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اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره
برگزاری سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران

ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران ،پس از ششمین کنگر ٔه حزب ،با حضور
سومین
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی ،با یک دقیقه
اعضای کمیت ٔه مرکزی در تیرماه  ۱۳۹۵برگزار شد.
سکوت در گ رام ی ِ
داشت خاطر ٔه همه جانباختگانِ راه آزادی و پخش چهارمین سرود حزب،
ِ
گزارش هیئت سیاسی دربررسی آخرین
نشست کمیت ٔه مرکزی،
کار خود را آغاز کرد.
ِ
تحوالت ای ران و جهان را مورد بحث و تبادل نظر ق رار داد و پس از وارد دانستن برخی
تغیی رات ،آن را ب هتصویب رساند.
نشست کمیت ٔه مرکزی پس از بح ثهایی مفصل پی رامون آخرین تحوالت ای ران ،از جمله:
امضایِ تواف قنام ٔه «برجام» با آمریکا و کشورهای اتحادی ٔه اروپا و اث رات کوتاه و دراز
ِ
ِ
انتخابات اسفندماه  ۱۳۹۴مجل سهای شورا و
مدت این تواف قنامه در وضعیت کشورمان،
گسترش اعت راضهای اجتماعی به ادام ٔه حاکمیت
خبرگان ،بح رانِ فزایند ٔه اقتصادی رژیم،
ِ
استبداد ،تهاجم خشن و ضد انسانی نیروهای امنیتی به کارگ ران و زحمتکشان و ب هشالق
بستن کارگ ران ـ از جمله کارگ ران معدن «آقدره» ـ ب هدلیلِ حرک تهای اعت راضی صنف یشان،
و همچنین رویدادهای خطرناک و نگ رانکننده در مرزهای ای ران و برخوردهای نظامی
اخیر در کردستان ،میان نیروهای نظامی رژیم سرکوبگر و واحد های پیشمرگه حزب
دموک رات کردستان ای ران ،به ویژه در ش رایط کنونی منطقه خاورمیانه و مناطق کردنشین
در ع راق ،سوریه و ترکیه ،در زمین ٔه سیاس تهای روز حزب و ضرورت سازماندهی کارزارهای
تبلیغاتی مناسب با رخدادهای عمده در میهن اتخاذ کرد.
اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
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ِ
تحقق
پیشرو در
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب ،همچنین معض لها و چال شهای ِ
ِ
همکاری نیروهای مترقی و آزادیخواه کشور و راهکارهای عملی در پیش ُب ر ِد امر جنبش
مردمی در ش رایط کنونی را مورد بحث و بررسی ق رار داد.
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی در بخشی دیگر از کار خود دربار ٔه بح رانِ عمیق سرمای هداری،
پیروزیِ مردم انگلیس و رأی آنان ب هخروج از اتحادی ٔه اروپا ،همچنین تحولهای بسیار مهم
خاورمیانه و ادام ٔه جنگ و خونریزی در این منطقه ،به بررسی پرداخت.
ِ
گزارش شعب ههای مالی ،روابط
نشست کمیت ٔه مرکزی در بخش دیگری از کارش
ِ
بی نالمللی ،تشکیالت و تبلیغات حزب و همچنین گزارش کمیسیونهای کارگری و زنان
را ب هدقت بررسی کرد و ب همنظو ِر بهبود فعالیت آنها ،رهنمودهایی مشخص ارائه داد ،و
عالوه بر آن ،پی رامونِ شعارهای ضرو ِر مرحل های در زمین ٔه مبارزات کارگ ران ،زنان ،جوانان،
دانشجویان و خل قهای کشور ب هبحث پرداخت و تصمی مهایی اتخاذ کرد .پلنو ِم سوم
کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران ،با انتخاب هیئت سیاسی کمیت ٔه مرکزی و پخش سرود
انترناسیونال ،به کار خود پایان داد.
دبیرخان ٔه کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران
 ۱۸تیرماه ۱۳۹۵
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گزارش هیئت سیاسی
به سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران
بخش ایران

رفقای گ رامی،
نشست کمیت ٔه مرکزی حزبمان را با گ رام ی ِ
ِ
داشت خاطر ٔه هم ٔه جانباختگان را ِه آزادی،
با یک دقیقه سکوت آغاز م یکنیم.
رفقا ،هواداران و خوانندگان ارگان مرکزی حزب انتشا ِر هزارمین شمار ٔه هشتمین دور ٔه
«نام ٔه مردم» را ،در خردادماه  ،۱۳۹۵شاهد بودهاند .ادام ٔه انتشا ِر ب یوقف ٔه «نام ٔه مردم» ـ
یورش گسترده و سرکوبگ ران ٔه رژیم
ارگانِ مرکزی حزب تود ٔه ای ران ـ س یوچهار سال پس از ِ
زمانی تاریخ هفتادوپن جسال ٔه
جمهوریاسالمی و همچنین در یکی از دشوارترین مقط عهای
ِ
حزبمان ،که مدیونِ تالش رفقای تودهای در داخل و خارج از کشور است ،نشانگ ِر ادام ٔه
پیکا ِر تودهایها در راه تحقق حقوق کارگ ران و زحمتکشان میهن و تالش خل لناپذیرشان
به ِ
رهایی ای ران از بندهای استبداد قرونوسطایی رژیم والی تفقیه و دستیابی به
هدف
ِ
حقوق و آزادیهای دمک راتیک و عدالت اجتماعی است.
تبلیغاتی رژیم به حزب و
حمل ههای مداوم ،گسترده و گون هگونِ ارگانهای امنیتی ـ
ِ
ِ
شدت آنها افزوده شده
ارگان مرکزیِ آن یعنی «نام ٔه مردم» ،که در چند سال اخیر بر
است ،نشانگ ِر تأثیر معنوی گسترد ٔه نظرهای راهگشایِ حزب در مسی ِر حرکت جنبش
آزادیخواهی و اصالحطلبی کشور است .رفقا مطل عاند که در سال گذشته ،خبرگزاری
فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ـ کارزا ِر گسترد ٔه جنگ روانی ـ تبلیغات یای تازه بر ض ِد
یورش تازه ،انتشار مطلب دنبال هداری
حزب تود ٔه ای ران آغاز کرد که نخستین مرحل ٔه این ِ
گزارش هیئت سیاسی ـ بخش ایران
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ِ
پاورقی خبرگزاری
مناسبت انتشا ِر این
زیر عنوان« :پروند ٔه ویژ ٔه مرگِ یک ایدئولوژی» بود.
ِ
سپاه ،س یودومین سالگر ِد ناخجست ٔه اعالم «انحالل حزب» بود .این پاورقی ،زی ِر تیترهای
ِ
«فروپاشی
اطالعات سپاه به شعب ٔه سیاسی ک.گ.ب در ای ران»،
فرع یای همچون« :ضرب ٔه
ِ
اساسی
ستون پنجم  ۱۰هزارنفری روسها در ای ران» ،و جز ای نها ،منتشر م یشد .هدف
ِ
ِ
شرکت قربانیانِ شکنجه
این سریال دنبال هدار ،همچنان که برگزاریِ شوهای تلویزیونی با
ـ که ب هفرمان ول یفقیه رژیم دیگربار باکیفیت فنی بهتر ب هنمایش گذاشته شد ـ اثبات
کردنِ
دهی «کودتا»
وابستگی حزب تود ٔه ای ران به اتحاد شوروی و ِ
تالش حزب ب رای سازمان ِ
ِ
علیه رژیم جمهوریاسالمی ،و درعی نحالَ ،ق َدرقدرت نشان دادنِ دستگاه اطالعاتی سپاه
پاورقی خبرگزاری فارس و تُرهات
در نابودی حزب تود ٔه ای ران بود .بخ شهای عمد ٔه این
ِ
نظری هپردازان سپاه در ارتباط با آن ،بر اساس نوشت ههای محمدمهدی پرتوی ـ عضو سابق
حزب و همکار کنونی دستگاههای امنیتی رژیم ـ تدوین شده بود.
پی این سریال امنیتی بود که علی خامن های ،رهبر رژیم ،در دیدارش با دانشجویان،
در ِ
 ۲۰تیرماه  ،۱۳۹۴با نشان دادن ه راس عمیق خود از نفوذ اندیش ههای تودهای و چپ در
کشور ،با حمله به مارکسیسم ،گفت« :من شنیدهام در دانشگاه ما یک جریانهایی باز
دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده م یکنند ،منتها این ،دمیدن در کور ٔه خاموش است
این ،نقش بر آب زدن است؛ دیگر ب هدرد نم یخورد .با آنهمه ا ّدعام ّدعا و با آنهمه
سروصدا و آنهمه قربانی گرفتن و مانند اینها ،نظامهای کمونیستی دنیا بعد از شصت
سال ،هفتاد سال ،جز افتضاح ،چیز دیگری ب هبار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان
ثابت شد ،ناتوانی و ناکارآمدیشان هم ثابت شد؛ بناب راین آن ،دیگر برنمیگردد».
جالب اینجاست که خامن های و رهب ران رژیم ب هخوبی م یدانند که این نض جگیری دوبار ٔه
اندیش ههای مارکسیستی ،با حیات و پیکار حزب تود ٔه ای ران ارتباطی روشن و انکارناپذیر
دارد .بناب راین ،رهبر رژیم تالش م یکند تا در ادام ٔه همین سخنان ،با حمله به حزب ما آن
را ب یاعتبار جلوه دهد و اضافه م یکند« :همانهایی که عضو حزب توده بودند و بیست
سال زندان هم کشیده بودند ،بعد آمدند در تلویزیون جمهوریاسالمی »... .در همین
سخن رانی ،خامن های دستو ِر پخش مجدد اعت رافهای تلویزیونی قربانیان شکنجه را ،یعنی
رهب رانِ جانباخت ٔه حزب ما را ،از صداوسیمای ارتجاع صادر کرد .ما شکی نداریم که ارگان
امنیتی رژیم ب رای ضربه زدن به ادام ٔه فعالی تهای حزب از هم ٔه توان و امکانهای خود
ِ
گسترش مبارز ٔه حزب ما به
بهرهگیری خواهند کرد .در مقابل این تهاجم مداوم ،ادامه و
ِ
تالش مشترکِ هم ٔه رفقا ،هواداران و دوستداران حزب نیازمند است.
ِ
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رفقا!
ِ
نشست قبلی کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران ،آبانماه  ،۱۳۹۳بیش از یک سال
از برگزاری
و نیم م یگذرد .در این مدت میهن ما شاهد تحولهای مهمی بوده است که در بخش
ِ
نخست این گزارش ،ب هاختصار ،ب ه
پیشرویِ
بررسی آنها خواهیم پرداخت .چال شهای ِ
ِ
جنبش مردمی و برداش تهای حزب ما دربار ٔه راهکارهای عملی پیش ُب ر ِد مبارزه برضد رژیم
ارزیابی
بخش نهایی گزارش به
استبدادی حاکم بخش دوم این گزارش را تشکیل م یدهدِ .
ِ
بررسی اوضاع
مهم رویداده در جهان ،مبارز ٔه طبق ٔه کارگر با سرمای ٔه انحصاری ،و
ِ
تحولهای ِ
خطرناک منطق ٔه خاورمیانه اختصاص یافته است.

بررس یای کوتاه از مه مترین تحولهای کشور
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی در آبانماه  ،۱۳۹۳در بررسی تحولهای پس از انتخابات ریاست
جمهوری سالِ  ،۹۲ب هدرستی به این نکته اشاره کرد که« :حفظِ رژیم والی تفقیه و پی شگیری
بیرونی آشکارا ضدمردمی
از انفجا ِر اجتماعی ،تغیی ِر چهر ٔه دولت ،یعنی تغییر دادنِ جلو ٔه
ِ
ِ
دولت فاسد و رسوایِ احمدینژاد ـ دولتی که ول یفقیه رژیم زمانی آن را محبوبترین
دولت ای ران پس از مشروطیت لقب داده بود ـ با دولتی «مردمپسند» ،و در کنا ِر آن،
حلِ اختالفها با آمریکا و اتحادی ٔه اروپا ،و از این طریق ،کاستن از فشارهای کمرشکنِ
«موفق» انتخابات ق رار داشت»... .
اقتصادی ،در صدر برنام هریزیهای رژیم ب رای برگزاریِ
ِ
چگونگی عملکرد
امیر محبیان ،از نظری هپردازان نزدیک به دستگاه والیت ،دربار ٔه
ِ
مهندسی انتخابات ،ازجمله در مصاحب هیی گفت« :دولت روحانی
و برنام ٔه رژیم ب رای
ِ
محصول اقدام و حرکتی حسابشده در حوز ٔه تعاملِ بی نالمللی بود ».محبیان تأکید کرد:
«ب هگمانم سیستم قصد داشت حرکتی حسابشده را در حوز ٔه تعامل بی نالمللی انجام
دهد ،نه احمدینژاد م یتوانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار ب هدست
اصالحطلبان بیفتد که استحکام الزم را ب رای این پروژ ٔه مهم نداشتند ،طبع اً روحانی با
امنیتی خاص تبحر الزم را در این زمینه داشت ...والیتی کاتالی ُزری بود
سوابق خود و نگاه
ِ
که با نقد جلیلی در مذاک رات هست های تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً
اجر خود را گرفت ... .بخش مهمی از مردم بیشتر از آنکه به روحانی رأی دهند ،رأی آنها
رأیِ نه به جلیلی بود».
گزارش هیئت سیاسی ـ بخش ایران
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ِ
گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ دولت روحانی درکِ دقیق بودن ارزیابی
با
حزب از برنام ٔه رژیم ب رای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و افکارعمومی به کندوکاو
بررسی کارنام ٔه دولت روحانی در سه سال گذشته و تحقق نیافتن
زیادی نیاز ندارد.
ِ
اساس یترین وعدههای انتخابات یاش در مورد رفع حصر از خانم زه را رهنورد ،آقایان
موسوی و کروبی ،از بین بردن فضای امنیتی در جامعه ،ب هوجود آوردنِ تغییر جدی در
برنام ٔه اقتصادی در مسی ِر بازسازی تولید ملی و استق رار عدالت اجتماعی ،روش ن و ب ینیاز
چگونگی
توضیح اضافی است .درست بودنِ برداش تهای ما از برنام ههای حاکمیت و
از
ِ
ِ
چارچوب رژیم والی تفقیه ،این
عملکرد این برنام هها ،بر این اساس استوار است که :در
ِ
امنیتی کشورند که تصمی مگیریهای کالنِ کشور را
ول یفقیه و نهادهای نظامی ،سپاه ـ
ِ
انجام م یدهند .و گرچه جناحهای گوناگونی در حاکمیت ب هخاط ِر تصرف سهم بیشتری از
قدرت و منافع مالی با یکدیگر درگیر م یشوند ،اما در تحلیل نهایی ،آنجا که پای مصلحت
و حفظِ نظام سیاسی به میان آید ،همه گوشب هفرمانِ یک فرماند ٔه واحد ،یعنی ول یفقیه،
هستند و خواهند بود.
آقای روحانی ،در سخنانی که اخی راً در سالگرد فوت خمینی ای راد کرد ،ب هروشنی بر
سرسپردگی دولتش به ام ِر والیت ـ ب هعبارت دیگر بقایِ استبداد در ای ران ـ تأکید کرد.
ِ
ب هگزارش «مهر نیوز» ،روحانی با تأکید بر اینکه با هدای تها و رهنمودهای خامن های،
هم ٔه قوا هم راه و همگامند و فاصل هیی میان قوا و رهبری نیست ،تصریح کرد« :دشمنان
ای ران اسالمی این آرزو را به گور م یبرند که میان قوا و رهبری فاصل های ایجاد شود ».وی
انتخاب خامن های ب ه مقام رهبریِ رژیم و درست
در پایان همین سخنان ضمن اشاره به
ِ
بودنِ تغییرهایی که در قانون اساسی ب هنفع خامن های در جهت والی تمطلقه داده شده
است ،تأکید کرد« :افتخار م یکنیم که مجلس خبرگان رهبری ،سال مترین ،آگاهترین و
بالیاق تترین فرد را انتخاب نمود و در طول  ۲۷سال گذشته امنیت ،آرامش ،وحدت نظام
در سای ٔه پرچمداریِ مقام معظم رهبری محقق شده است»... .

ِ
«برجام»
عاقبت سیاست «تحری مها نعمت است» ،و «ورقپاره» خواندنِ
قط عنام ههای شورای امنیت!
ِ
نشست گذشت ٔه خود مه مترین وظیف ٔه دولت حسن روحانی را ،پس
کمیت ٔه مرکزی در
از برگ زاری انتخابات ریاست جمهوری ،احیا و بهبو ِد روابط رژیم ای ران با آمریکا و اتحادی ٔه
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اروپا دانست .مذاک رات مخفیان های که پیش از برگ زاریِ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
[ ]۹۲میان نمایندگان رژیم والی تفقیه ،آمریکا ،و اتحادیه اروپا آغاز شده بود ،با روی کار
آمدنِ دولت حسن روحانی شکلی علن ی ب هخود گرفت ،و باوجود هیاهوهای سازمانیافت ٔه
ِ
تبلیغاتی داخلی و خارجی) و راهاندازیِ «گروه دلواپسان» از سوی
مصرف
تبلیغاتی (دارای
ِ
م راکز امنیتی و سپاه ،رهب ران رژیم والی تفقیه مصمم بودند دربار ٔه ح لوفصل مه مترین
مسئل ههای موجود در رواب طشان با کشورهای امپریالیستی ب هتوافق برسند .مضمونِ
مذاک رات ،تنها حلِ اختالفها بر سر سیاست انرژی هست های ای ران نبود ،بلکه برنام ٔه
در ِ
نقش حکومت اسالمی در تحولهای منطقه را نیز
ازمدت تسلیحاتی رژیم ،و مه متر از آنِ ،
دربر م یگرفت .کمک به سیاس تهای راهبردی امپریالیسم در منطقه ـ و نقشی که دولت
جمهوریاسالمی م یتواند در آن بازی کند ـ ب یشک بخشی از گف توگوهای پشت پردهای
بود که همچنان ادامه دارد .بحث و توافق دربار ٔه نقش ای ران در رویدادهای ع راق و سوریه و
ِ
خواست
کم کهای رژیم ای ران به مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر س ِر آن ،و همچنین،
نسبی سیاس تهای ای ران با امپریالیسم در رویدادهای
آمریکا در زمین ٔه هماهنگ شدن
ِ
افغانستان ،پاکستان ،لبنان ،فلسطین و همچنین کشورهای عربی خلی جفارس ،ازجمله
کلیدیترین مضمونهای گف توگوهای دولت روحانی با دولت آمریکا و اتحادی ٔه اروپا بود.
ِ
تخفیف تنش در
تا آنجا که به موض عگیریهای حزب ما مربوط م یشود ،حزب تود ٔه ای ران
منطقه و حلِ اختالفهای ای ران با آمریکا و اتحادی ٔه اروپا از طریق گف توگو را همواره
خواستار بوده است ،و همچنان بر آن همچون یک اصل ب رای سیاست خارجی پای م یفشارد.
درپیش گرفتنِ سیاس تهایی مخرب و تن شب رانگیز در دوران هشت سال ٔه دولت احمدینژاد
ـ و تأیی ِد کامل این سیاس تها از سوی خامن های ،فرماندهان سپاه ،و نیروهای سرکوبگر ـ
ورشکستگی اقتصادی کشور و
نتیج هیی جز تحری مهای مخرب و کمرشکن بی نالمللی،
ِ
شدت یافتن فقر و محرومیت و راندنِ ای ران به مرز برخوردهای نظامی با امپریالیسم و
اس رائیل و دیگر کشورهای ارتجاعی منطقه ب ههم راه نداشت .درعی نحال ،ب هگمان حزب
تود ٔه ای ران ،راهبر ِد رژیم ،یعنی :سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم ،ب هسو ِد منافع ملی،
تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و استقالل میهن ما نبوده و نم یتواند باشد.
حزب ما ضمن انتقاد جدی از این سیاس تهای فاجع هبار که زیر لوای شعارهای
«اسالمی ـ ناسیونالیستی» و ب هاصطالح «ضد استکباری» پنهان شده بودند ،درعی نحال از
گف توگو ب همنظو ِر حلِ تن شهای خطرناک در منطقه دفاع کرد و بر اصل شفافیت این
مذاک رات و تأمین خواس تهای ملی میه نمان تأکید ورزید .پس از طی شدن روند طوالنی
گزارش هیئت سیاسی ـ بخش ایران
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مذاک رات ،س رانجام در تیرماه  ،۱۳۹۴پس از هفت هها مذاکره میان هیئ تهای نمایندگی
جمهوریاسالمی و کشورهایِ « ۵ب هعالو ٔه ( »۱آمریکا ،بریتانیا ،روسیه ،چین ،ف رانسه،
چارچوب «توافق اتمی» با ای ران ،ب هصورت بیانی هیی مشترک ،از سوی فدریکا
و آلمان)،
ِ
موگرینی ،مسئول سیاس تخارجی اتحادیه اروپا ،و محمدجواد ظریف ،وزیر امورخارجه
ای ران ،در شهر لوزان سوئیس اعالم گردید.
محمدجواد ظریف نتیج ٔه مذاک رات را ـ که ب هگفت ٔه او زیر نظر و ب هرهبری ول یفقیه
رژیم انجام شده بود ـ پیروزی بزرگ دیپلماسی ای ران اعالم کرد .این درحالی بود که ب هشکل
سؤالب رانگیزی بسیاری از نکت ههای اساسی این توافق که ب هطورجداگانه از سوی وزارت
امورخارجه آمریکا و رسان ههای گروهی جهان گزارششده بود ،در بیانی ٔه صادرشده از
سوی دولت ای ران بازتاب نیافته بود .حزب ما در همان موقع در بیانی هیی اعالم کرد:
بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است ،رژیم والی تفقیه ،بخش اساسی خواس تهای
کشورهای « ۵ب هعالو ٔه  »۱در زمین ٔه غن یسازی و تغییر سیاس تهای هست های ای ران در
ِ
برخالف مدعیات ظریف ،بر سر مه مترین
ده سال گذشته را پذیرفته است .همچنین،
مسئل هیی که رهبر رژیم و هیئت مذاکرهکننده نیز بر آن در حکم خ طقرمز مذاک رات
تأکید داشتند ـ یعنی لغ ِو کاملِ تحری مها از سوی آمریکا و کشورهای غربی ـ توافقی
صورت نگرفته است و تحری مها ب هصورت مرحل های و تنها با «راست یآزمایی» هم هجانب ٔه
ای ران در اج رای تعهدهایش ،برداشته خواهند شد .برخالف تبلیغات گسترد ٔه س ران رژیم
همگامی شماری از نیروهای اپوزیسیون در تمجید
و شعار « ُب ردُ ،ب ردِ» دولت روحانی و
ِ
از دولت به این خاط ر ،همچنان که حزب ما تأکید کرد حاصلِ فاجع هبار سیاس تخارجی
رژیم والی تفقیه ،با رهبری و کارگردانی علی خامن های ،در بیش از یک ده ٔه گذشته ،جز
تن شهای خطرناک در منطقه و تحری مهای مخرب اقتصادیای که زندگی را بر میلیونها
ای رانی تحم لناپذیر کرده ،چیز دیگری نبوده است و اینک حتی این نگ رانی جدی هم
طبیعی کشور ما ب رای بهرهوریِ صل حآمیز از انرژی هست های و ادام ٔه کار
وجود دارد که حق
ِ
تحقیقاتی و علمی ای ران در این عرصه نیز ازای نپس به تأیید از سوی ایاالتمتحده آمریکا
نیازمند باشد .از سیاست «استقبال از تحری مها» ـ که از سوی احمدینژاد ،رئی سجمهور
ِ
سیاست
برگمارد ٔه ول یفقیه و کسانی همچون علی الریجانی تبلیغ و اج را شدند ـ تا
ِ
شکست ذل تبار سیاس ت
«نرمش قهرمانان هٔ» ول یفقیه ،همگی آنها دلیل روشنی بر
خارجی حکومت جمهوریاسالمی در هشت سال گذشته و یادآو ِر سیاست فاجع هبار رژیم
و س ران آن در مورد ادام ٔه جنگ خانمانسوز ای ران و ع راق و نوشیدنِ جام زهر صلح از سوی
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خمینی ،در تیرماه  ،۱۳۶۷بود.
بیانی ٔه کمیت ٔه مرکزی حزب در فروردی نماه  ،۱۳۹۴همچنین بر این اصل تأکید داشت
ِ
تخفیف تن شهای خطرناک در منطقه
موافق حل اختالفها و
که« :حزب ما همواره
ِ
خاورمیانه از طریق مذاکره بوده است .جای شگفتی نیست که نیروهای جن گطلبی
مانند رژیم نتانیاهو در اس رائیل و رژیم سرسپرد ٔه عربستان سعودی در منطقه و همچنین
نیروهای جن گطلب در جناحهای حکومتی رژیم ای ران ـ ازجمله شماری از رهب ران سپاه
و نیروهای انتظامی و کسانی همچون شریعتمداری ،سردبیر کیهان ـ با موض عگیریهایی
هماهنگ و همسان ،مخالف تشان را با هرگونه مذاکره و توافقی اعالم کردهاند .حزب
ما ،ضمن استقبال از اتخاذ رویکرد مذاکر ٔه جدی ،پیگیر و شفاف ب هعنوان تنها راهحل
اختالفهای موجود در رابطه با مسائل هست های و تحقق توافقی هم هجانبه که منافع
ملی کشورمان را تأمین کند ،معتقد است که رژیم و دولت روحانی ب هجای مانورهای
تبلیغاتی و دروغگویی دربار ٔه جزییات تواف قهای صورتگرفته ،باید با شفافیت هم ٔه
جزییات توافق صورتگرفته را منتشر کنند .اینکه میان بیانی ٔه انتشاریافته از سوی وزارت
امورخارجه آمریکا و بیانی ٔه انتشاریافته از سوی دولت ای ران تفاوتهایی چشمگیر وجود
دارند ،قطع اً نم یتواند بیانگر تواف قهای جدی طوالنی و پایدار باشد .حزب ما معتقد
است که ،همچنان که مبارز ٔه همه نیروهای مترقی با سیاس تهای مخرب و ماج راجویانه
رژیم ،در عرص ٔه داخلی و جهانی ،س رانجام ول یفقیه و دولت برگمارد ٔه او را به عق بنشینی
وادار کرد ،با ادامه دادن به این مبارزه و فشارها ،باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای
گوناگون بتواند همچنان به سیاس تهای مخرب و ماج راجویان ٔه یک ده ٔه گذشته ادامه
دهد و امکان رشد صل حآمیز اقتصادی و ف نآوری کشور را با مخاطره روب هرو کند».
رفقا!
یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن توجه داشت ،تأثیر سیاس تهای ماج راجویان ٔه
رژیم در خاورمیانه و کشورهای همسایه ای ران و پیامدهای مخرب آن ب رای میهن ماست.
درحال یکه کشورهای ع راق ،سوریه ،لیبی ،یمن و افغانستان درگی ِر جنگ و تن شهای
مخرب نظام یاند و نیروهای عمیق اً ارتجاعی و ضدانسان یای همچون «داعش» با
کم کهای مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم آمریکا و متحدانش خط رات جدیای را
در ب رابر پاگرفتن و رشد جنب شهای مردمی و دمک راتیک در منطقه ب هوجود آوردهاند،
گزارش هیئت سیاسی ـ بخش ایران
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سیاس تهای تن شآفرین و مداخل هجویان ٔه رژیم در منطقه ب هطورِقطع در تضاد آشکار با
منافع ملی میهن ما ق رار م یگیرد.
سیاست مخرب و سرکوبگ ران ٔه رژیم والی تفقیه در ارتباط با حقوق خل قها و
مذهبی ای ران ،یعنی سیاستی که در هفت ههای اخیر نمودهای خطرناک ناشی
اقلی تهای
ِ
از آن ،از جمله یورش نظامی سپاه پاسداران به کردستان و درگیری های نظامی با پیشمرگه
های حزب دموک رات کردستان ای ران را شاهد بودهایم ،م یتواند ب رای به مخاطره انداختن
حاکمیت ملی ای ران بسترسازی کند .حزب تود ٔه ای ران مدافع قاطع تحقق کامل حقوق
خل قهای ای ران در چارچوب ای رانی آزاد ،دمک راتیک و فدرال است ،و معتقد است که
تحقق حقوق خل قهای ای ران ،بخشی جدای یناپذیر از مبارز ٔه مردم ما در مسیر استق رار
حاکمیت مردم و طرد رژیم والی تفقیه است .برخوردهای نظامی در چنین ش رایط پیچیده
و خطرناکی نم یتواند زمین هسا ِز تحقق حقوق خل قهای محروم و ستمدید ٔه ای ران باشد.
رفقا!
برخالف مدعیات رژیم مبنی بر این که با امضای تواف قنام ٔه «برجام» بح رانِ اقتصادی
کشور و عواقب اجتماعی آن ب هسرعت رو ب هحل شدن خواهد رفت ،همانطور که
پی شبینی م یشد ن هتنها بح رانِ اقتصادی کشور حل نشده و حتی کاهش هم نیافته ،بلکه
تعمیق در ٔه
نابسامانی اوضاع و دامن هدار شدن و
عمده شاخ صهای اقتصادی همچنان از
ِ
ِ
میان فقر و ثروت حکایت م یکند .نکت ٔه جالب در این زمینه ای نکه ،رسان ههای ذوبشده
در والیت از ادام ٔه اوضاع خ راب اقتصادی ب همنظو ِر زیر فشار گذاشتنِ دولت روحانی
بهرهجویی م یکنند .تفاوت «اشک تمساح» ریختنِ کیهان شریعتمداری با انتقادهای
نیروهای مترقی از ادامه وضع نابسامان کنونی ای ران در این است که ،ما معتقدیم
وضعیت بح رانی کنونی ب هطورِعمده ب هسبب سیاس تهای کالن اقتصادی تحمی لشده از
سوی ول یفقیه و اتاق فکر و مشاوران دفتر «رهبری» است ،اتاق فکر و مشاورانی که
همگی به سیاس تهای نولیب رالی دیکت هشده از سوی صندوق بی نالمللی پول معتقدند .و
تا این سیاس تها ادامه دارد وضعیت بح رانی کنونی تخفیفی پیدا نخواهد کرد .واقعیت
این است که میان شاخ صهای کلیدی سیاس تهای اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت
احمدینژاد و دولت روحانی تفاوت چندانی وجود ندارد .جه تگیری اصلی حرکت هر دو
ِ
سمت خصوص یسازی گستردهت ر ،برداشتن موانع قانونی ب رای استثمار افزونتر
دولت به
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اصالح قانون کار) ،و در روندی ب ه ِ
هدف برداشتنِ چتر
کارگ ران (ب رای نمونه ،ب هاصطالح
ِ
حمایت اجتماعی از سر میلیونها خانواده ای رانی هم راه با عنوان پرطمط راقِ «هدفمند
کردن یاران هها» ،بوده است.
هنگام یکه دولت روحانی ،در پی نام ٔه افشاگ رانه  ۴وزیرش دربار ٔه وضعیت بشدت
بح رانی اقتصاد کشور ،از «بست ٔه ضد رکود» اقتصادی رونمایی کرد ،حزب ما ضمن ب یثمر
دانستن چنین مانورهایی ب رای تخفیف نارضایی مردم ،به این نکته اشاره کردیم که بحث
دربار ٔه وضعیت اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف به آن هرچند با انتشا ِر نام ٔه ۴
ورشکستگی اقتصادی کشور ـ که
وزیر روحانی شدت پیدا کرد ،اما واقعیت آن است که
ِ
پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میه نمان
را گرفته است ـ پدیدهیی چندهفت های یا مربوط به چندماه گذشته نیست ،بلکه
نتیج ٔه سیاس تهای کالن اقتصادی رژیم در سالهای اخیر است ،یعنی سیاس تهایی که
ب هطورِعمده بر مبنای تأمین منافع کالنسرمای هداری تجاری و سرمای هداری بوروک راتیک ـ
انگلی در چارچوب داللی و ران تخواری و بر ض ِد پیش ُب رد امر تولید داخلی تنظیم شدهاند.
نجومی نفت در
روزنامه شرق ۱۴ ،مهرماه  ،۱۳۹۴در گزارشی ،ضمن اشاره به درآمدهای
ِ
ده ٔه  ۸۰خورشیدی ،افشا کرد که بخشی عمده از آن به واردات و قاچاق کاال [که در حیط ٔه
نفو ِذ سپاه و نزدیکان رهبری رژیم اداره م یشود] اختصاص یافته بود ،نوشت« :در این دهه
رسمی ای ران از  ۱۸میلیارد دالر به  ۶۲میلیارد دالر و بر
با استناد به دادههای داخلی ،واردات
ِ
پایه دادههای جهانی از  ۱۷میلیارد دالر به  ۷۴میلیارد دالر رسید ».بر اساس همین گزارش:
«در سالهای اخیر میزان قاچاق به کشور  ۲۰میلیارد دالر اعالم شده است ... .قاچاق ورودی
به کشور از طریق امارات ،حداقل  ۴۱میلیارد دالر بوده است ... .در ده ٔه [ ۸۰خورشیدی]
مجموع تجارت سیاه با امارات  ۱۲۷میلیارد دالر بوده است».
این درآم ِد نجومی از طریق قاچاق واردات ـ که ب هطورِعمده در دست سپاه و شرک تهای
وابسته به آن است ـ را قیاس کنید با وضعیت ب هشدت وخیم معیشتی زحمتکشان در
ای ران و زندگی میلیونها شهروند با گذرانی زیر خ طفق ر .درحال یکه حقوق شهروندان و
خصوص اً کارگ ران و زحمتکشان شهری همگام با رشد تورم افزایش نیافته است ،که این امر
به تشدید محرومیت میلیونها خانواده منجر شده است ،وضعیت در روستاهای کشور
نیز بسیار وخیم شده است و با ادام ٔه مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بر وخامت
بح ران اقتصادی ـ اجتماعی کشور افزوده م یشود .خبرگزاری مه ر ۱۳ ،مهرماه  ،۱۳۹۴در
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گزارشی ،به موضوع اشتغال روستاییان پرداخت ،و ب هنقل از وزارت کار ـ که جمعیت
روستایی کشور را  ۱۷میلیون و  ۱۸۴هزار نفر برآورد م یکند ـ نوشت« :نکت ٔه حائز اهمیت
اینکه  ۱۰میلیون و  ۳۶۵هزار نفر از جمعیت روستایی کشور ازنظر اقتصادی غیرفعال و
درواقع دچار بیکاری هستند و  ۹۰۰هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند ... .بیش از
 ۲میلیون نفر از این اف راد زیر  ۲۰سال سن دارند».
درحال یکه آقای روحانی در پیام نورزی سال  ،۹۵مها ِر تورم و رش ِد  ۵درصدی اقتصاد
کشور را بشارت داد ،بر اساس آخرین دادههای آماری منتشر شده از سوی بان کمرکزی در
خردادماه امسال ،نشان هیی از این بهبود اوضاع در کوتاهمدت وجود ندارد و درواقع تنها
در دو ماه اول سال  ۹۵شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ای ران به میزان ۴؍ ۷درصد
افزایش یافته است.
بح رانِ رکود و افزایش نرخ بیکاری یکی از عمدهترین معض لهای اقتصادی ـ اجتماعی
ِ
دولت روحانی نتوانسته برنام هیی مدون و
کشور است که ب هعقید ٔه کارشناسان اقتصادی
مشخص ب رای کنترل این وضعیت و اشتغالزایی پیاده کند .ب هگزارش پایگاه خبری «اقتصاد
ای رانی» ۲۵ ،فروردی نماه  ،۱۳۹۵عادل آذر ،رئیس مرکز آمار ای ران ،با حضور در برنامه تیتر
امشب شبک ٔه خبر سیما ،با اعالم اینکه در سال  ۹۳نرخ ب یکاری ۴؍ ۱۰درصد و در سال ۹۴
با  ۶دهم درصد افزایش به  ۱۱درصد رسید ،اعالم کرد« :اکنون نرخ رشد صنعت منفی ،و
نرخ رشد خدمات صفر  ...است».
همچنین ب هگزارش روزنامه شرق ۲۵ ،فروردین ماه  ،۹۵رئیس مرکز آمار ای ران با بیان
اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نم یکند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری
مردم است ،گفت« :اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری  ۴۰درصدی دارد ».عادل آذر ادامه
داد که ،اکنون نرخ بیکاری در میان سنین  ۱۵تا  ۲۹سال کشور ۳؍ ۲۳درصد است که نسبت
به نرخ کل بیکاری کشور که معادل  ۱۱درصد است ،بح ران محسوب م یشود .ب هگفت ٔه
عادل آذر« :جمعیت شاغل کشور  ۲۴میلیون نفر و ورودی به بازار کار  ۸۴۰هزار نفر در
سال است ... .کل بیکاران سال  ۹۴در میان دان شآموختگان فوقدیپلم به باال ۹۹۸ ،هزار و
 ۵۰۰نفر است ،و  ۱۳۰هزار نفر با تحصیالت کارشناسی ارشد ،دکت رای تخصصی و عمومی
بیکار هستند».
سایت «ف رارو» ۲۶ ،مهرماه  ،۱۳۹۴در مورد بح ران اقتصادی کشور ،مصاحب هه ایی با
کارشناسان اقتصادی کشور انجام داد .در این مجموعه مصاحب هها حسین راغف ر ،استاد
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دانشگاه ،گفت« :ما در ش رایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم ،بلکه صنایع ما در
اندازههای تقاضای موجود نیستند .مشکل اساسی اقتصاد ای ران که کسی به آن نم یپردازد،
فضای کس بوکار کشور است .در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی
ورشکست و از فعالیت خارج شدند».
فرخ قبادی ،نیز در مطلبی در «دنیای اقتصاد» ۳ ،آبانماه  ،۱۳۹۴در ارتباط با بست ٔه «ض ِد
رکودِ» دولت ،نوشت« :اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این “بسته”
نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی ب هنح ِو
معن یداری آن را تخفیف خواهد داد ،از ه ماکنون م یتوان سرخوردگی آنها را در آیندهای
ن هچندان دور مسلم دانست .این تصورات و ادعاها یا ناشی از ب یخبری محض از دامنه و
عمق بح رانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشان ٔه ناآشنایی با “جعب هاب زاری” است
ِ
که سیاس تگذاران اقتصادی ب رای مبارزه با بیماری جان ِ
سخت رکو ِد تورمی در دست دارند».
نجومی
روزنام ٔه جهان صنعت ۳ ،آبانماه  ،۱۳۹۴نیز در گزارشی ،به موضوع رشد
ِ
نقدینگی در ای ران ،که یکی دیگر از پدیدههای مخرب اقتصادی بیمار ای ران است پرداخت
و نوشت« :بنا ب هاظهارات مقامات بان کمرکزی بین  ۱۵تا  ۲۰درصد نقدینگی کشور در بازار
غیرمتشکل پولی (مؤسس ههای مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار،
کل نقدینگی کشور ف راتر از یک کوادریلیون [ی کمیلیون میلیارد] تومان است».
رفقا!
هدف از بیان این مختصر دربار ٔه وضعیت اقتصادی ای ران ،توجه به این نکته است که با
ِ
وخامت وضع اقتصادی و تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما ،جامعه به سمت
ادام ٔه
تن شهای جدید و اعت راضهای گسترد ٔه اجتماعی م یرود که حزب ما و نیروهای مترقی
و اصالحطلب کشور باید خود را ب رای آن آماده کنند .بدیهی است که س ران رژیم نیز از
ابعاد بح ران کنونی ب هطو ِر دقیق آگاهاند .ازای نروی ،تالش آنان در سالهای اخیر کنترلِ جو
نارضایتی در جامعه و استحال ٔه جنبش اعت راضی و اصالحطلبی و محصور کردنِ آنها در
چارچوبهای یست که ب رای ادام ٔه حاکمیت ب یخطر بوده باشد.
حزب ما ،در آستان ٔه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات مجلس خبرگان
رهبری اشاره کرد که ،باتوجه به فضای سیاسی میهن ،ب هنظر م یرسد فرص تطلبانی که
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خود را اصالحطلب م ینامند اما هی چگاه اصالحطلب شناخته نم یشوند ـ هماهنگ با
سیاسی خارج از کشور ـ درصددند تا این مضمون
اصالحطلبانِ مماشاتطلب و وازدههای
ِ
جنبش مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چارهیی ندارد ،و ب رای رسیدن
را جا بیندازند که
ِ
ب ه این منظور ،باید فضای مجلس آینده را طوری تنظیم کرد تا ب هاصطالح تندروها در آن
نقش کمتری داشته باشند و کف ٔه ت رازوی مجلس ب هنفع نیروهایی که معتدلترند سنگینی
ِ
کند .در زمر ٔه این نیروهای «معتدل» از کسانی مانند الریجانی ،رفسنجانی ،و یا همفک ران
و نزدیکان به آنان ،نام برده م یشد .اب راهیم اصغرزاده ،عنصر شناخت هشدهای که در
ب هشکست کشاندنِ «شورای شهر ته ران» در دوران اصالحات نقش اصلی را برعهده داشت،
در سخنانی ،با اشاره به اینکه «دود سفید وحدت» از اردوگاه اصالحات بلند شده ،گفت:
«مه متر از اجماع اصالحطلبان جمع شدن آنها حول یک محور است و آن محو ِر حمایت
از دولت یازدهم است .این مهم است که اصالحطلبان و اعتدالگ رایان در حمایت از دولت
امروز به وحدت رسیدهاند .ب رای همین [هم] محوریترین شعا ِر آنها در انتخابات آینده
حمایت از دولت روحانی خواهد بود» [خبرگزاری ایلنا ۱۸ ،آبانماه .]۱۳۹۴
غیر از مسئل هها و بح ثهای مرتبط با انتخابات مجلس ،مضمونی که در جریان برگزاریِ
انتخابات اسفندماه  ۹۴توجه بسیار بدان شد جا انداختنِ تعریفی مخدوش از اصالحطلبی
بود که دربار ٔه آن ب هطورِجدی بحث و پیگیری شد .آنچه در گفت هها و اظهارنظرهای کسانی
همچون عارف ،موسوی الری و نیروهای موسوم به اصالحطلب شنیده یا خوانده م یشد،
فاصله گرفتن و دور شدنِ قطعی آنان از اصالحطلبی و آرمانهای جنبش اصالحطلبی در
ای ران بود .اگر بخواهیم تعریف دقیقی از جم عبندیِ سخنان این اف راد ارائه دهیم ،م یتوان
گفتِ :
طیف معینی از نیروهای سیاسی ـ در هماهنگی با داخل و خارج از کشور ـ تالش
کردند برنام هیی را پیاده کنند که عنوانش «اعتمادسازی با حاکمیت» و هدف اصل یاش
تسلیم شدن در ب رابر خواس تهای ول یفقیه بود .چنین برنام هیی ،چیزی نبود که در طول
چند هفته کارزار انتخاباتی بتوان آن را سازماندهی کرد ،بلکه محصولِ تنظیم و اج رای
روندی برنام هریزیشده  با هدف پایین آوردنِ
مهندسی آنها ـ
سطح خواس تهای مردم و
ِ
ِ
ب هخصوص در پی روی کار آمدن حسن روحانی ـ بود.
ارگان حزب ما ،در فضای سیاسی ب هراه افتادنِ کاروان هوادارانِ شرکت در انتخابات
ِ
انتخابات
ب ههر قیمتی ،تأکید کرد که ازنظر رژیم والیی حاکم در ای ران ،نخستین وظیف ٔه
اسفندماه ،برق رار کردنِ توازن نیروها در هر ِم قدرت ب همنظو ِر تقویت و دوا ِم حکومت
والیی بنا بر وضعیت تاز ٔه ناشی از ضرورتهای اقتصادی و ارتبطاتهای جدید بی نالمللی
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ِ
انتخابات اسفندماه ،بنا ب هدستور
جمهوریاسالمی با آمریکا و جهان است .د ّومین وظیف ٔه
ِ
رعایت ح قالناس و قدغن بودنِ
علی خامن های« :حضو ِر حداکثری ...اج رای نظارت ب رای
اصلی صدور این دستور از سوی ول یفقیه ـ ب رای
مخالفت با نتایج انتخابات» است .دلیل
ِ
مهندسی کردنِ انتخابات ـ را علی الریجانی بدی نصورت توضیح داد« :انتخابات باشکوه
جایگاه ای ران را در صحن ٔه بی نالمللی محک متر م یکند ».توج هب رانگیز نیز اینکه ،شنب ٔه
گذشته ۱۹ ،دیماه  ،۱۳۹۴علی خامن های ،در سخ نران یای در قم ،در مورد حضو ِر حداکثری
مردم در انتخابات ،اعالم کرد« :همچون گذشته اص رار داریم که همه ،ح ّت ی کسانی که نظام
را و رهبری را قبول ندارند ،پای صندوقها بیایند ».اشار ٔه علی خامن های به همچون گذشته،
تأکید بر رهنمودی شبیه به این بود که در مورد انتخابات ریاس تجمهوری  ۱۳۹۲اعالم کرد.
پس از برگزیده شدن حسن روحانی ،رفسنجانی انتخابات  ۹۲را دمک راتی کترین انتخابات
جهان خواند .بناب راین ،اگرچه انتخابات اسفند  ۹۴مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان
رهبری رقابت جناحهای مختلف درگیر با یکدیگر اما معتقد و پایبند به حفظِ رژیم
والی تفقیه را دربر داشت ،تغییرهایی را بدین لحاظ در شکل و پی رایش روبنای سیاسی
نهایی این انتخابات ـ در زیر سای ٔه دیکتاتوری والیی ـ نم یتوانست
موجب شد .ا ّم ا محصول
ِ
تغییری اساسی و پیگیر در مسیر گذا ِر جامعه از استبداد ،ف راهم آورد.
باوجود اس منویسی بیش از یازده هزار نفر ب رای نامزدی در انتخابات ،حزب ما ـ با
پی شبینی اینکه شورای نگهبان ارتجاع اجازه نخواهد داد نامزدهای مستقل و دگ راندیش
حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند ـ اعالم کرد :ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در
رژیم والی تفقیه به توضیح و تفسیر زیادی نیاز ندارد .آنچه در کشور ما در ده ٔه گذشته
زیرعنوانِ انتخابات برگزار شده است ،در نقض آشکار چارچوبهای متعارف انتخابات آزاد
و دموک راتیک ،همواره کارزاری نمایشی و سازمانیافت ه بوده است که تأیید شدگان از سوی
ول یفقیه ،شورای نگهبان و رهبری سپاه ،در کنا ِر اندک شمار چهرههایی ب یخطر ب رای مهره
چینی در مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری ـ اف رادی امتحان پ سداده و معتقد به
رژیم والیت ـ در آن شرکت دارند.
محمد خاتمی ،رئی سجمهوری پیشین ،در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست
چگونگی برگزاری انتخابات در حکومت
جمهوری سال  ۹۲بیان کرد ،با شجاعت و ص راحت،
ِ
فقها را ای نچنین توصیف کرد« :اگر بنا باشد اصالحطلبان یا اف رادی از آنان را از رده خارج
کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانی را هم نم یکنند! آنچه مهم است این است
که کسانی را که نم یخواهند نیایند ،و من مطمئن هستم که نم یخواهند ما بیاییم .تازه
گزارش هیئت سیاسی ـ بخش ایران
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اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش ازآنچه م یخواهند رأی بیاوریم!»
ما ضمن ب هفال نیک گرفتنِ نامزدی شمار زیادی از اف راد و چهرههای مستقل ،ملی ـ
مذهبی و اصالحطلب در انتخابات مجلس شورای اسالمی ،معتقد بودیم که باید تالش کرد
ِ
صالحیت
استصوابی شورای نگهبان ،ب همنظو ِر وادار کردن رژیم ب هتأیی ِد
تا مبارزه با نظارت
ِ
این اف راد را به مبارز ٔه اجتماع یای گسترده بر ض ِد استبداد تبدیل کرد ،و هم راه با شدت
بخشیدن به فشار اجتماعی بر حکومت ،جلو رد صالحیت فل های این نامزدها را گرفت .اما
همانطور که انتظار م یرفت ،متأسفانه «شورای سیاس تگذاری اصالحطلبان» ،ب هرهبریِ
عارف ،ن هتنها مردم را به چالش طلبیدنِ ارتجاع ف رانخواند ،بلکه مردم و جنبش اصالحات را
اساس کار را بر مذاکره و تالش در جهت زدوبندها و
از هرگونه حرکت اعت راضی منع کرد و ِ
تواف قهای پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق کردن با «رهبری» رژیم گذاشت .آقای عارف
در توجی ِه سیاس تهای تسلی مطلبان های که او و همفک رانش در این مورد تبلیغ م یکردند،
ازجمله گفت« :ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چ راکه احساس م یشد
بخشی از جریان اصالحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است ،ولی ما خواستیم نشان دهیم
که ما بخش اصلی انقالب هستیم »... .نتیج ٔه این سیاست نابخردانه و تسلیم طلبانه،
قل عوقمع اکثریت قاطع نامزدهای اصالحطلب ،دگ راندیش و ملی ـ مذهبی از سوی شورای
نگهبان رژیم بود .حاصلِ مذاک رات عارف ،رئیس «شورای سیاس تگذاری اصالحطلبان» و
دیگر س ران این شورا و دولت روحانی با س رانِ رژیم این بود که ـ ب هگفت ٔه عارف ـ شورای
نگهبان از  ۳۰۰۰نامز ِد انتخاباتی اصالحطلب فقط  ۳۰نفر را رد صالحیت نکرد و در بسیاری
از شهرستانها هیچ نامزد اصالحطلبی باقی نماند.
روشن است که حزب ما و نیروهای مترقی چنین سیاس تهای تسلی مطلبان های را عملکردی
مهندسی
در راستای یاری رساندن به تحقق کامل برنام ههای رژیم والی تفقیه ب همنظور
ِ
خواس تهای جنبش اصالحات م یدانستند ،و از ای نروی ،ضمن مخالفت قاطعانه با این
سیاست ،اعالم کردند :ما برعکس معتقدیم که «پروژ ٔه اعتمادسازی با حاکمیت» درعمل
ب همعنای خارج کردن مردم از صحن ٔه مبارز ٔه سیاسی و به چالش نطلبیدن سیاس تهای
ِ
برخالف مصالح م ّل ی میهن
ول یفقیه و شورای نگهبان ،و در خدمت به تحکیم استبداد و
اهی
استَ .ب َزککنندگان رژیم والی تفقیه ،با ِر دیگ ر ،مصمم بودند مردم را بر سر دور ِ
انتخاب میان «بد و بدتر» ق رار دهند ،درحال یکه مضمون رژیم دیکتاتوری والیی همانی
که بوده بدون تغییر خواهد ماند .آنطور که بخش اعظم کارنام ٔه این حاکمیت تن گنظر
و تاری کاندیش نشان م یدهد ،ب هغی راز انجام برخی تغیی رات ظاهری و سطحی در زندگی
18
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تودههای مردم از سوی آن ،دورنمای دیگری در حال و آیند ٔه آن نم یتوان تص ّور کرد.
ابوالفضل قدیانی ـ زندانی سیاسی در هردو رژیم شاهنشاهی و والیی ـ با انتشار بیانی هیی
(آذرماه  ،)۱۳۹۳به اصالحطلبان هشدار داده بود که م راقب باشند ب هبهان ٔه تعامل با «نظام» ،از
مهندسی نیروهای اصالحطلب ـ بنا
حقوق ملت عق بنشینی نشود .قدیانی در مورد پروژ ٔه
ِ
«صاحب این قلم پی شتر از ای نها ،در مورد سناریوی
بر نسخ ٔه موردقبول «نظام» ـ م یگوید:
ِ
نقش کت کخور را در
تهیه و تولی ِد اصالحطلبان خوب و مطی عامری که ب هاصطالح ِ
خیم هش ببازی مستبد امروز ای ران ایفا کنند ،هشدار داده بودم ».قدیانی به تقابلِ قاطعان ٔه
رژیم والی تفقیه با ف رایند اصالحات اشاره م یکند و پروژ ٔه ب هانحطاط کشاندن اصالحطلبی
را ،ب هدرستی ،ای نگونه بیان م یکند« :اگر در پی کودتای ننگین  ۳۲شا ِه مطل قالعنان آن روز
با توهم پی شگیری از انقالب و دگرگونی به فک ِر «انقالب سفید شاهوملت» افتاد ،گویا آقای
علی خامن های ولی مطلقه و مستبد امروز ای ران نیز چند سالی پس از کودتای  ۸۸ب هخیال
ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و ح قطلب سبز بر سر مشروعی تاش آورده ،دس تب هکار
«اصالحات سفی ِد رهبر و ملت» شده است .بناب راین به همان شکل که شاه انقالبی میل به
دگرگونی واقعی نداشت ،رهبر اصالحطلب هم سودای اصالحات ندارد».
رفقا!
سیلی محکم تودهها بر گون ٔه رژیم والی تفقیه و
نتیج ٔه انتخابات ،به گمان ما،
ِ
تسلی مطلبانِ پنهانشده پشت ماسک اصالحات بود .شرکت نکردنِ دهها میلیون تن از
واجدان ش رایط شرکت در انتخابات ،و سپس رأی دادنِ شرک تکنندگان در انتخابات ب هشکلی
که مزدورانی همچون محمد یزدی و مصباح یزدی از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندند
جایی آرا از سوی وزارت کشور ِ
دولت روحانی
ـ و ب رای نمونه ،جنتی تنها پس از پذیرش جاب ه ِ
توانست به مجلس خبرگان راه یابد ـ در کنا ِر آرای بسیار پایین کسانی همچون عارف ،در
مقام نمایند ٔه اول ته ران ،که تنها با کسب کمی بیش از  ۲۰درصد آرای واجدان ش رایط به
مجلس راه یافت ،نشانگر آن بود که مردم ما ب هطورِجدی و قطعی از این بازیهای سیاسی
که در انتها هدفش حفظ نظام سیاسی حاکم است ب هشدت منزجر و خسته شدهاند و
جایگزینی را ب رای ب هچالش طلبیدن حاکمیت استبداد در میهن ما م یجویند.
تشویق مردم به رأی دادن به مرتجعانی همچون محمد ریشهری و چهرههایی که
ِ
اج رای اشد مجازات ب رای رهب رانِ حص رشد ٔه جنبش سبز را خواهان بودهاند ،نشانگر سقوط
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سیاسی کسانی است که مدعی اصالحات در ای رانند و خود را مدافع اصالح معرفی
اخالق ی
ِ
تلخ رأی دادن به چهرههایی همچون ریشهری و
م یکردند و م یکنند .ازجمله ثمرهای ِ
انتخاب جنتی ب هریاست مجلس خبرگان و مرتجعی
دیگ ران در «لیست امید» حض رات،
ِ
همچون الریجانی ب هریاست مجلس شورای اسالمی با آرایِ باال بود .مدافعانِ «لیست امید»
ناگهان ب ههوش آمدند و دیدند که شمار چشمگیری از انتخابشدگان در این لیست ،ب هقول
کواکبیان ،عکس یادگاریشان را با آنان [یعنی :با اصالحطلبان] گرفت هاند ولی زنبی لهایشان
را جای دیگری آویزان کردهاند .درمجموع ،نتیج ٔه انتخاب هیئ ترئیس ٔه مجلس خبرگان
رهبری و مجلس شورای اسالمیُ ،م ه ِر تأییدی بر این برداشت بود که :نم یتوان از درونِ
چارچوبهای تعیی نشد ٔه رژیم والی تفقیه و تأیی ِد نظارت
استصوابی جنتی ـ یزدی و رهبریِ
ِ
ِ
حاکمیت ب یچونوچ رای استبداد
سپاه و نیروهای سرکوبگ ر ،تغیی راتی را زمین هساز شد که
را ب هچالش بطلبد .باال بردنِ ب یپای ٔه انتظارهای مردم جان ب هلب رسیده با دوام بخشیدن
به نظم استبداد و ستمگری بر پای ه نظری هپردازیهای ب یپشتوانه ،ب هجز دلسردیِ مردم از
اصالح و ب یاعتباریِ اصالحطلبانِ استحال هشده در حاکمیت ،نتیج هیی در بر نخواهد داشت.
بسیج نیروهای اجتماعی ب رای مقابله با برنام ههای
باید به فکر چارهیی جدی و
ِ
حاکمیت ارتجاع بود .ادام ٔه اوضاع وخیم اقتصادیاجتماعی کشور ،باوجود امضایِ «برجام»،
و نیز رش ِد نارضایی زحمتکشان از ادام ٔه فشارهای اقتصادی ،ازجمله نشان ههای آماده
شدنِ زمینه ب رای تن شهای گستردهتر اجتماعی در کشور است .باید با بسیج گردانهای
اجتماعی ،با اتحا ِد عمل و تالش در راه سازماندهی اعت راضهای پ راکند ٔه مردم ،راه را ب رای
بازسازیِ جنبش اعت راض یای س راسری ،بر پای ٔه امکانهای موجو ِد جامعه ،هموار ساخت.
جنبش قدرتمند و ف راگیر مردمی ب هخودیخود ب هوجود نخواهد آمد .نیروهای ملی و
دموک راتیک میه نمان با تعامل و توافق بر سر برنام هیی حداقلی در راستای بسترسازی
ب همنظور تحقق آزادیها و برق راریِ عدالت اجتماعی ،م یتوانند سهم تاریخ یشان در
تحولهای ضروری در ش رایط حساس کنونی ای ران ادا کنند.

عملی بسیج نیروهای اجتماعی در ب هچالش طلبیدن
تأملی بر راهکارهای
ِ
استبدادی ای ران
حکومت
ِ
رفقا!
ِ
بالمنازع رژیم والی تفقیه بر کشور
شکست انقالب مردمی بهمن  ۱۳۵۷و تسلط
از
ِ
20

پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ تیرماه ۱۳۹۵

در طول بیش از سه ده ٔه گذشته ،عمده بح ثهای نظری و همچنین مبارزات سیاسی و
اجتماعی در صحن ٔه کشور ب هطورِعمده زیر تأثی ِر آمیزهای از گفتمان و نظری هپردازیهایی
دینی و نیز آموزههایی از گفتمانِ نظر و اندیش ههای لیب رالی بودهاند .آنچه شایان
توج ه است آن است که ،بح ثهای پی رامون آزادی و ک رامت انسانی معموالً بدون درنظر
گرفتن و ب هحساب آوردن کن شها و واکن شها در بین طبق هها و الی ههای اجتماعی و
ب هطو ِر مجرد بیان م یشوند ،و بناب راین در حلِ معض لهای عظیمی که جامعه ما با آنها
دس تب هگریباناند اثری راهگشا ندارند.
ناتوانی اپوزیسیون در شکل دادن به جایگزینی
به گمان ما ،یکی از دلی لهای اصلی
ِ
توجهی بخ شهایی از ِ
طیف
نظری و سیاسی در ب رابر رژیم والی تفقیه ،از سویی در ب ی
ِ
گون هگون اپوزیسیون ـ یا ب هعبارتی ،نیروهایی درمجموع معتقد به «سوسیالدموک راسی»
(ملی ـ مذهبی ،اصالحطلب ،و پارههایی از نیروهای چپ) ـ به عاملِ مبارز ٔه طبقاتی در
تحلی لهای نظری و برنام هایشان است ،و از سوی دیگ ر ،ب هدلیلِ درک نادرست بخ شهایی
از نیروهای چپ از مرحل ههای مبارزه و ش رایط مشخص عینی کنونی جامع ٔه ما و برخورد
کردن ارادهگ رایانه و شعارگونه این نیروهای چپ با نقش مبارز ٔه طبقاتی و مبارز ٔه جنبش
کارگری در ش رایط کنونی جامع ٔه ما در ای ران است.
ِ
ذهنیت نیروها
مبارز ٔه طبقاتی ،اصلی قانونمند و گریزناپذیر است که مستقل از اراده و
و فعاالن سیاسی در جامع ههایی که اقتصاد سیاس یشان بر اساس نظام سرمای هداری بنا
کنونی مبارزه ب رای تغییر در کشورِ ،
هدف
شده است ب هطوردائم درکار است .اما در مرحل ٔه
ِ
نخست و اولویت جنبش مردمی گذار از دیکتاتوریِ والی تفقیه و دفع کامل برنام ههای
برپایی اتحادهای تاکتیکی بین
نولیب رالیسم اقتصادی است .ب رای برآورده کردن این منظور،
ِ
قشرها و طبق هها در سطح ملی و در مسیر دستیابی به دموک راسی و آزادی ،ضروری است.
واقعیت این است که ،قشرها و طبق ههای تشکی لدهند ٔه جبه ٔه وسیعی که ما آن را «جبه ٔه
ض دِدیکتاتوری» نامیدهایم ،در هم ٔه زمین ههای اقتصادی منافعی مشترک ندارند ،بلکه
حتی در تضاد با یکدیگر هم ق رار دارند .اما این نداشتنِ اشت راکِ منافع و داشتنِ تضادهای
کنونی گذا ِر کشور ما از دیکتاتوری ،تضادهایی اصلی
اقتصادی ـ اجتماعی در مرحل ٔه
ِ
ِ
مدیریت این تضادها ـ باتوجه به مخرجمشترکهای
نیستند و م یتوانند مدیریت شوند.
الی هها و طبق ههای مختلف در عرص ٔه ملی ـ مستلزم اتحا ِد عمل نیروهای مترقی و
ایی سیاسی هوشمندانه ،و یا ب هعبارتدیگ ر ،مبارزه و فعالیت عملی ب رای گذار به
عم لگ ر ِ
مرحل ٔه ملی است .ازای نروی ،تمرک ِز توجه بر شیو ٔه مبارزه ،پی چوخ مها و ظ راف تهای کار
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ب هقصد رسیدن به این مرحله و گشودن مسی ِر را ِه ای ران به سوی ترقی و رشد ،بسیار مهم
است .هر مبارز ٔه اجتماع یای ،اعم از مبارزه در عرص ٔه سیاسی ،مذهبی ،فلسفی ،و یا در
هر عرص ٔه ایدئولوژیک دیگ ر ،در واقعیت ام ر ،چیزی جز نموداری ک موبیش روشن از مبارز ٔه
ِ
موجودیت طبق ههای اجتماعی و تصادم بین آنها ،نیز به
طبقاتی در جامعه نیست.
درج ٔه تکامل وضع اقتصادی و نوع شیو ٔه تولید و مبادله در جامعه بستگی دارد.
پایدار ماندنِ فضایِ خفقان و سرکوب در ای ران ـ که سدی اساسی در ب راب ِر فعالیت
علنی نیروهای اپوزیسیون و تعاملِ این نیروها با یکدیگر در مقابله با سیاس تهای رژیم
والی تفقیه است ـ ازجمله معض لهای ریش هدار جنبش آزادیخواهان ٔه میهن ما است که به
ح لوفصل نیازمند است .اگرچه حزب ما و همچنین دیگر نیروهای مترقی و آزادیخواه ،در
سالهای گذشته ،نشس تها و گف توگوهایی مختلف را در زمین ٔه همکاریهای گسترده
و ساختاری کردن این همکاریها انجام دادهاند ،با وجود این ،تالشها ب هثمری نرسیدهاند.
واقعیت این است که ،نیروهای اجتماعی در ای ران ،از طبق ٔه کارگر و زحمتکشان گرفته
تا زنان ،جوانان و دانشجویان از کمبود سازمانیافتگی و امکان فعالیت ـ چه در چارچوب
سازمانهای صنفی و چه در ِ
صف حزبهای سیاسی ـ محروم بودهاند و هستند .همی نطور
هم ،تالشهای نیروهای مترقی ب رای سازماندهی خل قهای ای ران در مسیر دستیابی به
نظامی رژیم روب هرو
خودمختاری در چارچوب ای رانی واحد ،همواره با سرکوب خشن و گاه
ِ
بودهاند.
سرکوب ساختارهای مستقلِ صنفی و همچنین اجازه نیافتنِ حزبهای واقعی و متکی
به مردم ب رای فعالیت ،مان عها و دشواریهایی جدی در را ِه سازماندهی مبارز ٔه مردم در
ِ
کالسیک مبارزه ـ مانند جبهه ـ ب هوجود آوردهاند .تجرب ههای سالهای
قالب ساختارهای
اخیر ـ ازجمله اعت راضهای گسترد ٔه مردم بر ض ِد کودتای انتخاباتی رژیم در سال  ۸۸و
دهی
همچنین مبارز ٔه مردم در جریان انتخابات اسفندماه  ۹۴ـ نشان دادند که بر سازمان ِ
گستردهترین نیروهای اجتماعی بر پای ٔه شعارهای ملموس روز ،باید تمرکز کرد.
امروز اعت راضهای کارگری در ای ران درحال رشد است .تشک لهای حکوم تساخت ٔه
زی ِر کنترل «خان ٔه کارگر» ،و همی نطور «انجم نهای اسالمی کار» ،تالش م یکنند تا این
ِ
نظارت حکومت
اعت راضهای گسترشیابنده را با شعارها و وعدههای توخالی به زیر
تهاجم
درآورند و از گسترش آنها و احیان اً پیوند خوردن آنها به یکدیگر جلوگیری کنند.
ِ
گسترده نیروهای امنیتی ـ در شهرهای مختلف ـ به حرک تهای اعت راضی کارگ ران و به
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شالق بستن کارگ ران معترض ،ازجمله کارگ ران معدن «آقدره» ،در هفت ههای اخی ر ،و موج
گسترد ٔه همبستگی با مبارزات کارگری در درون و خارج از کشور ،از این واقعیت حکایت
دارد ک ه ،م یتوان با کار مداوم و سازمانیافته پیوندهایی جدی را بین مبارزات پ راکند ٔه
نیروهای اجتماعی پدید آورد.
وظیف ٔه امروز ما و هم ٔه نیروهای مردمی و آزادیخواه ،دفاع از مبارزات مردم و
خواس تهای ملموس و ب ی ِ
درنگ نیروهای اجتماعی در عرص ههای گوناگون است .ب رای
نمونه ،شعارهای مبارزه با :ق راردادهای موقت و خواستار لغ ِو آنها شدن؛ احیا و گسترش
سندیکاهای مستقل کارگری؛ تنظیم عادالن ٔه دستمزدها متناسب با رشد تورم؛ ازجمله
خواس تهای ب یدرنگ و روز کارگ ران و زحمتکشان میهن ماست.
زنان در راه ب رابری جنسیتی؛ کسب حقوق مساوی با مردان؛ لغ ِو کلی ٔه قوانین زنستیزان ٔه
حاکمیت ،ازجمله :الیح ٔه قصاص ،الیح ٔه ضد خانواده با نام ب یمسمای «الیح ٔه حمایت از
ِ
خواست مقابله با کودکآزاری زنان زیر لوای قوانین قرونوسطایی ازدواج ،و لغ ِو
خانواده»،
جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی ،درحالحاضر مبارزه م یکنند.
جوانان و دانشجویان کشور نیز خواهانِ ب هوجود آمدن فرص تهای شغلی مناسب و
برنام هیی عملی ب رای پایان دادن به بیکاری خانمانب رانداز در نسل جوان ،پاالیش محی طهای
آموزشی از نیروهای سرکوبگر زیر عنوان «بسیج دانشجویی» ،و داشتن حق آزادیِ اندیشه
و بیان و برپایی تشک لهای صنف یاند.
به گمان ما ،در ش رایط کنونی ،برپایی جنبش اعت راض یای س راسری متشکل از نیروهای
اجتماعی بر پای ٔه شعار :پایان دادن ظلم ،فساد و ب یعدالت یهای گسترده و زدودنِ سرکوب
و اختناق از فضایِ جامعه ،م یتواند گامی نخست در راه برپایی جبه ٔه ضددیکتاتوری باشد
که س رانجام به طر ِد رژیم والی تفقیه و حکومت استبدادی در ای ران منجر شود.
سطح جامع ٔه ما و همچنین در طیف گسترد ٔه نیروهای
روشن است که در این زمینه ،در ِ
مترقی و آزادیخواه توافق وجود دارد .ازای نروی ،م یتوان کار در این زمینه را فوراً آغاز
کرد .ما در این زمینه معتقدیم که ،جنبش اصالحات در ای ران (و نه معدود چهرههای
فرص تطلب که دنبالِ اعتمادسازی با حاکمیت ارتجاع هستند) بخش مهمی از جنبش
ضداستبدادیِ کشور است ـ که همانطور که در سالهای اخیر نشان داده است ـ ب رای
ِ
برخالف تبلیغات کسانی
ب هچالش طلبیدن رژیم حاضر است به میدان مبارزه بیاید.
همچون عارف ،اکثریت قاطع مردم ما و جنبش اصالحات نه خواهانِ اعتمادسازی با
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حاکمیت است و نه اعتقاد دارند که رژیم والیت مطلقه فقیه و ارگانهای نظامی ـ
انتظام یاش استحال هپذیرند .چهرههای منفور و مرتجعی همچون جنتی ،محمد یزدی،
مصباح یزدی ،الریجان یها ،فرماندهان سپاه و نیروهای سرکوبگری همچون بسیج آمادهاند
در روندی عنان حکوم ترانی را ب هدست کسانی همچون عارفها و موسویالریها
بسپارند .ب رای نیروها و چهرههایی همچون عارف ،که آنان را سوپاپاطمینانی ب رای رژیم
باید دانست ،تنها شکلِ «مبارز ٔه اجتماعی» راه انداختنِ هیاهوهای تبلیغاتی ب رای شرکت
مردم در انتخابات نظارت و کنترلشد ٔه رژیم است .از همین روست که از ه ماکنون با َع َل م
کردن خط ِر بازگشت احمدینژاد و جلیلی ،ب رای رأی دادنِ دوباره به روحانی در انتخابات
ریاس تجمهوری سال  ۱۳۹۶مردم را آماده م یکنند.
بحث امروز باید بر این موضوع جدی تمرکز یابد که :منظو ِر ما از اصالحات چیست؟
جایی رهبر حکومت و برداشتن خامن های و برگماریِ کسانی همچون
ب هطورِمثال ،آیا با جاب ه ِ
شاهرودی ،الریجانی و یا حتی هاشمی ،م یتوان امیدوار بود در ای ران اصالحاتی رخ بدهد؟
پاسخ ای نگونه پرس شها را ازپیش دادهاند .تجرب ٔه نزدیک به چهار
ب هگمان ما ،مردم امروز ِ
دهه حکومت مبتنی بر اندیش ههای مرتجع فقه سنتی و حکومت مطلق ٔه یک فرد از ورایِ
هم ٔه قوانین و نهادهای انتخابی کشور و ب یاعتنا بودن به آنها و جوابگو نبودن به مردم،
جایی مهرههایی که
نشان داده است که بدونِ اصالحات ساختاری در ای ران و تنها با جاب ه ِ
ک موبیش حامل همان نظ رات مرتجعانه و تاریک اندیشان هاند نم یتوان چش ماندازی از
تحولی مثبت را در ای ران دید .امر مهم اصالحات در ای ران ارتباط گسس تناپذیری با اصالح
تحقق اراد ٔه مردم
ساختار نظام سیاسی کشور و طر ِد ساختارهای استبدادیای دارد که جلو
ِ
تحقق «حکومت مردمساالر» با وجو ِد حکومت «نمایند ٔه
را م یگیرند ،یا ب هعبارتی روش نت ر،
ِ
قطب
تناقض صریح ،یا ب هعبارتی این دو
خدا بر روی زمین» تناقضی آشکار دارد .این
ِ
ِ
متضاد ،را با نصیحت و دعایِ خیر و اعتمادسازی نم یتوان با یکدیگر سازگار کرد.
ب رای نمونه ،اگر در انتخابات اسفندماه  ۹۴رژیم هزاران نامز ِد دگ راندیش و ملی ـ مذهبی را
از شرکت در انتخابات محروم نم یکرد ،ن هتنها کسانی از قماش رفسنجان یها ،الریجان یها،
ریشهریها و حتی عارف و همفک رانش انتخاب نم یشدند ،بلکه ب یشک مجلس منتخب
جمع مجی زگویِ والیت و «مقام رهبری»
مردم ،مجلس متفاوتی م یبود با مجلس کنونی و ِ
و م یتوانست نهادی جدی در ب هچالش کشیدن حاکمیت باشد .ازای نروی ،مبارزه ب رای
ِ
حاکمیت متکی بر اراد ٔه آزاد مردم و سازماندهی و بازسازی بدن ٔه اجتماعی جنبش
تحقق
مردمی ـ با استفاده از هم ٔه روزن ههای موجود ـ از اولوی تهای جنبش مردمی است.
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بسیج نیروهای اجتماعی در گستردهترین شکلِ آن و بر پای ٔه شعارهای مشخص ،ازجمله:
ِ
عدالتی اجتماعی ،فق ر ،محرومیت ،فساد و ب همنظو ِر تحقق آزادیها
پایان دادن به ظلم ،ب ی
ِ
و جاری شدن اراد ٔه آزاد مردم در جهت شرکت در تعیین سرنوش تشان ،گامی مهم است که
حزب ما و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه باید تمام توانشان را در را ِه آن ب هکار گیرند.
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گزارش هیئت سیاسی
به سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب تود ٔه ایران
بخش جهان

رفقای گ رامی،
سومین پلنو ِم کمیت ٔه مرکزی ـ پس از برگزاری موفقی تآمیز کنگر ٔه ششم حزب تود ٔه
ای ران ـ در ش رایطی برگزار م یشود که وضعیتی پیچیده بر منطق ٔه خاورمیانه حاکم شده
است .ایاالتمتحده و کشورهای قدرتمن ِد اتحادی ٔه اروپا ،که در کارنام ٔه تاریخی حضورشان
طرح «خاورمیان ٔه
در این منطقه سوءِسابق ههای پرشماری از استعمارگری ثبت شده استِ ،
جدید» را پیش کشیده و اج رائی کردهاند .بح رانِ مالی و اقتصادی ب یسابق های که از سال
 ۲۰۰۸در کشورهای سرمای هداریِ جهان آغاز شده ن هفقط هنوز ادامه دارد ،بلکه از برخی
جنب هها عمی قتر نیز شده است .تحولهای سیاسی بی نالمللی در خالل دور ٔه  ۲۰ماه ٔه میان
پلنوم قبلی کمیت ٔه مرکزی و سومین پلنوم ،بر شدت گرفتنِ وخامت اوضاع جهان ب هطو ِر
گسترش درگیریها ،تن شها و جن گافروزیها ،ب هویژه در منطق ههای مجاور
محسوس و
ِ
نفع صلح در خاورمیانه و
میه نمان ،داللت دارند .چنین ش رایطِ بی نالملل یای نم یتواند ب ه ِ
یا جنبش مبارزاتی مردم میهن ما باشد.
ِ
وضعیت
سیاسی دو سالِ اخیر در منطق ٔه خاورمیانه ـ ب هخصوص در
موشکافی تحولهای
ِ
ِ
ویژ ٔه این منطقه ـ و همچنین در کشورهای همسای ٔه میه نمان و تأثی ِر هم هجانب های که
اِعمالِ سیاس تهای برتریجویان ٔه امپریالیسم در این منطقه بر جهت دادن به تحولهای
سیاسی در کشورمان داشته است ،و ارزیاب یشان از سوی پلنوم کمیت ٔه مرکزی ،ضرورتی
بررسی این سیاس تهای برتریجویانه ب هویژه از این منظر اهمیت دارد
حیاتی دارند.
ِ
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که ،از یک سو برخی از نیروهای سیاسی و تحلی لگ ران در کشور ما ـ بررغم وجود شواهد
تاریخ یای انکارناپذیر ـ و همچنین بدون توجه کردن به رویدادهای کنونی در جهان و
ِ
خواست
ب هویژه در منطق ٔه خاورمیانه ،وجود و تأثی ِر امپریالیسم را انکار م یکنند و شعار و
ناقص «چپ» از موض عگیریهای کشورهای غربی
مبارزه با امپریالیسم را برآمده از درک ِ
ملی خودشان ،تلقی م یکنند ،و از سوی دیگر نیز برخی از نیروها
در دفاع از منافع ِ
ِ
برخالف درسهای مشخص جنبش مردم در بره ٔه انقالب بهمن
و تحلی لگ ران سیاسی ـ
پذیرش جنب ههای ب هه مپیوست ٔه مبارزه در راستای گذر از
 ۱۳۵۷ـ در الزم بودنِ درک و
ِ
ملی تح ّولِ اجتماعی ،به چ پ َروی دچارند و در ارزیابی
دیکتاتوری به مرحل ٔه دموک راتیک ِ
ِ
اهمیت مبارز ٔه ضدامپریالیستی در کلیت فعالیت هم هجانب ٔه نیروهای مترقی ،دیدگاهی
ت ک ُب عدی دارند .برجسته کردنِ عنصرها و اجزائی که نمایانند ٔه وجو ِد ارتباطی ذاتی بین
این رویدادها و تأثیر متقابلِ آنها بر یکدیگر و درعی نحال اثرگذاریِ تحولهای عمده در
پهن ٔه جهان بر تحولهای سیاسی در میه نمانِ ،
ارزیابی دومین پلنوماند.
هدف موشکافی و
ِ
بررسی دقیق هم راه با درکِ عنصرهای کلیدیِ تحولهای رویداده در
حزب تود ٔه ای ران،
ِ
بینی علمی و
جهان در دور ٔه مورد گزارش را ن هتنها الزم و آموزنده ،بلکه بر پای ٔه جهان ِ
مارکسیست ـ لنینیست یاش چنین بررسی و درکی را ب همنظو ِر باری کبینی کردنِ زمین هها و
المللی کن شوواکن شهای عمده در عرص ٔه سیاست و اقتصاد کشورمان،
چارچوبهای بی ن
ِ
ضروری م یداند.

داری جهانی
ادام ٔه بح رانِ سرمای ه ِ
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب ما در ش رایط ادام ٔه بح ران عمیق مالی ـ اقتصادی کشورهای
سرمای هداری برگزار م یشود .قدرتهای امپریالیستی آمریکا ،ژاپن ،آلمان ،انگلستان
ِ
انباشت سرمایه هر چه بیشت ر ،بدهی شرک تهای بزرگ و بانکی،
و ف رانسه ،در چنبر ٔه
سط حهای بسیار پایینِ سرمای هگذاری مولد و بهرهوری کاهش یابنده ،دس توپا م یزنند.
نرخ رش ِد اقتصادی درحالحاض ر ،ب هطور قطعی و مشخص ،پایی نتر از میزانِ آن در پیش
از سال  ۲۰۰۸است .ب هطور ه مزمان با آن ،توسع ٔه نامتوازن بین اقتصادهای سرمای هداری،
افزایش هم هجانب ٔه نرخ استثمار شدت یافته است ،و ای نهمه،
تمرکز کنترلِ انحصاری و
ِ
به کاهش بیشت ِر تقاضا منجر شده است .سقوطِ قیمت کاالهای اساسی ،روابط تجاری
کاهش
ناب رابر با آفریقا ،آسیا و جنوب امریکا را تشدید کرده و چرخ ٔه رش ِد پائی نتر و
ِ
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کنونی جهان ب همنظور بازبینی
مصرف را ادام هدار م یکند .در جم عبندیای کلی از سیمای
ِ
ارزیاب یهای حزب در کنگر ٔه ششم ،تحوالت جهانی در طول سه سال و نیم گذشته را
م یتوان در این ُب عدهای متص لب ههمدیگر تعریف کرد:
« .۱دکترین اوباما» به زیرپای ٔه سیاس تهای خارجی آمریکا ب رای حفظ منافع راهبردیِ
امپریالیستی کشورهای پیشرفت ٔه سرمای هداری ـ و ب هویژه هموار کردنِ بسترهای الزم ب رای
گسترش الگویِ نولیب رالیسم اقتصادی ب ه ِ
هدف ب هوجود آوردنِ بازار و دس ترسی به منابع
طبیعی و نیروی کار ـ تبدیل شده است؛
 .۲در باز ٔه زمانی پی شگفته ،در اکثر کشورهای درحالرشد ،رون ِد تحولهای تعیی نکننده
ب هنفع تودهها و ارتقایِ سطح مبارز ٔه نیروهای سیاسی و اجتماعی در مسیر دموک راسی و
عدالت اجتماعی یا پیشرفتی چشمگیر نداشته است ـ در بخ شهایی از جهان از جمله در
خاورمیانه عق بگرد هم داشته است ـ و یا دچار سکون و تزلزل شده است
ِ
مثبت چشمگیری در برخی از کشورهای غربی رخ
 .۳در همین باز ٔه زمانی ،تحوالت
عالئم آنچنان یای از برو ِز آنها مشاهده نم یشد.
داده است که سه سال و نیم پیش
ِ
مشخص ٔه مهم این تحوالت در این کشورها ،افولِ نیروهای سیاسی راست ـ میانه و چپ
ـ میانه است ،که هردویِ آنها ،با بح ران مشروعیت و حاکمیت روب هرو شدهاند .بسیار
توج هب رانگیز است که ،ب هموازات این تحولها ،جنب شهای تودهای ،با درج ههایی مختلف
ب هلحاظِ پختگی و سازمانیافتگی تشکیالتی ،ب هصورتی قری بالوقوع به عاملی مهم در
تحوالت کشورهای غربی تبدیل شدهاند؛
مالی سرمای هداری جهانی و برو ِز نشان ههایی مشخص از زوالِ نظری
 .۴تداو ِم بح ران ِ
نولیب رالیسم اقتصادی.
این تحوالت ب هوضوح نشان م یدهند که الگویِ نولیب رالیسم اقتصادی از سال  ۲۰۰۸تا
مالی مزمنی که بدان دچار است
ب هحال نتوانسته است سرمای هداری جهانی را از بح ران ِ
رها سازد ،و برعکس ،اتفاق اً ادام ٔه پردازش نولیب رالیسم در اروپا و بریتانیا ،در کنا ِر برنام ٔه
ِ
ریاضت اقتصادی ،ش رایط را ب رای وقوع بح رانِ مال یای شدیدتر و گستردهتر دیگری مهیا
کردهاند .هشت سال پس از شروع بح ران اقتصادی ـ مالی در کشورهای سرمای هداریِ جهان
تبع آن در کشورهای زی ِر سلطه و نفو ِذ آنها ،حیات
در سال  ،۲۰۰۸در این کشورها و ب ه ِ
اقتصادی ب ههی چوجه آسانتر نشده است .مطالع ٔه دقیق وضعیت و عملکرد کشورهای
مهم جهان ب هلحاظِ اقتصادی ،از ایاالتمتحده گرفته تا ژاپن و اتحادی ٔه اروپا ،این نظر را
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ِ
سرعت رشد وارد شده است ،دورهیی
تائید م یکند .اقتصا ِد جهانی به دورهیی از کاهش
که در آن ،نرخهای رش ِد اقتصادیِ معمول ،بسیار پائی نتر از دور ٔه قبل از شروع رکود است،
درحال یکه نرخ تورم نزدیک به صفر است .این حقیقتی است که اقتصا ِد جهانی اساس اً در
این دوره با ش رایطی کام ًال متفاوت با آنچه در سالهای ابتدای قرن بیس تویکم تجربه
شد روب هرو است .سیاس تگذاران ،هم در بان کهای مرکزی و هم در خزان هداریِ کشورهای
عمد ٔه سرمای هداری ،در ارتباط با اینکه :به بح رانِ دیرپایِ مالی و پیامدهای آن چگونه پاسخ
دهند ،هیچ اید ٔه واقع اً عمل یای ندارند.
ایاالتمتحده آمریکا و چین ،و در مرتب ٔه پس از آنها ژاپن و اتحادی ٔه اروپا ،بزرگترین
اقتصادهای جهاناند .در این ارتباط باید اشاره کرد که ،رش ِد اقتصادی در ایاالتمتحده در
س هماه ٔه آخر سال  ۲۰۱۵ب هشدت کاهش پیدا کرده است و عم ًال به یک درصد رسید .مطالع ٔه
«پی.ام.آی» [ایندکس (نمای هٔ) مدی رانِ خرید] ،که یکی از مه مترین و قابل اعتمادترین
شاخ صهای سالمت اقتصادی بخش تولید صنعتی است ،نشان داد که در ایاالت متحده،
در طول سال گذشته ،میزانِ رشد در بخش خدمات ب هطور محسوسی ُک ند شده ،و در همین
حال ،تولی ِد صنعتی نیز کاهش پیدا کرده است .رش ِد اقتصادی چین طی سال گذشته در
پائی نترین میزان خود در طول  ۲۵سال گذشته بود ،و «پی.ام.آی» این کشور تشدی ِد رکود
در تولی ِد صنعتی ،یعنی عرص هیی که ب رای اقتصاد چین جنب هیی حیاتی دارد ،را نمای ش داد.
کاهش
این امر با کاهش سفارشهای جدید و ضرورت اً کاستن از نیروی انسانی و در نتیجه
ِ
 ۲۵درصدی صادرات و واردات در سال گذشته ،مرتبط بود.
بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن هم تصویر بهتری از اقتصاد این کشور را نشان نم یدهد.
در آخرین س هماه ٔه سال گذشته ،تولید ناخالص ملی ژاپن ب هدلیلِ اهمیت روابط اقتصادی
این کشور با چین ،یک درصد نقصان یافت .ژاپن چندین دهه نتوانسته است سیاس تهای
پولی و مال یاش را تثبیت کند .بان کمرکزی این کشور در پاسخ به آخرین نشان ههای رکودی
جدید ،نرخ بهره را به قلمرو منفی تغییر مکان داد .این ب رای سیستم بانکی ژاپن تبعات
ب یسابق های در بر خواهد داشت.
انی تحلی لگ ران
ش رایط اقتصادی در اتحادی ٔه اروپا و کشورهای محدود ٔه «یورو» نیز به نگ ر ِ
اصلی صادرات
مدافع سرمای هداری دامن زده است .حقیقت این است که ،بازار
اقتصادی
ِ
ِ
کشورهای اتحادی ٔه اروپا ب هطورِعمده در درون مرزهای آن ق رار دارد و این در ش رایطی
کاهش رشد اقتصادی در کشورهای این اتحادیه وجود دارد.
است که نشان ههایی جدی از
ِ
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ِ
اطالعات دردس ترس در مور ِد عمدهترین مشخص ههای «پی.ام.آی» ،حاکی از آن است
که بازد ٔه سه اقتصاد از چهار اقتصا ِد بزرگ اروپا ـ آلمان ،ایتالیا و اسپانیا ـ در جهت
کاهشی چشمگیر حرکت م یکند ،و این در ش رایطی است که بازد ٔه اقتصادی ف رانسه نیز
رو ب هکاهش است .با تقلیلِ نرخ تورم به ارقا ِم منفی و ادام ٔه تقالی واحد ارزی «یورو»
ب رای حفظ ارزش ب رابری خود در مقابل ارزهای دیگ ر ،بان کمرکزی اروپا با از سر گرفتن
کاهش نرخ بهره به میزان نیم
سیاست وارد کردن مقدار معتناب های «یورو» به بازار و
ِ
درصد وارد عمل شد .نرخ بهر ٔه بان کمرکزی اروپا در محدود ٔه «یورو» درحالحاضر منفی
است .همین امر در مورد کشورهای دیگ ر ،و ب هعنوانمثال ،درمور ِد دانمارک و سوئد نیز
نرخ بهر ٔه منفی در اقتصاد
صدق م یکند .اما هی چکس ب هدرستی نم یداند که پیامدهای ِ
چه خواهد بود .بنا بر ه مداستان یای از سوی کارشناسان اقتصادی که اکنون در ای نباره
وجود دارد ،تأثی ِر نرخ بهر ٔه زیر صفر ممکن است محرک سرمای هگذاری از طریق وامهای
بانکی و همچنین مصرف باشد که در سالهای اخیر ب هشدت سقوط کرده است .اما در
ارتباط با کارآ بودنِ هی چیک از این سیاس تها اطمینانی وجود ندارد .همان ه مداستان ی
کاهش بیشتر نرخ بهره و رفتنِ آن به قلمرو منفی ،م یتواند درعوض
نشان م یدهد که
ِ
ب هجا گذاشتنِ هرگونه اثر مثبتی ،اعتمادب هنفس در بازار را از بین ببرد و حرکت فعالیت
اقتصادی را ُک ند کند.

یافتن فقر و محرومیت
الی سرمای ٔه انحصاری ،و شدت
ِ
سیاس تهای نولیب ر ِ
از دیدگاه نظری و تبلیغاتی ،شواهدی از کاهش اعتبا ِر اندیش ههای نولیب رالیسم اقتصادی
حکایت م یکند .نظ رات و برنام ههای نولیب رالیسم اقتصادی با مقاومت بی شازپیش تودهها
و زحمتکشان که تأثی ِر پیامدهای آن را با پوست و گوش تشان لمس م یکنند ،روب هرو شده
است .در کشورهای پیشرفت ٔه سرمای هداری ،رفرمهایِ اقتصادیِ نولیب رالی ب همنظو ِر کاستن از
مبلغ مالیاتی که شرک تهای ف راملی و سرمای ههای کالن م یباید بپردازند ،زیر سؤال رفته است
ِ
ِ
و حاال شرک تها و مارکهای معروف نزد افکارعمومی ب هشدت ب یآبرو شدهاند .همی نطور،
این فرضیه که موتو ِر رشد اقتصادی را بر پای ٔه مقرر کردنِ «مشوقها ب رای کس بوکار» و
انگیزهسازی ب همنظو ِر «ثروت آفرینی» م یباید بنا کرد نیز نز ِد افکارعمومی بی شازپیش
ب یاعتبار شده است ،زی را طبق هها و الی ههای مرتبط با کار تولید م یبینند که نظری ٔه «اث ِر
ِ
ضرورت ثروتمندتر شدنِ ثروتمندان ب رای
فروبارشی» ( )trickle down effectیا نظری ٔه
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توزیع ثروت در جامعه بر اساس ف رایند «چکیدنِ ثروت از باال به پایین»،
رشد اقتصادی و
ِ
ب هجز دروغی بزرگ از سوی نمایندگان سیاسی و نظری هپردازان اقتصادی چیز دیگری نبوده
الی الی ههای فوقانی بورژوازی کالن بودهاند.
است و تنها برند ٔه آن اقتصاد نولیب ر ِ
در کشورهای پیشرفت ٔه سرمای هداری اکنون این فرضیه که با «کوچ کسازیِ دولت و
بخش عمومی» و «خصوص یسازیِ گسترده» ،ف رایندهای خاص و الزم ب همنظو ِر جلوگیری
ِ
از ولخرجی ،فساد مالی و اختالس بان کها و شرک تهای تجاری و تولیدی و منبع درآمد
رانت و فساد و اختالس را م یتوان ب هوجود آورد کرد ،کام ًال باطل شده است .در خالل سه
سیاسی ناشی از بح ران
ده ٔه گذشته در سرتاسر جهان و همی نطور در طول تحولهای
ِ
اقتصادی کنونی اروپا ب هوضوح نشان داده شد که «بازار آزاد» در تضاد با مؤلف ههای
دموک راسی ،حقوق دموک راتیک و آزادیهای اجتماعی عمل م یکند و ب یثباتی خطرناکی را
ب هوجود م یآورد .تود ٔه مردم در کشورهای پیشرفت ٔه سرمای هداری هرروز این واقعی تهای
پی شگفته را لمس م یکنند .آنان متوجه شدهاند که بخ شهای بزرگی از ساختا ِر سیاسی
و اقتصادی ،سیاستمداران ،احزاب ،چهرههای سیاسی و رسان هها به ابزا ِر دست الی ههای
فوقانی بورژوازی ب همنظو ِر ثروتاندوزیهای کالن بر پای ٔه ایدئولوژیِ «بازار آزاد» تبدی ل
شدهاند .سند کنگر ٔه ششم ب هدرستی پیامدهای زیانبا ِر اقتصا ِد کازینویی و س ر ِ
ایت مض رات
ِ
انباشت هر چه بیشتر ثروت در دست اقلیتی بسیار
آن به دیگر عرص هها و درنتیجه،
ک مشمار ،تأکید کرد.
آمار در رابطه با ناب رابریهای اقتصادی در جهان واقع ٌا باورنکردنی ب هنظر م یرسند و این
خود م یتواند ب هنوعی به ب یتفاوتی در ب رابر گسترش ناب رابری و ش رایط اس فبار در کشورهای
عق بمانده و توسع هنیافته بینجامد .سازمان خیری ٔه جهانی «آکسفام» ،که با قحطی مبارزه
م یکند و مورداحت رام محافل بی نالمللی است ،در اردیبهش تماه امسال [ ]۹۵اعالم کرد که
ایی  ۳میلیارد و ششصد
مجموع دارای یهای  ۶۲نفر از ثروتمندترین شخصی تها ب رابر با دار ِ
میلیون نفر از فقیرترین مردم (معادلِ نیمی از کل جمعیت جهان) در جهان است .باید
لحظ هیی در رابطه با این آمار فکر کرد .آقای مارک گلدینگ ،مدیر اج رایی «آکسفام» ،م یگوید:
«این امر ب ههیچ صورت توجی هپذیر و پذیرفتنی نیست که مجموع ٔه دارائ یهای فقیرترین
نیمه جمعیت کل جهان از دارائی یک عد ٔه قلیل از ثروتمندترین اشخاص ،که عد ٔه آنان آنقدر
قلیل است که در یک اتوبوس م یتوان جایشان داد ،بیشتر نباشد».
در سالهای اخی ر ،دربار ٔه «یک درصدیها» که صاحب و کنترلکنند ٔه دارائ یها و منابع
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جهاناند ،و « ۹۹درصدیها» که هیچ سهمی در این ثروتها ندارند ،صحب تهای زیادی شده
است ،صحب تهایی که تقسیم طبقاتی جهان را بر پایه واقعی تهایی ملموس ب هروشنی
ترسیم م یکند .تفک ِر نولیب رالی حاکم ب دان منجر شده که وضعیت مردم در جهان هرسال
وخی متر از سال قبل از آن است .بر پای ٔه آمار مستند ،مجموع ثروت کل نیم ٔه فقیر
رقم
جمعیت جهان از سال  ۲۰۱۰تا کنون ،یک تریلیون دالر کاهش یافته است گرچه به ِ
این جمعیت درحالحاضر  ۴۰۰میلیون نفر افزوده شده است .چنین وضعیتی ب هطورِعمده
ب هدلیل تحمیلِ سیاس تهای «ریاضت اقتصادی» از سوی دول تهای سرمای هداری به مردم
است .توج هب رانگیز ای نکه ،سرمای ٔه  ۶۲سوپر میلیارد ِر جهان در طول همین دور ٔه ش شسال ٔه
نجومی ۷۶؍ ۱تریلیون دالر افزایش یافته است .مارک
بح رانِ اقتصادی و رکود ،ب هرقم
ِ
گلدینگ بر این باور است که« :بررسی متکی بر دادههایِ مشخص نشان م یدهد که باال
ائی ثروتمندها تنها ب هبهای فقیرتر شدنِ فق را ممکن شده است».
رفتن انفجاری دار ِ
برخی از سیاس تگذارانِ سرمای هداری جهانی ادعا م یکنند که ،تعداد کسانی که در جهان
ِ
حقیقت امر بسیار پیچیدهتر از این ادعا
در فقر زندگی م یکنند درحال کاهش است ،اما
است .در بسیاری از نقاط جهان ،فقر درحال افزایش است .بانک جهانی اذعان م یدارد:
کاهش فقر شدید در طول سه ده ٔه گذشته
«چین ب هتنهایی در رابطه با بخش اعظم این
ِ
سهم داشته است».

داری جهانی ،در رویارویی با چال شهایی تازه!
سرمای ه ِ
یکی از پیامدهای سیاسی بسیار مهم کاسته شدن از اعتبار اندیش ههای نولیب رالیسم
اقتصادی در چند سال گذشته ،متزلزل شدن نفوذ نیروهای مدافع این نظ رات است ،چه
در طی فهای راست ـ مرکزی (لیب رال دموک راتیک) و چه در ِ
طیف چپ ـ مرکزی (سوسیال
دموک رات) .این حزبها در چند ده ٔه گذشته قدرت دولتی را در شماری از کشورهای
اروپایی و شمال آمریکا در دست داشت هاند.
در سال های اخیر نیروهای راست و نژادپرست در برخی از کشورهای اروپایی با
بهرهگیری از اینکه نیروهای سوسیال دموک رات و متمایل به راست هرگونه تظاهری به
دفاع از زحمتکشان و طبقه کارگر را کنار گذاشت هاند ،بسیار فعال شدهاند .آنها در حالی
که با سکوت تائید آمیزی از کنار سیاس تهای اقتصادی نیروهای نولیب رال م یگذرند ،با
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تظاهر به اینکه تنها مدافعان زحمتکشان سفیدپوست اروپایی م یباشند کارگ ران مهاجر
و سندیکاها و نیروهای چپ را مسئول معرفی م یکنند .نژاد پرستان هم اکنون در صحنه
سیاسی کشورهایی نظیر ف رانسه ،اطریش ،انگلستان ،یونان احزاب قدرتمندی را سازمان
دادهاند که جو سیاسی را به شدت مسموم کرده است .حزب توده ای ران بر این باور است
که بدون ارائه سیاس تهای روشن در حمایت از زحمتکشان ،در تحدید خصوص یسازیها
و حمله به سیستم تامین اجتماعی توسط سرمای هداری نیروهای فاشیست و نژادپرست
قادرخواهند بود در زیر سایه لیب رال دموک راسی به تهدیدهای جدی تبدیل شوند .تنها
با ارائه آلترناتیوی روشن در دفاع از حقوق و دستاوردهای کارگ ران و افشا سیاس تهای
سرمای هداری م یتوان راست اف راطی را خلع سالح کرد.
در آمریکا و بریتانیا متزلزل شدن پایگاه اجتماعی سوسیال دموک راسی و لیب رال
دموک راتها و ظهور نیروهای رادیکال و چپ سوسیال دموک رات ضد جنگ و ترقیخواه
بسیار مهم و قابل تامل است.
ب رای نمونه ،اکنون در آمریکا جنبشی تودهای فعال است که بخش بزرگی از آن را جوانان
آگاهی اجتماعی این جوانان
تشکیل م یدهند .تقریب اً در یک ده ٔه گذشته ب هطورِدائم بر
ِ
افزوده شده است و در روند از قدرت کنار زدن نیروهای خشنِ راس تگ رای نومحافظ هکار
(نئوکان ها) در کارزا ِر انتخاباتی بارک اوباما نقشی پررنگ داشت هاند ،و در کارزار نامزدی
برنی ساندرز در انتخابات ریاست جمهوری توانست هاند به قدرت مادیای چشمگیر تبدیل
شوند و مسیر گفتمان سیاسی انتخاباتی را در آمریکا تغییر دهند .این جنبش تودهایِ
«جنبش اشغال» توجه افکارعمومی جهان را ب هخود جلب
غیرمتشکل ـ که زمانی در قالب
ِ
کرد ـ اکنون این امکان را دارد که به نیروی سیاسی و اجتماع یای سازمانیافته و متشکل
تبدیل گردد .این ،تحولی مهم است ،زی را دیدگا ِه این جنبش تودهای ر ِد «اقتصاد سیاسی»
اسی «بازار آزاد» را ورشکسته م یداند و در را ِه محافظت از
موجود در آمریکا است و دموک ر ِ
آزادیهای اجتماعی موجود در آمریکا در ِ
صف مقدم مبارزه ق رار گرفته است .این جنبش
تودهای ،در ف رایند رشد آگاهی و جستجو ب رای جایگزینِ اقتصادی ،به سوی ارزشهای
سوسیالیستی ب همنظو ِر ب هوجود آوردنِ «تغییرهای واقعی» ،ب هجانب دموک راسی و عدالت
اجتماعی گ رایش دارد .ازای نروی ،درصورت موفقیت آن و تأثیرگذاریاش در سیاس تهای
کالن آمریکا ،م یتواند در پی ش ُب ر ِد رون ِد مبارزه با نولیب رالیسم و سیاس تهای امپریالیستی
آمریکا در پهنه جهانی ،سهم مهمی داشته باشد .پدید ٔه دانلد ت رامپ نیز درمجموع
نشانگر بح رانِ رهبری و ب یاعتباریِ «حزب جمهوریخواه» آمریکا در جامعه است.
34

پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران ـ تیرماه ۱۳۹۵

در بریتانیا نیز سیاس تهای جناح راست «حزب کارگر» ،که از دوران نخس توزیری تونی
بلر به خ طمشی سیاس ینظریای پرقدرت در این کشور تبدیل شده بود ،شدیداً دچار
بح ران و تزلزل پایگاه اجتماعی شده است .جناح چپ «حزب کارگر» ،با ب هرهبری رسیدن
جرمی کوربین در چندماه گذشته ،بسترسا ِز پدیدار شدن جنبش اجتماع یای درحالرشد
است که سیاس تهای راست و چپ مرکزی را رد م یکند و ب هویژه با نولیب رالیسم اقتصادی
ب هطو ِرمستقیم رودررو و مخالف است .حزب «محافظ هکار» بریتانیا ،که در انتخابات
اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۴توانست قدرت را ب هدست گیرد ،نیز در روند رف راندوم ب همنظو ِر
ماندن و یا ترک اتحادی ٔه اروپا شدیداً دچار تفرقه شده است و در سطح جامعه نیز ب هدلیل
کشی اقتصادی اعتبار آن ب هطو ِر دائم
ادام ٔه سیاس تهای نولیب رالی و ب هویژه برنام ٔه ریاض ت ِ
در حال تنزل است .جالب توجه ای نکه« ،اتحادی ٔه اروپا» نهادی است پرقدرت با گ رایشی
بارز به سوی الگویِ نولیب رالیسم اقتصادی .سیاست پولی بان کمرکزی اروپا ب هصورت کام ًال
ضد دموک راتیک خش نترین تعدی لهای اقتصادی را ب هوسیل ٔه سیاستمداران در راه گسترش
نفع سرمای ههای کالن بر مردم کشورهای اروپا دیکته م یکند.
مکانیزمهای «بازار آزاد» ب ه ِ
هر دو حزب «کارگر» و «محافظ هکار» ،در مقام دو جریان سیاسی عمده در بریتانیا ،در
روند برگزاری رف راندوم بر سر ادامه عضویت در اتحادیه اروپا دچار قط ببندی شدهاند
و حزب لیب رال عمال از صحنه سیاسی حذف گشته است .مردم بریتانیا در رف راندوم بر سر
عضویت در اتحادیه اروپا در روز  ۳تیرماه به طور غیرمنتظرهای به خروج از این کلوپ
پر قدرت سرمایه داری اروپا رای دادند و نخبگان سیاسی این کشور و اتحادیه اروپا را
با یکی از گستردهترین بح رانهای سیاسی ده ههای اخیر روبرو ساختند .یکی از دالیل
اصلی بح ران سیاسی این احزاب و از دست دادن مشروعیت در جامعه ،ورشکستگی الگوی
اقتصادی نولیب رالیسم است که این احزاب آن را به اج راء گذاشته بودند و اقتصاد ملی
بریتانیا را با مشکالت ساختاری عمیقی روبرو کردهاند.
مردم بریتانیا ،ب هخصوص طبق ٔه کارگ ر ،ب هوضوح م یبینند که دروغگویی ،اختالسهای
مالی کالن و ف رار مالیاتی ثروتمندان و شرک تهای بزرگ به عرفی معمول تبدیل شده
است .توج هب رانگیز ای نکه ،در بریتانیا نیز مانند آمریکا ،به بهان ٔه افزایش مهاج ران و با
تازاندنِ خارج یه راسی و اسالمه راسی ،نیروهای راست متمایل به نظ رات شب هفاشیستی
قربانی
توانست هاند با سر دادنِ شعارهای عوامفریبانه ،بخ شهایی از جامعه را که
ِ
اصلی اعت راض و حمله به
آماج
ِ
سیاس تهای نولیب رالیستی و ریاض ت ِ
کشی اقتصادیاند ،به ِ
وضعیت نابسامان اقتصادی تبدیل کنند.
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امپریالیسم ،در تالش ب رای حفظِ نظا ِم «جهان ی کقطبی»

اسناد مصوب کنگره ششم حزب توده ای ران توجه نیروهای ترق یخواه را به موازنه قوا
(س روری)
در سطح جهانی و تالش در مسیر رشد فزاینده نیروهای مخالف با هژمونی َ
امپریالیسم آمریکا در سطح جهان را ضروری قلمداد کرد .این تحلیل تغییر مثبت موازنه
به نفع نیروهایی که مخالف اردوی نیروهای مدافع نولیب رالیسم اقتصادی م یباشند و از
جمله شک لگیری و توسعه توان جایگزی نهای مشخصی در آسیا («پیمان شانگهای») و
در آمریکای التین («اتحادیه آلبا») را که به طور بالقوه م یتوانند منافع امپریالیسم به
رهبری امپریالیسم آمریکا را به چالش بطلبند ،زمین هیی عینی ب رای به چالش کشیدن
نظم کنونی جهان ارزیابی نمود .حزب توده ای ران رشد توانای یهای گروه کشورهای موسوم
(س روری) امپریالیستی ،در عرصه اقتصاد
به «بریکس» را در مقام بلوکی ضد هژمونی َ
و سیاسی جهان ،موجد فرص تهای جدید در سد کردن راه تهاج مهای امپریالیسم و به
منظور امکان تغییر نظم کنونی جهان ارزیابی م یکند.
برپایی اتحا ِد اقتصادیای
شواهد نشان م یدهند که توانِ کشورهای «بریکس» در راستای
ِ
ِ
هدف
قدرتمند و پایدار که امتدادش به برآمدنِ قطبی سیاسی در ب راب ِر آمریکا بینجامد،
توطئ ههای نیروهای راس تگ را است که با پشتیبانی امپریالیسم هم راه است .روسیه در
سالهای اخیر ب هطورفزایندهای ِ
هدف سیاس تهای مبتنی بر رقابت و خصومت کی نتوزانه
از سوی کشورهای سرمای هداری غربی بوده است .ب رانگیختنِ بح ران در اوک راین و زورآزمایی
در صحن ٔه رویدادهای تجاوزگ رانه در خاورمیانه را در این راستا باید ارزیابی کرد .در هند،
دولت دس تراستی نارندرا مؤدی ،نخس توزیر هندوستان از حزب مردم ،عم ًال از زمان
پیروزی در انتخابات این کشور و ب هسرعت در مسیر اتحاد راهبردی با ایاالتمتحده
اقدام کرده است .کوشش کشورهای غربی در ب هوجود آوردنِ بح ران سیاسی ـ اقتصادیای
فل جکننده در دولت آفریقای جنوبی در سالهای اخیر تشدید شده است .در برزیل
نیروهای راست و طرفدار نولیب رالیسم اقتصادی در جریان کودتایی نرم توانست هاند مرحل ٔه
ِ
بررسی
نخست استیضاح رئی سجمهوری را پیش ببرند و خانم دیلما روسف را ب هبهان ٔه
ِ
اتهامی ساختگی و ب یپایه ب هطورِموقت تا اتمام مرحل ٔه رسیدگی قانونی از مقام خود
برکنار بدارند .جالب این است که ،همه تحلی لگ ران ب هروشنی م یدانند که دلیل اصلی طرح
این اتهام ساختگی و استیضاح رئی سجمهور دیلما روسف ب هدلیلِ سیاس تهایش در مورد
دهی طرحهایی ب همنظور خدمت به مردم زحمتکش
ِ
کاهش فق ر ،اشتغالزایی و سازمان ِ
است .به این نکته باید توجه کرد که ،اقتصاد ملی کشورهای «بریکس» ،ب هویژه برزیل
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و آفریقای جنوبی ،در چند سال گذشته ب هدلیل افت رشد اقتصادی سرمای هداری جهانی
شدیداً صدم ههایی جدی را متحمل شدهاند .در برزیل چال شهای اقتصادیای پرشمار در
نتیج ٔه افت اقتصادی سرمای هداریِ جهانی ،اهرمی مهم ب هدست نیروهای راس تگ را داده
است .آنها بر ض ِد دولت مردمی خانم دیلما رسف و ب همنظو ِر سوق دادنِ اقتصاد ملی
برزیل ب هسوی اج رای الگویِ نولیب رالیسم اقتصادی ،از این اهرم بهره جست هاند.
در پانزده سال گذشته بین ایاالتمتحده و چین در ارتباط با سهم هرکدام از تولید
ناخالص جهانی و حجم و ارزش تجارت و تبادل کاال ،موازن ٔه توانِ اقتصادی ب هنفع چین
تغییر کرده است .چین و ساختارهای بی نالملل یای نظیر «بریکس» و پیمان شانگهای ،در
عرص ٔه تقسیم مجدد بازارها و همچنین مناطق حائز اهمیت اقتصادی جدید ،با قط بهای
عمد ٔه سرمای هداریِ جهانی و ب هویژه ایاالتمتحده آمریکا و اتحادی ٔه اروپا ب هشدت در
رقاب تاند.
کشیدنِ یک «جاده عظیم کمربندی» که در سالهای اخیر از طرف دولت چین مطرح
شده است و انرژی ف راوانی ب ههدف اج رائی شدن آن تخصیص داده شده است ،یکی از
مه مترین ابتکارهای این کشور در تالش ب رای برپایی منطق ٔه آزاد تجاریای ب ههدف متحد
کردن چین با بقی ٔه کشورها در آسیا ،اروپا و آفریقا است .تشکیل «بانک جدید توسعه»
و «بانک سرمای هگذاری طرحهای زیر ساختاری آسیا» را در واقعیت امر پاسخی از سوی
چین به سلط ٔه آمریکا بر سیاس تها و عملکر ِد بانک جهانی و صندوق بی نالمللی پول
باید دانست.
ب هوجود آوردنِ محدود ٔه اقتصادیای پیوسته و یکپارچه از کشورهایی که جاد ٔه ابریشم
اصلی از آنها م یگذشت و کشورهای آسیای مرکزی ،غرب آسیا ،خاورمیانه و اروپا را در
بر م یگیرد و همچنین طرح ب هوجود آوردنِ مسیر دریای یای که امکانهای بندری چین را
به سواحل آفریقا متصل کند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیت رانه مربوط شود در
قلب طرح احداث این «جاد ٔه کمربندی» ق رار دارد .هدف از این پروژه هدایت کردن اضافه
ظرفیت داخلی و سرمایه این کشور به سوی توسع ٔه زیرساخ تهای منطقه ب رای بهبود
تجارت و روابط با کشورهای عضو پیمان «آ سه آن» ،آسیای مرکزی و اروپا است.
در مقیاس جهانی ،آمریکا ب هدنبال مها ِر نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و
پیمانهای تجاری است که م یتواند در مرحل ٔه نخست مانع از این شود که چین تسلط
اقتصادی آمریکا را در ده ههای آینده به چالش بکشد ،و در مرحل ٔه دوم ،این کشور نتواند به
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دول تها در مناطق دیگر جهان ب رای خالصی خود از کنترل خارجی کمک کند .درحالحاضر
گسترش و تقویت پایگاههای نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در س راسر آسیا
و خاور دور نشاندهند ٔه تهدیدی مستقیم بر ض ِد صلح جهانی است .باید یادآور شد که،
طرح ،تصویب و انعقاد معاهدههای تجاریای از قبیل «پیمان همکاری تجاری ت رانس
پاسیفیک» و «پیمان تجاری و سرمای هگذاری ت رانس آتالنتیک» ،که رویه مرفته دوسوم
تجارت جهانی را در کنترل خود م یگیرند ،امکان مداخل ٔه مستقیم در اقتصاد چین را ب رای
توانایی
ایاالتمتحده آمریکا ب هوجود خواهد آورد .آمریکا با این امکانات خواهد توانست
ِ
چین را در توسع ٔه ترتیبات تجاریای جایگزین ،که م یتوانند تسلط اقتصادهای نولیب رال
را به چالش کشند ،کاهش دهد.

طرح «خاورمیان ٔه جدید»
خاورمیانه ،و اج رائی شدنِ ِ

خاورمیانه در دو سال گذشته تحوالتی درمجموع بسیار منفی را از سر گذرانده است.
جنگ و تهاج مهای خونین در سوریه ،ع راق ،یمن ،لیبی ،و در کنا ِر ای نها مبارز ٔه مردم
فلسطین با اس رائیل ،عم ًال تمامی کشورهای منطقه را درگیر خود کردهاند .قدرتهای
منطق های ـ عربستان سعودی ،ترکیه و ای ران ـ نیز ب همنظور تثبیت خود در مقام قدرت برتر
نقش
در خاورمیانه ،ب هطورِمستقیم در این جنگ و تهاج مها شرکت دارند و در ادام ٔه آن ِ
خود را بازی م یکنند .انتخابات سال  ۲۰۱۵در اس رائیل شاهد پیروزی حزبهای دس تراستی
و شوونیست و انتخاب دوبار ٔه نتانیاهو به مقام نخس توزیری بود ،نخس توزیری که با
موض عگیریهای سرسختان هاش در مخالفت با روی کردن به راهحلی صل حآمیز ب رای مسئل ٔه
خاورمیانه و فلسطین مبتنی بر راهحلِ استق رار دو کشور مستقل فلسطین و اس رائیل
در کنار هم و بر پای ٔه قطعنام ٔه سازمان ملل ،وضعیت پیچیدهای در منطقه ب هوجود
آورده است ،و عالوه بر آن ،فعالیت نیروهای چپ و جنبش صلح در ب هچالش طلبیدن
سیاس تهای دولت و حل صل حآمی ِز مسئله را نیز بسیار دشوار کرده است .در اردیبهش تماه
امسال [ ،]۹۵وزیر جنگ اس رائیل از مقام خود استعفا کرد و اظهار داشت که کنترلِ دولت
ب هدست «نیروهای خطرناک و عناصر اف راطی» افتاده است .نخس توزیر پیشین اس رائیل،
اهود باراک ،در اظهاراتی در روزنامه «هاآرتص» گفت« :اس رائیل دچار آفت فاشیسم شده
ِ
دولت اس رائیل و امپریالیسم تداو ِم درگیریهای نظامی و جنگ داخلی در
است ».ای نکه
شماری از کشورهای عربی را زمین ٔه مساعدی ب رای ادامه دادن به سیاس تهای برتریطلبانه
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گسترش هژمونی خود م یدانند ،حقیقت یست عریان.
و
ِ
کلی تحولهای عرص ٔه سیاسی در منطق ٔه خاورمیانه طی سالهای اخیر زی ِر تأثیر
روند ِ
نوع داعشی آن در
سیاس تهای واپ سگ رایان ٔه طی فهای گون هگونِ «اسالم سیاسی» ـ چه از ِ
نوع والیی آن در ای ران ـ بوده است .از سوی دیگر حکوم تهای ارتجاع یای
منطقه یا از ِ
کلی داشت هاند .سرزمین و
در منطقه ،نظیر عربستان سعودی ،تأثیری منفی بر این روند ِ
سرنوشت مردم سوریه به جوالنگا ِه رقابت آمریکا ،ف رانسه ،انگلستان و روسیه و عرص ٔه
دس تاندازیِ قدرتهای ارتجاعی منطقه تبدیل شده است که حاصلِ اینهمه ،ب هجز فاجع ٔه
انسان یای گسترده چیز دیگری نبوده و نخواهد بود .رون ِد تحولهای مورد اشاره ،نشان
از امکانِ تجزیه شدنِ کشورهای ع راق و سوریه دارد .راه ُب ر ِد [است راتژیِ ] امپریالیسم
آمریکا در ب هکنترل کامل خود درآوردنِ ف راز و فرو ِد تحولهای سوریه و استق را ِر حکومتی
فرمان ُب ردار و ُم جریِ نظم تاز ٔه تحمی لشده از سوی امپریالیسم در  ۱۸ما ِه گذشته ـ ب هرغم
زیگزاکهایی معین ـ همچنان بر دوام است .در سال گذشته نیروهای هوایی ف رانسه و
ایاالت متحده زیر پوشش مبارزه با «تروریسم» و «داعش» ـ اما در واقعیت امر ب همنظور
ِ
ِ
«ارتش آزاد سوریه» عمل
مخالف دولت مرکزی سوریه ـ که زیر نام
تقویت نیروهای مسلح
ِ
م یکنند ـ بطور رسمی و علنی و بدون هیچ توافقی با دولت سوریه به بمباران خاک این
کشور پرداختند .فدراسیون روسیه که نگ ران سقوط دولت بشار اسد در سوریه و از دست
رفتن یکی از پایگاههای اصلی نفوذ خود در منطقه م یباشد نیز به دنبال بحث و توافق
با دولت آمریکا در حاشیه اجالس عمومی سازمان ملل در نیویورک ،در مهرماه  ۱۹۹۴به
حمایت نظامی از دولت بشار اسد پرداخت.
نقض آشکار
عربستان ،قطر و ترکیه نیز در سالهای اخیر ب هطورِعلنی و هم راه با ِ
ِ
حمایت
موافق تنام ههای بی نالمللی ،از تروریس تهای «جبهه النصره» و «اح رار شام»
وسیع مالی و تسلیحاتی کرده و به این حمای تها ادامه داده و م یدهند .باتوجه به
توازنِ قدرت در روابط بی نالمللی ،سیر تحولها در منطقه خاورمیانه در جهتی خطرناک
درحرکت است .اکنون دیگر آشکار است که از نیم ٔه بهم نماه  ۱۳۹۴و پس از برگزاریِ
کنف رانس امنیتی مونیخ در آلمان ،میان مسکو و واشنگتن در مورد جلوگیری از وخی متر
شدنِ اوضاع و درگیریها در منطقه نوعی تفاهم ب هوجود آمد .با اینهمه ،موافق تنام ٔه
ِ
توقف درگیریها ب همنظور اجاز ٔه ورود دادن به کم کهای
مونیخ در رابطه با آت شبس و
بس واقعی و
انسانی به سوریه نتوانست آنطور که پی شبینی م یشد ،آغازگ ِر روند آت ش ِ
شروع مذاک رات جدی باهدف خاتم ٔه درگیریها باشد .اظهارات انتقادآمیز باراک اوباما
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در ماههای اخیر دربار ٔه نقش متحدانِ این کشور در خاورمیانه مانند عربستان سعودی،
قطر و ترکیه را نشان هیی از برخی فاصل هگیریهای واشنگتن از عملکر ِد ی کجانبه و
سیاسی
صلح ژنو در مور ِد آیند ٔه
ِ
مصالح هناپذی ِر این کشورها در زمین ٔه روند مذاک رات ِ
سوریه م یتوان دید.
سرگئی الوروف ،وزیر امورخارجه روسیه ،ضمن اب راز امیدواری دربار ٔه موفقیت این
موافق تنامه ،گفته بود« :نیروهای مخالف و آنان که نیروهای مختلف اپوزیسیون را
کنترل م یکنند دیگر دلیل بیشتری ب رای عملی نکردنِ تعهدهای خود و احت رام نگذاشتن
به آنها نخواهند داشت ».آنچه مشخص است اینکه ،دو نیروی عمده در خاورمیانه ،ترکیه
و عربستان سعودی ،به نتیج هیی غیر از سقوطِ دولت بشار اسد و جایگزین کردن دولت
موردنظر خود ،رضایت نم یدهند .دولت ترکیه ساله است که ب هطور پیگیر دو هدف را
تعقیب کرده است :نخست ،پائین کشیدنِ رژیم حاکم در سوریه از اریک ٔه قدرت ،دوم
جلوگیری از ب هوجود آمدنِ منطق ههای ُک ردنشینِ خودمختار در درون خاک ترکیه و یا بر
ف راز مرزهایش با سوریه .والدیمیر پوتین ،رئی سجمهور روسیه ،در اسفندماه  ،۹۴در واکنش
ِ
دخالت مستقیم نظامی در سوریه ،اعالم کرد که ورود
به تهدیدهای ترکیه و عربستان به
نیروهای نظامی این دو کشور [ترکیه و عربستان] به سوریه ،تهدیدی ب رای واحدهای
نظامی روسیه تلقی م یشود و با واکنش مناسب نظامی روسیه روب هرو خواهد شد.
شواهد مشخصی در دست است که ایاالتمتحده و برخی از متحدانش ،طرحهایی در
ظاهر ب رای حفظِ صلح و خاتم ٔه درگیریها در ع راق و سوریه و پایان دادن به غائل ٔه داعش
تحکیم کنترلِ راه ُب ردیاش در منطقه ،ب هپیش
و «حکومت اسالمی» اما درعمل ب همنظور
ِ
م یبرند .این طرحها به بهای پارهپاره شدن برخی کشورهای منطقه و تشکیل کشورهای
کوچک بر پای ٔه هوی تهای ملی ،قومی و مذهبی خواهد بود .این طرحهای امپریالیستی
بازچینی جغ رافیای سیاسی خاورمیانه ،ب هویژه در ع راق و سوریه ،م یتوانند
در جهت
ِ
ِ
وضعیت دشواری را ب رای دفاع از تمامیت ارضی و استقالل کشورهای منطقه ب هوجود
آورند .شدت یافتن و گسترده شدنِ درگیریهای نظامی در سوریه ،و احتمالِ کشیده
ِ
ضرورت ادام ٔه جدی مذاک رات
شدنِ پای کشورهای دیگر به این درگیریهای فاجع هبار،
ِ
شرکت هم ٔه بازیگ ران کلیدی در این فرآیند را در این مقطع تاریخی حیات یتر
صلح ژنو و
کرده است .بدون دستیابی به نتیج هیی که از سوی هم ٔه طرفهای درگیر در این فاجع ٔه
انسانی پذیرفته و امضا شود ،ب هنظر م یرسد که خونریزیها ادامه پیدا خواهند کرد .البته
باتوجه به رخدادهای ماههای اخی ر ،تا رسیدن به ه مداستان یای نظری بین بازیگ ران کلیدی
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ب رای خاتم ٔه خونریزیها ،ب هنظر م یرسد که راهی طوالنی درپیش باشد .اما باوجود تمام
ِ
بسیج جنب شهای طرفدار
ضرورت پردامن هترین
مان عها در این مسی ر ،حزب تود ٔه ای ران بر
ِ
صلح در منطقه خاورمیانه اص رار م یورزد و حلِ صل حآمیز درگیریهای فاجع هبا ِر سوریه
را نیازی درن گناپذیر م یداند .ما بر این باوریم که ،همه کوش شها ب رای حل درگیریهای
خاورمیانه باید در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و دیگر ساختارهای مسئول این
سازمان صورت گیرد.

امپریالیسم ،حمای تگ ِر جنگ و نظام یگری ـ مبارزه بر ض ِد امپریالیسم ادامه
دارد!
تهاجم سیاسی و اقتصادیای تازه بر ض ِد کشورهایی که سلط ٔه
در طول دو سال گذشته،
ِ
آیند ٔه بزرگترین قدرت امپریالیستی ،یعنی ایاالتمتحده ،را ب هچالش م یطلبند ،ب هراه
افتاده است .این تهاجم شاهد تالشهایی ب رای ب یثبات کردن سیستماتیک دول تهای
مترقی در جنوب آمریکا و آفریقای جنوبی -با درجات مختلفی از موفقیت ـ پیشروی
بیشتر ناتو در شرق اروپا و اتحاد جماهیرشوروی سابق و رشد فشارهای اقتصادی و
نظامی بر چین بوده است .این تهاجم هم هجانبه ب رای تحمیل کنترل امپریالیستی باهدف
از میان برداشتن هر نشان های از پیشرفت ب هسوی یک سیستم اجتماعی و اقتصادی
جایگزین ،مشخص ههای ویژه خود را دارد.
حزب توده ای ران نظرگاههای خود در رابطه با ماهیت منفی «پیمان همکاری بازرگانی
و سرمای هگذاری کشورهای دو سوی اطلس» ( )TTIPمیان آمریکا و اتحادی ٔه اروپا و یا
«پیمان تجارت آزاد میان اتحادی ٔه اروپا و کانادا» ( )CETAرا به دفعات در صفحات نشریه
ارگان حزب توضیح داده است .این دو طرح ،که تقریب اً نهایی شدهاند ،و پیمانهای مشابه
آنها به منظور شتاب بخشیدن روند واگذار کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و
خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی ،آن هم اغلب با هزین ٔه گزاف از جیب مردم،
تهیه گردیدهاند .این حقیقتی است که محافل نولیب رال حاکم در آمریکای شمالی و
اتحادیه اروپا هم ٔه تالش خود را کردهاند که فعالیت موثر و قدرت سندیکاها را در روند
فعالی تهای اقتصادی و تولیدی از میان ببرند ،یا دس تکم آن را محدود کنند .هدف
محوری این پیمانها متوجه از میان برداشتن «بازدارندههای غیرتعرف هیی» در راه تجارت
آزاد است ،که معنای آن چیزی نیست جز مقرراتزدایی و پذیرش حداقل استانداردهای
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مشترک میان دو طرف.
به باور ما جنبش سندیکایی جهانی یکی از گردانهای مبارزه ب رای تغییرهای
مردمی ،صلح و حفظ محیط زیست م یباشند .سندیکاها همیشه سنگر اصلی دفاع از
پیشرف تهایی بودهاند که در هفت دهه گذشته در مبارزه بر علیه تهاجم سرمایه داری
صورت گرفته است .حزب توده ای ران از مبارزه همه جانبه نیروهای مترقی و سندیکاهای
جهان ب رای جلوگیری از امضاء این موافقتنامه های ارتجاعی دفاع می کند.
در خاورمیانه ،نیروهای نظامی ایاالت متحده با هدف کنترل منابع کلیدی انرژی و
تداوم یک بازار نفت تحت کنترل این کشور رسم ٌا یا بطورغیر مستقیم در افغانستان ،ع راق
و سوریه ،یمن و لیبی ،حضور فعال دارند .ایاالتمتحده خاورمیان هیی پارهپاره را خواهان
ِ
قدرت منطق های دست باال را در آن نداشته باشد ،و در سای ٔه تن شهای ناشی
است که هیچ
از درگیریهای منطق های ،اس رائیل اجازه یابد سرپیچ یهایش از اج رایِ قطعنام ههای سازمان
ملل را ادامه دهد و ژاندارمی منطقه را در جهت حفظِ منافع آمریکا همچنان برعهده
داشته باشد .در چنین است راتژی منطق های ،بریتانیا ـ که با روابط گسترد ٔه مالی و تجاری
ِ
شریک اصلی ایاالتمتحده عمل
با رژی مهای استبدادی خاورمیانه پیوند دارد ـ در مقام
م یکند .پی ش َرویِ ناتو به سوی شرق اروپا و حمایتش از کودتا در اوک راین ،ب هطورمستقیم
به سیاست محاصر ٔه اقتصادی و انزوای روسیه و چین مرتبط است .اوک راین ،در دوران
دولت پیشین ،در مسیر توسع ٔه بیشتر روابط اقتصادی با چین گام ب رداشت ،و هم راه با
دیگر جمهوریهای دوران شوروی ،در تدارک عضویت در اتحادی ٔه اقتصادی اوراسیا بود .با
ب هچنگ گرفتن قدرت از سوی سیاستمداران طرفدار ناتو ،که با خشون تهای فاشیستی
در سطح خیابان پشتیبانی م یشدند ،این سیاس تها و تحولهای آتی اقتصادی خنثی
گردیدند .کودتا ،با توافقنام هیی ب همنظو ِر پیوستن به اتحادی ٔه اروپا ،استفاد ٔه نیروهای ناتو
از خاکِ اوک راین ،لغ ِو حقوق مدنی هم ٔه آن اقلی تهای ملی و قوم یای که ب هزبان اوک راینی
نقض آزادی بیان و حمله به اجتماعات ،در سال  ،۲۰۱۵و
صحبت نم یکنند ،شدت یافتنِ ِ
عالوه بر ای نها ،ممنوعیت حزب کمونیست اوک راین ـ که پیش از کودتا ازنظر کسب آرا در
ِ
حمایت مردم از آن در رد ٔه سوم ق رار داشت ،دنبال شد.
انتخاباتها و سطح
پاسخ قدرتهای امپریالیستی به بح رانِ اقتصادی ادام هدار سرمای هداریِ جهانی عبارت
ِ
بودهاند از :شدت بخشیدن به تهاج مها در تقال ب رای حفظِ هژمونی ،برپا کردنِ جن گهای
منطق های ب ههدف در اختیار گرفتن کنترل منابع اولیه و بازارها ،از میدان ب هدر کردن
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رقیبان و مهیا کردن زمینه ب همنظور ممانعت از ظهور هرگونه رقابتی ،تالش ب رای ریش هکن
کردن جنب شهای چپ و مترقی و خنثا کردن اثرگذاری و نفوذ آنها بر روند مبارزات مردم
در س راسر جهان.
در این رابطه این نکته نیز قابل توجه است که کشورهایی چون آلمان و ژاپن که به دلیل
نقش مخرب تجاوزگرشان در جریان جنگ دوم جهانی در رابطه با ابعاد نیروهای نظامی و
یا مسقر کردن نیروی نظامی در خارج از مرزهای خود با محدودیت های مشخصی روبرو
بودهاند ،در سالهای اخیر با تخصیص بودج ههای عظیم در جهت تقویت بنیه نظامی
خود عمل کردهاند .اتحادیه اروپا در سالهای اخیر سعی در ایجاد ارتش ویژه خود داشته
است که این حرکت مطمئن ٌا به نفع صلح جهانی و یا در راستای کاهش تشنج در جهان
نم یباشد.
درگیری در خاورمیانه ،شرق اروپا و شمال آفریقا ،که تا کنون مرگ و آوارگی میلیونها
مدنی شهرهای بسیار و سرزمی نها را موجب گردیده است،
انسان و وی رانی زیرساخ تهای
ِ
بر لب ورط ٔه هولناک تبدیل شدن به جن گهای وی رانگر گستردهت ِر منطق های و درگیریای
جهانی ق رار دارد.
هواداران پیگی ِر دفاع از صلح و مبارزانِ راه ترقی و سوسیالیسم ،بر این باورند که
امپریالیسم ب هرهبری ایاالتمتحده حاضر است ب ه خط ِر نابودی بشر ب یاعتنا بماند اما
تحولِ خجست های که به جهانی بنا شده بر شالودههای ب رابری ،عدالت و دموک راسی واقعی
بینجامد را تاب نیا َو َرد .مبارز ٔه نیروهای ترق یخواه و مردمی جهان بر این پای ٔه استوار و
انساندوستانه ق رار دارد که خشونت و جنگ اجتنابپذیرند! این نیروها بر این باورند که،
م یتوان این تهدیدهای جن گافروزانه را ب هچالش طلبید و از بین برد ،و کوتاه سخن اینکه:
جهان دیگری ممکن است!
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پیام سومین پلنوم کمیت ٔه مرکزی به
کارگران و زحمتکشان میهن
چار ٔه شالقِ استبداد بر پیکر کارگ ران و محرومان کشور،
وحدت و تشکیالت است!

کارگ ران مبارز!
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران ،گرمترین درودهای رزمجویانه خود را به
شما پیکارگ رانِ خستگ یناپذیر راه سربلندیِ میهن ،مبارزان نبرد ب رای پایان دادن به ظلم،
استبداد ،فساد و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی ،تقدیم م یدارد.
جنبش کارگری کشور ،در سالهای اخی ر ،زیر ضرب ههای مداوم ارگانهای سرکوبگر
رژیم والی تفقیه و سیاس تگذاریهای مخرب نولیب رالی و ضدکارگریِ مجموع ٔه حاکمیت
جمهوریاسالمی ،دمی از مبارزهاش در راه دس تیابی به حقوق صنفی و پایان دادن به
ب یعدالت یها ،ظلم و محرومی تهای طاق تفرسا ،فروننشسته است.
نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی میگذرد .دولت «تدبیر و امیدِ»
روحانی ،در سه سال گذشته ،نهتنها هیچ گام مثبت اساسیای در جهت تحقق حقوق کارگران
و زحمتکشان برنداشته است ،بلکه وضعیت زحمتکشان میهن ما ،در عرصههای متفاوت ،با
دشواریهایی تازه روبهرو شده است .باوجود امضای توافقنام ٔه برجام با آمریکا و کشورهای
اروپایی ـ که بر اساس آن بخشی از تحریمهای اقتصادیِ ایران برداشته شده است ـ هنوز
هیچ نشانی از بهبو ِد وضع اقتصادی و یا توج ِه دولت و حاکمیت جمهوریاسالمی به وضعیت
وخیم معیشت مردم محروم ،بهخصوص کارگران و زحمتکشان ،بهچشم نمیخورد .تصمیم
شورایعالی کار به تعیین دستمزد غیرعادالن ٔه ماهیانه  ۸۱۱هزار تومان در سال  ،۱۳۹۵نمون ٔه
دیگری از برنامههای دولت در جهت آزادسازیِ دستمزدها در دوران پسابرجام بود .دستمزدی
پیام سومین پلنوم کمیتۀ مرکزی به کارگران و زحمتکشان میهن

45

که در سال  ۱۳۹۵بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر باید پرداخت شود حداقل در حدود
 ۸۱۱هزار و  ۶۸۰تومان خواهد بود .در مورد دیگر مزایای کارگران نیز شورایعالی کار هیچ
حق ُبن و پای ٔه سنواتی
تغییری نسبت به مصوب ٔه سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند ِ
کارگران ،بهترتیب همان مبلغهای  ۱۱۰هزار تومان و  ۳۰هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
اگرچه در سالهای اخیر رژیم والیتفقیه در زمین ٔه دقیق کردنِ خطفقر در ایران طفره رفته
ارزیابی صاحبنظران اقتصادی ،زندگی در کالنشهرها با درآم ِد ماهیانهای کمتر
است ،اما بنا بر
ِ
از  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بهمعنایِ زندگی در زی ِر خطِ فقر بوده است .بر اساس آخرین
گزارش بانکمرکزی ،خانوارهای با درآم ِد ماهیانهای کمتر از  ۲میلیون و  ۶۱۶هزار تومان ،قطعاً
دچار چالشهای معیشتی جدی خواهند بود که در واقعیت امر ،بهمعنای قرار گفتن در خطِ
فقر است.
اضی کارگ ران در س راسر کشور ،ازجمله اعت راض به تعطیل
گسترش حرک تهای اعت ر ِ
افزایش
شدنِ واحدهای تولیدی ،اعت راض به دستمزدهای ب هتعویق افتاده ،اعت راض به
ِ
چشمگیر ق راردادهای موقت و همچنین اعت راض به تالشهای رژیم ب رای تغیی ِر قانون
کار ،نمون ههایی آشکار از رو به افزایش بودنِ پیکار طبقه کارگر ای ران در مقابله با رژیم
سرمای هداریِ حاکم بر ای ران است .حزب ما سالهاست بر این نکت ٔه مهم تأکید ورزیده است
ِ
که:
حاکمیت جمهوریاسالمی و دول تهای برگماردهشد ٔه آن ،نمایندگان کالنسرمای هداریِ
تجاری و سرمای هداریِ بوروک راتیک ای راناند .ازای نروی ،منافع آنها در تضادی آشت یناپذیر
با منافع طبق ٔه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ق رار دارد .بر این اساس ،مبارزه ب رای
دستیابی به خواس تهای صنفی طبق ٔه کارگر و بهبو ِد وضعیت معیشتی آن ،با مبارز ٔه
گسترش مبارزه در را ِه برپایی
طبقاتی در جامع ٔه ما پیوندی جدای یناپذیر دارد .بناب راین،
ِ
دهی مبارزات پ راکنده اما رش دیابند ٔه طبق ٔه کارگر در
سندیکاهای مستقلِ کارگری و سازمان ِ
س راسر کشور ،گامی مهم در ب هچالش طلبیدن سیاس تهای حاکمیت کنونی و حرکت کردن
در مسیر دستیابی به حقوق کارگ ران و زحمتکشان است .تشدید فشارهای سرکوبگ ران ٔه
دستگاه قضایی ـ امنیتی رژیم بر کارگ ران ،زحمتکشان ،جوانان و فعاالن سیاس یای که به
ادام ٔه حاکمیت استبدا ِد مطلق در میه نمان معترضاند ،از نگ ران یهای عمیق دستگاههای
سرکوبگ ِر حکومتی در ب رابر رش ِد فزایند ٔه نارضایتی اکثر مردم و همچنین از نگ ران یشان
دربار ٔه رشد دوبار ٔه جنبش اعت راضی تودهها بر ضد رژیم والی تفقیه حکایت م یکند.
برخورد ضد بشری مسئوالن تاری کاندیش و ظالم حاکم بر قو ٔه قضائی ٔه رژیم والی تفقیه
با حرکت اعت راضی کارگ ران معدن طالی «آقدره» و محکوم کردن شماری از کارگ ران
معترض به خوردنِ دهها ضرب ٔه شالق و اج رای این احکام ضدانسانی ،نشانگر ماهیت
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عمیق اً کارگرستی ِز حکومتی است که زیر شعارهای دفاع از محرومان ،کارگ ران و زحمتکشان
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه
میه نمان را ب هشالقِ استبداد ،محرومیت و فقر م یبندد.
ضدانسانی قو ٔه قضائی ٔه حکومت جمهوریاسالمی
ای ران ،ضمن محکوم کردنِ این رفتار
ِ
نسبت به کارگ ران و زحمتکشان ،معتقد است که چنین رفتاری از سوی دستگاه قضایی
رژیم والی تفقیه درحالی سر م یزند که این دستگاه ،غارتگ ران و راهزنان اقتصادی وابسته
ِ
حمایت
ب هرهبری و سپاه پاسداران و همچنین تعرضکنندگان به حقوق مردم را زیر چتر
قضایی «نظام نمونه» ق رار داده و ق رار م یدهد .عالوه بر این ،چنین عملکردی نشاندهند ٔه
ماهیت عمیق اً ارتجاعی و ضدمردمی حکومتی است که ادام ٔه حاکمیت آن همواره و در
مقط عهای زمانی مختلف هم راه بوده است با ادام ٔه تعرضها و سرکوب خشن حقوق و
آزادیهای مردم ما.
ادام ٔه بح ران اجتماعی ـ اقتصادیِ رژیم والی تفقیه ،که آن را باید اساس اً زائید ٔه ادام ٔه
نارضایی میلیونها تن خصوص اً
سیاس تهای کالن نولیب رالی اقتصادی دانست ،و تشدید
ِ
کارگ ران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت ب هسر م یبرند،
جامع ٔه ما را به سمت التهاب و تن شهای جدید اجتماعی م یراند .سرکوبگری و مستولی
کردن جو خفقان بر فضای حیات اجتماعی ب هقصد مها ِر انزجار مردم از ادام ٔه حاکمیت
ارتجاع است ،انزجاری که س ران رژیم هم این روزها ب هآن معترفاند.
دهی
با بسیج کردن گردانهای اجتماعی ،با اتحا ِد عمل و تالش در راه سازمان ِ
اعت راضهای پ راکند ٔه مردم ،باید راه را ب رای بازسازی جنبش اعت راض یای س راسری ،بر پای ٔه
امکانهای موجود جامعه ،هموار ساخت .جنبش قدرتمند و ف راگیر مردمی ،ب هخودیخود
ب هوجود نخواهد آمد.
اجتماعی خواهان تغییرهای اساسی،
طبق ٔه کارگر ای ران ،در مقام رزمندهترین گردان
ِ
پایدار و دموک راتیک در میهن ما ،جز تشکل و سازمانیافتگی صنفی ـ سیاسی ب همنظور
پیش روی
مقابله با سیاس تهای ضدمردمی و کارگرستیزان ٔه رژیم والی تفقیه را ِه دیگری ِ
ندارد .بدون سازمانیافتن طبق ٔه کارگر در سندیکاهای مستقلِ کارگری ،و حرکت منسجم و
سازمانیافت ٔه این تشک لها ب رای ب هچالش کشیدن سیاس تهای حاکمیت جمهوریاسالمی،
نم یتوان انتظار داشت که رژیم از س ِر خیرخواهی به خواس تهای طبقه کارگر ای ران تن
دردهد .حزب تود ٔه ای ران ،حزب طبق ٔه کارگر ای ران ،در طول هفتادوپنج سال نبر ِد پیگی ر،
در راه تحقق حقوق کارگ ران و زحمتکشان میهن ما رزمیده است و همچنان در کنار
تالش
کارگ ران و محرومان کشورمان ب ه این پیکار ادامه خواهد داد .باید و م یتوان با ِ
پیام سومین پلنوم کمیتۀ مرکزی به کارگران و زحمتکشان میهن
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مشترک ،هماهنگ و متحد با دیگر گردانهای اجتماع یای همچون جنبش زنان و جوانان
و دانشجویان ،رژیم مردمستیز والی تفقیه را به عق بنشینی واداشت .در ی ککالم :چار ٔه
شالق استبداد بر پیکر کارگ ران و محرومان کشور و جنبش کارگری ،وحدت و تشکیالت
است!
ِ
نشست کمیت ٔه مرکزی حزب تود ٔه ای ران
تیرماه ۱۳۹۵
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