
با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

۱۳۹۵مرداد ۴، ۱۰۰۴شماره 

 
ٔ

هشتم، سال  سی و دومدوره

ارگران ھمه کشور متحد شوید!

 ترور، کودتا و سرکوب!
ِ

ترکیه در چنگال

ها دربارٔه شکسِت برخی تأمل
کودتای نظامی در ترکیه، و حرکت 
دولت اردوغان  به سمت استقرار 
حکومت استبداد دینی برای پایان 

دادن به حیاِت جمهورِی سکوالر

۱۵تیرماه/ ۲۵جهان در شامگاه جمعه 
ژوئیه، در حالتی آمیخته از سردرگمی و 

یی از رخدادهایی بود گِر زنجیرهحیرت، نظاره
که در جریان کودتای نظامی ترکیه در طول 
چند ساعت وضعیت این کشوِر عضو ناتو و 
مدعِی تعلق داشتن به خانواده کشورهای 

های اروپایی را در هم پیچید. گرچه صحنه
ترین کودتای هفته گذشته و کوچک

های لحظه بر صفحهبهجزئیات آن لحظه
شد، تلویزیون به سراسر جهان گزارش می

اما اینکه کودتاچیان که بودند، حامیان 
ها بودند، کودتاچیان در فرامرزی آنان کی

پِی چه هدفی بودند و به چه دلیل شکست 
یی از ابهام فروماند.خوردند؟ در پرده

گونه که در بیانیٔه حزب تودٔه ایران همان
تیرماه نیز تصریح شده است، این ۲۸در روز 

کودتای ماجراجویانه از سوی همٔه نیروهای 
دموکراتیک و مترقی و همچنین از سوی 
طیفی متنوع از نیروهای اپوزیسیون 

های حزب محکوم شده است. بیانیه
کمونیست ترکیه مبنی بر اینکه کودتاگران 

کنندٔه توانند تضمینگاه نمینظامی هیچ

دموکراسی واقعی باشند، روشنگر ماهیت 
کودتا است. در مقالٔه حاضر، سعی شده 

های پوشیدٔه تحوِل اوضاع است برخی جنبه
های در ترکیه که موردتوجه رسانه

اند، اساِس نگرشی به داری نبودهسرمایه
کودتا و شکسِت کودتا قرار گیرد.

آنچه مشخص است این است که، 
کودتایی که در نخستین ساعت اعالم وقوع 
آن منطبق بر الگوهای کودتاهای قرن 

رسید، با نظر میشده بهدهیبیستم سازمان
کم گرفتن نقش و سازمان یافتگی دست

و توسعه" نیروهای وابسته به حزب "عدالت
و ارتباط تنگاتنگ این نیروها با مساجد و 
نیروهای اسالمی واپس گرا در ترکیه و درک 

های مجازی و نکردِن قدرت و تاثیِر رسانه
سرعت قدر که بههای هوشمند، همانتلفن

شکست سرعت هم بهشکل گرفت، به
انجامید. اکنون آشکار است که شکسِت 

یی جدید در کودتای نظامیان آغاِز مرحله
شدٔه رجب طیب اردوغان و طرِح حساب
هدف تصاحب وتوسعٔه او بهحزب عدالت

تسلیم کشاندن رقبای کامل قدرت و به
ناسیونالیست، کمالیست و نظامی او را کلید 
زده است. جالب اینکه، اردوغان و 

های نخست طرفدارانش از همان ساعت

 آزادی 
ِ

 نظری مدعیان
ِ

ابتذال

 قلم و اندیشه، و لجن
ِ

پراکنی

آنان بر ضِد حزب تودۀ ایران

گزارش هیئت سیاسی به سومین پلنوِم کمیتۀ مرکزی 

۱۰تا ۶)               در صفحات جهان(بخش 

   ۱۱ادامه  در صفحه 

 کارگر با 
ٔ
 طبقه

ٔ
مبارزه

سازی، و اهمیِت این خصوصی

 کنونی
ٔ

مبارزه در مرحله

هـای در شرایطی که باوجود سرکوب شدیـد اعـتـراض
پراکندٔه کارگری، طبقٔه کارگر کشورمان با استفاده از تمـام 

یی دلیرانه با تمام مظاهر ویرانگِر ها مبارزهها و امکانروزنه
ســازی، اقـتــصــاد نـولــیــبــرالـی، هــمــچـون خصــوصــی

زدایی در محیط و روابط کار و "آزادسازِی مـزد" را مقررات
 کالنتری، معاون وزیر کار، با تأکـیـد پیش میبه

ً
برد، اخیرا

سـازی بر اینکه "برای تحقق اقتصاد مقاومتی... خصوصی
معنای واقعی در کشور اتفاق بیفتد"، گفـت: "دنـیـا باید به

هاسـت دانسـتـه کـه اقـتـصـاد دولـتـی جـوابـگـو سال
]. با اجـراِی ۹۵ماه فروردین۳۱نیست" [خبرگزاری مهر، 

شده از سـوی نـهـادهـای های اقتصادِی دیکتهسیاست
المللی پول و بانک جـهـانـی در امپریالیستی صندوق بین

نزدیک به سه دهٔه پیش، عالوه بر تـاراِج مـنـابـع مـلـی 
سـازی، کـارگـزاراِن رژیـم کشورمان در لواِی خصـوصـی

ها کـارگـر کشـورمـان را فقیه، میلیونضدمردمی والیت

یورش فیزیکی و قلمـی بـه حـزب تـودۀ ایـران 
یی تازه  نیست. در طول تاریخ هفتادوپنج سالۀ پدیده

خاطر پای فشـردن بـر ها بهایپیکاِر حزب ما، توده
هـای شان، دفاع از حقوق و آزادیمبنای اعتقادی

دموکراتیک، پیکار در راه برقرارِی عدالت اجتماعـی 
تـریـن و تالش در مسیر بـهـبـوِد زنـدگـِی مـحـروم

قشرهای جامعه، درمجموع هـزاران سـال زنـدان 
انـد. هـزاران ناگریز جالی وطن کردهاند، بهکشیده

های واالی مـحـرومـان و بند به آرمانای پایتوده
انـد. های اعدام سپرده شـدهسربلند از آن، به جوخه

حال، در طول این هفتاد و پنج سال، هزاران درعین
ــحــه  صــف
۴ادامه  در صفحه  نــوشـــتـــاِر 

۲ادامه  در صفحه  

سومین پلنوِم کمیتۀ پیام

مرکزی به کارگران و 

زحمتکشان میهن

 استبداد بر پیکر 
ِ

 شالق
ٔ

چاره

کارگران و محرومان کشور، وحدت و 

تشکیالت است!

کارگران مبارز!
تـریـن نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، گـرم

جویانه خـود را بـه شـمـا پـیـکـارگـراِن درودهای رزم
ناپذیر راه سربلندِی میهن، مبارزان نبرد بـرای خستگی

پایان دادن به ظلم، استبداد، فساد و تحقـق آزادی و 
دارد.عدالت اجتماعی، تقدیم می

هـای اخـیـر، زیـر جنبش کارگری کشور، در سـال
هـای سـرکـوبـگـر رژیـم هـای مـداوم ارگـانضربـه
های مخرب نولیبـرالـی و گذاریفقیه و سیاستوالیت

اسـالمـی، ضدکارگرِی مجموعٔه حاکمیت جـمـهـوری
یابی به حقوق صنفی و اش در راه دستدمی از مبارزه

هـای ها، ظلم و محـرومـیـتعدالتیپایان دادن به بی
فرسا، فروننشسته است.طاقت

نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولـت حسـن 
روحانی، در سه ”  تدبیر و امیدِ “ گذرد. دولت روحانی می

ای  در تنها هیچ گام مثبت اسـاسـیسال گذشته، نه
جهت تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان برنـداشـتـه 
است، بلکه وضعیت زحمـتـکـشـان مـیـهـن مـا، در 

رو شـده روبههایی تازههای متفاوت، با دشواریعرصه

۳ادامه  در صفحه  



۱۰۰۴شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۴دوشنبه   ۲

هـا سازِی کارخـانـهکه تجاوز به امواِل زحمتکشان در قالب خصوصیدرحالی
ها گشته اسـت، موجب بیکاری خیِل عظیم کارگران و نابودی امنیِت شغلی آن

سـازی، رژیـم عـلـت خصـوصـیهای پتروشیـمـی بـهو با وصِف ویرانی طرح
سازی منابِع حیاتِی ملی کشورمان مانـنـد فقیه نیِت خصوصیضدمردمی والیت

بـار یی از شـرایـِط اسـفعنوان نمونهنفت، گاز، آب و برق را نیز در سر دارد. به
، مدیرعامل شرکت بـازرگـانـی ۹۵خردادماه ۱۵های کشورمان، روز پتروشیمی

هـای پتروشیمی به خبرگزاری ایرنا گفت: "تا پیش از خصوصی [سازِی] طـرح
پتروشیمی، همه صادرات محصوالت پتروشیمی کشور تحت یک برند انـجـام 

ای و های مـنـطـقـهشد و بر این اساس، ایران قادر به تأثیرگذاری بر قیمتمی
سازی، انسجام این صنـعـت از المللی این محصوالت بود؛ اما با خصوصیبین

هـای پـتـروشـیـمـی رخ داد... بـرخـی بین رفت و رقابت مخرب بین شرکت
های پتروشیمی کشور... برای فروش محصوالت خود و از صحنه خارج شرکت

شدت کاهش ها را در بازارهای منطقه بههای ایرانی، قیمتکردن سایر شرکت
اند که این موضوع عالوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، سبـب وضـع داده

 قوانین ضد دامپینگ [بازارشکنی] توسط سایر دولت
ً
ها شـده اسـت." اخـیـرا

مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گفت: "زمانـی شعری مقدم، نایب رئیس هیئت
میلیون دالری این صنعت تحت عنوان یک بـرنـد اعـتـبـار جـذب ۲۰فروش 
های پتروشیمی تواِن تضـمـیـن خارجی بود. ... خصوصی شدن شرکتسرمایه

]. بـرای حـِل ۹۵ماه اردیبهشت۴سرمایه را از این بخش گرفته است" [ایسنا، 
مرکزی و یا توانیم از بانکاین معضل رژیم نیز، شعری مقدم پیشنهاد کرد: "می

وزارت اقتصاد و امور دارایی بخواهیم که برای دریافت سرمـایـه و فـایـنـانـس 
هـای مـوردنـیـاز را بـدهـنـد." هـای کشـور تضـمـیـنخارجی به پتروشیمـی

دیگر، استفادٔه دوباره از منابـع مـالـی مـردم بـرای حـِل "مشـکـِل" عبارتبه
بـار کـارگـران شـاغـل در یـی از شـرایـط اسـفعنوان نمـونـهسوداگران. به

یـی بـه اسـحـاق اکریل اصفهان در نـامـهها، کارگران کارخانه پلیپتروشیمی
افـتـاده" جهانگیری، معاون اول روحانی،  با اعتراض به "سه ماه حقوق عـقـب

سازِی کارخانه عـنـوان کـردنـد، کـه شان، "ریشٔه مشکالت" خود را خصوصی
صـورت صورت مستقیم و هـزاران نـفـر را بـههزار نفر را به۲"اشتغاِل حدود 

]. ۹۵تیرماه ۸غیرمستقیم به خطر انداخته است" [ایلنا، 
 رژیم والیت

ً
فقیه یورشی وسیع به منافع طبقاتـی کـارگـران در قـالـِب اخیرا

اصطالح "اصالح" دوبارٔه قانون کار را پیشنهاد داده است. طرح پیشنـهـادی به
جدید رژیم برای "اصالح" قانون کار، عالوه بـر احـیـای طـرح ضـدانسـانـی 
"استادشاگردی"، "عدم تبعیت از قواعد قانونی مربوط به اخراج و فسخ قـرارداد 
کار، تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، محاسبه مزایای شغـلـی و سـنـوات 

دهـد های کوچک نیز گسـتـرش مـیپایان کار" را به کارگران شاغل در کارگاه
درصد از اشـتـغـال کشـور در ۸۵]. با تأکید بر "استقرار ۹۵تیرماه ۲۱[ایلنا، 

 عیسی منصوری، معاون وزیر کار، "نکتٔه مورداشـارٔه بنگاه
ً
های کوچک"، اخیرا

ـرد" دانسـت اقتصاد مقاومتی [را]، هدف گرفتن اشتغال غیر کارخانه
ُ

ای و خ
فقیه احتـرامـی ]. گرچه رژیم ضدمردمی والیت۹۵تیرماه ۲۳[خبرگزاری مهر، 

گذارد، ولی بـرای اجـرای "اقـتـصـاد به مواِد درج شده در قانون کار خود نمی
فقیه و جذِب سرمایٔه انحصاراِت امپریالیستی، کـارگـزاران رژیـم مقاومتِی" ولی

درصد نیروِی کار کشور را ۸۵نیِت حذف تمام موارد حمایتی ذکرشده در باال از 
 رئیس کانون عالی انـجـمـن۹۵تیرماه ۲۷در ذهن دارند. البته روز 

ً
هـای ، فعال
ساخته و نمایندگـان های حکومتصنفی کارگران از مخالفت نمایندگان تشکل

های زیـر پـنـج عالی کار با "تصویِب موضوع خروج کارگاهکارفرمایی در شورای
نفر از شمولیت قانون کار" به ایسنا خبـر داد و افـزود: "اگـر ایـن مـوضـوع 

رسید مشکالتی را در وضعیت کار، حقوق و مزایا، ساعات کـار و تصویب میبه
ومـرج دلیل و هـرجهای بیبگیرِی کارگران شاهد بودیم و اخراجبیمه و حداقل

گرفت."در بازار کار شکل می
 وزیر کاِر ، علی ربیعی، برنامٔه "اشتغاِل فـراگـیـر فـقـرزدا"ِی درحالی

ً
که اخیرا

درصـد" اعـالم کـرده ۶یا ۵رژیم در سال جاری را "مبتنی بر رشد اقتصادی 
، ایلنا "از تعطیلـی گسـتـرده ۱۳۹۴تیرماه ۲۷]، روز ۹۵تیرماه ۲۴است [ایرنا، 

گزارش داد و افزود:  "«آبادشمس“واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی 
واحدهای تـولـیـدی و ۸۰۰آباد بیش از سه هزار و "در شهرک صنعتی شمس

اکنون فعالیت حـدود دو شده، همصنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام
شان بـیـکـار واحدهای صنعتی این شهرک متوقف شده و کارگران۶۰۰هزار و 

۴۰تـا ۲۰مانده نیز هم اکنون با ظرفیـت اند. ... فعالیت واحدهای باقیشده
ها با چندماه معوقات مزدی در آسـتـانـه شود و کارگران آندرصدی انجام می

]. گزارش ایـلـنـا، افـزایـش هـزیـنـٔه ۹۵تیرماه ۲۷بیکاری قرار دارند" [ایلنا، 
های صنعتی" بعد از های انرژی واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک"حامل

های دولتی ها"، و بدهی مالی زیاد به "ارگاناجراِی "قانون هدفمندسازی یارانه

فـقـر و پـنـجـم خـطاند؛ و با کاستن حداقِل مزد به یکصف بیکاران افزودهبه
ها کارگر شاغل دیگر را در شـرایـِط زدایی در محیط و روابط کار، میلیونمقررات

اند. بـرای جـذب ترین امنیت شغلی قرار دادهاسفناک معیشتی و بدون کوچک
داری جـهـانـی های امپریالیستی و پیوند دادن اقتصاِد کشور با سرمایـهسرمایه

اصطالح "اصـالِح" دوبـارٔه جهِت تضمین بقای "نظام"، کارگزاراِن رژیم نیِت به
هایی دیـگـر را قانون کار و یورشی بسیار وسیع به منافع و حقوق کارگران به راه

َسـری 
َ
نیز در سر دارند. یورشی به منافع طبقاتی کارگران در قالب طرِح جدید "ت

هـای کـوچـک" و [سرایت دادن] معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به کـارگـاه
یـی بـه سابقه بوده است. اشـارهتوان گفت بیجرئت میهای دیگر، که بهطرح

دانیم.سازی را الزم میهای خصوصیعواقب ویرانگر اجراِی سیاست
ه ماه مطالبات مزدی، 

ُ
کـارگـر ۲۸حدود یک ماه پیش، "در پی عدم پرداخت ن
]. مـتـعـاقـِب ۹۵خـردادمـاه ۲۳کارخانه فوالد زاگرس" به تهران آمدند [ایلنا، 

نفر از کارگران کارخانـه در ۲۰۰سازی کارخانه فوالد زاگرس و اخراج خصوصی
هـا" و منظور انجام امور جاری و حفظ و حـراسـت از دارایـی، "به۱۳۹۲سال 

کارگیری و پرداخت حقوق داران خصوصی متعهد به بهای، سهاممطابق مصوبه
کارگر "جهت پیگـیـری مـطـالـبـات ۲۸کارگر شده بودند. این ۲۸و مزایای این 

، بدون پرداخت ۹۵تیرماه ۱۹خود" سال پیش نیز به تهران آمده بودند، ولی روز 
کارگـر ۲۸معوقات مزدی، ایلنا از صادر شدِن "حکم پایان کار" برای یازده تن از 

انـد." خبر داد و نوشت: "تاکنون سهامداران از اجرای این مصوبه طـفـره رفـتـه
خاطر جلوگیری از تـعـطـیـل یی به مبارزٔه کارگران کارخانٔه فوالِد زاگرس بهاشاره

دانـیـم. شدن کارخانه و از دست دادن شغل و منبع معیشِت خـود را الزم مـی
های فراوان کارگران در مقابل اداره کـار شـهـرسـتـان قـروه و عالوه بر تجمع

های ایلنا، با وصف عدم دریافت هشـت استانداری شهر سنندج، بنا بر گزارش
اسـفـنـدمـاه ۲۵های ]، در تاریخ۱۳۹۲اسفندماه ۲۵ماه از حقوق خود [ایلنا، 

، برای پیگیری مطالبـات ۱۳۹۳مردادماه ۱۸، و ۱۳۹۳ماه فروردین۲۰، ۱۳۹۲
۲۷۴داران خصوصی، از کل خود و جلوگیری از انحالل کارخانه از سوی سهام

نفر از کارگران بـرای چـنـد روز ۱۸۰تا ۱۰۰کارگر فوالد زاگرس، هر دفعه بین 
متوالی از کردستان به تهران آمدند و مقابل وزارت کـار، سـاخـتـمـان ریـاسـت 

هـا را در های اعتراضی برپا کردند. کـارگـران شـبجمهوری و مجلس تجمع
کردند و حتی تعهدی نیز از مجلس سرسپردگان زهرا سپری میگورستان بهشت

کار کارگران نیز گرفتند. روز داشتِن کارخانه و ادامه بهبه والیت مبنی بر باز نگاه
هـای ، ایلنا نوشت: "مقاومت غیرمنطقی در مقابل خواستـه۱۳۹۲مردادماه ۲۱

کـارگـر ۲۳۵دهد قصد کارفرمایـان اخـراج خوبی نشان میقانونی کارگران به
هکـتـار، ۱۰۰است. ... این کارخانه در استان کردستان... با زمینی به مساحت 

هـای یی از عاقبت کارگراِن کارخانهارزش مالکیتی بسیار باالیی دارد." این نمونه
داری تجاری و بـورژوازی بـوروکـراتـیـک سرمایهخصوصی شده در رژیِم کالن

فقیه است.انگلی والیت
 علی طیبدر واکنش به مبارزٔه گسترده کارگران با خصوصی

ً
نیا، سازی، اخیرا
هـای دولـتـی وزیر اقتصاد رژیم، گفت: "تبلیغات منفی دربارٔه واگذاری شرکـت

هـای گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمـیـنـٔه سـیـاسـتموجب شکل
رغم تجاوزاِت ]. ولی به۹۵ماه اردیبهشت۱۱سازی شده است" [ایرنا، خصوصی

هـا انـدوخـتـٔه گسترده رژیم به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی، با دهـه
توجهی در مـقـابـل سـوداگـری کارگران، سازمان تأمین اجتماعی رقیِب قابل

فقیه کارگزاران رژیم و انحصاراِت فراملی است، و مسئولیِن رژیم ضدملی والیت
، بعد از نیِت از میان برداشتن این رقیب به راه

ً
های مختلف را در سر دارند. مثال

نژاد به منـابـِع مـالـی تجاوزاِت وسیِع کارگزاران رژیم در دولِت ضد ملی احمدی
کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، که سید تقی نوربخش، مدیرعامل فـعـلـی 
سازمان تأمین اجتماعی آن را "زلزلٔه هشت ریشتری سازمان تأمین اجتـمـاعـی 

]، و همـچـنـیـن تـجـاوِز ۹۵تیرماه ۲۷های نهم و دهم" خواند [ایرنا، در دولت
گستردٔه دولِت "تدبیر و امید" به منابِع مالی سازمان تأمین اجـتـمـاعـی جـهـِت 

گفتٔه وزیر کار ربیعی: "وزارت رفـاه اجرای "طرح تحوِل سالمِت" رژیم ـ که بنا به
[با اندوختٔه کارگران در سازمان تأمین اجتماعی] باِر طرح تحـول سـالمـت را 

۴۰] ـ با تأکید روِی "سـرمـایـٔه ۹۵تیرماه ۲۷گمنامانه بر دوش کشید" [ایسنا، 
گذاری تأمین اجتماعـی]" و اعـالم هزار میلیارد تومانی شستا [شرکت سرمایه

ای در تأمین اجتماعی های جدی ازنظر بودجهسال آینده تنش۱۵اینکه "ظرف 
 رئیس مجلِس رژیم، الریجانی، گفت: "متأسفانه هیـچ 

ً
ایجاد خواهد شد"، اخیرا

های رشد اقـتـصـادی در حلتوجهی ندارد... یکی از راهبنگاه دولتی سود قابل
تیـرمـاه ۲۳های دولتی به بخش خصوصی است" [ایلنا، کشور واگذاری شرکت

۹۵.[
۳ادامه  در صفحۀ 

ادامه مبارزۀ طبقۀ کارگر ...



۱۰۰۴شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۴دوشنبه    ۳

عـنـوان دلـیـل همانند اداره برق و گاز" را بـه
هــا بــرشــمــرد. تــعــطــیــل شــدن کــارخــانــه

دیگر، طرح جدیِد رژیم برای "اصالح" عبارتبه
هـای قانون کار نـیـز ادامـٔه هـمـان بـرنـامـه

اقتصادِی ویرانـگـر رژیـم بـرای "آزادسـازی" 
اسارت کشیـدن کـارگـران اسـت. اقتصاد و به

براِی گسترش "مناطق آزاد تـجـاری و ویـژه 
هـا اقتصادی"، یعنـی مـنـاطـقـی کـه در آن

کند، در روزهای کشی از کارگران بیداد میبهره
۷فوریتی بودن" و "ایجاد اخیر، مجلس با "یک

منطقه ویـژه ۱۲منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 
اقتصادی جدید" حسن روحانی موافقت کرد، و 
با این یورِش ضـدمـردمـی رژیـم بـه حـقـوق 

 قانون کار از 
ً
منطقه تجـاری ۷کارگران، "عمال

منطقه ویژه اقـتـصـادی خـارج ۱۲صنعتی و 
]. سید تـقـی ۹۵تیرماه ۲۸خواهد شد" [ایلنا، 

نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، 
 اعالم کرد: "تعداد مشـاغـل سـخـت و 

ً
اخیرا
شـغـل ۱۳شغل به ۲۰۰آور از یک هزار و زیان

]، و ۹۵تیرمـاه ۲۷کاهش یافته است" [ایرنا، 
تن، معاون روابـط کـار وزارت سیدحسن هفده

کار، نیز گفت: "سیستم جدیـد بـازرسـی کـار، 
مدل خودبازرسِی درون [کارگاهی] و امـحـای 

هـای آور را ازجمله برنامهمشاغل سخت و زیان
این وزارتخانه" برای "توانمندسازی نیروِی کـار" 

ــا،  ــرن ــیــرمــاه ۲۷عــنــوان کــرد [ای ]. ۹۵ت
دیگر، با ایجاد جو امـنـیـتـی، شـالق عبارتبه

هـای کـارگـیـری رهـبـران تشـکـلزدن، و به
فـقـیـه ساخته، رژیم ضدمردمی والیتحکومت

نیِت ارائٔه کارگرانی مطیع و ارزان به انحصارات 
امپریالیستی را درنظر دارد. در چنین شرایطـی 

در رابطه با استیضاح پایهای بیو در فضاسازی
؛ ایـلـنـا، ۹۵تیرماه ۲۷وزیر کار، ربیعی [ایرنا، 

 رهـبـراِن تشـکـل۹۵تیرماه ۲۳
ً
هـای ]، اخیرا

ساخته نمایشی کریه در تـمـجـیـِد از حکومت
عـنـوان راه انداختند. بـهوزیرِکاِر امنیتی رژیم به

نمونه، در رابطه بـا "اسـتـیـضـاح" وزیـر کـار، 
دبیرخانه کارگر مناطق شمال کشور، "انتخـاب 
وزیر کار از میان کارگران [را]، مصداق تـوجـه 

]؛ ۹۵تیرماه ۲۳به فرهنگ کار" دانست [ایلنا، 
هـای مدیره کانون عالی انـجـمـنرئیس هیئت

صنفی نیز گفت: "با روی کار آمدن وزیـری از 
جنس کارگران امیدها به بـهـبـود مـعـیـشـت 

تیرمـاه ۲۳کارگران افزایش یافته است" [ایلنا، 
که "الیحه ششم توسعه" از پایـه ]؛ و درحالی۹۵

و ُبن ضـدکـارگـری اسـت و خـود وزیـِر کـار 
درصد باِر مالی طرح تـحـول را ۷۵گوید: "می

ها [اندوختٔه کارگران در سازمان تـأمـیـن بیمه
]۹۵تیرماه ۲۷اجتماعی] تقبل کردند" [ایسنا، 

مـدیـره کـانـون هـمـاهـنـگـی ، عضو هیئـت
شوراهای اسالمی کار استان تهران گـامـی از 
این نیز فراتر گذاشـتـه و "حـذِف مـواد مـورد 
مناقشٔه کارگران و دولـت در الیـحـه شـشـم 
توسعه و مقاومت در ادغـاِم درمـان سـازمـان 
تأمین اجتماعـی در وزارت بـهـداشـت را از 

۲۶اقدامات مثبت ربیعـی دانسـت" [ایـلـنـا، 
].۹۵تیرماه 

ادامه مبارزۀ طبقۀ کارگر ... ادامه پیام سومین پلنوم کمیتۀ مرکزی ...

هـای نامٔه برجام با آمریکا و کشورهای اروپایی ـ که بر اساس آن بخـشـی از تـحـریـماست. باوجود امضای توافق
اقتصادِی ایران برداشته شده است ـ  هنوز هیچ نشانی از بهبوِد وضع اقتصادی و یا تـوجـِه دولـت و حـاکـمـیـت 

خـورد. چشم نمیخصوص کارگران و زحمتکشان، بهاسالمی به وضعیت وخیم معیشت مردم محروم، بهجمهوری
، نمونٔه دیـگـری از ۱۳۹۵هزار تومان در سال ۸۱۱عالی کار به تعیین دستمزد غیرعادالنٔه ماهیانه تصمیم شورای

بابت انجام ۱۳۹۵های دولت در جهت آزادسازِی دستمزدها در دوران پسابرجام بود. دستمزدی که در سال برنامه
تومان خواهد بـود. در مـورد دیـگـر ۶۸۰هزار و ۸۱۱یک ماه کار به هر کارگر باید پرداخت شود حداقل در حدود 

عالی کار هیچ تغییری نسبت به مصوبٔه سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند حِق ُبـن مزایای کارگران نیز شورای
هزار تومان در ماه بـاقـی خـواهـد مـانـد. ۳۰هزار تومان و ۱۱۰های ترتیب همان مبلغو پایٔه سنواتی کارگران، به

فقر در ایران طفره رفته است، اما بنا بر ارزیابِی فقیه در زمینٔه دقیق کردِن خطهای اخیر رژیم والیتاگرچه در سال
معناِی هزار تومان به۷۰۰میلیون و ۲ای کمتر از شهرها با درآمِد ماهیانهنظران اقتصادی، زندگی در کالنصاحب

۲ای کمتر از مرکزی، خانوارهای با درآمِد ماهیانهزندگی در زیِر خِط فقر بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک
 دچار چالش۶۱۶میلیون و 

ً
معـنـای قـرار های معیشتی جدی خواهند بود که در واقعیت امر، بههزار تومان، قطعا

فقر است.گفتن در خِط 
های اعتراضِی کارگران در سراسر کشور، ازجمله اعتراض به تعطیل شدِن واحدهای تـولـیـدی، گستزش حرکت

تعویق افتاده، اعتراض به افزایِش چشمگیر قراردادهای موقت و همچنین اعتراض به اعتراض به دستمزدهای به
هایی آشکار از رو به افزایش بودِن پیکار طبقه کارگر ایران در مقابله با های رژیم برای تغییِر قانون کار، نمونهتالش

هاست بر این نکتٔه مهم تأکید ورزیده اسـت کـه:حـاکـمـیـِت دارِی حاکم بر ایران است. حزب ما سالرژیم سرمایه
دارِی بوروکراتیـک دارِی تجاری و سرمایهسرمایهشدٔه آن، نمایندگان کالنهای برگماردهاسالمی و دولتجمهوری

ناپذیر با منافع طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن قرار دارد. بر ها در تضادی آشتیروی، منافع آناند، ازاینایران
، بـا مـبـارزٔه های صنفی طبقٔه کارگر و بهبوِد وضعیت معیشـتـی آناین اساس، مبارزه برای دستیابی به خواست

ناپذیر دارد. بنابراین، گسترِش مبارزه در راِه برپایی سندیکاهای مستقِل کارگری طبقاتی در جامعٔه ما پیوندی جدایی
چـالـش طـلـیـدن یابندٔه طبقٔه کارگر در سراسر کشور، گامی مهـم در بـهدهِی مبارزات پراکنده اما رشدو سازمان

های حاکمیت کنونی و حرکت کردن در مسیر دستیابی به حقوق کارگران و زحمتکشـان اسـت. تشـدیـد سیاست
ای کـه بـه فشارهای سرکوبگرانٔه دستگاه قضایی ـ امنیتی رژیم بر کارگران، زحمتکشان، جوانان و فعاالن سیاسی

های سرکوبگِر حکومتی در های عمیق دستگاهاند، از نگرانیمان معترضادامٔه حاکمیت استبداِد مطلق در میهن
ها بر ضد شان دربارٔه رشد دوبارٔه جنبش اعتراضی تودهبرابر رشِد فزایندٔه نارضایتی اکثر مردم و همچنین از نگرانی

اندیش و ظالم حاکم بر قـؤه قضـائـیـٔه رژیـم کند. برخورد ضد بشری مسئوالن تاریکفقیه حکایت میرژیم والیت
و محکوم کردن شماری از کارگـران مـعـتـرض بـه “  درهآق” فقیه با حرکت اعتراضی کارگران معدن طالی والیت

 کارگرستیِز حکومتی است که زیر خوردِن ده
ً
ها ضربٔه شالق و اجرای این احکام ضدانسانی، نشانگر ماهیت عمیقا

بـنـدد. شالِق استبداد، محرومیت و فـقـر مـیمان را بهشعارهای دفاع از محرومان، کارگران و زحمتکشان میهن
نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، ضمن محکوم کردِن این رفتـار ضـدانسـانـِی قـؤه قضـائـیـٔه حـکـومـت 

اسالمی نسبت به کارگران و زحمتکشان، معتقد است که چنین رفتاری از سوی دستگاه قضـایـی رژیـم جمهوری
رهبری و سپاه پاسداران و که این دستگاه، غارتگران و راهزنان اقتصادی وابسته بهزند فقیه درحالی سر میوالیت

دهد. عـالوه قرار داده و قرار می“  نظام نمونه” کنندگان به حقوق مردم را زیر چتر حمایِت قضایی همچنین تعرض
 ارتجاعی و ضدمردمی حکومتی است که ادامٔه حاکمـیـت آن بر این، چنین عملکردی نشان

ً
دهندٔه ماهیت عمیقا

هـای ها و سرکوب خشن حـقـوق و آزادیهای زمانی مختلف همراه بوده است با ادامٔه تعرضهمواره و در مقطع
مردم ما.

 زائـیـدٔه ادامـٔه سـیـاسـتادامٔه بحران اجتماعی ـ اقتصادِی رژیم والیت
ً
هـای کـالن فقیه، که آن را باید اساسا

 کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسـیـار دانست، و تشدید نارضایِی میلیوناقتصادینولیبرالی 
ً
ها تن خصوصا

رانـد. های جدید اجـتـمـاعـی مـیبرند، جامعٔه ما را به سمت التهاب و تنشسر میدشواری از فقر و محرومیت به
قصد مهاِر انزجار مردم از ادامٔه حـاکـمـیـت گری و مستولی کردن جو خفقان بر فضای حیات اجتماعی بهسرکوب

اند.آن معترفارتجاع است، انزجاری که سران رژیم هم این روزها به
های پراکـنـدٔه مـردم، دهِی اعتراضهای اجتماعی، با اتحاِد عمل و تالش در راه سازمانبا بسیج کردن گردان

های موجود جامعه، هموار ساخت. جـنـبـش ای سراسری، بر پایٔه امکانباید راه را برای بازسازی جنبش اعتراضی
وجود نخواهد آمد.خود بهخودیقدرتمند و فراگیر مردمی، به

ترین گردان اجتماعِی خواهان تغییرهای اساسی، پایدار و دمـوکـراتـیـک در طبقٔه کارگر ایران، در مقام رزمنده
های ضدمردمی و کارگرستیزانـٔه منظور مقابله با سیاستیافتگی صنفی ـ سیاسی بهمیهن ما، جز تشکل و سازمان

یافتن طبقٔه کارگر در سندیکاهای مستقِل کـارگـری، و فقیه راِه دیگری پیِش روی ندارد. بدون سازمانرژیم والیت
اسـالمـی، های حاکمیت جـمـهـوریچالش کشیدن سیاستها برای بهیافتٔه این تشکلحرکت منسجم و سازمان

های طبقه کارگر ایران تن دردهد. حزب تـودٔه ایـران، توان انتظار داشت که رژیم از سِر خیرخواهی به خواستنمی
حزب طبقٔه کارگر ایران، در طول هفتادوپنج سال نبرِد پیگیر، در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن مـا 

تـوان بـا این پیکار ادامه خواهد داد. باید و مـیرزمیده است و همچنان در کنار کارگران و محرومان کشورمان به
ای همچون جنبش زنان و جوانان و دانشجویـان، های اجتماعیتالِش مشترک، هماهنگ و متحد با دیگر گردان

کالم: چارٔه شالق استبداد بـر پـیـکـر کـارگـران و نشینی واداشت. در یکفقیه را به عقبستیز والیترژیم مردم
محرومان کشور و جنبش کارگری، وحدت و تشکیالت است!

۱۳۹۵نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران تیرماه 
۱۲ادامه  در صفحۀ 



۱۰۰۴شمارۀ 

خصوص از سوی آنانی که مدعِی آزادی قلم و هایی از عرف نزاکِت قلمی ـ بهنکردِن حداقل
دهد. نویسندۀ مقاله، مصاحبـۀ "مـحـمـدعـلـی دست میبرانگیزی بهاند ـ نمونٔه تأملاندیشه

هـای پایٔه از قبیل: تماسعمویی"، عضو سابق رهبری حزب تودۀ ایران،  و تکرار مدعیاِت بی
های اطـالعـاتـی حـکـومـت ، همکاری با دستگاهنزدیک با دستگاه های جاسوسی شوروی

جمهوری اسالمی، و دادِن اطالعات دربارٔه "بهزاد نبوی"، سازمـان مـجـاهـدیـن انـقـالب 
هیچ پایه ها، را زمینه و بهانٔه چاِپ مطلبی قرار داده است که اسالمی، گروه فرقان، و جز این

توان برای آن تصور کرد، و در بـهـتـریـن حـالـت، لحاظ نظری و سیاسی نمیای بهمنطقی
نامٔه آدمی عصبی بر ضِد حزب تودۀ ایران دانست. توان آن را فحشمی

آوریم:  اش را در زیر میبرخی اظهار نظرهای "ف.م.سخن" در مقاله
"اما این حزب، حزب تودٔه مردم نبود، بلکه حزب رهبرانی بود کـه بـا تـمـام وجـود روس 

بودند."
 نفع مادی و مالی نـبـود مـی ای"آن ها [توده

ً
ها] از این طرفداری، نفع شخصی که الزاما

بود."“رفیقانه“ها در مقابل این لطف و محبت شان منفعت رساندن به روسبردند، و آرزوی
ای امیدوار بودند که خائن نه خوِد حزب، بلکه وابستگاِن فرقه [فرقٔه دمـکـرات "زمانی عده

آذربایجان] در شوروی باشند که بیشتر از آن که ایرانی باشند، روس یا آذربایجـانـِی شـوروی 
بودند."

ی درخشـان کـه از ی ایران را با آن همه چهره"از این پس می توان و می باید، حزب توده
بطن آن بیرون آمدند و ستارگانی که با نام این حزب به ابدیت پیوستند، حزب آدمکش و آدم 

ی ایران نامید."فروش توده
نکتٔه جالب اینکه، در گزارش هیئت سیاسی به سومین نشسِت کمیتۀ مرکـزی حـزب در 

ها به حزب تـودۀ ایـران از سـوی رژیـم و ، با اشاره به شدت پیدا کردِن حمله۱۳۹۵تیرماه 
هـای گـوِن ارگـانهای مداوم، گستـرده و گـونـهوابستگاِن آن، از جمله آمده است: "حمله

، که در چند سال اخـیـر “ نامۀ مردم” امنیتی ـ تبلیغاتِی رژیم به حزب و ارگان مرکزِی آن یعنی 
گشاِی حـزب در ها افزوده شده است، نشانگِر تأثیر معنوی گستردۀ نظرهای راهبر شدِت آن

انـد کـه در سـال طلبی کشور است. رفقا مطلعخواهی و اصالحمسیِر حرکت جنبش آزادی
گذشته، خبرگزاری فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ــ کـارزاِر گسـتـردٔه جـنـگ روانـی ـ 

ای تازه بر ضِد حزب تودٔه ایران آغاز کرد که نخستین مرحلٔه این یورِش تازه، انـتـشـار تبلیغاتی
بود. مناسبِت انتـشـاِر ایـن “  پروندٔه ویژٔه مرِگ یک ایدئولوژی” داری زیر عنوان: مطلب دنباله

بـود. ایـن “  انـحـالِل حـزب” ودومین سالگرِد ناخجستٔه اعالم پاورقِی خبرگزاری سپاه، سی
ضربٔه اطالعاِت سپاه به شعبٔه سیاسی ک.گ.ب ” ای همچون: پاورقی، زیِر تیترهای فرعی

هـا، مـنـتـشـر ، و جز این“ ها در ایرانهزارنفری روس۱۰فروپاشِی ستون پنجم ” ، “ در ایران
دار، همچنان که برگزارِی شوهای تـلـویـزیـونـی بـا شد. هدف اساسِی این سریال دنبالهمی

نـمـایـش فقیه رژیم دیگربار باکیفیت فنِی بهتر بـهفرمان ولیشرکِت قربانیاِن شکنجه ـ که به
گذاشته شد ـ اثبات کردِن وابستگِی حزب تودٔه ایران به اتحاد شوروی و تالِش حـزب بـرای 

رقـدرت نشـان دادِن اسالمی، و درعینعلیه رژیم جمهوری“  کودتا” دهِی سازمان
َ

ـد
َ
حال، ق

هـای عـمـدٔه ایـن پـاورقـِی دستگاه اطالعاتی سپاه در نابودِی حزب تودٔه ایران بود. بخـش
رهات نظریه

ُ
هـای پردازان سپاه در ارتباط بـا آن، بـر اسـاس نـوشـتـهخبرگزاری فارس و ت

های امنیتی رژیم ــ تـدویـن محمدمهدی پرتوی ـ عضو سابق حزب و همکار کنونی دستگاه
شده بود." 

بر این نکتۀ مهم نیز تأکید کرد که: "در پِی این سریال امنیتی بـود کـه ۹۵نشسِت تیرماه 
، بـا نشـان دادن ۱۳۹۴تیرمـاه ۲۰ای، رهبر رژیم، در دیدارش با دانشجویان، علی خامنه

ای و چپ در کشور، با حمله بـه مـارکسـیـسـم، های تودههراس عمیق خود از نفوذ اندیشه
ام در دانشگاه ما یک جریانهایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوبـاره زنـده من شنیده” گفت: 

درد کنند، منتها این، دمیدن در کورٔه خاموش است، این نقش بر آب زدن است؛ دیگر بـهمی
عا و با آنخورد. با آننمی

ّ
همه قربانی گرفتن و مانند ایـنـهـا، همه سروصدا و آنهمه اّدعامد

بـار های کمونیستی دنیا بعد از شصت سال، هفتاد سال، جز افتضاح، چیز دیگـری بـهنظام
شان هم ثـابـت شـد؛ نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدی

دانند خوبی میای و رهبران رژیم بهجالب اینجاست که خامنه” بنابراین، آن دیگر برنمیگردد.
های مارکسیستی، با حیات و پیکار حزب تودٔه ایران ارتباطی گیرِی دوبارٔه اندیشهکه این نضج

کند تا در ادامٔه همین سخنان، با حـمـلـه بـه انکارناپذیر دارد. بنابراین، رهبر رژیم تالش می
هایی که عضو حزب توده بودند و همان” کند: اعتبار جلوه دهد و اضافه میحزب ما آن را بی

در همین ...“   اسالمی. بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری
های تلویزیونی قربانیان شکنجه را، یـعـنـی ای دستوِر پخش مجدد اعترافسخنرانی، خامنه

باختٔه حزب ما را، از صداوسیمای ارتجاع صادر کرد. ما شکی نداریم کـه ارگـان رهبراِن جان
هـای خـود های حزب از همٔه توان و امـکـانامنیتِی رژیم برای ضربه زدن به ادامٔه فعالیت

].۱۳۹۵تیرماه ۲۱، ۱۰۰۳گیری خواهند کرد" [به نقل از "نامۀ مردم"، شمارۀ بهره
های امنیتی رژیم والیـت فـقـیـه البته این تنها حزب تودٔه ایران نبوده و نیست که دستگاه

اند، بلکه این برنامٔه هدفمند و جـنـگ روانـی ـ کرده“  تاریخ نویسی” برای آن سند سازی و 
تبلیغاتی کم و بیش دامِن همه نیروهایی را که درگیر 

اند و هستـنـد را گـرفـتـه نبرد با استبداد حاکم بوده

  ۱۳۹۵مردادماه ۴دوشنبه    ۴

های ساختگی بـر ضـِد حـزب مـا دروغ، تحریِف تاریخ و اتهام
منتشر شده است. 

ای که محصول حاکـمـیـت ماندگِی فرهنگی ـ سیاسیواپس
سـتـیـز بـوده اسـت، فـرهـنـگ های استبدادی و مـردمرژیم

ای را در کشور ما اشاعه کرده و دامن زده است کـه در سیاسی
جـای نـقـِد گراِن اجتماعـی بـهها و کنشها، سازمانآن حزب

هـا و ها، آرا و نظرات مـخـالـف بـا سـیـاسـتخالق سیاست
انـد. زنی و اهانت پرداخـتـهگویی، اتهامشان، به درشتنظرهای

فرهنگی و نیـز اخـالقـی، در کناِر این ضعف و نقِص اجتماعی
های دیـکـتـاتـوری و های امنیتی رژیمکارزار تبلیغاتِی دستگاه

شان در کشورهای امپریالیستی بر ضـِد حـزب تـودۀ همکاران
یی بـه کند که اشارههایی معین را دنبال کرده و میایران، هدف

ها، هرچند گذرا، ضروری است. در دوران پس از کـودتـای آن
، و درحـالـی کـه مـیـهـن مـا زیـر ۱۳۳۲مرداد ۲۸آمریکایِی 

های حکومتی پلیسی ـ امنیتی و وابسـتـه بـه آمـریـکـا چکمه
ها نشریـه های تبلیغاتی ساواِک شاه دهشد، دستگاهکوبیده می

و کتاب دربارۀ  "تاریخ حزب" و "سیر کمونیسم" در ایران منتشـر 
کرد. هدِف عمدٔه نشر این نوشتارها و نیز تبلیغات ساواک اثباِت 
"خائن بودن" و "وابسته بودِن" حزب تـودٔه ایـران بـود. در آن 

هـاِی اکنون، با استـفـادٔه ابـزاری از وازدهدوران نیز چون هم
های شکنجه، اعتبار و شأِن تاریخی، سیاسی و قربانیان کارگاه

شد بدین چالش کشیده میسیاسی و نظری حزب تودۀ ایران به
قصد که رژیِم کودتایی و پلیسی شاه بیشتر دوام کند.  

شکسِت این سنخ نشِر کتاب و نشریه و تبلیِغ امنیـتـی رژیـم 
سال استبداد ورزی، با پیروزِی انقالب بهمن، ۲۵شاه در طول 

هـا و ایسرنگونِی حکومت پادشاهی در ایران و سربلندِی توده
ها سـال دلیل پای فشردن بر اعتقادشان دهرهبران حزب که به

ها تحمل کرده بودند ثبِت تاریخ شد. ایـن امـر زندان و شکنجه
توانست خشِم نیروهـای ارتـجـاعـی و امـپـریـالـیـسـتـِی نمی

خورده از انقالب و نگران از تـأثـیـِر گسـتـردۀ مـعـنـوی ضربه
ثمر رساندِن انقالب برنانگیزد. ها در بهایتوده

بیهوده نبود که از همان فرداِی پـیـروزی انـقـالب، کـارزار 
مـنـظـوِر ستیزی از سوی نیروهای ارتجاعی بـهایگستردٔه توده

متوقف کردن روند ژرفِش انقالب و جلوگیری از اتحـاِد عـمـل 
خواه آغاز شد که تا امروز هم با همـان نیروهای مترقی و آزادی

های امـنـیـتـی رژیـم شدت ادامه داشته است. یورِش دستگاه
و    ۶۱مـاه جمهوری اسالمی به حزب تودٔه ایران، در بـهـمـن

دهی شده بود و بـه دسـتـگـیـری، سازمان  ۶۲ماه اردیبهشت
ای انجامید، در جـهـت انـجـام شکنجه و اعدام هزاران توده

"وظیفٔه تاریخِی" نابود کـردِن حـزب تـودۀ ایـران ــ"وظـیـفـٔه 
ای که رژیم شاه در انجام آن ناکام مانده بود ـ و نـیـز تاریخی"

طور که امروز سران رژیم والیی هم به آن مـعـتـرفـنـد، همان
ها و خطرهایی بـود سبِب اعتبار روزافزون حزب در میان تودهبه

های حزب تثبیت و دوام حیاِت ارتـجـاع را که بر اثِر روشنگری
کرد. برگزار کردن شوهای اشمئزازآور و ضِد انسانی با تهدید می

هـا از صـدا و سـیـمـای قربانیان شکنجه و نمایش دادن آن
 به

ً
خاطر نبودِن هیچ سند معتبـری در جمهوری اسالمی اتفاقا

اثباِت ادعاِی "جاسوسی" و "وابستگـِی" حـزب بـه شـوروی و 
گـردانـی شـده بـود، و کشورهای سوسیالیـسـتـی، صـحـنـه

منظور حال هم، تالشی مذبوحانه از سوی سران رژیم بهدرعین
توجیه کردِن عملکرد ضدانسانی حاکمیتی بود کـه بـا پشـت 

های انقالب بهمن، سلطٔه نظامی استبدادی و کردن به آرمان
ضدمردمی بر میهن ما برقرار کرده بود.

قلـم فـردی های اخیر، مطلبی در "خبرنامۀ گویا" بهدر هفته
نام "ف.م.سخن" بر ضِد حزب تودۀ ایران منتشر شـده اسـت به

فرهنگی کامـل در بـرخـورد بـا لحاظ ابتذاِل نظری و بیکه به
لـحـاظ رعـایـت ترین حزب سیاسی میهن ما و، حتـی بـهکهن

ادامه ابتازل نظری مدعیان ...

۵ادامه  در صفحه  
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ادامه ابتازل نظری مدعیان ...

هـای است. شیؤه مذموم کشاندن قربانیان شکنجه به جلو دوربـیـن
منظوِر نفی شخصیت تاریخی ـ مبارزاتـِی ها بهگاهمستقر در شکنجه
یـی ترین کوشندگان و متفکران راِه آزادی ـ شیـوهشماری از برجسته

کـار ها بیش از دیگر نیروهای سیاسی ایـران بـهایکه در مورد توده
های رژیم والیـت فـقـیـه بـرای گرفته شده است ـ باید جزِو تالش

های سیاسی ایـران دانسـتـه ها و سازمانبرای حزب“  تاریخ سازی” 
شود. 

اش در یاد مهندس مهدی بازرگان، در آخرین روز نماینـدگـیزنده
 باید با مشـاهـدٔه ۱۳۶۳مجلس شورای اسالمی، در سال 

ً
ـ و قاعدتا

توحشی که در شکنجٔه رهبران، هواداران و اعضای زنـدانـِی حـزب 
شد ـ در سـخـنـرانـی زمانی اعمال میایران که در همان مقطعتودٔه 

تا دو روز دیـگـر عـمـر ” اش از مجلس، از جمله گفت: خداحافظی
نخستین مجلس شورای اسالمی که این جانب عضو آن بودم و از 
مزایای این عضوّیت، از جمله مصونّیت پارلمانی برخوردار بـودم بـه 

لینم قابل تعقیـب و رسد. از پسپایان می
ّ
فردا من نیز مانند بقّیه موک

بازداشت و تأدیب هستم. به همین دلیل نیز با استفاده از فـرصـتـی 
ـالع اند میکه رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته

ّ
خواهـم بـه اط

برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بـازداشـت 
کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعالم نمودند که بـنـده جـهـت 
بعضی توضیحات و روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهـم 

هایی غیر از سـخـنـان شد و در صورتی که دیدید آن شخص حرف
کند، بدانید و زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار میدیروز و امروز می

گاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست روزنامۀ "جـمـهـوری [ “ آ
].۱۳۶۳ماه اردیبهشت۱۰اسالمی"،

حزب تودۀ ایران، در سال های اخیر، نسبت به انـتـشـار کـتـاب 
هایی که معـدود کسـانـی "خاطرات"، "تاریخ نویسی ها" و "مصاحبه"

که پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی، و صدها تن از رهـبـران، 
های رژیـم جـمـهـوری کادرها و اعضای حزب تودۀ ایران، از زندان

گـونـه مـطـالـب و اند هشدار داده است و ایـناسالمی "آزاد" شده
 بیاظهار

ً
گـران و های شکـنـجـهاعتبار و تکراِر حرفنظرها را کامال

گردانندگان دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسـالمـی اعـالم 
کرده است.  

کـنـنـدٔه" یـاد برای پی بردن به شباهِت اظهار نظرهای "مصاحبه
هـای شده (یعنی اظهار نظرهایـی کـه پـایـه و مـنـبـِع فـحـاشـی

هـای امـنـیـتـی "ف.م.سخن" قرار گرفته است) با مدعیات دستگاه
حکومت، برای نمونه، به مطلب زیر نگاه کنید: 

هـایـی ای چون عضویت در سـازمـانآیا اعترافات تکان دهنده” 
ها، های جاسوسی به نفع آنهمچون کا.گ.ب و نظایر آن و فعالیت

گمان مـن کند؟ بلی، بهعمق وابستگی حزب را به شوروی بیان نمی
ای از طـبـیـعـِت ها گوشهها گفته شد و هر یک از این گفتهگفتنی

سیاست و عملکرد حزب را عیان ساخته است. بیان گذشتٔه حزب از 
زبان مسئوالن آن، آن هم این چنین صریح و آشکار، تنها نیازمـنـد 

کنـم کـه بـرای گیری است. من فکر میشنیدن و بالفاصله نتیجه
کسانی که شاهد این مصاحبه هستند، نتایج الزم بـه دسـت آمـده 

بندِی محمدعلی عمویی در شوهای تلویزیونی رژیم  از [جمع  “ است
نـقـل از کـتـاب: های شماری از رهبران وقت حزب، به“ مصاحبه” 

کـوشـِش جـمـعـی از گیری تا فروپـاشـی"، بـه"حزب توده از شکل
، های سیاسی"پژوهشگران، انتشارات "موسسٔه مطالعات و پژوهش

].۸۰۲، صفحۀ ۱۳۸۷تهران، پائیز 
هنرِی صاحـب در کشوری که به نویسندگان و آفرینندگان ادبی ـ 

شـود تـا هـایشـان داده نـمـینامش اجازٔه انتشار شماری از نوشته
دراختیار نسل جوان و شیفتگان آموزش و پژوهـش قـرار گـیـرنـد، 

هـای و یا "موسسه"“  وزارت ارشاد” های انتشاراتی ـ تبلیغاتِی دستگاه
نویسندگان و سربازان گمنـام ” "مطالعاتی ـ پژوهشِی" رژیم، زیر نظِر 

ــ و یـا “  خـاطـرات” ، “ اسناد” یی از ، با دستی باز انبوهه“ امام زمان
هـا، شده، و جزایـن" ویراستاریهای "بازجویِی تر بگوییم ـ برگروشن

چـاپ اند و همچنـان بـهچاپ رساندهرا [در قالب کتاب یا رساله] به

رساننـد. بـرای هـمـٔه می
کسانی که کم و بیـش بـا 
اوضاع سیـاسـی ایـران و 
ــکــرد  چــگــونــگــی عــمــل

های امـنـیـتـی ـ دستگاه
اطالعاتی رژیـم آشـنـایـی 
دارند، این سـئـوال سـاده 
مطرح است که، چـگـونـه 
در کشــوری کــه حــتــی 
شماری از مسئوالن سابق 

وزیر، آن، از جمله: نخست
مـجـلـس آن در و رئیـس

مراجع تقلید" و ” حصرند و  
جمـهـوِر سـابـقـش رئیس

توانند نظرات خـود را نمی
آزادانه مطرح کنند [و یـا 

خارج سفـر کـنـنـد]، و به
ــاریــخ رســمــِی" ” حــتــی  ت

ــوری  ــه ــم ــت ج ــوم ــک ح
اسالمی و رهبرانـش نـیـز 

خوش سانسور خشن دست
مرکزهای امنیتـی اسـت، 

، و یـا “ پژوهشگر” گروهی 
های سیاسی، از جمله حزب مـا، کـه از زنـدان ها و حزبرهبران سیاسی سابق سازمان

توانند "آزادانه" تـاریـِخ اند، آن هم پس از آن کشتار گستردٔه فاجعٔه ملی، میرژیم آزاد شده
رشتٔه تحریر درآورند، "آزادانه" مصاحبه کنند و ُمهِر تـأیـیـدی ها را بهها و سازماناین حزب

خواستند از زباِن قربانیان شکنجه اثبات کننـد، و بزنند بر آنچه مزدوران امنیتی رژیم می
ها با چنین گستردگی در اختیار همگان قرار نویسیها و تاریخگاه، حاصِل این مصاحبهآن

دستگاه های امنیتی، یا "شکوفایی آزادی" در رژیـم “  غفلت” گیرد؟ آیا این پدیده به سبب 
نویسندگان،  پژوهشگران و مصاحبه کنندگان مورد بحث است “  زرنگی” والیت فقیه، و یا 

هایی دیگر دارند؟  و یا دلیل
های آقای "ف.م.سخن" در طول هفتـادوپـنـج سـال نامهاز این دست مطالب و فحش

اند و اعتبار کردِن تاریخ و مبارزات حزب تودۀ ایران بسیار نگاشته شدهمنظوِر بیگذشته به
ها نخواهد بود. البته چـنـیـن ابـتـذال فـرهـنـگـی ـ بی شک این نیز آخرین نمونه از آن

ای جای تأسف بسیار دارد و ما قضاوت نهایی را دربارۀ این گونه اظهارنظرها را بـه نظری
یاد رفیق قهرمان، هـوشـنـگ کنیم. زندهمان واگذار میفردا و تاریخ مبارزات مردم میهن

گاه های وحشیانٔه ساواک جان باخت، از میان حصارهای شکنجهتیزابی، که زیر شکنجه
منظوِر نهان داشتِن پـوشـانـدن هایش بهو از وراِی انبوهی از تبلیغات که ساواک و عامل

جا گسترانده بود، و گویی در پـاسـخ ها در همهحقیقِت امر دربارۀ حزب تودۀ ایران از دیده
مـان های آینده میهـنهای امنیتی رژیم، به نسلبه کسانی مانند "ف.م.سخن" و دستگاه

چنین پیام داد: "کاله گشادی سرما گذاشته بودند. به ما تزریق کرده بودند که حزب توده 
وجـود یک دکان سیاسی است. یک دکان سیاسی که با اشارۀ انگشت کوچک استالین به

بو و خاصـیـت را مشت سیاهِی لشکر بیآمده. سرگذشت چند تا رهبِر عاجز و زبون و یک
ها، به ما قـالـب کـرده عیار یک حزب کبیر، حزب شهدا و قهرمانجای شناسنامۀ تمامبه

کردیـم، امـا وقـتـی اند! ما از این منظره احساس تهوع میها چه تردستشرفبودند. بی
خودمان را از دست رسوبات تبلیغاتی، که ذهن جامعۀ روشنفکری را پرکرده بود، رهاندیم، 

زاده و روزبه و سیامک و وارطان و شوشتری و آرسن را یافتیم، مبشری و وکیلی و محقق
هزاران قهرمان گمنام را کشف کردیم. میراث جاودانی از تعالیم مارکسیسم ـ لنینیسم را، 

جا گذاشته، بازیافتیم و که با تاروپود میهن ما آمیخته و هزاران هزار آتِش زیر خاکستر به
های خود را شناختیم. هربرگ از ایـن شـنـاسـنـامـٔه در چهرٔه حزب، چهرۀ  قهرمان خلق

های زنده و بیـدار، بـرای شمار شهدا و قهرمانان و آرشانقالبی، هرعضو از این سپاه بی
گاه از قضاوت خود شرمسار شدیم. ..."جو کافی بودند. آناثبات فعالیت یک حزب رزم

گـران شده از سوی شکنجـهدر انتها، باردیگر تأکید می کنیم که: ادعاهای مکرِر طرح
هـای اطـالعـاتـی جمهوری اسالمی دربارۀ "جاسوسی"  و ارتباطات "امنیتی" با دستگـاه

های امنیتی جمهوری اسالمی، و تکرار آنها در "مصاحبه های" این شوروی، و با دستگاه
 بی

ً
های های امنیتی جمهوری اسالمی و دستگاهاعتبار است. اگر دستگاهچنینی، کامال

هـای امـنـیـتـی امنیتی کشورهای امپریالیستی، در دورانی که به تمام سندهـای ارگـان
شان دراختـیـار های مستدلی دال بر اثبات این ادعاهایشوروی دسترسی یافتند،  مدرک

شان منتـشـر کـرده کرناهای تبلیغاتیوها را همراه با بوقطوِرقطع تا کنون آنداشتند، به
بودند.
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گزارش هیئت سیاسی به سومین 

پلنوِم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 

ایران (بخش جهان)

[مصوب پلنوم]

آفریقا، آسیا و جنوب امریکا را تشدید کرده و چرخٔه رشِد پائین تر و کـاهـِش 
ای کلی از سیمای کنونـِی جـهـان بندیکند. در جمعدار میمصرف را ادامه

های حزب در کنگرٔه ششم، تحـوالت جـهـانـی در منظور بازبینی ارزیابیبه
هـمـدیـگـر بـهتوان در این ُبعدهای متصلطول سه سال و نیم گذشته را می

تعریف کرد:
های خارجی آمریکـا بـرای حـفـظ به زیرپایٔه سیاست“دکترین اوباما.  ” ۱

ویـژه داری ــ و بـهمنافع راهبردِی امپریالیستی کشورهای پیشرفتٔه سرمایه
هموار کردِن بسترهای الزم برای گسترش الگوِی نولیبرالیسـم اقـتـصـادی 

رسی به منابع طبیعی و نـیـروی کـار ـ وجود آوردِن بازار و دستهدِف بهبه
تبدیل شده است؛

رشـد، رونـِد گفته، در اکـثـر کشـورهـای درحـال. در بازٔه زمانی پیش۲
ها و ارتقاِی سطح مبارزٔه نیروهای سیاسی نفع تودهکننده بههای تعیینتحول

و اجتماعی در مسیر دموکراسی و عدالت اجتماعی یا پیشرفتی چشـمـگـیـر 
گـرد هـم هایی از جهان از جمله در خاورمیانه عقبنداشته است ـ در بخش

داشته است ـ و یا دچار سکون و تزلزل شده است 
. در همین بازٔه زمانی، تحوالت مثبِت چشمگیری در برخی از کشورهای ۳

ای از بـروِز چـنـانـیغربی رخ داده است که سه سال و نیم پیش عالئِم آن
شد. مشخصٔه مهم این تحوالت در این کشـورهـا، افـوِل ها مشاهده نمیآن

هـا، بـا نیروهای سیاسی راست ـ میانه و چپ ـ میانه است، که هـردوِی آن
برانگیز اسـت کـه، توجهاند. بسیار رو شدهبحران مشروعیت و حاکمیت روبه

لـحـاِظ هایی مختلف بهای، با درجههای تودهها،جنبشموازات این تحولبه
الوقوع به عاملی مهـم صورتی قریبیافتگی تشکیالتی، بهپختگی و سازمان

اند؛در تحوالت کشورهای غربی تبدیل شده
هایی مشخـص از داری جهانی و بروِز نشانه. تداوِم بحران مالِی سرمایه۴

زواِل نظری نولیبرالیسم اقتصادی.
دهند که الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی از وضوح نشان میاین تحوالت به

داری جهانی را از بحران مـالـِی حال نتوانسته است سرمایهتا به۲۰۰۸سال 
 ادامـٔه پـردازش 

ً
مزمنی که بدان دچار است رها سازد، و برعکـس، اتـفـاقـا

نولیبرالیسم در اروپا و بریتانیا، در کناِر برنامٔه ریاضِت اقتصـادی، شـرایـط را 
اند. هشت تر دیگری مهیا کردهای شدیدتر و گستردهبرای وقوع بحراِن مالی

دارِی سال پس از شروع بحران اقتصادی ـ مالی در کشـورهـای سـرمـایـه
تبِع آن در کشورهای زیِر  سلطه و ، در این کشورها و به۲۰۰۸جهان در سال 

تر نشده است. مطالعٔه دقـیـق وجه آسانهیچها، حیات اقتصادی بهنفوِذ آن
لـحـاِظ اقـتـصـادی، از وضعیت و عملکرد کشورهـای مـهـم جـهـان بـه

کند. اقتـصـاِد متحده گرفته تا ژاپن و اتحادیٔه اروپا، این نظر را تائید میایاالت
یی که در آن، یی از کاهش سرعِت رشد وارد شده است، دورهجهانی به دوره

تر از دورٔه قبل از شـروع رکـود های رشِد اقتصادِی معمول، بسیار پائیننرخ
که نرخ تورم نزدیک به صفر است. این حقیـقـتـی اسـت کـه است، درحالی

 متـفـاوت بـا آنـچـه در 
ً
 در این دوره با شرایطی کامال

ً
اقتصاِد جهانی اساسا

گـذاران، رو است. سیاستیکم تجربه شد روبهوهای ابتدای قرن بیستسال
دارِی کشـورهـای عـمـدٔه هـای مـرکـزی و هـم در خـزانـههم در بانک

داری، در ارتباط با اینکه: به بحراِن دیرپاِی مالی و پـیـامـدهـای آن سرمایه
 عملی

ً
ای ندارند. چگونه پاسخ دهند، هیچ ایدٔه واقعا

رفقای گرامی،
آمیز کنگرٔه ششم حـزب سومین پلنوِم کمیتٔه مرکزی ـ پس از برگزاری موفقیت

شود که وضعیتی پیچیده بر منطقٔه خاورمیـانـه تودٔه ایران ـ در شرایطی برگزار می
متحده و کشورهای قدرتمنِد اتحادیٔه اروپا، که در کارنامٔه حاکم شده است. ایاالت

های پرشماری از استعمارگری ثـبـت در این منطقه سوِءسابقهتاریخی حضورشان
انـد. بـحـراِن را پیش کشیده و اجرائی کـرده“خاورمیانٔه جدید“شده است، طرِح 

دارِی جهان در کشورهای سرمایه۲۰۰۸ای که از سال سابقهمالی و اقتصادی بی
تر نیز شده اسـت. ها عمیقفقط هنوز ادامه دارد، بلکه از برخی جنبهآغاز شده نه

ماهٔه میان پلنوم قبلی کـمـیـتـٔه ۲۰المللی در خالل دورٔه های سیاسی بینتحول
طوِر محسوس و مرکزی و سومین پلنوم، بر شدت گرفتِن وخامت اوضاع جهان به

هـای مـجـاور ویژه در منطقـهها، بهافروزیها و جنگها، تنشگسترِش درگیری
نـفـِع صـلـح در تواند بـهای نمیالمللیمان، داللت دارند. چنین شرایِط بینمیهن

خاورمیانه و یا جنبش مبارزاتی مردم میهن ما باشد.
خصـوص های سیاسِی دو ساِل اخیر در منطقٔه خاورمیانه ـ بـهموشکافِی تحول

مان و تأثیِر در وضعیِت ویژٔه این منطقه ـ و همچنین در کشورهای همسایٔه میهن
جویانٔه امپریالیسم در این منطقـه بـر های برتریای که ِاعماِل سیاستجانبههمه

شـان از های سیاسی در کشورمان داشته است، و ارزیـابـیجهت دادن به تحول
هـای سوی پلنوم کمیتٔه مرکزی، ضرورتی حیاتی دارند. بـررسـِی ایـن سـیـاسـت

ویژه از این منظر اهمیت دارد که، از یک سو برخی از نـیـروهـای جویانه بهبرتری
ای انکارناپذیر ـ و گران در کشور ما ـ بررغم وجود شواهد تاریخیسیاسی و تحلیل

ویژه در مـنـطـقـٔه همچنین بدون توجه کردن به رویدادهای کنونی در جهان و به
کنند و شعار و خواسِت مـبـارزه بـا خاورمیانه، وجود و تأثیِر امپریالیسم را انکار می

های کشورهای غـربـی گیریاز موضع“چپ“امپریالیسم را برآمده از درک ناقِص 
کنند، و از سوی دیگـر نـیـز بـرخـی از در دفاع از منافع ملِی خودشان، تلقی می

های مشخص جنبش مردم در برهٔه گران سیاسی ـ برخالِف درسنیروها و تحلیل
پیوستٔه مبارزه همهای بهـ در الزم بودِن درک و پذیرِش جنبه۱۳۵۷انقالب بهمن 

در راستای گذر از دیکتاتوری به مرحلٔه دموکراتیک ملِی تحـّوِل اجـتـمـاعـی، بـه 
و در ارزیابی اهمیِت مبارزٔه ضدامپریالیستی در کلیت فـعـالـیـت َروی دچارندچپ
ُبعدی دارند. برجسته کردِن عنصرهـا و جانبٔه نیروهای مترقی، دیدگاهی تکهمه

ها بـر اجزائی که نمایانندٔه وجوِد ارتباطی ذاتی بین این رویدادها و تأثیر متقابِل آن
هـای های عمده در پهنٔه جهان بـر تـحـولحال اثرگذارِی تحولیکدیگر و درعین
انـد. حـزب تـودٔه مان، هدِف موشکافی و ارزیابِی دومین پلـنـومسیاسی در میهن

داده در هـای رویایران، بررسِی دقیق همراه با درِک عنصرهای کلیدِی تـحـول
بـیـنـِی تنها الزم و آموزنده، بلکه بر پـایـٔه جـهـانجهان در دورٔه مورد گزارش را نه
بینی منظوِر باریکاش چنین بررسی و درکی را بهعلمی و مارکسیست ـ لنینیستی

های عمده در عـرصـٔه وواکنشالمللِی کنشهای بینها و چارچوبکردِن زمینه
داند.سیاست و اقتصاد کشورمان، ضروری می

دارِی جهانیادامٔه بحراِن سرمایه
نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب ما در شرایط ادامٔه بحران عمیق مالی ـ اقتصـادی 

های امپریالیستی آمریـکـا، ژاپـن، شود. قدرتداری برگزار میکشورهای سرمایه
آلمان، انگلستان و فرانسه، در چنبرٔه انباشِت سرمایه هر چـه بـیـشـتـر، بـدهـی 

وری گذاری مولد و بهرههای بسیار پاییِن سرمایههای بزرگ و بانکی، سطحشرکت
طور قطعـی حاضر، بهزنند. نرخ رشِد اقتصادی درحالوپا میکاهش یابنده، دست

زمان بـا طور هماست. به۲۰۰۸تر از میزاِن آن در پیش از سال و مشخص، پایین
داری، تمرکز کنترِل انـحـصـاری و آن، توسعٔه نامتوازن بین اقتصادهای سرمایه

همه، به کاهش بیـشـتـِر جانبٔه نرخ استثمار شدت یافته است، و اینافزایِش همه
۷ادامه  در صفحه تقاضا منجر شده است. سقوِط قیمت کاالهای اساسی، روابط تجاری نابـرابـر بـا 



۱۰۰۴شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۴دوشنبه   ۷

ها ژاپن و اتحادیٔه اروپـا، متحده آمریکا و چین، و در مرتبٔه پس از آنایاالت
اند. در این ارتباط باید اشـاره کـرد کـه، رشـِد ترین اقتصادهای جهانبزرگ

شدت کاهش پیـدا به۲۰۱۵ماهٔه آخر سال متحده در سهاقتصادی در ایاالت
 به یک درصد رسید. مطالعٔه 

ً
[ایندکس (نمایٔه) “پی.ام.آی“کرده است و عمال

هـای ترین و قابل اعـتـمـاد تـریـن شـاخـصمدیراِن خرید]، که یکی از مهم
سالمت اقتصادی بخش تولید صنعتی است، نشان داد که در ایاالت متحده، 

ـنـد در طول سال گذشته، میزاِن رشد دربخش خدمات به
ُ
طور محسـوسـی ک

شده، و در همین حال، تولیِد صنعتی نیز کاهـش پـیـدا کـرده اسـت. رشـِد 
سـال ۲۵ترین میزان خود در طول اقتصادی چین طی سال گذشته در پائین

این کشور تشدیِد رکود در تولیِد صنـعـتـی، یـعـنـی “پی.ام.آی“گذشته بود، و 
داد. این امر با یی حیاتی دارد، را نمایشیی که برای اقتصاد چین جنبهعرصه

 کاستن از نیروی انسانی و در نـتـیـجـه کاهش سفارش
ً
های جدید و ضرورتا

درصدی صادرات و واردات در سال گذشته، مرتبط بود.  ۲۵کاهِش 
بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن هم تصویر بهتری از اقتصاد ایـن کشـور را 

ماهٔه سال گذشته، تولید ناخالـص مـلـی ژاپـن دهد. در آخرین سهنشان نمی
دلیِل اهمیت روابط اقتصادی این کشور با چین، یک درصد نقصان یـافـت. به

اش را تثبیت کـنـد. های پولی و مالیژاپن چندین دهه نتوانسته است سیاست
های رکودی جدید، نرخ بهره مرکزی این کشور در پاسخ به آخرین نشانهبانک

را به قلمرو منفی تغییر مکان داد. این برای سیستم بـانـکـی ژاپـن تـبـعـات 
ای در بر خواهد داشت.سابقهبی

نـیـز بـه “یـورو“شرایط اقتصادی در اتحادیٔه اروپا و کشورهای مـحـدودٔه 
داری دامن زده است. حـقـیـقـت گران اقتصادی مدافِع سرمایهنگرانِی تحلیل

طـوِرعـمـده  در این است که، بازار اصلِی صادرات کشورهای اتحادیٔه اروپا به
هایـی جـدی از درون مرزهای آن قرار دارد و این در شرایطی است که نشانه

کاهِش رشد اقتصادی در کشورهای این اتـحـادیـه وجـود دارد. اطـالعـاِت 
، حـاکـی از آن «پـی.ام.آی“های ترین مشخصهرس در مورِد عمدهدردست

است که بازدٔه سه اقتصاد از چهار اقتصاِد بزرگ اروپا ـ آلمان، ایتالیا و اسپانیا ـ 
کند، و این در شرایطی است که بـازدٔه در جهت کاهشی چشمگیر حرکت می

کاهش است. با تقلیِل نرخ تورم به ارقاِم مـنـفـی و اقتصادی فرانسه نیز رو به
برای حفظ ارزش بـرابـری خـود در مـقـابـل “یورو“ادامٔه تقالی واحد ارزی 

مرکزی اروپا با از سر گرفتن سیاست وارد کـردن مـقـدار ارزهای دیگر، بانک
به بازار و کاهِش نرخ بهره به میزان نیم درصد وارد عـمـل “یورو“ای معتنابه

حاضر منفی است. درحال“یورو“مرکزی اروپا در محدودٔه شد. نرخ بهرٔه بانک
مثال، درمورِد دانمارک و سوئد عنوانهمین امر در مورد کشورهای دیگر، و به

داند که پیامدهای نـرِخ بـهـرٔه درستی نمیکس بهکند. اما هیچنیز صدق می
ای از سوی کـارشـنـاسـان داستانیمنفی در اقتصاد چه خواهد بود. بنا بر هم

باره وجود دارد، تأثیِر نرخ بهرٔه زیر صفـر مـمـکـن اقتصادی که اکنون در این
های بانکی و همچنین مصرف باشـد گذاری از طریق واماست محرک سرمایه

شدت سقوط کرده است. اما در ارتباط با کـارآ بـودِن های اخیر بهکه در سال
نشـان داستـانـیها اطمینانی وجود ندارد. همان همیک از این سیاستهیچ
تـوانـد دهد که کاهِش بیشتر نرخ بهره و رفتِن آن به قلمرو مـنـفـی، مـیمی
نفس در بازار را از بین ببرد جا گذاشتِن هرگونه اثر مثبتی، اعتمادبهعوض بهدر

ند کند.
ُ
و حرکت فعالیت اقتصادی را ک

های نولیبرالِی سرمایٔه انحصاری، و شدت یافتِن فقر و محرومیتسیاست
هـای از دیدگاه نظری و تبلیغاتی، شواهدی از کـاهـش اعـتـبـاِر انـدیشـه

های نـولـیـبـرالـیـسـم کند. نظرات و برنامهنولیبرالیسم اقتصادی حکایت می
ها و زحمتکشان که تأثیِر پیامدهای آن ازپیش تودهاقتصادی با مقاومت بیش

رو شده اسـت. در کشـورهـای کنند، روبهشان لمس میرا با پوست و گوشت
منظوِر کاستن از مبلـِغ هاِی اقتصادِی نولیبرالی بهداری، رفرمپیشرفتٔه سرمایه

بایـد بـپـردازنـد، زیـر های کالن میهای فراملی و سرمایهمالیاتی که شرکت
های معروف نـزِد افـکـارعـمـومـی ها و مارکسؤال رفته است و حاال شرکت

طور، این فرضیه که موتوِر رشد اقتصادی را بـر اند. همینآبرو شدهشدت بیبه
ثـروت “منظـوِر سازی بهو انگیزه“وکارها برای کسبمشوق“پایٔه مقرر کردِن 

اعتبار شده است، ازپیش بیباید بنا کرد نیز نزِد افکارعمومی بیشمی“آفرینی
اثـِر “بـیـنـنـد کـه نـظـریـٔه های مرتبط با کار تولـیـد مـیها و الیهزیرا طبقه
یا نظریٔه ضرورِت ثـروتـمـنـدتـر شـدِن  (trickle down effect)«فروبارشی

ثروتمندان برای رشد اقتصادی و توزیِع ثروت در جامعه بـر اسـاس فـرایـنـد 

جز دروغی بزرگ از سوی نمایندگان سیاسی و ، به«چکیدِن ثروت از باال به پایین“
پردازان اقتصادی چیز دیگری نبوده است و تنها برندٔه آن اقتصاد نولیبرالـِی نظریه

اند.های فوقانی بورژوازی کالن بودهالیه
سـازِی کـوچـک“داری اکنون این فرضیه که بـا در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه

، فرایندهای خـاص و الزم «سازِی گستردهخصوصی“و “دولت و بخِش عمومی
هـای هـا و شـرکـتبانکمنظوِر جلوگیری از ولخرجی، فساد مالی و اختالسبه

وجـود آورد توان بـهتجاری و تولیدی و منبع درآمد رانت و فساد و اختالس را می
 باطل شده است. در خالل سه دهٔه گذشته در سـرتـاسـر جـهـان و 

ً
کرد، کامال

های سیاسِی ناشی از بحران اقتصادی کـنـونـی اروپـا طور در طول تحولهمین
های دموکراسی، حـقـوق در تضاد با مؤلفه“بازار آزاد“وضوح نشان داده شد که به

وجـود ثباتی خطرناکی را بـهکند و بیهای اجتماعی عمل میدموکراتیک و آزادی
هـای داری هرروز این واقعـیـتتودٔه مردم در کشورهای پیشرفتٔه سرمایهآورد.می

های بزرگی از ساخـتـاِر اند که بخشکنند. آنان متوجه شدهگفته را لمس میپیش
هـا بـه های سیاسی و رسـانـهسیاسی و اقتصادی، سیاستمداران، احزاب، چهره

های کالن بـر پـایـٔه اندوزیمنظوِر ثروتهای فوقانی بورژوازی بهابزاِر دست الیه
درسـتـی پـیـامـدهـای اند. سند کنگرٔه ششم بـهشدهتبدیل“بازار آزاد“ایدئولوژِی 

هـا و درنـتـیـجـه، باِر اقتصاِد کازینویی و سرایِت مضرات آن به دیگر عرصـهزیان
شمار، تأکید کرد.انباشِت هر چه بیشتر ثروت در دست اقلیتی بسیار کم

 بـاورنـکـردنـی بـهآمار در رابطه با نابرابری
ٌ
نـظـر های اقتصادی در جهان واقعا

تفاوتی در برابر گستـرش نـابـرابـری و نوعی به بیتواند بهرسند و این خود میمی
نیافته بینجامد. سازمان خیـریـٔه مانده و توسعهبار در کشورهای عقبشرایط اسف

کسفام“جهانی  المـلـلـی کند و مورداحترام محافل بین، که با قحطی مبارزه می«آ
نـفـر ۶۲های ] اعالم کرد که مجموع دارایی۹۵ماه امسال [است، در اردیبهشت

میلیارد و ششصد میلیـون  نـفـر از ۳ها برابر با دارایِی از ثروتمندترین شخصیت
فقیرترین مردم (معادِل نیمی از کل جمعیت جـهـان) در جـهـان اسـت. بـایـد 

یی در رابطه با این آمار فکر کرد. آقای مارک گـلـدیـنـگ، مـدیـر اجـرایـی لحظه
کسفام“ پذیر و پذیرفتنی نـیـسـت کـه هیچ صورت توجیهاین امر به“گوید: ، می«آ

های فقیرترین نیمه جمعیت کل جهان از دارائی یک عدٔه قلیل از مجموعٔه دارائی
قدر قلیل اسـت کـه در یـک اتـوبـوس ثروتمندترین اشخاص، که عدٔه آنان آن

«توان جایشان داد، بیشتر نباشد.می
ها کنندٔه دارائیکه صاحب و کنترل“هایک درصدی“های اخیر، دربارٔه در سال

هـا نـدارنـد، که هیچ سهمی در ایـن ثـروت“هادرصدی۹۹“اند، و و منابع جهان
هایی که تقسیم طبقاتی جهان را بر پـایـه های زیادی شده است، صحبتصحبت
ان منـجـر کند. تفکِر نولیبرالی حاکم بدروشنی ترسیم میهایی ملموس بهواقعیت

تر از سال قبل از آن است. بر پـایـٔه شده که وضعیت مردم در جهان هرسال وخیم
تا کنـون، ۲۰۱۰آمار مستند، مجموع ثروت کل نیمٔه فقیر جمعیت جهان از سال 

۴۰۰حاضر یک تریلیون دالر کاهش یافته است گرچه به رقِم این جمعیت درحال
دلـیـل تـحـمـیـِل طوِرعمـده بـهمیلیون نفر افزوده شده است. چنین وضعیتی به

داری به مردم است. های سرمایهاز سوی دولت“ریاضت اقتصادی“های سیاست
سوپر میلیـاردِر جـهـان در طـول هـمـیـن دورٔه ۶۲که، سرمایٔه برانگز اینتوجه
تریلیون دالر افـزایـش ۱٫۷۶رقم نجومِی سالٔه بحراِن اقتصادی و رکود، بهشش

هـاِی بررسی مـتـکـی بـر داده“یافته است. مارک گلدینگ بر این باور است که: 
بـهـای دهد که باال رفتن انفجاری دارائِی ثروتمندها تنـهـا بـهمشخص نشان می

«فقیرتر شدِن فقرا ممکن شده است.
کنند که، تعداد کسانی که داری جهانی ادعا میگذاراِن سرمایهبرخی از سیاست

کنند درحال کاهش است، اما حقـیـقـِت امـر بسـیـار در جهان در فقر زندگی می
تر از این ادعا است. در بسیاری از نقاط جهان، فقر درحال افزایش اسـت. پیچیده

تنهایی در رابطه با بخش اعظم این کاهِش چین به“دارد: بانک جهانی اذعان می
«فقر شدید در طول سه دهٔه گذشته سهم داشته است.

هایی تازه!دارِی جهانی، در رویارویی با چالشسرمایه
هـای یکی از پیامدهای سیاسی بسیار مهم کاسته شدن از اعـتـبـار انـدیشـه

نولیبرالیسم اقتصادی در چند سال گذشته، متزلزل شدن نفوذ نیروهای مـدافـع 
های راست ـ مرکزی (لیبرال دموکراتیک) و چه در این نظرات است، چه در طیف

ها در چند دهٔه گذشته قدرت طیِف چپ ـ مرکزی (سوسیال دموکرات). این حزب
اند. دولتی را در شماری از کشورهای اروپایی و شمال آمریکا در دست داشته

در سال های اخیر نیروهای راست و نژادپرست در برخی از کشورهای اروپـایـی 
با بهره گیری از اینکه نیروهای سوسیال دموکرات و متمایل به راسـت هـرگـونـه 

تظاهری به دفاع از زحمتکشان و طبـقـه 
۸ادامه  در صفحه 

ادامۀ گزارش هیئت سیاسی 



۱۰۰۴شمارۀ ۱۳۹۵مردادماه ۴دوشنبه   ۸

کارگر را کنار گذاشته اند، بسیار فعال شده اند.  آن ها در حالی که با سـکـوت 
تائید آمیزی از کنار سیاست های اقتصادی نیروهای نولیبرال می گذرند، بـا 
تظاهر به اینکه تنها مدافعان زحمتکشان سفیدپوست اروپایـی مـی بـاشـنـد 
کارگران مهاجر و سندیکا ها و نیروهای چپ را مسئول معرفی می کنند.  نژاد 
پرستان هم اکنون در صحنه سیاسی کشورهایی نظیر فـرانسـه، اطـریـش، 
انگلستان، یونان احزاب قدرتمندی را سازمان داده اند که جو سیاسی را بـه 
شدت مسموم کرده است.  حزب توده ایران بر این باور است که بـدون ارائـه 
سیاست های روشن در حمایت از زحمتکشان، در تحدید خصوصی سازی ها 
و حمله به سیستم تامین اجتماعی توسط سرمایه داری نیروهای فاشیست و 
نژادپرست قادرخواهند بود در زیر سایه لیبرال دموکراسی بـه تـهـدیـد هـای 
جدی تبدیل شوند.  تنها با ارائه آلترناتـیـوی روشـن در دفـاع از حـقـوق و 
دستاوردهای کارگران و افشا سیاست های سرمایه داری مـی تـوان راسـت 

افراطی را خلع سالح کرد.
در آمریکا و بریتانیا متزلزل شدن پایگاه اجتماعی سوسیال دموکـراسـی و 
لیبرال دموکرات ها و ظهور نیروهای رادیکال و چپ سوسیال دموکرات ضـد 

جنگ و ترقیخواه  بسیار مهم و قابل تامل است. 
ای فعال است که بخش بزرگی برای نمونه، اکنون در آمریکا جنبشی توده

 در یک دهٔه گذشته بـهرا جوانان تشکیل میاز آن
ً
طـوِردائـم بـر دهند. تقریبا

گاهِی اجتماعی این جوانان افزوده شده است و در روند از قدرت کنـار زدن  آ
گرای نومحافظه کار (نئوکان ها) در کارزاِر انتخـابـاتـی نیروهای خشِن راست

اند، و در کارزار نامـزدی بـرنـی سـانـدرز در بارک اوباما نقشی پررنگ داشته
ای چشمگیـر تـبـدیـل اند به قدرت مادیانتخابات ریاست جمهوری توانسته

شوند و مسیر گفتمان سیاسی انتخاباتی را در آمریکا تغییر دهند. این جنبـش 
توجه افکارعمومـی “جنبِش اشغال“اِی غیرمتشکل ـ که زمانی در قالب توده

خود جلب کرد ـ اکنون این امکان را دارد که به نیروی سیاسـی و جهان را به
یافته و متشکل تبدیل گردد. این، تحولی مـهـم اسـت، ای سازماناجتماعی

موجود در آمریکا است و “اقتصاد سیاسی“ای رِد زیرا دیدگاِه این جنبش توده
هـای داند و در راِه محافظت از آزادیرا ورشکسته می“بازار آزاد“دموکراسِی 

اجتماعی موجود در آمریکا در صِف مقدم مبارزه قرار گرفته است. این جنبش 
گاهی و جستجو برای جایگزیِن اقتصادی، به توده سـوی ای، در فرایند رشد آ

، «تـغـیـیـرهـای واقـعـی“وجود آوردِن منظوِر بههای سوسیالیستی بهارزش
روی، درصـورت جانب دموکراسی و عدالت اجتماعی گرایـش دارد. ازایـنبه

تـوانـد در های کالن آمریـکـا، مـیاش در سیاستموفقیت آن و تأثیرگذاری
های امپریالیستـی آمـریـکـا در ُبرِد رونِد مبارزه با نولیبرالیسم و سیاستپیش

پهنه جهانی، سهم مهمی داشته باشد. پدیدٔه دانلد ترامپ نـیـز درمـجـمـوع 
آمریکا در جامـعـه “خواهحزب جمهوری“اعتبارِی نشانگر بحراِن رهبری و بی

است.
، کـه از دوران «حـزب کـارگـر“های جناح راست در بریتانیا نیز سیاست

ای پرقدرت در ایـن کشـور نظریمشی سیاسیوزیری تونی بلر به خطنخست
 دچار بحران و تزلزل پایگاه اجتـمـاعـی شـده اسـت. 

ً
تبدیل شده بود، شدیدا

رهبری رسیدن جرمی کوربـیـن در چـنـدمـاه ، با به«حزب کارگر“جناح چپ 
رشـد اسـت کـه ای درحـالگذشته، بسترساِز پدیدار شدن جنبش اجتماعی

ویژه بـا نـولـیـبـرالـیـسـم کند و بههای راست و چپ مرکزی را رد میسیاست
بریتانیا، “کارمحافظه“مستقیم رودررو و مخالف است. حزب طورِ اقتصادی به

دست گـیـرد، توانست قدرت را به۱۳۹۴که در انتخابات اردیبهشت ماه سال 
 دچار تفرقـه نیز در روند رفراندوم به

ً
منظوِر ماندن و یا ترک اتحادیٔه اروپا شدیدا

هـای نـولـیـبـرالـی و دلیل ادامٔه سیاستشده است و در سطح جامعه نیز به
طوِردائم درحال تنزل است. کشِی اقتصادی اعتبار آن بهویژه برنامٔه ریاضتبه

نهادی است پرقدرت با گرایشـی بـارز بـه “اتحادیٔه اروپا“که، توجه اینجالب 
مـرکـزی اروپـا سوی الگوِی نولیبرالیسم اقتصادی. سیـاسـت پـولـی بـانـک

 ضد دموکراتیک خشنبه
ً
وسیلـٔه های اقتصادی را بهترین تعدیلصورت کامال

هـای نفِع سـرمـایـهبه“بازار آزاد“های سیاستمداران در راه گسترش مکانیزم
و “کـارگـر“کـنـد. هـر دو حـزب کالن بر مردم کشورهای اروپا دیکته مـی

برگزاری ، در مقام دو جریان سیاسی عمده در بریتانیا، در روند«کارمحافظه“
رفراندوم بر سر ادامه عضویت در اتحادیه اروپا دچار قطب بندی شـده انـد و 
حزب لیبرال عمال از صحنه سیاسی حذف گشته است. مردم بـریـتـانـیـا در 

تیرماه به طور غیرمنـتـظـره ۳رفراندوم بر سر عضویت در اتحادیه اروپا در روز 

ای به خروج از این کلوپ پر قدرت سرمایه داری اروپا رای دادند و نـخـبـگـان ادامۀ گزارش هیئت سیاسی 
سیاسی این کشور و اتحادیه اروپا را با یکی از گسـتـرده تـریـن بـحـران هـای 
سیاسی دهه های اخیر روبرو ساختند. در یکی از دالیل اصلی بحران سیـاسـی 
این احزاب و از دست دادن مشروعیت در جامعه، و این مستقیـمـا بـرآمـده از 
ورشکستگی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم است که این احزاب آنـرا بـه اجـراء 
گذاشته بودند و اقتصاد ملی بریتانیا را با مشکالت ساختاری عمیقی روبرو کرده 

اند. 
گـویـی، بینند کـه دروغوضوح میخصوص طبقٔه کارگر، بهمردم بریتانیا، به

هـای بـزرگ بـه های مالی کالن و فرار مالیاتی ثروتمندان و شـرکـتاختالس
مـانـنـد که، در بریتانـیـا نـیـز برانگیز اینتوجهعرفی معمول تبدیل شده است. 

هراسـی، هراسی و اسالمآمریکا، به بهانٔه افزایش مهاجران و با تازاندِن خارجی
انـد بـا سـر دادِن فاشیستی تـوانسـتـهنیروهای راست متمایل به نظرات شبه

هـای هایی از جامعه را کـه قـربـانـِی سـیـاسـتفریبانه، بخششعارهای عوام
اند، به آماِج اصلِی اعتراض و حملـه بـه کشِی اقتصادینولیبرالیستی و ریاضت

وضعیت نابسامان اقتصادی تبدیل کنند. 

“قطبیجهان یک”امپریالیسم، در تالش برای حفِظ نظاِم 
مصوب کنگره ششم حزب توده ایران توجه نیروهای ترقی خواه را بـه اسناد

موازنه قوا در سطح جهانی و تالش در مسیر رشد فزاینده  نیروهای مخالف بـا 
هژمونی (َسروری) امپریالیسم آمریکا در سطح جهان را ضروری قلمـداد کـرد.  
این تحلیل تغییر مثبت موازنه به نفع نیروهایی که مخـالـف اردوی نـیـروهـای 
مدافع نولیبرالیسم اقتصادی می باشند و از جمله شکل گیری و توسعه  تـوان 

و در آمریـکـای التـیـن “)  پیمان شانگهای(” های مشخصی در آسیا جایگزین
توانند منافع امپریالیسم  بـه رهـبـری را که به طور بالقوه می”)  اتحادیه آلبا (” 

امپریالیسم آمریکا را به چالش به طلبند، زمینه یی عیـنـی بـرای بـه چـالـش 
کشیدن نظم کنونی جهان ارزیابی نمود.  حزب توده ایران رشد تـوانـایـی هـای 

را در مقام بلوکی ضد هژمونی (َسـروری) “  بریکس” گروه کشورهای موسوم به 
های جدید در امپریالیستی، در عرصه اقتصاد و سیاسی  جهان ، موجد فرصت

های امپریالیسم و به منظور امکان تغییـر نـظـم کـنـونـی سد کردن راه تهاجم
جهان ارزیابی می کند.  

در راستای برپایِی اتحاِد “بریکس“دهند که تواِن کشورهای شواهد نشان می
قطبی سیاسی در بـرابـِر ای قدرتمند و پایدار که امتدادش به برآمدِن اقتصادی

گرا است که با پشـتـیـبـانـی های نیروهای راستآمریکا بینجامد، هدِف توطئه
ای هـدِف طـورفـزایـنـدههای اخیر بـهامپریالیسم همراه است. روسیه در سال

تـوزانـه از سـوی کشـورهـای های مبتنی بر رقابت و خصومت کـیـنسیاست
داری غربی بوده است. برانگیختِن بحران در اوکراین و زورآزمـایـی در سرمایه

صحنٔه رویدادهای تجاوزگرانه در خاورمیانه را در این راستا باید ارزیابی کرد. در 
وزیر هندوستان از حزب مـردم، راستی نارندرا مؤدی، نخستهند، دولت دست

 از زمان پیروزی در انتخابات این کشور و بـه
ً
سـرعـت در مسـیـر اتـحـاد عمال

متحده اقدام کرده است. کـوشـش کشـورهـای غـربـی در راهبردی با ایاالت
کننـده در دولـت آفـریـقـای ای فلجوجود آوردِن بحران سیاسی ـ اقتصادیبه

های اخیر تشدید شده است. در برزیل نیروهای راست و طرفدار جنوبی در سال
انـد مـرحـلـٔه نـخـسـِت نولیبرالیسم اقتصادی در جریان کودتایی نرم توانسـتـه

بهانٔه بـررسـِی پیش ببرند و خانم دیلما روسف را بهجمهوری را استیضاح رئیس
 رسیدگی قانونی از مـقـام  ٔطوِرموقت تا اتمام مرحلهپایه بهاتهامی ساختگی و بی

دانند کـه روشنی میگران بهخود برکنار بدارند. جالب این است که، همه تحلیل
جمهور دیلـمـا روسـف دلیل اصلی طرح این اتهام ساختگی و استیضاح رئیس

دهـِی زایـی و سـازمـانهایش در مورد کاهِش فقر، اشـتـغـالدلیِل سیاستبه
توجه کرد منظور خدمت به مردم زحمتکش است. به این نکته باید هایی بهطرح

ویژه برزیل و آفریقای جـنـوبـی، در ، به«بریکس“که، اقتصاد ملی کشورهای 
 دلیل افت رشد اقتصادی سرمـایـهچند سال گذشته به

ً
داری جـهـانـی شـدیـدا

ای هـای اقـتـصـادیاند. در برزیـل چـالـشهایی جدی را متحمل شدهصدمه
دسـت دارِی جهانی، اهرمی مـهـم بـهپرشمار در نتیجٔه افت اقتصادی سرمایه

ها بر ضِد دولت مردمی خانم دیلمـا رسـف و گرا داده است. آننیروهای راست
سوی اجرای الگوِی نولـیـبـرالـیـسـم منظوِر سوق دادِن اقتصاد ملی برزیل بهبه

اند.اقتصادی، از این اهرم بهره جسته
متحده و چین در ارتباط با سهم هرکدام از در پانزده سال گذشته بین ایاالت

تولید ناخالص جهانی و حجم و ارزش تجارت و تـبـادل کـاال، مـوازنـٔه تـواِن 
نفع چین تغییر کرده است. اقتصادی به
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دانند، طلبانه و  گسترِش هژمونی خود میهای برتریبرای ادامه دادن به سیاست
ست عریان. حقیقتی

هـای اخـیـر های عرصٔه سیاسی در منطقٔه خاورمیانه طی سالروند کلِی تحول
گوِن "اسالم سیاسی" ـ چـه از های گونهگرایانٔه طیفهای واپسزیِر تأثیر سیاست

نوِع داعشی آن در منطقه یا از نوِع والیی آن در ایران ـ بوده است. از سوی دیـگـر 
ای در منطقه، نظیر عربستان سعودی، تأثیری منفی بر این های ارتجاعیحکومت

گاِه رقابت آمریکـا، اند. سرزمین و سرنوشت مردم سوریه به جوالنروند کلِی داشته
های ارتجاعـی مـنـطـقـه اندازِی قدرتفرانسه، انگلستان و روسیه و عرصٔه دست

ای گسترده چیز دیـگـری جز فاجعٔه انسانیتبدیل شده است که حاصِل اینهمه، به
های مورد اشاره، نشان از امکـاِن تـجـزیـه شـدِن نبوده و نخواهد بود. رونِد تحول

کنترل کشورهای عراق و سوریه دارد. راهُبرِد [استراتژِی] امپریالیسم آمریکا در به
ُبـردار های سوریه و استقراِر حکومتی فرمانکامل خود درآوردِن فراز و فروِد  تحول

رغـم ماِه گذشـتـه ــ بـه۱۸شده از سوی امپریالیسم در و ُمجرِی نظم تازٔه تحمیل
نیـروهـای هـوایـی هایی معین ـ همچنان بر دوام است. در سال گذشته زیگزاک

اما در واقعیت -و "داعش" “  تروریسم” فرانسه و ایاالت متحده زیر پوشش مبارزه با 
منظور تقویِت نیروهای مسلح مخالِف دولت مرکزی سوریه ــ کـه زیـر نـام امر به

بطور رسمی و علنی و بدون هیچ تـوافـقـی بـا -کنندعمل می“  ارتِش آزاد سوریه” 
دولت سوریه به بمباران خاک این کشور پرداختند.  فدراسیون روسیه که نیز نگران 
سقوط دولت بشار اسد در سوریه و از دست رفتن یکی از پایگاه های اصلی نـفـوذ 

منطقه می باشد نیز به دنبال بحث و توافق با دولت آمریـکـا در حـاشـیـه خود در 
به حمایت نظـامـی از ۱۹۹۴درمهرماه اجالس عمومی سازمان ملل در نیویورک، 

دولت بشار اسد پرداخت. 
طوِرعلنی و هـمـراه بـا نـقـِض های اخیر بهعربستان، قطر و ترکیه نیز در سال

احـرار ” و “  جبهه الـنـصـره” های المللی، از تروریستهای بیننامهآشکار موافقت
و هـا ادامـه دادهحمایِت وسیع مالی و تسلیحاتی کرده و به ایـن حـمـایـت“  شام
ها در مـنـطـقـه المللی، سیر تحولدهند. باتوجه به توازِن قدرت در روابط بینمی

خاورمیانه در جهتی خطرناک درحرکت است. اکنون دیگر آشکار است که از نیمـٔه 
و پس از برگزارِی کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، میان مسـکـو ۱۳۹۴ماه بهمن

هـا در مـنـطـقـه تر شدِن اوضاع و درگیریو واشنگتن در مورد جلوگیری از وخیم
بـس و نامٔه مونیخ در رابطـه بـا آتـشوجود آمد. با اینهمه، موافقتنوعی تفاهم به
هـای انسـانـی بـه سـوریـه منظور اجازٔه ورود دادن به کمـکها بهتوقِف درگیری

بـِس واقـعـی و شـروع شد، آغازگِر رونـد آتـشبینی میطور که پیشنتوانست آن
ها باشد. اظهارات انتقادآمیز باراک اوباما در مذاکرات جدی باهدف خاتمٔه درگیری

های اخیر دربارٔه نقش متحداِن این کشور در خاورمیـانـه مـانـنـد عـربسـتـان ماه
های واشنگتن از عملـکـرِد گیرییی از برخی فاصلهسعودی، قطر و ترکیه را نشانه

ناپذیِر این کشورها در زمینٔه روند مذاکرات صلِح ژنـو درمـورِد جانبه و مصالحهیک
توان دید.  آیندٔه سیاسِی سوریه می

سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه، ضمن ابراز امیدواری دربارٔه موفـقـیـت 
نامه، گفته بود: "نیروهای مخالف و آنان کـه نـیـروهـای مـخـتـلـف این موافقت

کنند دیگر دلیل بیشتری برای عملی نکردِن تـعـهـدهـای اپوزیسیون را کنترل می
ها نخواهند داشت." آنچه مشخص است اینکـه، دو خود و احترام نگذاشتن به آن

یی غیر از سـقـوِط نیروی عمده در خاورمیانه، ترکیه و عربستان سعودی، به نتیجه
دهنـد. دولـت دولت بشار اسد و جایگزین کردن دولت موردنظر خود، رضایت نمی

طور پیگیر دو هدف را تعقیب کرده است: نخست، پـائـیـن ست که بههاترکیه سال
وجـود آمـدِن کشیدِن رژیم حاکم در سوریه از اریکٔه قدرت، دوم جلوگیـری از بـه

ردنشیِن خودمختار در درون خاک ترکیه و یا بر فراز مـرزهـایـش بـا منطقه
ُ
های ک

، در واکـنـش بـه ۹۴جمهور روسیه، در اسفندماه سوریه. والدیمیر پوتین، رئیس
تهدیدهای ترکیه و عربستان به دخالِت مستقیم نظامی در سوریه، اعالم کرد کـه 
ورود نیروهای نظامی این دو کشور [ترکیه و عربستان] به سوریه، تهدیـدی بـرای 

رو شود و با واکنش مناسب نظامی روسیـه روبـهواحدهای نظامی روسیه تلقی می
خواهد شد.

متحده و بـرخـی از مـتـحـدانـش، شواهد مشخصی در دست است که ایاالت
ها در عراق و سوریه و پایـان هایی در ظاهر برای حفِظ صلح و خاتمٔه درگیریطرح

منظور تحکیِم کـنـتـرِل اما درعمل به“  حکومت اسالمی” دادن به غائلٔه داعش و 
پاره شدن برخی ها به بهای پارهبرند. این طرحپیش میاش در منطقه، بهراهُبردی

های ملی، قـومـی و کشورهای منطقه و تشکیل کشورهای کوچک بر پایٔه هویت
های امپریالیستی در جهت بازچـیـنـِی جـغـرافـیـای مذهبی خواهد بود. این طرح

توانند وضعیِت دشواری را بـرای ویژه در عراق و سوریه، میسیاسی خاورمیانه، به
دفاع از تـمـامـیـت ارضـی و اسـتـقـالل 

و پیمان شـانـگـهـای، در “بریکس“ای نظیر المللیچین و ساختارهای بین
عرصٔه تقسیم مجدد بازارها و همچنین مناطق حائز اهـمـیـت اقـتـصـادی 

متحده آمریکا ویژه ایاالتدارِی جهانی و بههای عمدٔه سرمایهجدید، با قطب
اند.  شدت در رقابتو اتحادیٔه اروپا به
های اخیر از طرف دولت که در سال“جاده عظیم کمربندی“کشیدِن یک 

هدف اجرائی شدن آن تخصـیـص چین مطرح شده است و انرژی فراوانی به
ترین ابتکارهای این کشـور در تـالش بـرای داده شده است، یکی از مهم

هدف متحد کردن چین با بقیٔه کشـورهـا در ای بهبرپایی منطقٔه آزاد تجاری
بـانـک “و “بـانـک جـدیـد تـوسـعـه“آسیا، اروپا و آفریقا است. تشـکـیـل 

را در واقعیت امر پـاسـخـی از “های زیر ساختاری آسیاگذاری طرحسرمایه
ها و عملکرِد بانک جهانی و صنـدوق سوی چین به سلطٔه آمریکا بر سیاست

المللی پول باید دانست. بین
ای پیوسته و یکپارچه از کشورهایی کـه وجود آوردِن محدودٔه اقتصادیبه

گذشت و کشورهای آسیای مرکـزی، غـرب ها میجادٔه ابریشم اصلی از آن
وجـود آوردِن گیرد و همچنیـن طـرح بـهآسیا، خاورمیانه و اروپا را در بر می

کنـد های بندری چین را به سواحل آفریقا متصل ای که امکانمسیر دریایی
شود در قلب طرح احـداث و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه مربوط 

قرار دارد. هدف از این پروژه هـدایـت کـردن اضـافـه ”  جادٔه کمربندی” این 
های مـنـطـقـه سوی توسعٔه زیرساختظرفیت داخلی و سرمایه این کشور به 

، آسـیـای «آسـه آن“برای بهبود تجارت و روابط با کشورهای عضو پیمان 
مرکزی و اروپا است. 

دنبال مهاِر نظامی و اقتصادی چین و توسعه در مقیاس جهانی، آمریکا به
تواند در مرحلٔه نخست مانع از ایـن های تجاری است که میاتحادها و پیمان

های آینده به چالش بکشـد، شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه
ها در مناطق دیگر جـهـان بـرای و در مرحلٔه دوم، این کشور نتواند به دولت

حاضر گسترش و تقـویـت خالصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال
های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا و خـاور پایگاه

دهندٔه تهدیدی مستقیم بر ضِد صلح جهانی است. باید یادآور شـد دور نشان
متحده آمریکا بـرای طـرح، تصـویـب و انـعـقـاد های ایاالتکه، کوشش

و “پیمان همکاری تجاری ترانس پاسیفیک “ای از قبیل های تجاریمعاهده
رفـتـه دوسـوم همکه روی“گذاری ترانس آتالنتیکپیمان تجاری و سرمایه“

گیرند، امکان مداخلٔه مستقیم در اقتصاد تجارت جهانی را در کنترل خود می
وجود خواهد آورد، و درنتیجه، توانایِی چین به تـوسـعـٔه تـرتـیـبـات چین را به

توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال را بـه چـالـش ای جایگزین، که میتجاری
کشند.

”خاورمیانٔه جدید ”خاورمیانه، و اجرائی شدِن طرِح 
خاورمیانه در دو سال گذشته تحوالتی درمجموع بسیار منفـی را از سـر 

های خونین در سوریه، عراق، یمن، لیـبـی، و گذرانده است. جنگ و تهاجم
 تـمـامـی کشـورهـای در کناِر این

ً
ها مبارزٔه مردم فلسطین با اسرائیل، عمال

ای ـ عربسـتـان سـعـودی، های منطقهاند. قدرتمنطقه را درگیر خود کرده
منظور تثبیت خود در مقام قدرت برتر در خـاورمـیـانـه، ترکیه و ایران ـ نیز به

ها شرکت دارند و در ادامـٔه آن نـقـِش طوِرمستقیم در این جنگ و تهاجمبه
در اسـرائـیـل شـاهـد پـیـروزی ۲۰۱۵کنند. انتخابات سال خود را بازی می

راستی و شوونیست و انتخاب دوبارٔه نتـانـیـاهـو بـه مـقـام های دستحزب
اش در های سرسختانـهگیریوزیری که با موضعوزیری بود، نخستنخست

آمیز بـرای مسـئـلـٔه خـاورمـیـانـه و حلی صلحمخالفت با روی کردن به راه
حِل استقرار دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیـل در فلسطین مبتنی بر راه

ای در مـنـطـقـه کنار هم و بر پایٔه قطعنامٔه سازمان ملل، وضعیت پیچـیـده
وجود آورده است، و عالوه بر آن، فعالیت نیروهای چپ و جنبش صلح در به
آمیِز مسئله را نـیـز بسـیـار های دولت و حل صلحچالش طلبیدن سیاستبه

]، وزیر جنگ اسـرائـیـل از ۹۵ماه امسال [دشوار کرده است. در اردیبهشت
دسـت "نـیـروهـای مقام خود استعفا کرد و اظهار داشت که کنترِل دولت به

وزیر پیشین اسرائیل، اهـود خطرناک و عناصر افراطی" افتاده است. نخست
اسـرائـیـل دچـار آفـت ” گفت: “   هاآرتص” باراک، در اظهاراتی در روزنامه 

هـای که دولِت اسرائیل و امپریالیسم تداوِم درگیریفاشیسم شده است." این
نظامی و جنگ داخلی در شماری از کشورهای عربی را زمـیـنـٔه مسـاعـدی 

ادامۀ گزارش هیئت سیاسی 
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که محافل نولیبرال حاکم در آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا همٔه تالش خود را 
اند که فعالیت موثر و قدرت سندیکاها را در روند فعالیت های اقتـصـادی و کرده

کم آن را محدود کـنـنـد.  هـدف مـحـوری ایـن تولیدی از میان ببرند، یا دست
در راه تجارت آزاد “ییهای غیرتعرفهبازدارنده“ها متوجه از میان برداشتن پیمان

زدایـی و پـذیـرش حـداقـل است، که معنای آن چیزی نیـسـت جـز مـقـررات
استانداردهای مشترک میان دو طرف.

به باور ما جنبش سندیکایی جهانی یکی از گردان های مبارزه برای تغییر های 
مردمی، صلح و حفظ محیط زیست می باشند. سندیکاها همیشه سنگر اصـلـی 

اند که در هفت دهه گذشته در مبارزه بر علیه تهـاجـم هایی بودهدفاع از پیشرفت
سرمایه داری صورت گرفته است.  حزب توده ایران از مبارزه همه جانبه نیروهای 
مترقی و سندیکاهای جهان برای جلوگیری از امضاء این مـوافـقـتـنـامـه هـای 

ارتجاعی دفاع می کند.  
خاورمیانه، نیروهای نظامی ایاالت متحده با هدف کنترل منابـع کـلـیـدی در

 یا  بطورغیر مستقیم در 
ٌ
انرژی و تداوم یک بازار نفت تحت کنترل این کشور رسما

مـتـحـده افغانستان، عراق و سوریه، یمن و لیبی،حضور فـعـال دارنـد. ایـاالت
ای دست بـاال را در را خواهان است که هیچ قدرِت منطقهپارهیی پارهخاورمیانه

ای، اسرائیـل های منطقههای ناشی از درگیریآن نداشته باشد، و در سایٔه تنش
های سازمان ملل را ادامـه دهـد و هایش از اجراِی قطعنامهاجازه یابد سرپیچی

ژاندارمی منطقه را در جهت حفِظ منافع آمریکا همچنان برعهده داشته باشد. در 
ای، بریتانیا ـ که با روابط گستردٔه مالی و تـجـاری بـا ایچنین استراتژی منطقه

مـتـحـده های استبدادی خاورمیانه پیوند دارد ـ درمقام شریِک اصلی ایاالترژیم
َروِی  ناتو  به سوی شرق اروپا و حمایتش از کودتا در اوکراین، کند. پیشعمل می

طورمستقیم به سیاست محاصرٔه اقتصادی و انزوای روسیه و چـیـن مـرتـبـط به
توسعٔه بیشتر روابط اقتصادی با است. اوکراین، در دوران دولت پیشین، در مسیر 

های دوران شـوروی، در تـدارک داشت، و همراه با دیگر جمهوریچین گام بر
چنگ گرفـتـن قـدرت از سـوی عضویت در اتحادیٔه اقتصادی اوراسیا بود. با به

های فاشیسـتـی در سـطـح خـیـابـان سیاستمداران طرفدار ناتو، که با خشونت
های آتی اقتصادی خنثی گـردیـدنـد. ها و تحولشدند، این سیاستپشتیبانی می

منظوِر پیوستن به اتحادیٔه اروپا، استفادٔه نیروهای ناتـو از یی بهکودتا، با توافقنامه
زبـان ای که بـههای ملی و قومیخاِک اوکراین، لغِو حقوق مدنی همٔه آن اقلیت

کنند، شدت یافتـِن نـقـِض آزادی بـیـان و حـمـلـه بـه اوکراینی صحبت نمی
ها، ممنوعیـت حـزب کـمـونـیـسـت ، و عالوه بر این۲۰۱۵اجتماعات، در سال 

ها و سطح حمایِت مردم از اوکراین ـ که پیش از کودتا ازنظر کسب آرا در انتخابات
آن در ردٔه سوم قرار داشت، دنبال شد.

دارِی دار سـرمـایـههای امپریالیستی به بحراِن اقتـصـادی ادامـهپاسِخ قدرت
هـا در تـقـال بـرای حـفـِظ اند از: شدت بخشیدن به تهاجمجهانی عبارت بوده

هدف در اختیار گرفتن کنترل منابـع ای بههای منطقههژمونی، برپا کردِن جنگ
منظور ممانعت در کردن رقیبان و مهیا کردن زمینه بهاولیه و بازارها، از میدان به

های چپ و مترقی و کن کردن جنبشاز ظهور هرگونه رقابتی، تالش برای ریشه
ها بر روند مبارزات مردم  در سراسر جهان.خنثا کردن اثرگذاری و نفوذ آن

رابطه این نکته نیز قابل توجه است که کشورهایی چون آلمان و ژاپـن در این 
که به دلیل نقش مخرب تجاوزگر شان در جریان جنگ دوم جهانی در رابطـه بـا 
ابعاد نیروهای نظامی و یا مسقر کردن نیروی نظامی در خارج از مرزهای خود بـا 
محدودیت های مشخصی روبرو بوده اند، در سال های اخیر با تخصیص بودجه 
های عظیم در جهت تقویت بنیه نظامی خود عمل کرده اند. اتحـادیـه اروپـا در 
سال های اخیر سعی در ایجاد ارتش ویژه خود داشته اسـت کـه ایـن حـرکـت 

 به نفع صلح جهانی و یا در راستای کاهش تشنج در جهان نمی باشد. 
ٌ
مطمئنا

درگیری در خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا، که تا کنون مرگ و آوارگـی 
هـا را های مدنِی شهرهای بسیار و سرزمیـنها انسان و ویرانی زیرساختمیلیون

هـای ویـرانـگـر موجب گردیده است، بر لب ورطٔه هولناک تبدیل شدن به جنگ
ای جهانی قرار دارد.  ای و درگیریتِر منطقهگسترده

هواداران پیگیِر دفاع از صلح  و مبارزاِن راه ترقی و سوسیالیسم، بر این بـاورنـد 
اعتنـا خطِر نابودی بشر بیمتحده حاضر است بهرهبری ایاالتکه امپریالیسم به

های برابری، عـدالـت ای که به جهانی بنا شده بر شالودهبماند اما تحوِل خجسته
خواه و مـردمـی و دموکراسی واقعی بینجامد را تاب نیاَوَرد. مبارزٔه نیروهای ترقی

دوستانـه قـرار دارد کـه خشـونـت و جـنـگ جهان بر این پایٔه استوار و انسان
افروزانه توان این تهدیدهای جنگپذیرند! این نیروها بر این باورند که، میاجتناب

چالش طلبید و از بین برد، و کوتاه سخن اینکه: جهـان دیـگـری مـمـکـن را به
است!

هـای وجود آورند. شدت یافتن و گسترده شدِن درگـیـریکشورهای منطقه به
ایـن نظامی در سوریه، و احتماِل کشیده شدِن پای کشـورهـای دیـگـر بـه 

بار، ضرورِت ادامٔه جدی مذاکرات صلح ژنو و شرکِت همٔه های فاجعهدرگیری
تر کـرده اسـت. بازیگران کلیدی در این فرآیند را در این مقطع تاریخی حیاتی

های درگیر در این فـاجـعـٔه یی که از سوی همٔه طرفبدون دستیابی به نتیجه
ها ادامه پیدا خواهند رسد که خونریزینظر میانسانی پذیرفته و امضا شود، به

ای داسـتـانـیهای اخیر، تا رسیدن به هـمکرد. البته باتوجه به رخدادهای ماه
رسد که راهی نظر میها، بهنظری بین بازیگران کلیدی برای خاتمٔه خونریزی

ها در این مسیر، حزب تودٔه ایـران طوالنی درپیش باشد. اما باوجود تمام مانع
های طرفدار صلح در منطقه خاورمیانـه ترین  بسیِج جنبشبر ضرورِت پردامنه

بـاِر سـوریـه را نـیـازی های فـاجـعـهآمیز درگیریورزد و حِل صلحاصرار می
هـا بـرای حـل داند. ما بر این باوریـم کـه، هـمـه کـوشـشناپذیر میدرنگ

های خاورمیانه باید در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و دیـگـر درگیری
ساختارهای مسئول این سازمان صورت گیرد.

گری ـ مـبـارزه بـر ضـِد گِر جنگ و نظامیامپریالیسم، حمایت
امپریالیسم ادامه دارد!

ای تـازه بـر ضـِد در طول دو سال گذشته، تهاجِم سیاسی و اقـتـصـادی
تـریـن قـدرت امـپـریـالـیـسـتـی، یـعـنـی کشورهایی که سلطٔه آیندٔه بـزرگ

راه افتاده است. این تـهـاجـم شـاهـد طلبند، بهچالش میمتحده، را بهایاالت
های مترقی در جـنـوب ثبات کردن سیستماتیک دولتهایی برای بیتالش

پیشروی بیشتر ناتو   –با درجات مختلفی از موفقیت -آمریکا و آفریقای جنوبی
در شرق اروپا و اتحاد جماهیرشوروی سابق و رشد فشـارهـای اقـتـصـادی و 

جانبه بـرای تـحـمـیـل کـنـتـرل نظامی بر چین بوده است. این تهاجم همه
سـوی یـک ای از پیشرفت بـهامپریالیستی باهدف از میان برداشتن هر نشانه

های ویژه خود را دارد.سیستم اجتماعی و اقتصادی جایگزین، مشخصه
تـریـن قـدرت در طول دو سال گذشته، بر ضِد کشورهایی که سلطٔه بـزرگ

طلبند، تهاجم سـیـاسـی و چالش میمتحده، را بهامپریالیستی، یعنی ایاالت
سـت هاییراه افتاده است. این تهاجم در بر دارندٔه تالشاقتصادی جدیدی به

های مترقی در آمـریـکـای ثبات کردن سیستماتیک دولتکه عبارتند از: بی
التین و آفریقای جنوبی، همراه با درجاتی متـفـاوت در مـوفـق شـدن  بـه 

َروی بیشتر ناتو به سوی شرق اروپا و مرزهای سابق اتحاد سازی، پیشثباتبی
ضِد چـیـن. ایـن جماهیرشوروی و افزودن بر فشارهای اقتصادی و نظامی به

جانبه برای برقرار کردِن کنترل امپریالیستی و بـاهـدِف از مـیـان تهاجم همه
ای سوی سیستم اجتماعی و اقـتـصـادییی از پیشرفت به برداشتن هر نشانه

های ویژٔه خود را دارد.جایگزین، مشخصه
دنبال مهاِر نظامی و اقتصادی چین و توسـعـه در مقیاس جهانی، آمریکا به

تواند در مرحلٔه نخست مانع از ایـن های تجاری است که میاتحادها و پیمان
های آینده به چالش بکشد، و شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه

ها در مناطق دیـگـر جـهـان بـرای در مرحلٔه دوم، این کشور نتواند به دولت
حاضر گسترش و تـقـویـت خالصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال

های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسـیـا و خـاور پایگاه
دهندٔه تهدیدی مستقیم بر ضِد صلح جهانی است. باید یـادآور شـد دور نشان

متحده آمریـکـا بـرای طـرح، تصـویـب و انـعـقـاد های ایاالتکه، کوشش
تـرانـس ” پـیـمـان هـمـکـاری تـجـاری “ ای از قـبـیـل های تجاریمعاهده

گـذاری تـرانـس پیمان تجاری و سـرمـایـه“(دو سوی اقیانوس) و “  پاسیفیک
گیرند، رفته دوسوم تجارت جهانی را در کنترل خود میهمکه روی“آتالنتیک

وجود خواهد آورد، و درنـتـیـجـه، امکان مداخلٔه مستقیم در اقتصاد چین را به
تـوانـنـد تسـلـط ای جایگزین، کـه مـیتوانایِی چین به توسعٔه ترتیبات تجاری

توده ایران نظرگاه هـای خـود اقتصادهای نولیبرال را به چالش کشند. حزب
گـذاری پیمان هـمـکـاری بـازرگـانـی و سـرمـایـه“در رابطه با ماهیت منفی 

پیمان “میان آمریکا و اتحادیٔه اروپا و یا   (TTIP)“کشورهای دو سوی اطلس
به دفعـات در صـفـحـات  (CETA)“تجارت آزاد میان اتحادیٔه اروپا و کانادا

 نهایی شده انـد  
ً
نشریه ارگان حزب توضیح داده است.  این دو طرح که تقریبا

و پیمان های مشابه به منظور شـتـاب بـخـشـیـدن رونـد واگـذار کـردن و 
بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و خدمات بخش دولتی به بخش خصوصـی، 
آن هم اغلب با هزینٔه گزاف از جیب مردم، تهیه شده اند.  این حقیقتی اسـت 

ادامۀ گزارش هیئت سیاسی 
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ادامۀ  ترکیه در چنگال ترور

فقیه و وقوِع کودتا، در تماس نزدیک با نمایندگان برجستٔه رژیم والیت
ازجمله امیر دریابان علی شمخانی، سردار قاسم سلیمانی و محمدجواد 

مند شوند. آیا شان بهرهظریف، سعی کردند از تجربٔه همسایٔه شرقی
فراخواندن مسلمانان از طریق مساجد در سراسر ترکیه برای مقابله با کودتا و 
باقی ماندِن آنان در صحنه و اعالم شرایط اضطرارِی ویژه در کشور ـ ازجمله 

اند؟ هایی تصادفیمدت سه ماه ـ اقدامتعلیِق قانون اساسی به
زمینٔه مانورهای شدٔه روز جمعه را در حقیقت باید در پیشکودتای عقیم  

سال گذشته ۱۵ای فزاینده از سوی اردوگاه اردوغان در طلبانهقدرت
وجود آوردِن تغییرهایی عمیق در قانون اساسی درنظر آورد. منظور بهبه

دنبال طورجدی بهگاه پنهان نکرده بود که بههای اخیر هیچاردوغان در سال
ای در قانون اساسی باهدِف متمرکز کردن تمامی قدرت در تغییرهایی پایه

شده از سوی وزیر برگماردهعوِض نخستجمهور منتخب بهدست رئیس
پارلمان، است. او و هوادارانش از اینکه بررغم پیروزی در انتخابات پارلمانی 

ماه گذشته نتوانستند درصد آراِی الزم برای تغییر قانون اساسی را آبان
آن بودند تا برای موفقیت شدت سرخورده شده بودند و بر دست آورند بهبه

شان در جهت تجدید دوران ترکیٔه عثمانی راهی پیدا کنند.برنامٔه استراتژیک
های سیاسی ترکیه پس از انتخابات سال پیش بر این تمام اخبار تحول

داللت دارند که اردوغان زیر پوشش مقابله و از بین بردن "دولت موازی" (که 
ای به الله گولن و پیروان او است) تهاجم فزایندهدر اساس اشاره به فتح

ویژه مطبوعات، را آغاز کرد که به حملٔه جنجالی به های کشور، بهرسانه
نشریٔه پرطرفدار "زمان"، برکناری و اخراج کارکنان آن، بستن آن و افتتاح 

 ساعت، و این بار با هیئت تحریریه۲۴دوبارٔه آن پس از 
ً
یی جدید و کامال

هوادار دولت منتهی شد.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اردوغان در چند ماه گذشته به 
صورت حساب شده ای کوشش کرده بود که تمامی اهرم های قدرت را در 

متمرکز کند و در “ عدالت و توسعه”دست خود و عناصر وفادار به او در حزب 
این راستا بود که نخست وزیر ترکیه، احمد دادود اوغلو، شخصیت مورد 
اعتماد آمریکا و اتحادیه اروپا، که معمار بسیاری از سیاست های دولت ترکیه 

اردیبهشت مجبور به استعفا و کناره گیری از ۱۸سال گذشته بود، روز ۴در 
شد و جای خود را به ایلدیرم مهره نزدیک و  “ عدالت و توسعه”رهبری حزب 

داد. قابل اطمینان رجب طیب اردوغان
در بررسی وضعیت در ترکیه در چند روز گذشته، باید از غلو دربارٔه امکانات 

الله گولن و پیروان او برای دخالت در بحران پرهیز کرد و و نفوذ فتح
۱۸مسئوالنه و محتاطانه اظهارنظر کرد. گرچه این روحانی ثروتمند که در 

کند برخی نفوذها سال اخیر در مهاجرت خودخواسته در پنسیلوانیا زندگی می
هایی از دستگاه دولتی، و ازجمله در ارتش، دارد، و همچنین برخی در بخش

اش دارد، تصور هایی مشخص با میزبانان آمریکاییها را در سطحارتباط
اینکه او قادر باشد عملیات کودتایی در سطحی که در شامگاه جمعه و روز 
شنبه شاهدش بودیم را در کشوری مانند ترکیٔه عضِو پیمان ناتو هدایت و 

پردازانه است. بسیاری از فرماندهان نظامی دستگیرشده کنترل کند،  خیال
 در چارچوب در جریان کودتا، ازنظر فکری و عقیدتی شناخته شده

ً
اند و عمال

گنجند. الله گولن نمیگرای فتحاتحاد عمل استراتژیک با نیروهای اسالم
یک درجه، از دیرباز، در نفرت و الله گولن هر دو بهاینکه اردوغان و فتح
گرایان" و طرفداران قانون اساسی و همچنین نظامیان خصومت با "مشروطه

اند،حقیقتی است انکارناپذیر.معتقد به سکوالریسم اشتراک نظر داشته
باید یادآور شد که، تا همین اواخر، پیش از رویدادهای جمعٔه گذشته، 

کرد که عناصر طرفدار گولن را از درون طوِر علنی ادعا میاردوغان به
 خنثی شده 

ً
نیروهای مسلح حذف کرده و هرگونه تهدیدی از سوی آنان عمال

طورعمده بر های اخیر بهجمهور ترکیه در ماهبرانگیز اینکه، رئیساست. توجه
های کشور و دادگاِه قانون اساسی که با منتقدان و مخالفانش در رسانه

های دولت او درمورد نقِض کاراکتِر سکوالر جمهوریت کشور و سیاست
اند، متمرکز بوده است.های او برای اصالِح قانون اساسی مخالفکوشش

ها با ترکیٔه عثمانِی نومخالفت کمالیست
های گذشته سعی داشته است توازن قدرت میان اردوغان در سال

نفِع نیروهای مسلمان وفادار به حزب فرماندهان عالی ارتش را به
وتوسعه تغییر داده و آن را فراتر از نقطٔه بدون بازگشت تثبیت کند. در عدالت

۱۵شده در هر اجالس شورای فرماندهی نظامی و در طول تغییرهای انجام
ای که خود را به نگهبانی از سال گذشته، تعداد بیشتری از فرماندهان ارتشی

شدند. دانستند، مجبور به بازنشستگی میقانون اساسی سکوالر ترکیه متعهد می
آن توجه شده است هایی که کمتر در روزهای پس از کودتا بهیکی دیگر از عامل

الوقوع اجالس ساالنٔه شورای فرماندهی نظامی ترکیه است که برگزارِی قریب
های اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه قرار است در شهریورماه برگزار شود. در ماه

سازی کند، بر کمپ اردوغان قصد دارد فرماندهان عالی نظامی بیشتری را پاک
ها بوده است.سر زبان

 ۲۰۰۳وزیری ترکیه در سال نخستاردوغان در زمان انتخاب شدن به
ً
، کامال

گاه بود که در رویارویی با "طرفداراِن قانون اساسی" ـ یعنی گروهی قدرتمند از  آ
اش یعنی حزب "رفاه فرماندهان عالی نظامی که نسبت به او و خاستگاه سیاسی

پذیر است. او از سرنوشت شدت آسیبای داشتند ـ بهاسالمی" نظِر خصمانه
گاه بود و میوزیران پیش از خود بهمردان و نخستدیگر دولت دانست که خوبی آ

در صفوف آن فعال و ۱۹۹۰چگونه حزب "رفاه اسالمی" ـ حزبی که در دهٔه 
۱۹۹۷شناخته شده بود ـ یک سال پس از کودتای طرفداران قانون اساسی در 

اتهام "تهدیِد بنیان سکوالریسم نظام" منحل اعالم شده بود. اردوغان، به
آمیز، در دسامبر دلیل دکلمٔه شعری تحریکشهردار وقت استانبول، مدتی بعد به

های "مساجد پادگاِن ما، گنبِد مساجد کاله ما، منارٔه مساجد که او مصرع۱۹۹۷
آن اضافه کرده بود، تحت تعقیب سرنیزٔه ما و مؤمنان سربازان ما هستند" را به 

جرم تحریک به خشونت و قرار گرفت و از مقام خود برکنار شد. او همچنین به
نفرِت مذهبی و نژادی، بر اساس قوانین جزایی ترکیه به ده ماه حبس محکوم 

گذراند. اردوغان درنتیجٔه محکومیت ۱۹۹۹شد که چهار ماه آن را در سال 
، پس از ۲۰۰۳جزایی همچنین از شرکت در انتخابات پارلمانی منع شد. در سال 

تغییر قانون اساسی از سوی پارلمان وقت، این ممنوعیت برداشته شد، و در 
و توسعه" را که در سال نتیجه، اردوغان توانست نقش رهبری حزب "عدالت

تأسیس شده بود در دست بگیرد و یک سال بعد در انتخابات پارلمانی به ۲۰۰۱
پیروزی برسد. از این مقطع زمانی به بعد، اردوغان از تهدیدی که از سوی سران 

ها" متوجه دولت او و ادامه حکومت حزب "عدالت نیروهای نظامی و "کمالیست
شده و "با صورتی پیگیر اما حسابخوبی واقف بود. او در ادامه بهو توسعه" بود به

اش را از ُدور خارج و بازنشسته گام مخالفان بالقوهبهحرکتی با چراغ خاموش" گام
های ترکیه هم کمک گرفت. جالب ترین دادگاهکرد و در این مسیر حتی از عالی

مند بود جانبٔه "گولنیست" ها بهرهاینکه در تمام این دوره اردوغان از حمایت همه
ها برای برکناری خود از قدرت را خنثی کمک آنان برخی از طرحو توانست به

سوی تصاحب کامل قدرت دولتی در کند. در پایان این فاز از حرکت اردوغان به
، او توانسته بود موازنه قدرت در ارتش و نیروهای نظامی را ۲۰۰۸سال 

به بعد، ۲۰۰۸نفِع طرفداران خود تغییر دهد. از سال طورمحسوسی بهبه
اردوغان و متحدانش روند تحکیم پایگاه خود برای تصاحب کامل و تثبیت 

الله گولن در زیر پردٔه مقابله با قدرت را باهدف گرفتِن متحد سابق خود یعنی فتح
های ای مهم در این مرحله، اعتراض"دولت موازی" ادامه داد. مقطع زمانی

ای از بود که طیف گسترده۲۰۱۳گستردٔه مردمی پارک "گزی" در تابستان 
سختی تکان داد. نیروهای دموکراتیک در آن شرکت داشتند و دولت ترکیه را به

و گرایان حزب "عدالت رویدادهای پارک "گزی" برای دولت اردوغان و اسالم
های بزرگی از جمعیت خطری مهم مبنی بر این بود که، بخشتوسعه" اعالم

شان برای برپایِی امپراتوری های بلندپروازانهای با طرحطور فزایندهکشور به
اند.  ای جدید مخالفعثمانی

هایی با در طول بحران، اردوغان مدعی شد که تظاهرات پارک گزی تشابه
زمان در برزیل درحال وقوع بود، دارد و اینکه نیروهایی سیاه و تظاهراتی که هم

کنند. نکتٔه مهم اینکه، از این ، جنبش مخالفان دولت او را هدایت میپردهپشت
ها در ارتباط با طورمشخص برخی نارضایتیآمیز او بهبعد سخنان کنایهمرحله به

خواهِی تاباند. سهمویژه درمورد تحوالت در سوریه را بازمیدولت آمریکا و به
گرای ترکیه در ارتباط با طرح خاورمیانٔه جدید آمریکا و اینکه دولت اسالم

کننده در مورد آیندٔه رژیم سوریه و تعیین تکلیف اردوغان برای خود نقشی تعیین
جنبش خلق کرد در منطقه قائل بود، در سه سال گذشته از طریق برخی 

اند. هایی داشتههای علنی دو طرف [ترکیه و آمریکا] بازتابگیریموضع
حلی متحده در حمایت از راهاردوغان با برخوردی آشکار با اظهارات ایاالت

طورعلنی روابطی خاص با مبتنی بر مذاکره مخالفت کرده، و در مقابل، به
ای نظیر داعش و جبهه النصره را توسعه نیروهای جهادگر تروریستی و سلفی

داد.

ها"ها" و یا "کمالیستگولنیست"
بیان و اصطالحات مورداستفادٔه سران کودتای نظامی پس از اعالم تصاحب 

گران بسیاری از تحلیلهای نخست شکل گیری کودتا توجهلحظهقدرت در 
خود جلب کرده است. این باور امور ترکیه را در مورد هویت سیاسی کودتاگران به

مطرح است که اشارٔه سران کودتا در 
۱۲ادامه  در صفحه 
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شان به انتقال قدرت به یک "شورای صلح در وطن"، در حقیقت نشئت بیانیه
کمال آتاتورک مبنی بر "صلح در خانه، صلح در گرفته از عبارت معروف مصطفی

شده در بیانیٔه سران کودتا که بندی و عبارات استفادهجهان" است. جمله
صورت زنده از کانال "تی. آر. تی." تلویزیون دولتی خوانده شد نیز با به

هایی قوی هایی از یک سخنرانِی آتاتورک خطاب به جوانان ترکیه شباهتبخش
دارد. 

احتمال اینکه این کودتا از سوی طرفداران گولن انجام شده باشد همچنین با 
دلیل این فاکت که بیش از صد تن از سران ارشد ارتش و نیروی دریایی به

سوم از اند (حدود یکشرکت در حمایت و اقدام برای کودتا دستگیر شده
تصدیق خود اردوغان و فرماندهان عالی نظامی) همخوانی ندارد. گولن به

های باالی ارتش ترکیه ـ ارتش عضو پیمان سخنگویان دولت، نفوذی در سطح
نظامی ناتو ـ ندارد. اطالعات مشخص منتشرشده مبنی بر این است که، 
طرفداران گولن در ارتش در بهترین حالت، به گروهی نظامی با درجه سرهنگی 

های پائینی ارتش محدود بوده است. و سرگردی و رده
تیرماه، منتشر ۲۶ژوئیه /۱۶تر، بیانیٔه خود گولن است که در روز و از این مهم

شد و  بسیار فراتر از انکار صرف دخالت در امر کودتایی شکست خورده است و با 
کند: "دولت را باید از عباراتی بسیار صریح تالش برای کودتا را محکوم می

دست آورد، و نه زور... در مقام کسی که طریق فرایند انتخابات آزاد و عادالنه به
در طول پنج دهٔه گذشته در جریان کودتاهای نظامی متعدد صدمه دیده است، 

آمیز است که متهم بشوم با چنین تالشی خصوص برای من توهیناین امر به
ام." ارتباطی داشته

کودتا در کشور عضِو ناتو و دوسِت آمریکا
رتبه آمریکایی دربارٔه کودتا با برخی های عالیگیرِی مقامبدون شک موضع

های عمدی همراه بوده است. اظهارات جان کری در ارتباط ها و ابهامناروشنی
با کودتا در ظرف سه ساعت نخست کوشش نظامیان ترکیه برای سرنگون کردن 

گیری از کودتا و اظهار تأخیرآمیِز اردوغان با تغییر لحنی مشخص مبنی بر فاصله
 شکست خورده بود، همراه 

ً
حمایت از دولت اردوغان در شرایطی که کودتا عمال
ها رویمتحده از برخی تکاست. توجه به این نکته نیز ضروری است که ایاالت

های خطرناک در های اردوغان بر ادامه دادن به برخی سیاستو اصرارورزی
متحده شده بین روسیه و ایاالتهای انجامخاورمیانه و مخالفت او در مورِد توافق

یی از گذار سیاسی و برای حمایت از روند حل بحران سوریه از مسیر قبول دوره
مذاکرات مستقیم بین طرفین با شرکت دولت سوریه و پذیرش نقِش ایران و 

روسیه در این رابطه ناراضی بوده است.
در روزهای اخیر و با توجه به عملکرد به شدت سرکوبگرانه دولت اردوغان این 

هایی که پس از آن روی داد در نظر نیز مطرح شده است که، این کودتا و تحول
دقت از سوی اردوغان و همراهانش هماهنگ شده بوده است. در حقیقت به

گیرِی توجیِه عینی بودِن این خوانش از رویدادهای روزهای اخیر، بهره
جانبه، داشتِن ابتکار سیاسی و دست باال درمورد موازنٔه نیروها در سیِر آتی همه

و توسعه" در قدرت در ترکیه و همچنین سرعت عمل اردوغان و حزب "عدالت 
شوند. البته باید اشاره کرد که چنین دست گرفتِن مهاِر کودتا، پیش کشیده میبه

دلیل کودتا و وجود آمده بههای درازمدِت بهتحلیل و خوانشی از شرایط، هزینه
ثباتی کشور، شوک سرکوب آن برای سیستم سیاسی کشور، ازجمله انعکاس بی

اقتصادی و ضربه به اعتماِد بازار، سردرگمی و ابهام در نظم ضروری و وفاداری 
تر ـ اعتماِد متحدان و نیروهای نظامی به دولت مستقر ـ و از همه مهم

گیرد.ای را درنظر نمیپیمانان جهانی و منطقههم
آن توجه نشده های غربی زیاد بهتری که شاید از سوی رسانهرویکرد مشخص

است این است که، تالش برای کودتا آخرین کوشش کسانی بوده است که 
ای نظام شکلی پیگیر مدافع نظم کهن متکی بر قانون اساسی و اصول پایهبه

جمهوری مدرن سکوالرند و هنوز هم بخش چشمگیری از جامعٔه ترکیه را 
های ای از سوی اردوغان و جریانطور فزایندهدهند. این نیروها بهتشکیل می

قوی متصل و مربوط به "اسالم سیاسی" در دو دهٔه اخیر به حاشیه رانده 
طور وسیعی از سوی تحلیل گران تحوالت ترکیه پذیرفته اند. این اکنون بهشده

۲۵دهِی کودتای روز جمعه شده است که اقداِم نظامیان "کمالیست" در سازمان
های موجود در مورد کودتاهای موفق طوِرکامل بر اساس دستورالعملتیرماه به

شد که گاه موفق میانجام شده بود. بنا بر این نظر، کوشش برای کودتا آن
اش، یعنی تأثیر سیاسی اردوغان را خنثی کند، و توانست هدف اصلیمی

های اجتماعی را در طول زمان انجام کودتا دسترسی به اینترنت و رسانه
غیرممکن سازد. کودتاچیان در حقیقت در تحلیل نهایی از اینکه به خشونت 

گسترده که ذاتِی چنین کودتاهای کالسیکی است دست بزنند ابا داشتند و 
بسته بودند که شاید نهادهایی نظیر “انقالب مخملی“نوعی امیدشان را به

مشاهدٔه موفقیت فاز اول کودتا به آن نیروهای پلیس و سازمان امنیت به
بپیوندند. در این رابطه کودتاگران نگران سیمای بیرونی ترکیه پس از پیروزی 

وقوع نپیوست.  در حقیقت مقاومت کودتا بودند، یعنی امری که در اساس به
پلیس و نیروهای امنیتی در برابر کودتا زمان الزم را به اردوغان و 

کمک مساجد صدها هزار نفر از اعضا و هواداران حزب طرفدارانش داد تا به
ها و مقابله با کودتا بسیج کنند. و توسعه" را برای حضور در خیابان"عدالت 

های غلِط طراحان آن با شکست دلیل برخی محاسبهطور خالصه کودتا بهبه
 برای مسببان واقعی و یا صوری آن عواقب ناگواری روبه

ً
رو شد و مطمئنا

خواهد داشت. در چنین شرایطی، اردوغان، بدون هیچ نگرانی در مورد 
متحده و اتحادیه اروپا چه خواهد بود، در اینکه برخوردهای علنی ایاالت

مسیر تقویت مواضع خود و سرکوب رقبا و مخالفان داخلی خود اقدام کرد. 
هزار نفر از نظامیان، قضات سیستم قضایی، ۹۰دستگیر کردن نزدیک به 

قضات عالی دادگاه قانون اساسی، معلمان، نیروهای پلیس، رهبران و 
تن از روسای مؤسسات ۱۵۰۰فعاالن فرقه گولن، و برکناری بیش از 

هزار معلم، و دستور جلوگیری از خروج بیش ۵۰آموزش عالی، بیکار کردن 
های دولتی، و درعمل، بر پا کردن از سه میلیون تن از کارمندان بخش

عیار کارنامه هفته نخست ای تمامنفرهتکحکومت استبدادی
اسالمی" جدید حاکم بر ترکیه است. دربارٔه اینکه کودتا درعمل "جمهوری

ها اجرا گذاشتن طرحی که از مدتدست اردوغان را برای ضد کودتا و به
قبل در دست تدارک داشته و تثبیِت حکومت سرکوبگر خود باز کرد، به 

ماه پیش از این کودتا باید اشاره کرد. در اوایل سال ۱۸قولی بامعنی در نقل
، خانم توالی بابشیو در پاسخ به تمسخر مطبوعات نسبت به ۲۰۱۵

گهی برای ترکیٔه عثمانی بهسال پیش۹۰اظهارنظِر او که  پایان پرده و آ
گهی پایان رسیده، فیلم آغاز شده است و ها بهرسیده است، یادآور شد:"آ

خواهد بود" (یعنی ترکیه عثمانی در ۲۰۲۳اکران عمومی آن در سال 
صدمین سالگرد انقراض امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری سکوالر 
مدرن دگرباره بر پا خواهد شد). دوستداران صلح، دموکراسی و پیشرفت در 

توانند در روزهای پس از شکست کودتا و پیروزی ضد کودتای ترکیه نمی
زا بر فراز این کشور گرایان ترکیه نگران جمع شدن ابرهای سیاه توفاناسالم

و تأثیرات مخرب چنین روندی بر کشورهای همسایه از جمله ایران نباشند.
ما ضمن ابراز همبستگی با مردم و نیروهای مترقی ترکیه تهاجم گستردۀ 
اردوغان برای سرکوب حقوق و آزادی های دموکراتیک و برپایی حکومتی 

مبتنی بر استبداد مذهبی در این کشور را به شدت محکوم می کنیم 

ادامۀ  ترکیه در چنگال ترور

میلیون جمعیت غیرفعال در سـن ۴۰، خبرگزارِی مهر "۹۵تیرماه ۲۲روز 
باره در اقتصاد ایران" تـوصـیـف عنوان "نوعی خطِر زلزلٔه یککار کشور" را به

فـقـر پنجم خـطها کارگر شاغِل کشورمان، مزد یککه میلیونکرد. درحالی
مـوقـِع کنند، انسان فاسدی با دریـافـت بـهها تأخیر دریافت میخود را با ماه

میلیون تومان در ماه، مدیریِت منابع مالی کارگران و بازنشستـگـان در ۲۳۴
]. فقِر گسـتـردٔه ۹۵تیرماه ۲۲عهده داشت [خبرگزاری مهر، بانک رفاه را به

ها کارگر در کشـورمـان، زحمتکشان، بیکاری و فقداِن امنیت شغلی میلیون
شـده از سـوی نـهـادهـای های اقتصادِی دیـکـتـهنتیجٔه اجراِی سیاست

وسیلٔه حاکماِن فاسـِد المللی پول و بانِک جهانی بهامپریالیستی صندوق بین
فـقـیـه، منظوِر "آزادسازی" اقتصاد بوده است. رژیم والیتفقیه بهرژیم والیت

دواِم حکومت و بقاِی "نظاِم" خود را تنها با سرکوب، زندان و شالق مـمـکـن 
گسـیـخـتـه و تـحـمـیـل کشـی لـجـامداند. رهائِی زحمتکشان از بهـرهمی

های پـراکـنـدٔه دهی اعتراضنشینی به این رژیم فاسد، تنها با سازمانعقب
هـای کارگری ممـکـن خـواهـد شـد. رهـبـراِن خـانـٔه کـارگـر و تشـکـل

ساخته، منافع خود را در توجیه مداوِم عملکرد کارگزاراِن ایـن رژیـم حکومت
دانند. با کمک به تشکیِل سـنـدیـکـاهـای فاسد و کمک به بقاِی "نظام" می

تـوانـنـد کارگری، فعاالن و سندیکاهای مستقل و مـوجـوِد کـارگـری مـی
های پراکندٔه کارگری را سازمان داده، و مبارزٔه متحِد کـارگـران بـا اعتراض
های اقتصادِی رژیم را عملی کنند.سیاست

ادامۀ  مبارزۀ طبقه کارگر
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کند. این فاکتی تاریخی است که بعضی از رهبراِن فئودال در انقالب مشروطـه 
نقش داشتند، امری که از حداقل دو عامِل مهم ناشی بـوده اسـت. نـخـسـت 

شـان حدواندازٔه شاه بـه حـریـم مـالـکـیـتاندازِی بیها از دستاینکه، فئودال
شدت ناراضی و بیمناک بودند. همچنین در مرحلٔه دوم انقالب که بـه فـتـح به

شرمانٔه اسـتـعـمـار روس و های علنی و بیدلیل مداخلهتهران منجر گردید، به
که به تقسیم کشـور ۱۹۰۷انگلیس در تعیین سر نوشت کشور و تحمیل قرارداد 

به دو منطقٔه نفوِذ روس و انگلیس انجامید، تضاِد مجموعٔه خلق با امپریالیـسـم 
در حکم تضاِد عمده متجلی شد و درنتیجه، انقالِب مشروطه شکـِل جـنـبـش 

های لیبرال نیز در آن داران و خانخود گرفت و زمینبخش [ملی] را بهرهایی
شان در فتح تهران مؤثر افتاد. همـیـن شرکت جستند، چندان که قدرت نظامی

های رأس انقالب مشروطه قـرار داد. در ها را در مرتبهداران و خانامر، زمین
خواهِی نیروهای ایفاگر نقش در پیروزی انقالب از قـدرت، جریان طبیعی سهم

سهم بزرگ نصیب این طبقه شد، و انقالب مشروطه که در دورٔه نـخـسـتـش 
بورژوازی دست باال را در آن داشتند و ترکیب مجلس اول بورژوازی ملی و خرده

 چهره
ً
دادند، در بورژوازی شکل میهای متعلق به بورژوازی ملی و خردهرا اکثرا

مجلس دوم و پس از فتِح تهران این مالکان بودند که اکـثـریـت مـجـلـس را 
بـورژوازی بـرای نـجـاِت دست آوردند. اما اینکه چرا بورژوازی ملـی و خـردهبه

دالیـل انقالب به مالکان لیبرال پناه بردند، بـه ضـعـِف بـورژوازی مـلـی، بـه
شود که به آن نیز پرداخته خواهد شد.گوناگون، مربوط می

خصـوص انقالب مشروطه در شرایطی روی داد کـه بـورژوازی مـلـی و بـه
طوِر چشمگیری ضعیف بود. این ضعف تا حـد زیـادی در بورژوازی صنعتی به

هایی بود که در قرن نوزده پیش آمـدنـد و در ارتـبـاط بـا نـقـش نتیجٔه اتفاق
کشورهای استعماری روس و انگلیس بود که تمـامـیـِت ارضـی و اسـتـقـالِل 

برآن، به از دست رفتِن بـخـش سیاسی و اقتصادی ایران را نقض کردند. عالوه
های ایران که جمعیت متراکم و بازار گسترده داشـتـنـد نـیـز بزرگی از سرزمین

شـکـسـت ایـران و کرد. در دو جنِگ میان ایران و روسیه که بـهارتباط پیدا می
مـیـالدی) و ۱۸۱۳خـورشـیـدی /۱۱۹۲امضای دو عهدنامٔه گلستان (سال 

میالدی) منجر گردیـد، ۱۸۲۸خورشیدی / ۱۲۰۷چای (سال عهدنامٔه ترکمان
های استعماری روسیه و انگلیس گشوده شـد. های ایران بر روی آزمندیدروازه

های نظامی به امتیازات دیپلماتیک منجر شد و امـتـیـازات ترتیب شکستاینبه
هـای نـفـوِذ دنبال آورد. امتیازهای تجاری راهدیپلماتیک امتیازاِت تجاری را به

اقتصادی را هموار ساخت و نفوِذ اقتصادی صنایع بومی ایران را تضعیف کرد و 
هم خورد، و در آن مـقـطـع زمـانـی و در بر اثِر آن بافِت طبقاتی در ایران به

های فراوانی را باعث گردید.های پسین نیز آشفتگیدهه
شدند موقعیتـی ای که از طریق تجارت انباشته میهای پولیبنابراین، سرمایه

یـافـتـنـد. در کار انداخته شدن در زمینٔه تولیدات صنعتی نـمـیمناسب برای به
حقیقِت امر، انباشِت سرمایه با صنعت [تولید صنعتی] پیوند پیدا نکـرد، بـلـکـه 
زمین و تولیِد محصوالت کشاورزی که از امنیت بیشتری برخوردار بـودنـد ایـن 

خود جلب کردند و از رهگذِر آن، طبقٔه بورژوا ـ مالک در های پولی را بهسرمایه
یی تأثیرگذار شکل گرفت. تولیِد مواد خام کشاورزی برای بـازارهـای حکم طبقه

کشورهای استعماری عالوه بر اینکه شیؤه تولید کاالیی را در کشاورزی [ایران] 
زمان، بین ایـن طـبـقـه [طـبـقـٔه بـورژوا ــ مـالک] و داد، همگسترش می

آَورد. وجـود مـیاستعمارگراِن خریداِر مواد خام کشاورزی، اشتراک مـنـافـع بـه
درنتیجه دهقان ایرانی در زیر یوغ مناسبات پوسیدٔه موجود فئودالی به بازارهای 

جهانی تولید محصوالت کشاورزی قـدم 
گذاشت. ورود کاالهای پـیـشـرفـتـه می

 شمه
ِ

 رمز و راز
ٔ

ای درباره

 ایران
ٔ

انقالب مشروطه

۱۴ادامه  در صفحه 

انقالب مشروطٔه ایران در کشوری که در آن مناسبات فئودالی حـاکـم بـود 
روی داد. از طرف دیگر باید در نظر داشت که نفوِذ استعمار در ایـران، آن را 

مستعمره درآورده بود. گرچه انقالب مشروطـه هـم از صورت کشوری نیمهبه
پیروزی رسید و حتی محمدعلی شـاه را از نظِر سیاسی وهم از نظِر نظامی به

قدرت ساقط کرد، با اینهمه، هم ساختار سیاسی فئودالی بر سـر جـای خـود 
باقی ماند و هم نفوذ استعمار در آن گسترده شد. در حـقـیـقـت، آن روز کـه 

خواهان را در تهران رقم زد شکسِت انقالب مشروطـه پیروزی نظامی مشروطه
راستی چرا این اتفاق افتاد؟ این واقعٔه تاریخی از را نیز در زهدان خود پرورد. به

کرد. در حقیقت انقالب مشروطه برای همٔه آن ای پیروی میکدام قانونمندی
خواهند قانونمندِی تغییرهای اجتماعی را بـا اسـلـوب بـررسـی کسانی که می

همتاست.ای بیعلمی دنبال کنند، کارگاه آموزشی
یی که برای آن در نظر گرفته شده بود انقالبی انقالب مشروطه بنا بر وظیفه

اش بود، و از ایـن نـظـر بـا بورژوا ـ دمکراتیک از جنبٔه انجام وظایِف داخلی
های کالسیک اروپایی فرقی نداشت. اما از جـنـبـٔه انـجـام وظـایـف انقالب
اش انقالبی ضِد استعماری بود، امری کـه ایـن انـقـالب را از نـوِع خارجی

کرد، زیرا رشِد بورژوازی در ایران نه بر مـبـنـای مـدل کالسیک آن متمایز می
کالسیک آن بلکه از تحکِم نیروی خارجی متأثر بود. در اینجا الزم اسـت کـه 

های بـورژوا ـ هایی درمورِد مدل کالسیِک انقالبطوِر بسیار مختصر نکتهبه
دموکراتیک را یادآور شویم.  

دارِی اولیه از های بورژوا ـ دموکراتیک، سرمایهبنا بر مدل کالسیِک انقالب
آورد و بعد از اینکه مـنـاسـبـات ژرفای واپسین مرحلٔه فئودالیسم سر برون می

شکند و اش را تا حدی گسترش داد، پوستٔه فئودالیسم را در هم میاقتصادی
داری در رونـِد رشـدش، در هـر سازد. سرمایهداری را آزاد میساختار سرمایه

آورد و بـر مـنـاسـبـات وجـود مـیمرحله مناسبات ساختارِی ضرور خود را به
های دوراِن گـذار [از فـئـودالـیـسـم بـه یابد. بحرانچندساختاری غلبه می

داری سـپـس ند. سرمایهشوداری] از مناسباِت چندساختاری ناشی میسرمایه
داری و گسـیـخـتـگـِی سـرمـایـهبه مرحلٔه دوم که مرحلٔه اصلِی رشد و لـگـام

یی که ما در ارتباط با انقالب مشروطه از شود. اما دورهانحصارها است وارد می
داری اسـت و عـبـارت کنیم، دورٔه بسیار ابتدائِی رشد سرمایهآن صحبت می

توان دارِی تجاری، که آن را مرحلٔه انباشِت سرمایه نیز میاست از رشد سرمایه
دارِی تجاری] نیز با نمونٔه کالسـیـِک دانست. اما این دوره [دورٔه  رشد سرمایه

 این نوع سرمایه
ً
داری این تفاوت اساسی را دارد که نه بر مبناِی مناسبات صرفا

ای خارجی ـ در شکِل مـداخـلـٔه داریداخلی بلکه بیشتر متأثر از نیروی سرمایه
کند. این مداخله در حقیقت مانع از رشـد اش ـ رشد و حرکت میاستعمارگرانه

دارِی ایـران از فـرصـت شود، درنتیجه، سرمایهداری ایران میطبیعِی سرمایه
دارِی اروپا برای رشد طـبـیـعـِی ای که سرمایهصد یا چهارصدسالهتاریخِی سی

گردد.  خود در اختیار داشت، محروم می
بایست توانست و میلحاِظ تاریخی میدارِی ایران بههایی که سرمایهویژگی

مند شود آن بود که ایران درحـاِل طـی کـردِن راهـی بـود کـه ها بهرهاز آن
ها و ها، ایدهها پیش آن را طی کرده بود. تمامی تجربهدارِی اروپا سالسرمایه

دارِی اروپا گداخته و سپـس های سرمایهها در کورٔه مبارزات و تالشایدئولوژی
یـی آبدیده شده بودند. مسیرهای حرکت مشخص بودند، و مـقـصـد بـه قـلـه

 بارها فتح شده و راهمی
ً
های رسیدن به آن شناخته شده بودند مانست که قبال

دارِی اروپا تـدویـن شـده های سرمایهمندیها و قانونها، ایدهو عالوه بر این
مـنـد شـدِن کشـوری داد نه برای بـهـرهکه وضعیت نشان میبودند اما چنان

ها، که میان منگٔه سیطرٔه دو قدرت بـزرگ همچون ایران از آنمستعمرهنیمه
زد.  استعماری روس و انگلیس دست و پا می

دهنده به انقالب مشروطه متنـوع و حـتـی در مـواردی عنصرهای شکل
شکل ساختار قدرِت سـیـاسـی در آن دوره و اند. اما توجه دقیق بهمتناقض

ها و های استعمارگر در امور داخلی کشور، نقش طبقههمچنین مداخلٔه دولت
های گوناگونی که در انقالب نقش داشتند ـ هـم در دورٔه اول انـقـالب الیه

تواند توجیـه مشروطه و هم در دورٔه دوم آن که به فتح تهران منجر شد ـ را می
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ها وجود نداشت و عدم پشتیبانی و حـمـایـت خارجی که هیچ محدودیتی بر وروِد آن
ها در این زمینه هر بار با شکـسـت نکردن از کاالهای داخلی باعث گردید که تالش

ای در ایـران ریسـیالدوله نخستین کـارخـانـٔه نـخرو شوند. برای نمونه، صنیعروبه
کرد ولی چندی بعد در بـرابـر رقـیـبـاِن تأسیس کرد که محصول خوبی نیز تولید می

خارجی شکست خورد و از عرصٔه تولید [صنعتی] خارج شد. دو کارخانٔه بلـورسـازی، 
وسیلٔه  حاج محمدحسـن امـیـن ] و دیگری به۱۲۸۵وسیلٔه مسیو والنژ [در یکی به

] در تهران در میدان رقابت از پای درآمدند. وضعیت صـنـوف ۱۳۰۵دارالضرب [در 
نیز در زمینه تولیدات سنتی و مانوفاکتور [کارگاه صنایع دستی و شکل کـالـسـیـِک 

های تولیدات سـنـتـی [در ایـران] تربود. بسیاری از این کارگاهتقسیم کار] اسفناک
های کشورهای استعماری ورشکست گردیدند. بـرای دلیل ورود کاالهای کارخانهبه

های دولتی در این زمینه نوشته شده اسـت: "سـابـق کـه نمونه، در یکی از گزارش
لـحـاِظ شـأن های فرنگی شایع نبود؛ از اعلٰی و ادنٰی [بـزرگ و کـوچـک بـهپارچه

اجتماعی] حتی در ارکان دولت و بعضی از شاهزادگان عظام قدک پـوش بـودنـد... 
های زرد و سرخ باطن فرنگستان رواج گرفته هر دفعه اقمشـه چندین سال که پارچه

های] ایشان طرح تازه بوده و هرکدام به نظرها تازگی داشـتـه مـردم ایـران [قماش
جسم جان خود را رها کردند و دنبال رنگ و بوی دیگران رفتند و از این بابت ضررها 

 عشر اصناف این شهر نسـاج دیدند... بیشتر مشاغل ضررهای هنگفت دیده
ً
اند اقال

زنان اصـفـهـان بـا درآمـد بیستم از بیوهبودند که خمس آن باقی نیست. حدود یک
کردند کـه ریسی برای نساجان هزینه نگهداری کودکانشان را تأمین میحاصل از نخ

اند. همچنین اصناف بزرگی دیگر ماننـد اکنون این منبع معاش خود را از دست داده
مـعـنـی مـحـِل بـه-گازران   زن] و عمله کازرخانی [صباغ [رنگرز]، نداف [پنبه

که بسته و پیوسته با این صنف بودند بیشتر اینان از میان رفتـنـد. شستشوی لباس] 
 کشاورزان نمیسایر اصناف خالیق را از این ورشکستگی

ً
توانند ها ضررها رسید. مثال

پنبٔه خود را دیگر گران بفروشند." (به نقل از کتاب ایران بین دو انـقـالب: نـوشـتـۀ
یرواند آبراهامیان)

دنـبـال آن ریختگی اقـتـصـاد سـنـتـی ایـران و بـههمین گزارش کوتاه درهم
های گستردٔه ایرانیـان دهد که  به مهاجرتپاشیدگِی طبقات سنتی را نشان میازهم

ریختگی اقتصـادی بـود و سـپـس به روسیه برای یافتِن کار که ناشی از این درهم
دمکراسی خواهیم پرداخت.پیوستن آنان به جنبش سوسیال

ایران در طول تاریخ خود تولیدات بومی خاص خود داشته است کـه بـا تـجـارت 
هـای شد. در دورٔه صفویان این تولیدات به اوج خود رسید و کارگاهداخلی مربوط می

توانست نـیـروی گونه که در مرحلٔه رشد بعدی خود میمانوفاکتوری وسعت یافت آن
دلیل فروپاشیدگِی جامعٔه ایران پس از سقوط صـفـویـه خدمت گیرد. بهبخار را نیز به

هـای بـعـد کـه این رشد طبیعی تولیدات بومی صدمه فـراوان دیـد. امـا در دوره
شهرنشینی دوباره گسترش یافت این تولیدات سنتی ادامه پیدا کـرد و بـخـشـی از 

زمین نقش خود پیکرٔه اقتصادی جامعه ایران گردید که در بازارهای سرپوشیدٔه ایران
ها، ها، محل کار اصناف، فروشگاهها، صرافیها، کارگاهکرد. بازار از حجرهرا ایفا می

شد. در این بازارها، تجار کاالهای خود را مراکز تجاری و اماکن مذهبی تشکیل می
سـاخـتـنـد، فروختند، صنعتگران به تولید اشتغال داشتند، بازرگانان مسجد مـیمی

کـرد و صـرافـان وام کردند، دولت غـلـه خـود را ذخـیـره مـیواعظان وعظ می
دیگر، بافت طبقاتی مـورد عبارتدادند.اکنون مجموِع این ساختار اقتصادی، بهمی

اش گسست و روند تاریخی و طـبـیـعـیهجوم قرار گرفته بود و تاروپود آن از هم می
ای کـه بـرای صد یا چهـارصـد سـالـهشد. در نتیجه، آن فرصت سیمخدوش می

دارِی صـنـعـتـی اروپـا از آن بورژوازِی مانوفاکتور اروپا فراهم گردیده بود تا سرمایه
فراروید برای بورژوازِی ملی ایران فراهم نگردید تا که از اقتصاد سنتی این مرزوبـوم، 

نحوی بود که از ای فراروید. تولد این بورژوازی بهبورژوازِی تولیدگرای صنعتی و ملی
بدو تولد یک پایش در گهواره و پای دیگرش در گور بود.

هـا در ها، حـزبها، دستهشناسانه بر کنش و نظِر اندیشمندان، گروهتأملی تاریخ
آورد که این انقـالب از نـوع وجود میآستانٔه انقالب مشروطه این باور را در ذهن به

تـر شـبـیـه بـه های کالسیِک بورژوا ـ دمکراتیک و با ابعادی بسیار کوچکانقالب
هایی که گـفـتـه شـد و انقالب بزرگ فرانسه بوده است، البته با لحاظ کردن تفاوت

گفته خواهد شد.
عرصٔه فعالیت گذاشتند با کـنـش هایی که پا بهدر آستانٔه انقالب مشروطه، تشکل

کـرد. های جامعٔه آن روز ایران تناسب داشت و مطابقت میها و طبقهو ذهنیِت الیه
ها بشود. در یی به این تشکلبرای درک بهتِر جنبٔه ذهنی انقالب جای دارد که اشاره

اند که با روشنفکرانی که پیش از انقالب تفکرات انـقـالِب هاییمرتبٔه نخست تشکل

شدنـد و بـنـابـرایـن دادند مربوط میبورژوادمکراتیک را در جامعه ارائه میادامه راز و رمز انقالب مشروطیت ...
های بورژوایی نسبت بـه ابـعـاد رشـِد خـوِد توان گفت که، رشِد اندیشهمی

شد هایی که در این مرحله عنوان میتر بود. نظرها و اندیشهبورژوازی افزون
ها بیش از ابعاد حضوِر مادی بـورژوازی در بودند و تأثیِر آنرفتهبسیار پیش

جامعه بود. این نیز ناشی از این واقعیت بود که بورژوازی راه خود را در اروپـا 
رس های رونِد گـذار آن در دسـتطی کرده و به سرانجام رسیده و تجربه

الـدیـن هـایـی مـثـل جـمـالهایی که شخصیـتگذاشته شده بود. اندیشه
نـحـوی اسدآبادی و یا شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی، و بعدها بـه

دادند از این دست بودند. امـا تر، طالبوف و میرزا ملکم خان ارائه میروشن
هـایـی شـکـل گـرفـت کـه ها و انجـمـندر آستانٔه انقالب مشروطه گروه

تاباند.  شان را بازمیهای طبقاتیشان خاستگاه و گرایشهایبرنامه
ها مجمع آدمیت در تهران بود کـه از پـزیـتـویسـِم یی از این گروهنمونه
گرایـِی] لـیـبـراِل گرایِی] رادیکاِل "سن سیمون" و اومانیسِم [انسان[اثبات

گوست کنت" پیروی می خان قـزویـنـی گذار آن میرزا عباسقلیکرد. بنیان"آ
خـان بود که بعدها به عباسقلی آدمیت معروف شد و از دوستان میرزا ملکـم

نویسد که، مجمع آدمـیـت سـه بود. فریدون آدمیت، مورخ سرشناس، می
کار بردن مـهـنـدسـِی اجـتـمـاعـی بـرای هدف مشخص داشته است: به

منظور شکوفایی عـقـل و یابی به توسعٔه ملی؛ کسب آزادِی فردی بهدست
یابی به برابری در حقوق برای همگان بـدوِن درنـظـر اندیشٔه بشری؛ دست

منظوِر حفظ و تضمین شأن و منزلت همـٔه گرفتن اصل و نسب و مذهب به
شهروندان. در سوگندنامٔه پنهانی گروه آمده بود که "برابـری در حـقـوق و 

وظیفه تنها اساس واقعی روابط بشری است."
تری در آن بود و نـقـل های دمکراتیکگروه رادیکال بورژوایی که گرایش

بود، گروه کمیتـٔه انـقـالبـی اسـت. مجلس انقالب مشروطه ازنظر فکری 
المتکلمین، پنج شخصیت معروف دیگر انقالب مشروطه در عالوه بر ملک

خـاطـر دفـاع الدین اصفهانی ـ واعظی کـه بـهآن عضو بودند: سید جمال
آبادی؛ اش از شهر رانده شده بود؛ حاج میرزا یحیی دولتجسورانٔه غیردینی

محمـد یی از اصفهان، و یک "ازلی" [نام گروهی از پیروان سید علیپناهنده
ازل را جانشین وی دانستند] ـ که طرفدار آمـوزش باب که پس از وی صبح

جدید بود ـ و سردار اسعِد بختیاری، رهبِر طایفٔه ایلـخـانـی و رئـیـس ایـل 
بـه زنـدان افـتـاد و در ۱۲۶۱بختیاری، که بعد از اعدام پدرش در سال 

یی را ترجمه کرد. از دیگر اعضای فـعـال گـروِه کـمـیـتـٔه همانجا سفرنامه
کردٔه اسکندری بـودنـد. جـد انقالبی دو برادر از خانوادٔه اشرافی و تحصیل

شاه بود که اثر مـعـروف "تـاریـخ نـو" را نـوشـتـه بـود، ها پسر فتحعلیآن
های معروف الکساندر دوما را ترجمه و منتشر کرده بـود شان رمانپدربزرگ
شان هم تفسـیـر اجـتـمـاعـی "اوژن سـو" بـا عـنـوان: "اسـرار و عموی

مـیـرزا مردمان" (رازهای مردم) را ترجمه کرده بود. بـرادر بـزرگ، یـحـیـی
اسکندری، از نخستین قربانیان انقالب مشروطه بـود و بـرادر کـوچـک، 

عامیون  و نخـسـتـیـن گذاِر حزب اجتماعیونمیرزای معروف، بنیانسلیمان
دبیرکِل حزب تودٔه ایران و شخصیت بسیار برجسته و مورِد احترام انـقـالب 

مشروطیت بود.
گروِه انجمن مخفی: بیشتر اعضای این گروه از طبقٔه متوسـط سـنـتـی 

تـابـانـدنـد. نـاظـم شان را بـازمـیشان منافع طبقاتیهایبودند و در برنامه
های این گروه عبارت بود گذاِر این گروه بود. خواستاالسالم کرمانی بنیان

خانه؛ بررسِی موضوع یی از قوانین ملی و تأسیِس عدالتاز: تدویِن مجموعه
داران لیبراِل انقـالب مشـروطـه در های زراعی [خواسِت زمینثبِت زمین

ها]؛ برقـرارِی نـظـام عـادالنـٔه های دربار به زمیناندازیرویارویی با دست
مالیاتی؛ اجراِی اصالحات در ارتش؛ وضِع مقررات بـرای عـزل و نصـب 

دهـِی حکمرانان ایالتی؛ تشویِق بازرگانی داخلی؛ تأسیِس مدارس؛ سـازمـان
ـرع 

َ
مجدد گمرک؛ تحدیِد [محدود کردِن] قدرت ُمجریاِن دولتی؛ اجراِی ش

اش، با دو تـن از مـجـتـهـدان مقدس. انجمن مخفی پس از تدوین برنامه
برجستٔه تهران، یعنی: سید عبدالله بهبهانی و سید محمـد طـبـاطـبـایـی، 

ارتباط برقرار کرد.
دمـکـراسـی دمکراسی: گستردگِی جنـبـش سـوسـیـالجنبِش سوسیال

اش در آن، لحاظ کمی و کیفی، و تأثیرش بر انقالب مشروطه و نـقـشبه
تنهایـی در ها بهها و انجمنحدی است که در سنجش با وزِن دیگر گروهبه

برانگیز اینکه، انقالب مشروطه در بـرهـٔه گیرد. تأملیک کفه ترازو قرار می
ای روی داد کـه بـورژوازِی زمانی

۱۵ادامه  در صفحه ملـی و صـنـعـتـی در کشـور در 
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...»نامقدس«ادامه  اتحاد 

سـود منظور پیشُبرد روند گفتگـوهـای خـروج از اتـحـادیـٔه اروپـا بـهحزبی است که به
توان به او اطمینان کرد. پس از خروج از اتحـادیـٔه اروپـا زحمتکشان و مردم بریتانیا، می

هـای بـزرگ آزاد داری حاکم باشد و شرکتدیگر نباید سرسپردگی به "بازار آزاد" سرمایه
رغم  پیامدهای اقتصادی، اجتـمـاعـی و باشند تا هرگاه اراده کنند سرمایه و کاالها را به

شان و جامـعـه در تـمـامـی خـود شان برای کارگران، مردم، محله زندگیزیستیمحیط
جا کنند.جابه

از حاال تا انتخابات همگانی آینده، آغاز و پیدایش دوبارٔه حرکت اعتراضی در صـنـایـع 
گـری سازی، نظامیهای ریاضتی، خصوصیهای مردم نسبت به سیاستتولیدی و توده

انداِز پیروزی حزب کـارگـر بـا تواند چشمکار میهای امپریالیستِی حزب محافظهو جنگ
تواند دگرگونی بریـکـسـیـت تر کند و در پِی خود میو روشنرهبری جناح چپ را گسترده

پـذیـر چپ فرآیند خروج از اتحادیٔه اروپا) را امکانبه(خروج بریتانیا) را به لکسیت (گردش
سازد. اکنون تمامی اظهارنظرهای بدبینانه نسبت به اروپا و ضِد اتحادیٔه اروپا در جنبـش 

ها رسانده شوند و به بازگرداندِن حزب کارگر و جـنـبـش کـارگـری گوشکارگری باید به
خـواه رهبری جنبش ضِد اتحادیٔه اروپایی در بریتانیا یاری رسانند تا موضع چپ و ترقـیبه

رویاروِی عضویت در اتحادیٔه اروپا بار دیگر چیره شود. 
تواند بیانگِر پاسخ اصولی چپ به آنانی که اکنون خـواهـان چنین اقدامی همچنین می

پرسی، که بر اساس اند شمرده شود. این همهپرسی برای استقالل اسکاتلنددومین همه
پنداشِت باقی ماندن اسکاتلند در اتحادیٔه اروپا قرار دارد، هم فراخوانی است به بـازگشـت 

سازی و هم رودرروِی بـرنـامـٔه چـپ به اقتصاد نولیبرالی، ریاضت اقتصادی و خصوصی
سوِد زحمتکشان و خواهانه را با بازتوزیِع بنیادی ثروت بهبرای بریتانیا ـ که فدرالیسِم ترقی

تواند قرار گیرد.آمیزد ـ میهای آنان در هر ملیت و ناحیٔه بریتانیا درمیخانواده
هراسی و نژادپرستانه که از سـوی های بیگانههمچنین، مقابله با باال گرفتن گفتمان

شوند، حیـاتـی اسـت. رأی بـه پرسی ترویج مینیروهای اصلی هر دو سوی کارزار همه
ای از محدودیت برای مهاجـرت از خـارج آویِز ُدور تازهخروج از اتحادیٔه اروپا نباید دست

های مالیاتی و رفاهی به کارگران مـهـاجـر گـردد. اروپا و پیشنهاد توقف پرداخت کمک
های کارگری و افزون برآن، حکم دادگاه عدالت اروپایی مبنی بر بازداری از عمل اتحادیه

دولت در اجرایی کردن و اعمال شرایط و مقرراِت برابر برای کارگران مـهـاجـر، بـایـد بـا 
شان ــ جـایـگـزیـن قانون تضمیِن برخورِد برابر با همٔه کارگران ـ جدا از کشور خاستگاه

گردد.
خواه و کارگری برای توضیح مزایایی که مهاجرت با خـود اتحاد و بسیج نیروهای ترقی

مـنـظـور شده باشد، و هـمـچـنـیـن بـهریزیکه برنامهویژه هنگامیبار آورده است، بهبه
اندازانه و ضدکارگرِی حزب "استقالل بریتانیا" و دیـگـر رویارویی با گیرایی سیاست تفرقه

جـای بـیـزار کـردن شـمـار راستی و ماورای راست، ضروری است. بههای دستحزب
های انتزاعی و آنارشیستی، که در اساس همان "بازار آزاد" و بیشتری از مردم با فراخوان

ای ضد نژادپرستانه باالتریـن مهاجرتی''برداشتِن مرزها'' است، باید برای تدوین سیاست
دست آورد.را بهحمایت مردمی 

های عضو اتحادیٔه اروپا را وادار کرده است حصارهایشـان را در "دِژ امن اروپا"، دولت
تازگی به قراردادی ناپسند بـا برابر مهاجرت از خارج از اروپا بلندتر برافرازند، چندان که به

گـردانـنـد. مـا ترکیه منجر گشته و بنا بر آن، مهاجران را از مرزهای اتحادیٔه اروپا بـازمـی
اش را برای پذیرفتن مردم از اکنون باید بکوشیم تا بریتانیای خارج از اتحادیٔه اروپا آزادی

کار بندد و اروپا را به مکانی امن کار، تحصیل و زندگی در اینجا بهمنظوِر سراسر جهان به
جویان و مهاجران تبدیل کند.برای پناه

گردد، تصمیم بـریـتـانـیـا بـه خـروج از تا آنجایی که به آیندٔه اتحادیه اروپا مربوط می
ها در ها و کمونیستهای کارگری، سوسیالیستاتحادیٔه اروپا از سوی بسیاری از اتحادیه

سازی و "انـعـطـاف نـیـروی کـار" سراسر اروپا که در برابِر ریاضِت اقتصادی، خصوصی
های بریتانیـا بـه ویژه، کمونیستکنند، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. بهمقاومت می

المللی پول را کشِی اتحادیٔه اروپا و صندوق بینمردم شجاِع یونان که بار تهاجم ریاضت 
هـا ها هشداری اسـت بـه مـیـلـیـونفرستند. تجربه یونانیکشند درود میبر دوش می

ماهیت ضِد دمکراتیک و طبقاتی اتحادیٔه اروپا و خطـرهـایـی دهندٔه بریتانیایی که بهرأی
هـای آورد پی ببرنـد. تـاکـنـون حـزبکه ادامٔه عضویت در آن برای کشورشان پدید می

کمونیستی و کارگری در پرتغال، جمهوری چک، ایرلند، دانمارک، آلـمـان، بـلـژیـک و 
شان را از های کارگری مبارز در فرانسه خشنودییوگوسالوی سابق و همچنین اتحادیه

بخش تـمـامـی نـیـروهـای چـپ و اند. این برآیند باید الهامپرسی ابراز کردهبرآینِد همه
های همکاری و همبسـتـگـی بـیـن هدف تقویِت بهترین شیوهخواه اروپا گردد تا بهترقی
های اروپا بر اساسی متفاوت با "اتحادیٔه اروپا"ِی ضِد دمکراتیک، طـرفـداِر ها و ملتتوده

بینی بپردازند.های بزرگ و امپریالیستی، به بررسی و باریکشرکت

ادامه راز و رمز انقالب مشروطیت ...

وضعیتی بسیار ضعیف قرار داشت. اما ورشکستگِی اقـتـصـاد ایـران و 
ها]، و دهقانان ورشکستـه وران، صنوف [صنفمهاجرِت گستردٔه پیشه

به کشور روسیه و جذِب آنان در مراکز صنعتی، کمیِت طبقٔه کارگر ایران 
جویِی این کارگران ومبارزهگیر باال برد. رشِد کیفی و رزمطرزی چشمرا به

دمکراسی و کمونیستسی در مهاجر مصادف بود با رشِد جنبش سوسیال
گاهی طبقاتی و که این کار گران را بهزمان بود، چنانروسیه هم لحاِظ آ

های اجتـمـاعـی همتا میان قشرها و طبقهپذیری در وضعیتی بیتشکل
داد. در ارتباط با کمیت این کارگران مهاجر، آمار مـوجـود ایران قرار می

هـای بـدون وآمـدنظر از حـجـم زیـاِد رفـتدهند که، صرفنشان می
شده است، تعداد افـرادی کـه در سـال ای که در آن زمان میگذرنامه
۱۹۰اند بالغ بـر قانونی برای کار به روسیه مهاجرت کردهطورِ به۱۹۱۱

انـد. در هزار نفر  بـوده۱۶۰ها اندکی بیش از کنندههزار نفر و بازگشت
هـزار نـفـر ۶۶کننده و هزار مهاجرت۸۳ترتیب این آمار به۱۹۱۳سال 

طورکلی نیمی از کارگران نفِت باکـو کـارگـران اند. بهکننده بودهبازگشت
های بـلـشـویـک قـفـقـاز ایـن دمکراتاند. سوسیالایرانی مهاجر بوده

ساختند شان آماده میکارگران را از نظر تشکیالتی برای مبارزه در میهن
 در پیامی به عدهو الهام

ً
یی از ایـن بخش آنان در این مبارزه بودند. مثال

کردند ـ از کارگران ـ که در آستانٔه انقالب مشروطه به ایران مراجعت می
زاده، مدیر مجله مالنصرالـدیـن، کـه در ایـران سوی جلیل محمدقلی

شهرت و طرفداران  بسیار داشت، چنین آمده است: "پس از آمـدن بـه 
ها مژده دهـیـد کـه تان مردم گرسنه و برهنه را گرد آورید و به آنمیهن

پا خاسته است، به همشهریان کارگر بگویـیـد کـه طبقٔه کارگر روسیه به
فرستند. ..."طبقٔه کارگر روسیه به شما درود می

ای بـرجسـتـه در این ارتباط باید یادآور شد که شخصـیـت انـقـالبـی
همچون حیدرعمو اوغلی،که به یکی از رهـبـران طـراز اول جـنـبـش 

، عضـو ۱۹۰۷مشروطٔه ایران تبدیل شد، در آستانٔه انقالب مشروطـه، 
رهـبـری دمکرات روسیه شعبٔه قفقـاز (بـهکمیتٔه مرکزی حزب سوسیال

، که در مقام مهندس برق ۱۹۰۲نریمانف) بود. او  پیش از آن، در سال 
منظور راه انداختِن موتور برق برای حرم امام رضا در مشهد به ایران و به

ماه حضورش در مشهد  کـوشـیـد حـزب ۱۱دعوت شده بود در طول 
دمکرات را در ایران تأسیس کند اما موفق نشـد. او در هـمـٔه سوسیال

های انقالب مشروطه حضور پررنگ و فعال داشـت، از تـهـران مرحله
گرفته تا تبریز. 

دمکرات کارگری روسیه ( بلشویک)، عالوه بر تبلیغ و حزب سوسیال
های مارکسیستی و ترغیب کارگران به مبارزٔه عملی در راِه ترویج اندیشه

ای شان، به اقدام ویـژهوخیم معیشتی و صنفی و اجتماعیبهبود وضع
، بـا کـمـک و تشـویـق ۱۹۰۴ها دست زد. در سـال برای تشکل آن

نـام های ایـران جـمـعـیـتـی بـهدمکراتهای روس، سوسیالبلشویک
تدریج گسترش یـافـت و "جمعیِت همت" (در باکو) تشکیل دادند که به

عدٔه بسیار زیادی از کارگران ایرانی را در خود گرد هم آورد. "جـمـعـیـت 
هایی چشمگیر در مسیـر تـبـلـیـغ و گسـتـرش افـکـار همت" فعالیت

نام "همت" را نیز در زمـیـنـٔه یی بهمارکسیستی کرد. این جمعیت روزنامه
هـا اسـت تردید از همین زمینههای تبلیغی خود منتشر کرد. بیفعالیت

گـیـرِی گیـرد. شـکـلدمکراسی در ایران شکل میکه جنبش سوسیال
هـای وعامیون تبریز"، گروِه مـجـاهـد و روزنـامـه"سازمان اجتماعیون

دمکراسی قفقـاز ای مانند گنج فنون، متأثر از جنبش سوسیالزیرزمینی
دمکراسی قـفـقـاز در نـجـات انـقـالب سوسیالاست.  نقِش جنبش

بدیل است، یعنی درسـت شدِن مجلس بیتوپ بسته مشروطه پس از به
ترین شکلی بـه خـاک و خـون فجیعدر  زمانی که انقالب در تهران به

کشیده شده و سرکوب گردیده بود. کبوتر خونین و بال شکستٔه انقـالب 
دمکراسی، با درایت و به تبریز پناه آورد. در اینجا بود که جنبِش سوسیال

رشادت، برای احیا و حفِظ عزم را جزم کرد.   
هـا و انقالب مشروطٔه ایران، بـا وجـود هـمـٔه مـبـارزات، رشـادت

هـای اصـلـی و  نظیر پدران ما، موفق نشد بـه هـدفهای بیفداکاری
بزرگ خود دست یابد، بنابراین، این بار سنـگـیـن بـر دوش آیـنـدگـان 

گذاشته شد. اما این انقالب مسیر تاریخ جدید ایران را  گشود.  
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اکنون دیگر مشخص شده است که همٔه طرفداراِن باقی ماندن در اتحادیٔه اروپا ـ هـم در 
کنند در روند خروِج انگلستان از اتـحـادیـٔه کار ـ سعی میحزب کارگر و هم در حزب محافظه

تیرماه ۳ژوئن / ۲۳دنبال رأی غالب مردم انگلستان در رفراندوم روز اروپا کارشکنی کنند. به
، اجرایی شدِن خروج این کشور از اتحادیٔه اروپا در دستور کار قرار دارد. در ایـن ُجسـتـار، ۹۵

رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، همٔه نیروهـای مـخـالـف بـا ادامـٔه 
عضویِت انگلستان در اتحادیٔه اروپا در درون جنبش کارگری، در سندیکاهای کارگـری و در 

دسـت گـیـرنـد و خواند تا رهبرِی مبارزٔه پسا رفـرانـدوم را بـهحزب کارگر این کشور را فرامی
هـا و خواهانه بر ضِد ادامٔه عضـویـت کشـورشـان در کـلـوب نـولـیـبـرالیی ترقیادعانامه
طور وسیع تبلیغ کنند.داراِن اروپا [یعنی اتحادیٔه اروپا] ارائه و بهسرمایه

داری دهنده بر پیکر طبقٔه سرمایهیی تکانگر وارد شدن ضربهپرسی اخیر نشانبرآینِد همه
اش در اتـحـادیـٔه اروپـا، اش و متحدان امپریالیستیخدمت گرفتهمداران بهبریتانیا، سیاست

المللی پول و ناتو است.متحده، صندوق بینایاالت
راستِی طرفدار باقی ماندن در اتحادیٔه اروپا به این برآینـد، کـودتـایـی پاسِخ نیروهای دست

دوجانبه بر ضِد دمکراسی بوده است، نخست بر ضِد ارادٔه دمکراتیک مردم بریـتـانـیـا بـرای 
رهبرِی حـزب به“جرمی کوربین“خروج از اتحادیٔه اروپا و دیگری بر ضِد انتخاب دمکراتیک 

دفاع از اصِل دمکراسی برخیزنـد و ایـن شان، باید بهکارگر. اکنون نیروهای چپ در واکنش
المللی پول جانبٔه تمامی محوِر اتحادیٔه اروپا، صندوق بینشکست همهپرسی را بهنتیجٔه همه

گِر خشم و سـرخـوردگـی طورعمده بیانو ناتو تبدیل کنند.  رأی به خروج از اتحادیٔه اروپا، به
رفـتـه، هـممداران بود، کـه رویهای سیاسی و سیاستیکپارچٔه طبقٔه کارگر از دولت، حزب

طبقٔه کارگر درارتباط با اشتغال، آموزش، مسکن، خدمات اجتمـاعـی، دیگر در مورد نیازهای
سطح زندگانی و کیفیت زندگی تواِن پاسخگویی به آنان را ندارند. از دست دادن حـاکـمـیـِت 

های دیگر آنان بود.ملی، خودگردانی و پیامدهای واقعی مهاجرت گسترده، نگرانی
واسطٔه پشـتـیـبـانـِی اقـلـیـتـی اکثریت یافتِن رأی طرفداران خروج از اتحادیٔه اروپا تنها به

هـا، حـزب مـلـی چشمگیر از اعضا و هواداران حزب کارگر، حزب سبزها، لیبرال دمـکـرات
تبار که دست رد بر سیـنـٔه ادامـٔه عضـویـت در ها و شهروندان آسیاییاسکاتلند، فمینیست

اند و حق حاکمیِت مردمی اکنون شان را گفتهپذیر شد. مردم سخناتحادیٔه اروپا زدند، امکان
انتخاب آنان را پذیرفته و آن را اجرایی کند.“وست مینیستر“طلبد تا پارلمان می

پـرسـی اش، از زمان اعالم نتـیـجـٔه هـمـهاما طبقٔه حاکم در مسیر دفاع از منافع طبقاتی
تیرمـاه دسـت ۳ژوئن/ ۲۳تطبیق دادِن خویش در جهت استراتژِی تخریب آرای رفراندومبه

تغییر ندادِن وضعیت موجود تا مهـرمـاه [اکـتـبـر]، زده است. این امر، شامل کوشش برای 
پرسی دوم و اندازِی همهراهتعویق انداختن گفتگوها در این زمینه، شتاب دادن به آهنگ به

ترویج این پنداشت که اکثریت نمایندگان هواداِر باقی ماندن در اتحادیٔه اروپـا در پـارلـمـان، 
نتیجٔه رأی خروج را همچون صالحدیدی که باید نادیده انگاشته شود، باید درنظر آورند.

توان این اعتماد را کرد که گـفـتـگـو بـرای خـروج شک به رژیم کامرون ـ آزبورن نمیبی
درنـگ وزیـر بـایـد بـیپیش برند. دولت همراه با خـوِد نـخـسـتبریتانیا از اتحادیٔه اروپا را به

های بزرگ، امپریالـیـسـم و طور، به دیگر نمایندگان طرفداِر شرکتگیری کنند. همینکناره
توان این اعتماد را کرد که در برابـر فشـارهـای مـرکـز کار نمینولیبرالیسم در حزب محافظه

دهندگان به خروج را ناکام های بزرگ که خواهان این هستند تا یا رأیتجارت لندن و سرمایه
های انحصاری برای "بـازار آزاد" مشـروط های سرمایهکنند و یا این خروج را با حفِظ آزادی

زمان مردم را نیز با ریاضت اقتصادِی بیشتر گوشمالی دهند، بتوانند ایسـتـادگـی کنند و هم
نشِی حزب کارگر با حزب محافظهکنند. هرگونه هم

ُ
کار در دولتی "ملی" و یـا در ائـتـالفـی ک

منظوِر مذاکرٔه خروج بریتانیا، تنها همدستی با سرمایٔه انحصـاری به
شود.و طبقٔه حاکم شمرده می

حل دمکراتیک پیگیری است برگزارِی انتخابات همگانی تنها راه
توانند تصمیم بگیرند چه کسی باید آنـان دهندگان میکه با آن، رأی

را در روند گفتگوهای خروج از اتحادیٔه اروپا نمایندگی کند.
کودتای آغازشده بر ضد جرمی کوربین قصد دارد از انـتـخـاِب 

رهبری سوسیالیستی که با هر پیمان "اتحادیٔه دولت "حزب کارگر" به
ای ضـِد مـتـحـدٔه اروپـایـیای در مسیر بـرپـایـی ایـاالتاروپا"یی

گـرا مـخـالـفـت کـرده اسـت، دمکراتیک، امپریالیستی و نظامـی
پیشگیری کند. نمایندگان پارلمانی طرفدار اتحادیٔه اروپا در "حـزب 

اند، دمـکـراسـی در راه انداختن کودتا شرکت کردهکارگر"، که در به
کنند.بریتانیا و در حزب کارگر را تحقیر می

ها تن از طبقٔه کـارگـر در شان را با میلیوناین نمایندگان، تماس
اند و اکنون خـطـِر آن وجـود دادهاین مورد و دیگر موردها ازدست

سـوی حـزب دهندگـان طـبـقـٔه کـارگـر بـهدارد که بخشی از رأی
گرای "استقالل بریتانیا" چرخش را ادامه دهندراست

کوشش این نمایندگان در سلب مسـئـولـیـت از خـودشـان در 
، منتهای ریـاکـاری «جرمی کوربین“شان و مقصر دانستِن ناکامی

هـا در خواهان و سوسیالیـسـتها، ترقیبوده است و همه دمکرات
ایـن پیمان با این حزب، نـبـایـد بـههای همحزب کارگر و اتحادیه

های درون جنبـش کـارگـری و ترفندها تن دردهند. همٔه دمکرات
در “کـوربـیـن“خارج از آن، با اتحاد خود در پشتیبانی از خـواسـِت 

بندِی منظور آغاز زمانپیمان اتحادیٔه اروپا به۵۰اجرا گذاشتن بند به
گیری کنند.  او تنها رهـبـر خروج بریتانیا از اتحادیٔه اروپا باید موضع

، برای نجاِت »نامقدس«اتحاِد 

 اروپا!
ٔ

اتحادیه

۱۵ادامه  در صفحه 

های مالی رسیدهکمک

به مناسبت برگزاری سومین پلنوم کمیته مرکزی 

یورو۵۰                              از ایرانحزب توده ایران            

دالر کانادا۱۰۰   از ایرانبه امید هزاره های دیگر در میهن


