادهای «نابود شد» و «منحل گردید»
ِ
ِ
شکست
سران تاریکاندیشی و استبداد گردهم آمدهاند ،تا پس از گذشت سی سال،
توطئههای مداوم دستگاههای امنیتی و سرکوب رژیم را قاطعانه اعالم کنند ،و فصل نویی
را در تاریخ شکوهمند مبارزه حزب ارانیها ،سیامکها ،روزبهها ،وارطانها ،تیزابی و
حکمتجوها ،رحمان هاتفی و سیمین فردینها ،رقم زنند.
سه نسل از تودهایها ،از رفقایی که در سالهای دهه  ۱۳۲۰به صفهای حزب پیوسته

بودند تا مبارزان دوران دشوار ستمشاهی ،فاتحان زندانهای شاه ،و امروز فرزندان انقالب
بهمن  ،۵۷زن و مرد ،مسن و جوان ،از هر سو گرد آمدهاند .چهرهها مصمماند ،و رفقا با
بوسههای گرم به استقبال یکدیگر میروند و مشتاقانه در انتظار شروع کارند.
پرچمها در اهتزازند .سالن کنگره با تصویرهای زیبای رفقای قهرمان :رحمان هاتفی،
خسرو روزبه ،حیدر عمواغلی ،فاطمه مدرسی ،و دکتر تقی ارانی تزیین شده است .شعار:
«آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران» ،در گوشهیی جلب توجه میکند .انتظار به پایان
میرسد ،و رفیق خاوری با اعالم یک دقیقه سکوت ،به احترام خاطره تابناک شهدای
تودهای و همه جان باختگان راه آزادی ،استقالل ،و عدالت اجتماعی ،آغاز کار رسمی
ششمین کنگره حزب تود ٔه ایران را اعالم میکند .سکوت سنگین حاکم بر سالن ،در
ِ
داشت خاطره قهرمانان خاموشی که دیگر در میان ما نیستند ،با خروش تندر آسای
گرامی
«برشکن هر سد اگر خواهی آزادی» ،چهارمین سرود حزب ،درهم میشکند ،و رفقا سرود
خوانان به استقبال وظیفهیی پر اهمیت میروند.
سنگینی احساس مسئولیت بر چهرهها آشکار است .ششمین کنگره حزب توده ایران،
در اوضاعی بسیار حساس و پر تالطم از تاریخ معاصر میهن و حزب ما ،برگزار میشود.
آینده جنبش مردمی ،خطرهای جدیای که از خارج از مرزها میهن را تهدید میکند ،و
ضرورت درپیش گرفتن تصمیمهای مهم سیاسی ،تشکیالتی ،و برنامهای ،از جمله
مسئلههاییاند که در برابر کنگره قرار دارند.
نخستین وظیفه ،انتخاب هیئت رئیسه کنگره ،و سپس بررسی سندهایی است که
در دستور کار کنگره قرار دارند .بررسی طرح برنامه نوین حزب ،و پس از آن ،گزارش
کمیته مرکزی حزب درباره رویدادهای  ۹سال گذشته و ترسیم خطوط اساسی وظایف
دشوار آینده ،بحث و تبادل نظرهای کنگره را به خود اختصاص میدهند .رفقا فعاالنه در
جریان بحثها شرکت میکنند .از نگرانیها برای آینده ،از عقیم ماندن جنبشی عظیم ،از
مماشاتها و سازشها سخن گفته میشود .چگونه میتوان جنبش را از مهلکه کنونی
رهانید ،و راه مبارزه برای طرد رژیم والیت فقیه را گشود؟ وظیفه نیروهای مترقی و
تودهایها در شرایط کنونی چیست؟ بحثها تا پاسی از نیمه شب ادامه دارد.
حتی در فاصله استراحتها هم رفقا در گوشه و کنار به بحث و تبادل نظر مشغولند.
در گوشهیی رفیق خاوری مشغول گفتوگو با یکی از رفقای قدیمی و از فعاالن جنبش
کارگری است .در گوشهیی دیگر رفقا دور استاد یگانه و سپید موی تئاتر و هنر میهنمان
را گرفتهاند و مشغول صحبتاند .در گوشه دیگر افسر قدیمی تودهای و نویسنده کتاب
تاریخی و ارزشمند« :نا گفتههایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب توده
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ایران» از سوی رفقای جوان احاطه شده است و از بازگشتش به ایران ،پس از انقالب،
و درس اقتصاد دادن در دانشگاه سخن میگوید .در گوشهیی دیگر چند رفیق زن و مرد
مشغول بحث و تبادل نظر درباره جنبش زنان در ایرانند ،و در بیرون از سالن ،رفقا مشغول
بحثاند و در میان آنها نویسنده و مترجم نامدار میهنمان ،نویسنده« :آخرین نگاه از پل
خرمشهر»« ،هنر وصف واقعیت در یادداشتهایی بر کارهای آنتوان چخوف»« ،لنین در
مخفیگاه :دفترچه آبی» ،و  ...به چشم میخورد .رفقای قدیمی افسر ،از خاطرات زندان
میگویند ،و رفقای کمیسیون اسناد که از سوی کنگره انتخاب شدهاند در گوشهیی مشغول
بررسی پیشنهادهای رسیده و تنظیم و دقیق کردن اسنادند.
خواب در چشم همه شکسته است .پس از بحثهای طوالنی ،با تصویب «طرح برنامه
نوین حزب» ،کار روز نخست کنگره حزب توده ایران ،با موفقیت به پایان میرسد .روز
دوم به بررسی گزارش کمیته مرکزی و شعب آن ،اختصاص دارد.
در جریان کنگره اعالم میشود که ،بیش از  ۵۰حزب کارگری و کمونیستی جهان
پیامهای پرشوری را به ششمین کنگره و رفقای شرکت کننده در آن ارسال کردهاند.
پیامهای رسیده از سوی حزبهای کارگری و کمونیستی جهان برای شرکت کنندگان
در کنگره خوانده میشود .کمونیستهای روسیه مبارزات طوالنی تودهایها را ستایش
میکنند ،کمونیستهای ایتالیایی از نقش برجسته حزب توده ایران در جنبش جهانی ،پس
از فروپاشی سخن میگویند ،رفقای شیلی درودهای پر شور میفرستند ،رفقای آلمانی از
اهمیت مبارزه حزب در ایران و منطقه سخن میگویند ،و رفقای بحرینی اظهار اطمینان
میکنند که مبارزه حزب تودهها و مردم ستم کشیده میهن ما به سرانجام پیروزمند خود
خواهد رسید .فرصت برای خواندن همه پیامها نیست .پیامها با ابراز احساسات گرم
شرکت کنندگان روبهرو میشود ،و نشانگر اعتبار کم نظیر حزب ما و رهبری آن در منطقه
و جهان است.
گزارش شعبهها و کمیسیونهای مختلف کمیته مرکزی شامل :کمیسیون زنان،
کمیسیون کارگری ،شعبههای مالی ،تبلیغات ،روابط بینالملل ،و تشکیالت ،مورد بررسی
جدی و نقادانه رفقای شرکت کننده در کنگره قرار میگیرد.
شرکت کنندگان در کنگره گزارش سیاسی و گزارش شعبههای کمیته مرکزی را با
اکثریت آرا به تصویب میرسانند .آنگاه نوبت بررسی سند ویژهیی درباره سیامین سالگرد
یورش ددمنشانه رژیم جمهوری اسالمی برضد حزب است .در این بخش از بحثها رفیق
خاوری گزارش مفصلی از عملکرد رهبری حزب پس از انقالب ،و سپس یورش رژیم و
تالشهای ارگانهای امنیتی برای ضربه زدن به حزب ما ،به کنگره ارائه میدهد .در پی این
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گزارش مفصل و بحثهای همه جانبه پیرامون آن ،سند ویژه به مناسبت سیامین سالگرد
یورش جمهوری اسالمی به حزب ،با اکثریت قاطع آرا به تصویب ششمین کنگره حزب
توده ایران میرسد.
نوبت انتخاب کمیته مرکزی جدید فرامیرسد .رایها به صندوقها ریخته میشوند،
و شمارش آرا را کمیسیون انتخابات کنگره تا ساعتها پس از نیمه شب ادامه میدهد.
انتخاب شدگان اعالم میشوند ،و رفقای کنگره با کف زدنهای ممتد برای رفقای انتخاب
شده ،در وظیفه دشواری که پیش رو دارند برایشان آرزوی موفقیت میکنند.
طنین سرود «انترناسیونال» در فضای کنگره میپیچد ،و یاران ارانی با تجدید پیمان با
ِ
داشت دالوریهای اسطورههای
آرمانهای بزرگ حزب کارگران و زحمتکشان ،با گرامی
در خاک خفته خلق ،و با عزمی جزم شده برای شدت بخشیدن به مبارزه بر ضد رژیم
استبدادی حاکم ،با یک دیگر بدرود میگویند .حزب تودهها بار دیگر ققنوسوار از فراز
ش مزدوران
خاکستر یورش سهمگین ارگانهای امنیتی رژیم و بیش از سی سال تال 
ِ
فردای حاکمیت
ارتجاع برای نابودی آن بهپرواز درمیآید .او نویدبخش آیندهیی روشن و
خلقهای محروم بر سرنوشتشان است.
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پیوستها

پیوست

اول

اساسنامه حزب تودة ایران
( مصوبه کنگره پنجم ـ مهر ماه)۱۳۸۲

پیش درآمد

تأسیس حزب تود ٔه ایران در دهم مهر ماه  ،۱۳۲۰ناشى از نیازهاى جامعه ،و محصول
شراىط عینى و ذهنى جنبش رهایىبخش مردم ایران در دوران جنگ جهانى دوم بود.
تحوالت سریع در اوضاع اقتصادى  -اجتماعى كشور ،پیروزى انقالب اكتبر ،اىجاد و
گسترش نسبى صناىع جدىد ،رشد طبق ٔه كارگر ،و همزمان با آن ،ادامه و تشدید استثمار و
بهره كشى از اكثریت محروم جامعه ،نیاز به ایجاد ىك حزب انقالبى مجهز به جهانبینى
علمى را مطرح مىكرد .حزب تود ٔه ایران ،همچون ادامه دهند ٔه برنامه و راه حزب كمونیست
ایران ،با رسالت هدایت مبارزات ملى ،آزادىخواهانه و انترناسىونالىستى خلقهاى اىران،
پابه عرص ٔه حىات نهاد و به استقبال وظىفهاى تارىخى و سرنوشت ساز شتافت.
حزب توده ایران ،حزب طبق ٔه كارگر اىران است .حزب تود ٔه اىران در صفوف خود
عناصرپیشرو طبق ٔه كارگر ،دهقانان ،روشنفكران انقالبى و ساىر اقشار خلقى را سازماندهى
كرده و مىكند ،و در طول بیش از نىم قرن همواره علىه استبداد ،استعمار ،استثمار ،و در
راه تحقق آزادى ،استقالل و عدالت اجتماعى رزمىده است .حزب تود ٔه اىران از همان
آغازپىداىى خود ،در راه بیدارى زحمتكشان و ،در درجه اول طبق ٔه كارگر ،پیكار كرده است.
تالش در راه آشنا كردن كارگران و زحمتكشان با حقوق اقتصادى ،سیاسى و اجتماعى
آنها ،مبارزه در راه متشكل ساختن پیشاهنگ طبق ٔه كارگر و برقرارى پىوندهاى استوار

بىن اىن پىشاهنگ و تمامى طبقه ،در كنار شركت فعال و تعین كننده در مبارز ٔه رهایىبخش
گردانهاى مبارز خلق ،براى رسىدن به حقوق سىاسى و اقتصادى ،و تروىج سوسیالیسم
علمى ،را از جمله مهمترین وظاىف خود دانسته و مىداند .زندگى ،اهداف ،و مبارزات
روزانه و استراتژىك حزب تود ٔه اىران ،از جهانبىنى آن ،ىعنى ماركسیسم  -لنىنیسم ،متأثر
است .حزب تود ٔه ایران در جهت درك ،گسترش و به كارگیرى دقىق و علمى وسازند ٔه
این جهانبینى علمى و دوران ساز ،تالش مىكند .در اىن راستا ،حزب از هم ٔه تفكرات
اجتماعى  -تئوریك مترقى معاصر و نیز از تاریخ اندیشههاى انسانگرایان ٔه ایران ،بهرهگیرى
خالق كرده و مىكند .
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ماده  .1اهداف و ماهیت حزب
هدف نهایى حزب تود ٔه ایران ،استقرار سوسیالیسم در ایران ،است و نخستىن گام در
راه تحقق اىن هدف را ،برقرارى حكومت دموكراتىك مىداند ،كه زمین ٔه استقرار آزادى،
استقالل ،صلح و عدالت اجتماعى را در جامعه فراهم آورد.

حزب تود ٔه ایران از منافع طبق ٔه كارگر ،دهقانان و دىگر زحمتكشان دفاع مىكند .حزب
تود ٔه اىران شهداى بىشمارى را در مبارزات انقالبى خود تقدیم مردم و تارىخ اىران كرده
است .

حزب ،اعضاء خود را با روحى ٔه مبارزه براى حفظ و تحكىم وحدت حزبى ،با هدف
تأمىن وحدت جنبش كارگرى و كمونیستى اىران ،و بر ضد گروهگراىى ،دسته بندى و
فراكسىونیسم ،بوروكراتیسم ،كیش شخصىت و نقض رهبرى جمعى ،بر ضد عادات و
خصوصىات بىگانه با موازىن حزبى و اخالق كمونىستى ،و با روحى ٔه رزمندگى انقالبى و
اىثار ،پرورش مىدهد.حزب با هرگونه انحراف فرصت طلبانه (اپورتونىستى) «راست» و
«چپ» در درون جنبش كارگرى و كمونىستى اىران ،قاطعانه و پىگىرانه مبارزه میکند .حزب
تود ٔه اىران علىه شوونیسم و نژادپرستى مبارزه میکند و صفوف آن ،تبلور اتحاد خلقهای
ساكن اىران :فارسها ،كردها ،آذریها ،ترکمنها ،عربها و بلوچها است .حزب تود ٔه اىران
خواستار ىك ساختار حکومتى فدرالى ،در اىرانى متحد و دموكراتىك است كه در آن حقوق
ملى همه خلقهای ساكن كشور به رسمیت شناخته شود و به موازات هم ،رشد و گسترش
یابد.حزب تود ٔه اىران ،اعضاء و هواداران خود را با روح انترناسىونالىستى ،همبستگى بىن
ملتها و احترام به آنچه كه مترقى و مردمى است ،آموزش میدهد.صفوف حزب تود ٔه
اىران تجلىگاه وحدت مبارزات ملى ،مىهنى و انترناسىونالىستى مردم اىران است.
•حزب تود ٔه اىران سازمان سیاسى طبق ٔه كارگر ایران است و به عنوان یك سازمان
سىاسى ،انقالبى ،میهن دوست و انسانگرا ،در راه دفاع از آزادى ،دموكراسى،
صلح و عدالت اجتماعى ،مبارزه میکند.
•حزب تود ٔه اىران تشكل داوطلبان ٔه عناصر پىشرو طبق ٔه كارگر ،دهقانان ،پىشه وران،
كارمندان ،روشنفكران و همه نیروهاى خلقى است كه اساسنامه حزب را بپذیرند
و در راه تحقق برنامه آن مبارزه كنند.
•جهانبینى حزب تود ٔه اىران ،ماركسىسم ـ لنىنىسم است ،و هدفهاى دور و نزدیك
و مشى سیاسى و سازمانى آن از انطباق خالق این جهان بینى علمى و انقالبى بر
شرایط ویژ ٔه جامعه ایران ناشى مىشود.
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حزب تود ٔه ایران ،در راه ایجاد جامعهاى دموكراتیك كه در آن همبستگى و برادرى و
تعاون و عدالت اجتماعى میان انسانها برقرار باشد ،مبارزه میکند .هدف نهایى حزب
تود ٔه ایران استقرار سوسیالیسم در ایران ،یعنى برقرارى مالكیت اجتماعى بر ابزار تولید ،و
پایان دادن به استثمار انسان از انسان است .حزب تود ٔه ایران ،اعضاى خود را با روح میهن
دوستى و انترناسیونالیسم ،به معناى همبستگى با همه تودههاى زحمتكش و محروم اىران
و جهان ،پرورش مىدهد.

ماده  .2عضویت در حزب

شرایط عضویت درحزب تود ٔه ایران عبارت است از:
الف  -تابعیت ایران؛
ب  -داشتن حداقل  18سال تمام؛
پ  -پذیرش اساسنامه و تبعیت از آن ،مبارزه در راه تحقق برنام ٔه حزب؛
ت  -شركت در یكى از سازمانهاى حزبى؛

تبصره :عضو حزب تود ٔه ایران نمىتواند درعین حال عضو حزب دیگرى باشد.

ماده  .۳پذیرش در حزب

شرایط پذیرش در حزب تود ٔه ایران ،به قرار زیر است:

الف  -پذیرش عضو ،انفرادى است ،و از طریق حوزه به عمل مى آید .تقاضا
كنند ٔه عضویت ،باید از جانب دو عضو حزب ،داراى حداقل دو سال سابق ٔه حزبى،
معرفى شود .معرف ها باید صالحیت اخالقى ،سیاسى و اجتماعى وى را براى
عضویت در حزب تأیید كنند؛
ب  -پذیرش در حزب ،پس ازپایان دور ٔه آزمایشى ،در حوزه و با اكثریت دو سوم
آرا خواهد بود ،و باید به تصویب كمیت ٔه مركزى و یا ارگانى كه كمیت ٔه مركزى به آن
اختیار داده است ،برسد .دور ٔه آزمایشى نباید از شش ماه كمتر باشد؛

پ  -سابق ٔه حزبى اعضا از روزى است كه حوزه ،عضویت آنان را در حزب
مىپذىرد و براى تصویب به ارگان مربوطه اطالع مىدهد.
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ماده  .4وظایف عضو حزب
عضو حزب موظف است:

الف  -برنام ٔه حزب را به درون تودههاى مردم ببرد ،مبلغ مشى سیاسى حزب باشد
و با هم ٔه توان در راه انسجام درونى حزب بكوشد؛
ب  -انضباط آگاهان ٔه حزبى را كه براى همه یكسان است ،اكید ًا مراعات كند؛

پ  -از هرعملى كه مىتواند به حیثیت و اعتبار حزب لطمه بزند بپرهیزد ،سعى كند
تا در زندگى خصوصى و اجتماعى رفتارش نمونه باشد ،و انتقاد و انتقاد ازخود را
وظیف ٔه حزبى بداند؛
ت  -سطح دانش سیاسى خود را باال ببرد ،با روح همبستگى و انسان دوستانه عمل
كند ،و با صبر و حوصله و مراعات فرهنگ سیاسى با دگراندیشان برخورد كند؛

ث  -در سازمانهاى توده اى  -اجتماعى شركت و فعالىت كند؛

ج  -حق عضوىت بپردازد و در جمعآورى كمك مالى براى حزب شركت فعال
داشته باشد.

ماده  .5حقوق عضو حزب
عضو حزب حق دارد:

الف  -مسائل داخلى ،خارجى و سازمانى حزب را در جلسات حزبى مورد بحث
قرار دهد ،و در تنظیم سیاست حزب شركت فعال داشته باشد؛

ب  -در مباحثات مطبوعات حزبى شركت كند ،مسائل سازمانى  ،نظرى و عملى
حزب را آزادانه مورد بحث قرار دهد ،از آنها انتقاد كند وپیشنهاد هاى سازنده به
ارگانهاى حزب تا عالىترین آنها ،ارائه دهد؛

پ  -در انتخابات ارگانهاى حزبى شركت فعال داشته باشد ،و به عضویت آنها
انتخاب شود؛

ت  -در جلسهاى كه به تخلفات احتمالى وى رسیدگى و در مورد آن تصمىمگىرى
مىشود ،شركت كند ،و اگر به قرار صادره اعترض داشته باشد ،به ارگانهاى باالتر
تا كنگر ٔه حزب ،شكایت كند؛
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تبصره  .1عضو آزمایشى مىتواند در انتخابات شركت كند ،ولى رأى او مشورتى
خواهد بود؛
تبصره  .2عضو آزمایشى نمىتواند به مسئولیت ارگانهاى حزبى انتخاب شود.

ماده  .6مجازات حزبى

الف  -مجازات تخلف از اساسنامه و عدم اجراى وظایف و یا سوء استفاده از مسئولیت
حزبى ،به تناسب شدت ،به شرح زیر است:
•تذكر شفاهى،
•تذكر كتبى،
•سلب مسئولیت حزبى،
•اخراج از حزب؛
ب  -اخراج از حزب ،حداكثر مجازات حزبى است .در موقع صدور و تأىىد قرار
اخراج ،باید اسناد و مدارك مربوط به تخلف وى ،دقیق و بىخدشه ،مورد بررسى همه
جانبه قرارگیرد .قرار اخراج با دو سوم آراى شركت كنندگان در حوز ٔه حزبى اتخاذ
مىشود؛
اگر عضوى ،طى سه ماه متوالى از شركت در جلسات حزبى یا پرداخت حق عضویت
بدون عذر موجه ،خوددارى كند ،از حزب اخراج مىشود؛

پ  -مجازات سلب مسئولیت حزبى ،با تصویب ارگان باالتر محلى ،و مجازات
اخراج از حزب ،با تصویب كمیت ٔه مركزى و یا ارگانى كه كمیت ٔه مركزى به آن اختیار داده
است ،قابل اجرا خواهد بود؛

ت  -در مورد اخراج اعضاى اصلى و مشاور كمیت ٔه مركزى ،خواه از عضویت كمیت ٔه
مركزى و خواه از عضوىت حزب ،پلنوم كمیت ٔه مركزى تصمیم باید بگیرد ،و براى اخذ
تصمیم ،حداقل دو سوم آراى اعضاى اصلى كمیت ٔه مركزى ،الزم است؛

اخراج از كمیت ٔه مركزى ،درصورت عدم صالحیت سیاسى ،اجتماعى یا اخالقى و با
پیشنهاد هىأت سىاسى مىتواند انجام گیرد .هىأت سىاسى حق دارد عضوىت (اصلى
و مشاور) چنین افرادى را در كمیت ٔه مركزى معلق ساخته،و اسناد و مدارك مربوط را به
پلنوم كمیت ٔه مركزى ،براى تصمیمگىرى نهایى ،ارائه دهد.
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ماده  .7ساختار سازمانى حزب
 .۱كلیات
ساختار تشكىالتى حزب تود ٔه اىران ،بر اصل مركزىت دموكراتىك ،و بر اساس تلفىق
آگاهان ٔه دموكراسى و مركزىت ،استوار است.
حزب تود ٔه اىران:

الف  -معتقد است كه ،سرنوشت حزب فقط با اراد ٔه جمعى اعضاى حزب باید
تعیین گردد ،و این اصل تغییر ناپذیر است؛
ب  -همه اعضاى حزب را برابر حقوق مىداند .عضویت در ارگانهاى رهبرى،
بیانگر مسئولیت در قبال اعضاى حزب است؛

پ  -براى آزادى و دمكراسى درون حزبى ،تنوع نظر و حق بیان آزاد نظرات و عقاید
در حزب ،ارزش فوقالعاده قائل است ،واین اصول را سنگپای ٔه سازمانى مىشمارد؛

ت  -پایه و بنیاد فعالیت حزب را در كلیه عرصه ها ،مصوبات عالىترین ارگانهاى
حزب مىداند؛

ث  -معتقد است كه ،همه اعضاى حزب باید در تدوین وتنظیم اسناد برنامهاى،
و همه مدارك مهم آن ،از طریق نظرخواهى ،شركت فعال داشته باشند .در موارد
ضرور ،که كمیت ٔه مركزى تشخیص دهد ،مىتوان مسائل مورد اختالف را به
همهپرسى در حزب گذاشت؛

ج  -اتخاذ تصمىم در حزب ،و در تمام سطوح آن ،از حوزه تا كمىت ٔه مركزى و
كنگرههاى حزبى ،را پس از بحث و تبادل نظر ،با اكثرىت آراء ،انجام پذىر مىداند.
احترام به تصمىمهاى حزبى ،و اجراى كامل و بىخدش ٔه آن ،براى تمام اعضاى
حزب الزامى است .هر فرد حزبى كه با تصمىمهاى متخذه موافق نباشد ،ضمن
اجراى اىن تصمىمها،مىتواند نظرات خود را در نشرىههاى درون حزبى منتشر
سازد؛
چ  -براى كار جمعى با مسئولیت فردى ،ارجحیت قائل است ،و هرگونه سیستم
فرماندهى و ادارى در حزب را نفى میکند؛
ح -مخالف ایجاد فراكسیون در درون حزب است ،و با این امر مبارزه میکند؛
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خ  -خواهان مراعات اصل تبعیت كمیتههاى پاىین از كمیتههاى باالتر تا كمیت ٔه
مركزى ،است؛

د  -اجراى دموكراسى درون حزبى را ،در عالىترین سطح ،در مورد نیروهاى
سیاسى خلقهای ساكن ایران ،ضرور مىداند .در این زمینه ،احزاب دموكراتیك
و مترقى چپ سیاسى و ملى این خلق ها ،اعم از آنكه قب ً
ال با حزب تود ٔه ایران
اتحاد سازمانى داشتهاند و یا در آینده بخواهند به حزب بپیوندند ،مىتوانند ،در
صورت خواست اكثریت اعضاى خود ،نام حزب و سازمانى را كه داراى اهمیت
تاریخى -ملى است ،حفظ كنند .برنامه و اساسنامه براى كلیه این سازمانها واحد،
و عبارت خواهد بود از برنامه و اساسنام ٔه حزب توده ایران ،كه به عنوان عامل عمد ٔه
پیوند سازمانى ،عمل خواهد كرد .طبىعى است كه احزاب و سازمانهاى مذكور،
ارگان مركزى خود را به هر زبانى كه الزم بدانند منتشر خواهند كرد؛
س  -انتخابى بودن همه ارگانهاى رهبرى حزب ،با رأى مخفى ،را از جمله اصول
رعایت دموكراسى مىداند؛
ش  -گزارشدهى منظم ازسوى ارگانهاى رهبرى به سازمانهاى مربوط را،
وظیف ٔه اساسى این ارگانها مىداند.

اىن اصول با هدف تحقق اهداف زىر ،به اجراء درمىآىند :

اول ،وحدت رهبرى حزب ،كه باالترىن قدرت اجراىى حزب را تشكىل مىدهد،
و به طور دموكراتىك انتخاب مىشود ،و آرمانها و خواستهاى حزب ،اعضاء و
سازمانهاىش را بىان میکند ،به آنهاگزارش مىدهد و نظارت آنها را قبول دارد؛
دوم ،وحدت اىدئولوژىك ،سىاسى و سازمانى حزب ،كه بر اصول دموكراتىك
آزادى بىان ،و حصول توافق از طرىق تبادل نظر متكى است .چنىن وحدت
حزبىاى ،مخالف فعالىتهاى انشعابگرانه و فراكسىونىستى است.

 .۲تقسیمات سازمانى
تقسیمات سازمانى حزب عبارت است از:

حوزه ،سازمان بخش ،سازمان شهر ،سازمان استان.

در روستاها كمیتههاى روستاىى عمل خواهند كرد.
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در صورت لزوم ،كمیت ٔه مركزى مىتواند تقسیمات سازمانى دیگرى را نیز بر این
تقسیمات اضافه كند.
الف  -حوزه

1 .1حوزه ،پاىه و تشكل اولى ٔه حزب است .حداقل افراد حوزه سه نفر است.
حوزه با موافقت كمیت ٔه روستایى در روستاها ،و كمیت ٔه شهر در شهرها ،تشكیل
مىشود ،و داراى مسئول و مسئول مالى خواهد بود.
2 .2حوزه باىد در فعالىتهاى حزبى شركت كند و ىك واحد زنده و فعال حزبى
را تشكىل بدهد .
3 .3حوزههاى حزبى بر اساس محل كار افراد ،حرفه و شغل و ىا محل زندگى آنها
تشكىل مىشود.

4 .4حوزه ،حلق ٔه اساسى ارتباط ارگانهاى رهبرى با اعضاى حزب ،و مجموع ٔه
حزب با تودههاى مردم ،به شمار مىرود .از این نظر ،حوزه مبلغ مشى سیاسى
حزب و عامل بسیج تودهها در مبارزه در راه تحقق هدفهاى حزب است.
5 .5حوزه موظف است با رعایت اصل برترى كیفیت بر كمیت ،اعضاى جدیدى را
به حزب جلب كند ،و فعالیت اعضاى حزب را در زمین ٔه پخش نشریات حزبى
و جمع آورى كمك مالى سازمان دهد.
6 .6مسئول حوزه ،موظف است گزارش كارهاى حوزه را مرتب ًا به ارگانهاى
مربوطه تسلیم كند .
ب  -سازمان بخش

1 .1سازمان بخش ،از چندین حوز ٔه حزبى در ىك كارخانه ،ىك مؤسسه و ىا ىك
دهكده ،تشكىل مىشود.
2 .2سازمان بخش ،به وسىل ٔه كمىت ٔه بخش ،مركب از حداقل سه مسئول اداره
مىشود :دبىر كمىت ٔه بخش و مسئول تشكیالت ،مسئول آموزش و تبلىغات،
مسئول مالى.
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پ  -سازمان محلى (سازمان شهر)

1 .1اىن سازمان از مجموع ٔه چندین سازمان بخش به وجود مىآىد.

2 .2سازمان محلى (سازمان شهر) ،توسط كمىت ٔه مسئوالن ،كه حداقل مركب از
دبىر ،مسئول آموزشى و تبلىغاتى و مسئول مالى است ،اداره مىشود.
3 .3انتخابات كمىت ٔه مسئوالن محلى (شهرى) ،در كنفرانس ساالن ٔه سازمان محلى
و شهر ،صورت مىگىرد.

4 .4كنفرانس سازمان محلى (شهرى) ،از نماىندگان كلىه حوزههاى تابع تشكىل
مىشود .
5 .5كنفرانس سازمان محلى (شهرى) ،نماىندگان خود را براى ارگانهاى باالتر،
سازمانهاى اىالتى و ىا كشورى ،تعىىن میکند.
ت  -سازمان استان

1 .1ا زمجموع چندىن سازمان محلى (شهرى) ،ىك سازمان استان به وجود مىآىد.
2 .2سازمان استان ،توسط كمىت ٔه مسئول استان ،رهبرى مىشود .شمار افراد كمىت ٔه
استان ،بسته به عرصههاى مختلف فعالىتهاى استان است ،و حداقل از سه
مسئول تشكىالت ،آموزشى  -تبلىغات و مالى تشكىل مىشود.
3 .3اعضاى كمىت ٔه استان ،در كنفرانس هر دو سال ىك بار سازمان استان ،مركب از
نماىندگان كنفرانسهاى تابع ،انتخاب مىشوند.

 .۳كنفرانس ها
الف  -ارگان عالى سازمانهاى روستا ،بخش ،شهر و استان« ،كنفرانس» ،و در فاصل ٔه
«كنفرانس»ها« ،كمیته» است« .كنفرانس» ،از نمایندگان واحد سازمانى مربوطه ،كه
طبق معیار مصوب ارگان باالتر ،انتخاب مىشوند ،تشكیل مىگردد.
ب « -كنفرانس»هاى روستا ،بخش ،شهر هرسال یك بار ،و «كنفرانس» استان ،هر دو
سال یك بار برگزار مىشوند .درصورتى كه كمیت ٔه مافوق ،یا یك سوم اعضاى سازمان،
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الزم بدانند« ،كنفرانس» فوقالعاده تشكیل خواهد شد.

پ  -اختیارات و وظایف «كنفرانس»ها عبارتند از :استماع و ارزیابى گزارش كمیته
و كمیسیون بازرسى ،صدور قرارها و قطعنامههاى الزم براى عملكرد آینده سازمان
مربوطه ،انتخاب اعضاى كمیته و كمیسیون بازرسى ،و انتخاب نمایندگان براى
كنفرانس سازمان باالتر.

 .۴كمیتهها

الف « -كمیت ٔه» هر سازمان حزبى ،در فاصل ٔه بین دو «كنفرانس» ،ارگان عالى آن سازمان
است.

ب « -كمیته»هاى روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان و استان ،سازمانهاى تابع خود را
رهبرى مىكنند ،وتصمیمات«كنفرانس»ها ،و قطعنامههاى پلنومهاى كمیته مركزى ،را
به موقع اجرا مىگذارند.

پ  -پلنوم كمیتههاى مختلف از بین اعضاى كمیته ،هیات اجرایى و مسئول كمیته را
انتخاب میکند .هیات اجرایى ،از بین اعضاى خود ،مسئولین «شعبه»هاى مختلف را
انتخاب خواهد كرد .این «شعبه»ها تحت نظارت مسئول «كمیته» انجام وظیفه مىكنند.

 .۵كمیسیون هاى بازرسى

الف « -كمیسیون»هاى «بازرسى» ،به منظور كمك و همكارى با «كمیته» انتخاب
مىشوند ،و تعداد آنها را «كنفرانس» تعیین میکند .وظایف آنها به شرح زیر است:
( )1نظارت بر اجراى صحیح تصمیمات «كمیت ٔه» مربوطه و ارگانهاى باالتر ،در
محیط فعالیت خود؛ ( )2نظارت بر امور مالى«كمیته».
ب « -كمىسىون بازرسى» ،از میان اعضاى خود ،یك نفر را به عنوان مسئول انتخاب
خواهد كرد.

 .۶كنگره حزب

الف « -كنگره» عالىترین ارگان رهبرى حزب توده ایران است ،كه از نمایندگان
منتخب «كنفرانس»هاى استان و احزاب ملى داراى اتحاد سازمانى با حزب ،تشكیل
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مىشود؛

ب « -كنگره» ،گزارش «كمیته مــركزى» و «كمیسیون بازرسى مركزى» را استماع
میکند و به ارزىابى فعالىت آنها مىپردازد؛ برنامه و اساسنامه حزب را تصویب
میکند ،یا درصورت لزوم ،آنها را مورد تجدید نظر قرار مىدهد«.كنگره» خط مشى
حزب را در كلیه شئون فعالیت آن ،تعیین میکند؛
پ « -كنگره» حزب ،اعضاى (اصلى و مشاور) «كمیته مركزى» ،و نیز اعضاى
«كمیسیون بازرسى مركزى» را با رأى مخفى انتخاب میکند؛
ت « -كنگره» حزب ،هر چهار سال یك بار تشكیل مىشود« .كنگره» فوقالعاده ،از
طرف كمیت ٔه مركزى با دوسوم آرا ،و یا به پیشنهاد حداقل یك سوم اعضاى حزب،
تشكیل مىشود.

 .۷كمیته مركزى
الف  -عالىترین مقام حزب در فاصل ٔه دو «كنگره»« ،كمیت ٔه مركزى حزب تود ٔه ایران»
است ،كه فعالیت سیاسى و كار سازمانى حزب را رهبرى میکند .كمیت ٔه مركزى،
در تمام موارد ،به عنوان نمایند ٔه جمعى حزب ،عمل میکند و در مورد فعالیتهاى
خود در برابر «كنگره» مسئول است« .پلنوم كمیت ٔه مركزى» باید حداقل ىك بار درسال
تشكیل شود؛
ب  -شمار اعضاى اصلى و مشاور كمیت ٔه مركزى را كنگره تعیین میکند .شرط ضرور
عضویت در كمیت ٔه مركزى ،اعم از اصلى یا مشاور ،داشتن حداقل پنج سال سابقه
حزبى و فعالیت مستمر در حزب است.

هرگاه به عللى جاى ىك ىا چند نفر از اعضاى كمىت ٔه مركزى حزب خالى بماند ،كمىت ٔه
مركزى ،با اكثرىت دوسوم آراء باگزىنش افرادى از بىن اعضاى مشاور كمىته مركزى،
مىتواند تعداد خود را تكمىل كند .در موارد فوقالعاده و ىا در صورتى كه ضرورت
اىجاب كند ،كمىت ٔه مركزى مىتواند از بىن ساىر اعضاى حزب نىز ،افرادى را به عضوىت
كمىت ٔه مركزى برگزىند؛

پ  -كمىته مركزى از مىان اعضاى خود« ،هىأت سىاسى كمىت ٔه مركزى» را انتخاب
میکند .هىأت سىاسى ،مسئولىن شعب «تشكىالت»« ،آموزش»« ،مالى» و در صورت
نىاز ،دىگر شعب را از بىن اعضاى خود تعىىن میکند .مسئوالن ،اعضاى شعب را براى
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تصوىب به هىأت سىاسى پىشنهاد خواهند كرد .هىأت سىاسى ،در فاصل ٔه دو پلنوم كمىت ٔه
مركزى ،فعالىت حزب را هداىت میکند؛
ت  -هىأت سىاسى ،از مىان اعضاى خود سخنگوى حزب را انتخاب میکند.

 .۸كمیسیون بازرسى مركزى
الف « -كمیسیون بازرسى مركزى» به منظور كمك و همكارى با كمیت ٔه مركزى ،نظارت
در اجراى صحیح و بى خدش ٔه تصمیمهاى آن ،نظارت بر امور مالى و نیز رسیدگى به
شكایات رسىده ،از كمىته هاى استان ،تشكیل مىشود؛

ب  -كمیسیون بازرسى مركزى از مىان اعضاى خود یك نفر را به عنوان مسئول
كمیسیون تعیین میکند.؛
پ  -عضو كمیسیون بازرسى حق ندارد عضو دیگر ارگانهاى انتخابى حزبى باشد؛

 .۹امور مالى
الف  -درآمد حزب عبارت است از :حق عضویت ،عواید حاصل از فروش نشریات و
كمكهاى مالى اعضاى حزب و تودههاى مردم؛

ب  -گزارش مرتب درآمدها و هزینههاى حزب باید در اختیار كمیت ٔه مركزى قرارگیرد؛

پ  -تعیین میزان حق عضویت از اختیارات كمیت ٔه مركزى است؛

 .۱۰سازمان جوانان تودة ایران
الف « -سازمان جوانان توده ایران» ،سازمان جوانان انقالبى ،مترقى ،دموكراتیك
و میهن دوست است ،كه بر اساس برنامه و مشى حزب توده ایران فعالیت میکند.
سازمان جوانان توده ایران یار و یاور فعال ،و نیروى ذخیره حزب توده ایران است؛

ب  -ارگانهاى رهبرى سازمان جوانان توده ایران ،زىر رهبرى ارگانهاى مربوطه
حزب توده ایران ،فعالیت مىكنند.
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 .۱۱سازمانهاى تودهاى
الف  -اعضاى حزب در محل سكونت و كار باید در ارتباط تنگاتنگ با سازمانهاى
تودهاى  -اتحادیههاى كارگرى ،سندیكاها ،سازمانهاى زنان ،جمعیتها ،و
باشگاههاى فرهنگى ،ورزشى ،هنرى ،شركتهاى تعاونى و  ...باشند و عضویت آنها
را بپذیرند.

اعضاى حزب ،در این سازمانها ،در نبرد براى دستیابى به دمكراسى و نیل به مقاصدى
كه در برابر سازمانهاى تودهاى قرار دارد ،باید به عنوان نمونه براى دیگران عمل كنند،
و فعاالنه در همه امور شركت جویند.
*****

مقررات كار مخفى

در شرایط كار مخفى ،و بر اثر ضرورتهاى آن ،در اجراى مقررات و موازین مندرج در
این اساسنامه ،و در برخى از عرصههاى فعالیت حزبى مانند -شیوههاى فعالیت و ساختار
تشكیالتى حزب ،پذیرش عضو ،حقوق اعضا ،شیوههاى رسىدگى و مجازات حزبى،
اختیارات ارگانها و نحو ٔه فراخواندن آنها (از جمله برگزارى پلنوم ،كنفرانس یا كنگره)،
انتخاب و انتصاب و نحو ٔه فعالیت ارگانها و اعضاء ،و نیز شكل و شیو ٔه فعالیت سازمان
جوانان و جز آن ،در راستاى تحكیم مركزیت ،تقویت انضباط و حفظ سریت حزبى  -باید
تغییراتى داده شود.
هىأت سىاسى موظف است مقررات ویژ ٔه دوران كار مخفى را براساس تجربههاى
گردآمده تنظیم كند و براى تصویب به پلنوم كمیت ٔه مركزى ،ارائه دهد.
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پیوست

دوم

برنامه نوین حزب تودة ایران
گذر از دیكتاتوری به دموكراسی ،و نقشه راه آن
( مقاله منتشره در «نامه مردم» شماره  ۲۱،۹۱۶اسفند ماه )۱۳۹۱

تصویب برنامه نوین حزب توده ایران ،كه نزدیك به  2سال در معرض دید و نظردهی
وسیع افكار عمومی و جنبش كارگری میهن مان قرار داشت ،با رای اكثریت شركت
كنندگان كنگره ششم (بهمن ماه  ،)1391گامی بسیار مهم و موفقیت آمیز در تاریخ مبارزه
حزب در مسیر تغییرهای ترقی خواهانه كشورمان است .میتوان گفت كه ،تصویب برنامه
نوین پیامی صریح و قاطع به مخالفان تحولهای بنیادین در میهن ما ،و در راس آنان سران
رژیم دیكتاتوری والیی ،و نیز نمایانگر آن است كه حزب توده ایران زنده است و به مبارزه
پیگیر خود برای گذر از استبداد به دموكراسی ادامه میدهد .همین طور میتوان گفت
كه ،برنامه كنگره ششم جواب دندان شكنی است به محفلهای ارتجاعی ،امپریالیستی ،و
همراهان آنها در ایران ،كه در طول  7دهه گذشته در جهت سركوب و حذف حزب توده
ایران برنامهریزی و عمل كردهاند .برنامه نوین حزب ما ،با ارائه دركی صحیح و امروزی
از شرایط واقعی ایران و جهان و نیروهای عمل كننده در آن ،به موازات برجسته كردن نقش
میهن پرستانه حزب توده ایران در حیات سیاسی میهن و تعهد خدشه ناپذیرش به استقالل و
حق حاكمیت ملی ،پیام صلح جویانه و ترقی خواهانه زحمتكشان ایران ،مبنی بر ضرورت
برقراری روابط مثبت بینالمللی با همه كشورهای جهان بر اساس احترام و همكاری
سازنده ،را میرساند و بر آن تاكید می ورزد .سند برنامه حزب توده ایران ،چراغ قرمز و
عالمت ورود ممنوعی است در برابر بخشهایی از اپوزیسیون رژیم كه برنامههای شان را
بر اساس امكانهای مالی ،سیاسی ،و نظامی ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،و صاف كردن
جاده دخالتهای سیاسی ،اقتصادی ،و نظامیای از نوع «بشر دوستانه» آن و «پروژههای

آلترناتیوسازی» پیوند زدهاند .برنامه نوین حزب ،صراحت بخشیدن به این حقیقت است
كه ،نیروهای مترقی ،ملی ،و میهن دوست ،در مبارزهشان با رژیم والیی میتوانند و باید
بدیل دیگری كه حق حاكمیت ملی،دموكراسی ،وعدالت اجتماعی را بدون دخالت از
خارج به منظور تحمیل حكومتی وابسته و وام ِ
دار امپریالیسم ـ چه از نوع سلطنتی و چه
از نوع «مجاهد» آن ـ در برنامه خود بگنجانند.حزب توده ایران با تصویب و ارائه «برنامه
نوین»  ،مصوب كنگره ششم ،بار دیگر با جسارت و به صورتی شفاف اعالم میكند كه،
حزب ما با محوری قرار دادن منافع مادی و معنوی زحمتكشان و باال بردن نقش سیاسی
طبقه كارگر ،درراستای بنیاد نهادن دموكراسی  ،استقرار عدالت اجتماعی ،و دفاع از منافع
ملی در برابر تهدید از خارج ،به مبارزهاش ادامه میدهد .حزب توده ایران با صراحت
به مسئله خلقهای ایران برخورد میكند ،و آن را یكی از مسئلههای مهم فراروی خود
میداند .در این ارتباط ،پیشنهاد به كارگیری شكل حكومت فدرال ،نفی مركزیتگرایی
سركوبگرانه ،و امكان پذیرساختن اجرای تصمیمهای اقتصادی  -سیاسی در چارچوب
منافع ملی ،از جمله مهمترین ركنهای برنامه نوین حزب توده ایراناند.
برنامه مصوب كنگره ششم ،حاصل مطالعه و تركیب بیش از صدها نظر و پیشنهاد
دریافت شده از جانب اعضا ،هواداران ،و دوستداران حزب ما ،و همه نیروهای عالقهمند
به تحولهای دموكراتیك بنیادین در ایران ،است كه در دو طرح اولیه برنامه  -قبل از كنگره
و به منظور نظرخواهی  -در اختیار عموم قرار گرفت .در این دوره نظرخواهی ،و تكمیل
برنامه از سوی كنگره ششم ،كشور ما و جهان ،تحولهای بسیار مهمی را شاهد بودهاند كه
در بازبینی ،ارزیابی ،و غنیتر ساختن برنامه نوین ،اثرگذار بودهاند .كنگره ششم حزب در
شرایطی برگزار شد كه كشور ما در یكی از حساسترین برهه تحولهای تعیین كننده قرار
ِ
ناگزیری تغییرهای بنیادین فراروی میهنمان ،برنامه حزب
داشته است .با در نظر گرفتن
تنظیم شده است .برنامه حزب ما بر اساس این واقعیت عینی بنا شده است كه :بدون تكیه
ِ
محوری جنبش مردمی ،چه از راه اصالح و چه با خیزشهای انقالبی ،هیچ
كردن بر نقش
ِ
ِ
گونه دگرگون سازی باثبات و مترقیای در فرایند این تحولهای ناگزیر آتی ممكن نخواهد
شد .منطق ،و همچنین تجربه تاریخ معاصر كشورمان و دیگر كشورهای منطقه خاورمیانه
ِ
حذف نقش مستقیم مردم و نیروهای مردمی از صحنه ،حتی
نشان میدهند كه ،در صورت
ِ
دستیابی لحظهای به دموكراسی و عدالت اجتماعی ،تمامی دستاوردها بی ثبات
در صورت
و به سرعت از دست خواهند رفت .از این روی ،هدف اساسی حزب توده ایران از تنظیم و
تصویب برنامه نوین ،به ِ
طورمستقیم متوجه همیاری موثر در جهت باال بردن سطح مبارزه
جنبش مردمی برضد دیكتاتوری حاكم بوده است .در این ارتباط تكیه برنامه ،بر یافتن راه
كارهای مشخص و عملی در ُبعدهای مختلف سیاسی و اقتصادی به منظور تغییرتوازن
نیرو برضد دیكتاتوری حاكم در مرحله كنونی است .برنامه نوین حزب ما با تحلیل دقیق
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ِ
چگونگی به شكست كشیده شدن انقالب مردمی  ، 1357بر مبارزه مرتبط و همزمان برای
برپایی «عدالت اجتماعی» ،و پیریزی و دفاع قاطع از مبانی «دموكراسی واقعی» تاكید
دارد ،زیرا تجربه عملی نشان داده است كه یكی از این دو مهم بدون دیگری نمیتواند به
طور واقعی و پایدار وجود داشته باشد .این برخورد برنامه كنگره ششم نشان دهنده درس
گیری از تجربه انقالب ملی و دموكراتیك بهمن  1357و حساسیت حزب توده ایران به
ِ
ارتباط ارگانیك میان مبارزه در مرحله «پیش» و ماهیت حكومت در مرحله پس از
اهمیت
دیكتاتوری است.
برنامه نوین كنگره ششم ،ترسیم كننده نقشه راه مبارزه حزب توده ایران ،در مقام یكی
از نیروهای مطرح جنبش مردمی كشور ،است كه در هفت دهه گذشته شانه به شانه دیگر
نیروهای پیشرو برای گذر از دیكتاتوری به دموكراسی و انجام اصالحات بنیادین در
جامعه ایران مبارزه كرده است .از این روی ،تفسیر و ارزیابی دائمی مبانی كلیدی برنامه
نوین حزب ما در بوته تجربه عملی ،یعنی سنجش درجه همساز بودن آن با واقعیتهای
ِ
عینی جاری درتحولهای مهم آینده ایران و جهان ضروری است .در این باره ،سند برنامه
مصوب كنگره ارائه دهنده موضعهای رسمی و شفاف حزب توده ایران است ،كه چارچوب
بحث ها و تبادل نظر رسمی با دیگر نیروهای سیاسی درون جنبش را دربر خواهد داشت.
ارگان مركزی حزب توده ایران (نامه مردم) ،در این نوشتار ،و همچنین درمقالههایی كه در
آینده منتشر خواهند شد ،نكتههای كلیدی برنامه كنگره ششم را در ارتباط با معضلها و
تحولهای آتی كشورمان و جهان ،ارزیابی و بررسی خواهد كرد.
بخشهای نخست سند برنامه ،به معرفی تاریخ و جهان بینی حزب توده ایران میپردازد.
در بخشهای بعدی سند برنامه ،میتوان انسجام نظری و خط سیر تكاملی این جهان بینی با
هدف ادامه نوآوریای پویا  -كه در طول بیش از  71سال فعالیت در حزب ما پرورده شده
است ،را مشاهده كرد .به گمان ما ،برنامه كنگره ششم دستورعملی خشك و انعطاف ناپذیر
و یا سندی صوری (فرمالیته) و بوروكراتیك نیست ،بدین معنا كه به محض نوشته شدن
مانند اعالمیهیی تاریخ مصرف آن پایان پذیرد .برنامه در دست ،حاصل تالشی عقلگرایانه
برای به وجود آوردن چارچوبی تحلیلی و همه جانبه بر اساس شرایط تحول یابنده ایران و
جهان است كه درعین حال ،بنابر تغییر شرایط عینی ،انعطاف میپذیرد .هسته نظری سند
ِ
پویایی الزم برای جذب و به كارگیری اطالعات جدیدتر را داراست ،زیرا اسلوب
برنامه،
تحلیلی به كار گرفته شده در تدوین آن ،بر منطق دیالكتیك مبتنی است .برنامه حزب بدون
غوطه ور شدن در انبوه دادهها (فاكتها) ،در راستای تشخیص ماهیت درونی و تعیین
كننده تحولها و پدیدههای كلیدی ،تمامی آنها را در كلی به هم پیوسته مورد نظر قرار
میدهد .به عبارتی دیگر ،تشخیص تضاد اصلی تعیین كننده در بین رابطهها ،و تداخل و
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تاثیر متقابل دیالكتیكیشان بر یكدیگر ،عنصر اصلی تحلیلهای برنامه نوین حزب ماست.

ِ
عملی باال بردن كیفیت
برنامه نوین حزب ،از همان ابتدا ،در راستای ارائه راه كارهای
سطح مبارزه جنبش مردمی به این سوالهای مهم نظری جواب میدهد :مرحله مشخص
كنونی تضاد اصلی كشور ما كه حل آن میتواند تعیین كننده باشد در كجا است؟ آیا این
تضاد در درون جامعه است و یا اینكه تضادی خارجی است؟ در این مورد ،تاكید برنامه
حزب بر وجود تضاد آشتی ناپذیرمردم با روبنای سیاسی دیكتاتوری والیی و زیر بنای
اقتصادی ناعادالنه كشورمان است .تحلیلهای حزب ما در سال های اخیر به شكلی
پیگیرنشان دادهاند كه در مرحله مشخص كنونی تضاد خارجی مهم است و در شرایطی
نیز میتواند به عاملی تعیین كننده تبدیل گردد ،ولی ،هنوز تضادی فرعی است .از این
رو است كه حل این تضاد خارجی ،چه از راه رویارویی نظامی ،ماجراجوییهای «ضد
ِ
مورد نظر همراهان امپریالیسم در
استكباری» رژیم ،و یا دخالتهای «بشر دوستانه»
ایران ،عامل اصلی تعیین كننده در حركت مترقی كشورمان نخواهد بود .تاكید اسلوب
تحلیل سند برنامه بر تاثیر گذاری عامل خارجی بر تحولهای درونی كشور ،بر اساس
ماهیت اقتصاد سیاسی كشورمان است .به عبارت دیگر ،تحولهای درونی كشور ما در
خأل و فارغ از توازن نیرو و شرایط عینی جهانی و منافع اقتصادی  -سیاسی كشورهای
امپریالیستی صورت نخواهد گرفت .بنابراین ،نخستین فصل تحلیلی سند برنامه ،زیر
عنوان« :مشخصه ِ
های عمده اوضا ِع جهان و ایران» ،به اوضاع جهانی و تحلیل اقتصاد
سیاسی آن می پردازد .درتشریح مشخصههای عمده اوضاع جهان ،برنامه به این نكته مهم
اشاره میكند« :در بیشتر نقطههای جهان توده عظیم زحمتكشان و طبقه كارگر به دنبال
بدیل دیگریاند ،و نیروهای مترقی و حزبهای كمونیست بار دیگر در صدر این مبارزه
برای صلح ،عدالت اجتماعی ،و دموكراسی قرار دارند ».همین طور برنامه به این واقعیت
بدیهی تاكید می ورزد« :مبارزانی كه دارای درك روشن از سوسیالیسم علمیاند به تجربه
دریافتهاند كه جنبههای جهانی و داخلی موازنه قوا ،با وجود استقالل نسبی در ژرفا ،به هم
مربوط و تاثیرپذیر از یكدیگرند».
برنامه حزب توده ایران به صورت مستقیم به شیوه تولید سرمایهداری برخورد میكند
و آن را در برهه كنونی و در زمینه «جهانی شدن» ،تحمیل الگوی نولیبرالیستی اقتصادی
و بحران عمیق اقتصادی سرمایهداری ،تحلیل میكند و دربارهاش نظر میدهد« .برنامه»،
ِ
اجتماعی اجرای تعدیلهای وسیع اقتصادی نولیبرالیستی بر اساس
بر پیامدهای ضد
جهانیسازی و الگوی «بازار بینظارت» تأكید میورزد ،كه به دلیل تمركز شدید سرمایههای
مالی عظیم به بحران ادواری ركود منجر شده است .برنامه كنگره ششم با تشریح زمینهها و
دلیلهای بروز بحران كنونی سرمایهداری و ورشكستگی اقتصادی -سیاسی و اخالقی آن،
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مدعی سقوط قریب الوقوع آن نمیشود ،بلكه مرحله كنونی آن را نمایشگر سترونی سرمایه
در حكم عامل مسدود كننده ترقی بشری ،دربردارنده خطر بروز جنگهای ویرانگر و در
تضاد مسقیم با محیط زیست میداند .این همان الگویی است كه رژیم والیی در دو دهه
گذشته با تعدیلهای اقتصادی پی در پی و دمساز با نسخههای «صندوق بینالمللی پول» و
«بانك جهانی» در كشور ما اجرا كرده است و در میان آموزههای نولیبرالیستی در كشورمان
و برخی نیروهای چپ سابق نیز هوادارانی دارد.
برنامه نوین حزب توده ایران ،با نتیجهگیری از تجربه جهانی و فراز و نشیب های
كشورهای سوسیالیستی سابق ،به صورتی شفاف و بدون ذهنگرایی و شعار دادن ،با
سوسیالیسم برخورد میكند ،و آن را بدین صورت بیان میكند ...« :مبارزه ایدئولوژیك
و سیاسی میان سوسیالیسم و سرمایهداری  -كه از قرن بیستم با پیروزی انقالب اكتبر به
مرحله كیفی عملی وارد شد  -نه فقط هنوز حل نشده است ،بلكه در قرن بیست و یكم
به مرحله نوینی وارد گردیده است ».برنامه كنگره ششم با صراحت میگوید كه ،هدف
راهبردی حزب توده ایران پی ِ
ریزی جامعه سوسیالیستی در میهن ما است ،ولی گذر به
سوسیالیسم را مرحله فراروی میهن ما قلمداد نمیكند .در اینجا میتوان ساختار برنامه
حزب ما را بر اساس دركی دیالكتیكی از روند تغییر و حركت دید كه هسته تئوریك آن بر
مبنای ماتریالیسم تاریخی قرار دارد .بر این اساس است كه برنامه حزب بر مرحلهای بودن
خط سیر تكاملی جامعه ما به سوی سوسیالیسم تاكید میكند .از این منظر تئوریك است كه
چارچوب تحلیلی برنامه نوین حزب «گذر از دیكتاتوری والیی» و «ایجاد دگرگونیهای
ِ
بنیادی سیاسی  -اقتصادی به سوی مرحله ملی دموكراتیك» را در مركز توجه قرار میدهد.
بر این مبنا است كه در بخشهای دیگر سند برنامه ،حزب راه كارهای مشخص روند
دموكراتیزه كردن واقعی روبنای سیاسی و انجام تغییرهای اجتماعی  -اقتصادی به صورت
عملی را مطرح میسازد و آنها را دو فرایند الزم و ملزوم نشان میدهد.
برنامه نوین حزب توده ایران ،در مرحله كنونی بر اساس درك عینی از بافت طبقاتی
ِ
نظرداشت توازن
جامعه و مرحله مشخص رشد نیروهای مولده كشورمان ،همراه با
ِ
حذف شیوه تولید سرمایهداری را در دستوركار نیروهای
نیروها در عرصه بینالمللی،
مترقی میهنمان نمیداند .حزب توده ایران به دنبال شعارهای پر طمطراق و طرحهای
خیالی نیست ،و از این روست كه برنامه كنگره ششم رشد عملی و علمی برای توسعه
اقتصاد ملی را امری كه باید با شرایط عینی ایران و جهان ،دمساز باشد ،میداند .ایران
كشوری در حال رشد با اقتصادی عقب مانده و تك محصولی است كه در دو دهه اخیر به
دلیل اجرای تعدیلهای اقتصادی از سوی دولتهای حاكم ،منافع كالن سرمایهداری به
طورعمده غیرمولد هسته مركزی اقتصاد سیاسی آن را تشكیل میدهد .برنامه حزب ما بر
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این نكته بسیاركلیدی تاكید میورزد كه ،نیروی انسانی كشورمان مهمترین ركن ثروت ملی
است ،بنابراین میباید رشد اقتصادی را برای توسعه كشور پیرامون گسترش فعالیتهای
ارزشافزای نیروی كار متمركز كرد .به عبارت دیگر ،بر اساس برنامهریزی دقیق و علمی،
ِ
كیفیت ارزشافزایی
از درآمد نفت و دیگر منابع طبیعی میباید در مسیر تحول و رشد
ِ
بازسازی اقتصاد ملی و
نیروهای كار بهرهبرداری كرد .پس هدف اساسی برنامه حزب
دگرگونی اقتصاد سیاسی كشور با گرایش بارز به سوی منافع قشرها و طبقههای زحمتكش
ِ
و از جمله الیه سرمایه ِ
تولیدی ارزشافزا است .در ارتباط با این هدف ،ایست
داری
كامل سیاستهای تعدیل اقتصادی و از جمله برنامههای آزاد سازی قیمتها ،اجرای
برنامهریزی اقتصادی مدون در تخصیص عاملهای تولید برای توسعه ،حذف كامل نقش
محوری منافع سرمایهداری غیرتولیدی و مالی از شئون اقتصادی كشور ،كوچك سازی
حجم سرمایههای خصوصی به ِ
طور عام ،و جلوگیری از تمركز سرمایههای كالن ،در
زمره نخستین اقدام های الزم در بازسازی اقتصاد ملی كشورند .برنامه مصوب كنگره
ششم ،راه كارهای تاكتیكی و راهبردی حزب توده ایران در بخشهای« :منشوری برای
وحدت عمل وآزادی ایران از چنگال استبداد» و «سرفصل برنامه اقتصادی مردمی ،برای
تغییرهای بنیادی»  ،همچون الگوی پیشنهادیای است كه به منظور تدوین یك «برنامه
حداقل» در اختیار جنبش مردمی قرار میدهد .نتیجهگیری برنامه حزب ما این است كه،
بدون برپایی اتحادهای وسیع بین نیروهای اجتماعی نماینده قشرها و طبقههای ذینفع
در گذر از استبداد والیت فقیه و پایهریزی موكراسی ،نمیتوان توازن الزم نیرو برای
رویارویی با دیكتاتوری حاكم به وجود آورد .واقعیت این است كه ،منافع مادی طبقه
كارگر ،قشرهای زحمتكش ،و از جمله الیههای خرده بورژوازی ،از جمله اجزاییاند
كه پشتیبانی اكثریت مردم ازفرایند انجام تغییرهای بنیادی الزم را در كشورما میسازند.
بنابراین ،تدوین نقشه راهی به جلو برای ایجاد تغییرهای بنیادی میهن ،به ارائه همزمان
منشوری برای دموكراتیزاسیون حیات جامعه به همراه برنامه اقتصادیای مردمی ناگزیر
مشخص عملیِ ،
ِ
كار سازمان یافته بین مردم ،و
است .تنها از این طریق و با شعارهای
باال بردن سطح آگاهی قشرها و طبقههای اجتماعی ،به منظورهمكاری نیروهای سیاسی
و اجتماعی و برپایی جبهه واحد وسیع برای گذر از دیكتاتوری به مرحله دموكراتیك در
سطح ملی ،میتوان گامهایی اساسی برداشت.
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پیوست

سوم

برنامه نوین حزب تودة ایران و مرحله ملی ـ دمکراتیک
( مقاله منتشره در «نامه مردم» شماره ۳۰،۹۲۱اردیبهشت ماه )۱۳۹۲

ششمین کنگره حزب توده ایران در شرایط بغرنج حاکم بر جهان ،منطقه ،و ایران،
ب مطرح میهنمان
برگزار گردید .این کنگره وظیفه تعیین راستای سیاسی قدیمیترین حز 
را برعهده داشت ،یعنی حزبی که هفتاد و یک سال پیش بنیاد گرفت و تا اکنون در مبارزه
مردم ایران در مسیر آزادی ،دفاع از حاکمیت ملی ،و عدالت اجتماعی ،نقش بیهمتایی
داشته است .حزب توده ایران ،طی هفت دهه گذشته ،تحلیل شرایط مشخص برای ارائه
برنامه عملی منطبق با امکانهای عینی و ذهنی هر مرحله را هدف خود دانسته است ،و در
کنار دیگر نیروها ،در صف اول مبارزه برای دموکراسی و ترقی قرار دارد .حزب توده ایران
از همان دوره بنیادگذاری ،با تشخیص تضادها و شرایط عینی و ذهنی جامعه ،با مبارزه
همزمان بر ِ
ضد فاشیسم ،دیکتاتوری پهلوی ،و امپریالیسم ،در زمره مهمترین نیروهای
مترقی فعال بوده است .حزب ما از آغاز تاسیس ،در راستای تغییرهای بنیادی و جهش
انقالبی جامعه ،از اصالحات عمیق دموکراتیک و با ثبات پشتیبانی کرده است ،و با هدف
مشخص ِ
ِ
گذر مرحله به مرحله جامعه را تدوین کرده
استراتژیک سوسیالیسم ،برنامههای
است .حزب ما در پرورش و جذب بسیاری از شخصیتهای فرهیخته سیاسی  -اجتماعی
و هنرمندان تاریخچه پرباری دارد .این نفوذ فرهنگی  -هنری مردمی حزب در سطحهای
مختلف جامعه ،در برهههای کلیدی تاریخ میهنمان عامل مهم نضجگیری شرایط ذهنی
ِ
برپایی اتحادها برای
در افکارعمومی و نزدیکتر شدن نیروهای سیاسی مترقی به سوی
حرکت جامعه بوده است ،امری که هنوز هم ادامه دارد.

هسته سیاست گذاری حزب توده ایران پیشگامی در برپایی اتحادهای موثر از طریق
بررسی و بحث سازنده پیرامون برنامه ترقیخواهانه نیروهای ملی و دمکراتیک با هدف
سازمان ِ
دهی جبهه وسیع بوده است .حزب توده ایران در هفتاد ویک سال از زندگی
ِ
کلیدی مبارزه مردم ما دربغرنجترین شرایط با برنامههای روشن
خودش ،در هر برهه
«مردمی و ملی» وارد عرصه مبارزه شده است .مسلم ًا در این مسیرپیچیده و مبارزه همزمان
ِ
اندازی امپریالیسم ،برخی سیاستهای عملی حزب ما
با رژیمهای دیکتاتوری و دست
دستخوش لغزشها و خطاهایی بوده و این امر نیز در مبارزه سیاسی ناگزیر است ،اما
میتوان گفت که ،برنامههای حزب توده ایران بر پایه درسگیری از گذشته ،بهطور دائم
حل اساسیترین تضادهای هر مرحله مشخص را در دستور کار خود داشتهاند.
تحلیلهای حزب ما از شرایط مشخص کنونی نشان میدهند که ،گذر به مرحله
ملی  -دموکراتیک همانا جهش کیفیای است که نیروهای مترقی ملی و مردمی ،بهوسیله
برنامه حداقلی مشترکی ،می بایست آن را متحدانه به سرانجام رسانند .بررسی تاریخی
و منطقی مبارزات کشور ما بهروشنی نشان میدهد که ،در برهه کنونی این جهش کیفی
تنها درسطح گسترده ملی امکان پذیر است ،زیرا هیچ طبقه و قشر اجتماعیای نتوانسته و
نمیتواند این امر را بهتنهایی به ثمر رساند .بر این اساس ،کنگره ششم حزب توده ایران
(بهمنماه  )۱۳۹۱گذر از دیکتاتوری والیی به سوی دموکراسی در «سطح ملی» به منظور
عینی الزم برای پی ِ
ِ
ریزی مبانی عدالت اجتماعی با حفظ حاکمیت ملی
تامین زمینههای
را در برنامهیی روشن و فراگیر به جنبش مردمی کشورمان ارائه کرده است .بر پایه برنامه
ِ
همکاری هدفمند و واقعی با نیروهای میهن دوست و
مصوب کنگره ششم ،حزب ما
آزادی خواه را خواهان است.
بررسی فرایند پیروزی انقالب ضد دیکتاتوری بهمن  ۱۳۵۷و سپس شکست آن
بهوسیله رهبری مذهبی در اتحاد با بورژوازی تجاری سنتی ،و همینطورخیزش و افت
جنبشهای اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهوسیله نیروهای «اسالم سیاسی»
دربردارنده درسآموزیای مهم است :برای گذر به مرحله ملی  -دموکراتیک ،نیروهای
مبارز به برنامهیی روشن با سمتگیری به سوی اقتصادی مردمی و در ارتباط ارگانیک
با دموکراسی سازی میبایست مجهز باشند .در این رابطه ،مضمون حق حاکمیت ملی
ُبعدهای گسترده و پیچیدهای دارد .تعیین سیاستهای کالن ملی بدون فشار و دخالت
قدرتهای خارجی وجه مهمی از حق حاکمیت ملی است که پشتوانه پایداری آن در قبال
تدوین برنامه اقتصادی مردمی بهوسیله حکومتی ملی متکی به حمایت قشرها و طبقههای
کار اجتماعی و تولید ملی انجامپذیر است .بدون تردید سرمایهداری کمپرادور (وابسته)،
بورژوازی بوروکراتیک ،کالن سرمایهداری تجاری ،و نمایندگان سیاسیشان ،بهلحاظ
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ماهیتشان ،خواهان و یا قادر به تثبیت حق حاکمیت ملی از لحاظ اقتصادی  -سیاسی
نیستند .از اینروی ،دستیابی به شرایط دفاع از حق حاکمیت ملی با تکیه بر طبقهها
و قشرهای کار از جمله کارگران ،دهقانان ،زحمتکشان شهری ،خرده بورژوازی ،و
سرمایهداری ِ
ملی ارزش افزا ،امکانپذیر است .بورژوازی بوروکراتیک  -که سپاه
پاسداران در صدر آن قرار دارد  -به همراه کالن سرمایهداری تجاری غیرتولیدی و
ِ
ِ
شریکان ساختار هرم قدرت رژیم والیتفقیه،
مالی رانتخوار،
الیههای الیگارشی
شرایط پایدار تثبیت حق حاکمیت ملی در ُبعدهای بههم بافته اقتصادی و سیاسی را
نمیتوانند بهوجود آورند .عربده کشیهای توخالی «ضد استکباری» نمایندگان سیاسی
این الیههای سرمایهداران کالن انگلی در عرصه روابط بینالمللی ،و ماجراجویی بیثمر
آنها در برابر کشورهای پرقدرت نه تنها هیچگونه شرایط عینی و ذهنیای در جهت دفاع
از حق حاکمیت ملی سیاسی و اقتصادی را بهوجود نمیآورد ،بلکه بر خالف آن نیز عمل
کرده است .کشور ما ،سه دهه پس از انقالبی مردمی جهت دست یابی به توسعه و پیشرفت
ِ
محصولی وارداتی و
در چارچوب حفظ حاکمیت ملی ،هنوز اقتصادی عقبمانده تک
شدیدا وابسته به دالر دارد که بهراحتی قربانی تحریمهای هدفمندانه و دخالتجویانه
آمریکا شده است .برندههای اصلی این سیاستهای ویرانگر از دهه  ۷۰خورشیدی همان
ِ
ِ
کالن مرتبط با جناحهای قدرتاند که اقتصاد کشور ما
باالیی سرمایهدارهای
الیههای
را به حراج گذاشته و تاراج کردهاند .طی دو دهه گذشته ،به بهانه شتاب دادن به رشد
اقتصادی ،برنامههای «صندوق بینالمللی پول» در جهت پرورش بنیانهای «اقتصاد بازار»
از زمره ابزار الزم تمرکز سرمایههای مالی و تجاری غیر تولیدی  -داللی بودهاند .در
دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد این روند با شتاب بیشتر گسترش پیدا کرده است ،و
طرح هدف ِ
مندی یارانهها عمال در جهت شدت دادن به سقوط تولید داخلی و اوجگیری
سیل انواع واردات از چین و دستیابی به مافوق سودهای داللی عمل کرده است .طبیعتا
ِ
باالیی بهرهمند از ماهیت ضد مردمی اقتصاد سیاسی کنونی ،با وجود رقابت و
الیههای
گاه برخوردهای سنگین بین نمایندگان سیاسیشان ،هیچگاه خواهان اصالحات عمیق و
تغییرهای اساسی نخواهند بود .در این راستا تاکنون دستگاه پرقدرت ولیفقیه ،به برکت
قدرت سرکوب سپاه و به «رهبری» شخص خامنهای ،توانسته است تداوم وضع موجود را
در سایه نظام دیکتاتوری حفظ کند .بنابراین ،استمرار ثبات نسبی برآمده از دیالکتیک منافع
ِ
درون هرم قدرت ،مهمترین دستور کار در
و تضادهای بین قدرتهای سیاسی – اقتصادی
تصمیم گیریهای هیئت حاکمه نظام خواهد بود.
از اینروی« ،برنامه نوین حزب توده ایران» ،در تحلیل شرایط عینی گذر به مرحله
ملی  -دموکراتیک ،با درک رابطه ارگانیک در فرایند دگرگونسازیهای سیاسی و
اقتصادی ،نشان میدهد که نقطه شروع تغییرهای بنیادی مترقی ،به محو نقش محوری
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فعالیتهای داللی سرمایههای خصوصی کالن وابسته است .برنامه حزب همینطور
بر ایجاد مکانیسمهای الزم برای محو سرمایهداری بورکراتیک از جمله بهوسیله شفاف
سازی و پاسخگو بودن فعالیتهای نهادهای دولتی تاکید میکند .در این زمینه برنامه حزب
ما به لزوم محدود کردن تمرکز سرمایههای خصوصی اشاره میکند زیرا رشد انحصاری
سرمایه خصوصی سرانجام به سوی مالیگرایی متمایل میشود و بسترساز اقتصاد
بی ِ
ِ
غیرتولیدی رانتخوار است که نمونه بارزتر آن را در برخی اقتصادهای کازینویی
ثبات
کشورهای پیشرفته سرمایهداری میتوان دید .در این رابطه تحلیلهای حزب ما بارها به این
ِ
غیرتولیدی انگلی و پر نفوذ عامل
مسئله کلیدی اشاره کردهاند که این الیههای اقتصادی
مسدود کننده فرایند تغییرها به سوی دموکراسی سازی بوده و خواهند بود .با وجود شرایط
متفاوت ،نمونه حرکتهای ضد دموکراتیک سرمایههای مالی کالن را میتوان در جریان
بحران اقتصادی اروپا ،مث ً
ال در کشورهای بریتانیا ،یونان ،و ایتالیا مشاهده کرد .در این
کشورها الیههای پرقدرت سرمایه کالن مالی و رانتخوار ،حقوق دموکراتیک شهروندان
را بهسهولت از طریق نفوذ بر دولتها پایمال میکنند .در این رابطه برنامه کنگره ششم با
بررسی تاریخی نقش انحصاری این الیههای سرمایهداری غیرتولیدی در اقتصاد سیاسی و
پیوند ارگانیک نمایندگان سیاسی آنها با دیکتاتوری والیت فقیه لزوم حیاتی ایجاد جبهه
واحد ضد استبدادی را مورد تاکید قرار میدهد زیرا تنها قشرها و طبقههای متصل به کار
و تولید اجتماعی که از نظر اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی منافع آنها در تضاد با این
الیههای انگلی و رانتخوار قرار میگیرد ،میتوانند بهطور متحد توازن نیروی مادی الزم
برای شکست دیکتاتوری والیی و گذر به مرحله ملی  -دموکراتیک را فراهم آورند .ما
معتقدیم که ،هر نوع سیاست گذاری در مبارزه با استبداد حاکم و از جمله برخورد با
نمایش انتخاباتی خرداد  ۱۳۹۲را بر اساس چگونگی بسترسازی جهش کیفی جامعه به
مرحله دموکراتیک  -ملی می بایست معین کرد .واقعیت انکار ناپذیر این است که در این
راه به غیر از رویایی متحدانه با ولی فقیه و منافع سیاسی -اقتصادی نیروهای ذوب در
والیت که شریانهای اقتصادی کشور را به دست دارند راه دیگری موجود نیست .بنابراین،
راه به جلو مستلزم رهبری قوی و جسورانه جنبش مردمی به وسیله تلفیق هوشمندانه
خواستهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی است .فقط با اتکاء به نیروهای اجتماعی
و در دست داشتن یک «برنامه حداقل» میتوان با کار سازمان یافته و صبورانه در سطح
جامعه شرایط ذهنی ضروری برای گذر از مرحله استبداد را به صورت موثر پرورانید.
در این رابطه برنامه نوین مصوب کنگره ششم حزب توده ایران در بخش«منشوری برای
وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری» به تفصیل مکانیسمهای عملی
گذر از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی و در بعدهای سیاسی – اقتصادی و
اجتماعی را مورد نظر قرار میدهد.
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