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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

گردهم آیی
یاران ارانی!

ان ـمی رـسد و ـحزب اه ـبه پاـی رـم ـمـه
ا ـشـصت و سـوـمـین سـال پیکار وده ـه ـت
از ـشـصت و د. آـغ از ـمی کـن ود را آـغ ـخ
ن ـســال  زـنــدگی ـحــزب ـبــا ـی ـســوـم
ودۀ زب ـت رگزاری پـنـجـمـین کنگره ـح ـب
ـمـین کنگره صـادف بـود. پـنـج ایـران، ـم
ر د دکـت وـل الگرد ـت ـحزب در ـصدـمـین ـس
تقی ارانی،آموزگار بزرگ زحمتکشان،
رگزار ـشد. ـبه پاس ـخدـمات ارزـشـمـند ـب
ـجــمــیـن کنگره ـقـی اراـنـی، پـن ــر ـت دکـت

«کنگره ارانی» نامگذاری گردید. 
ـسن و ـجـوان ، از ـهـر زن و ـمـرد، ـم
ـسو گرد آـمدـند. چـهره ـها ـمـصـمم ـبود و
ـال ـب ـتـق ـوـسه ـهـای گرم ـبه اـس ـا ـب ـا ـب رـفـق
تـاقـاـنه در ـش نـد و ـم ـت تـاـف یکدیگر ـمی ـش
ی ـن نگـی ـد. ـس ـودـن ـار ـشـروع کار ـب ـظ ـت اـن
ا آشکار ر چـهره ـه وـلـیت ـب ـسـئ اـحـساس ـم
ران ودۀ اـی ود. پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـت ـب
ار ـحـساس و پر ـتالـطـمی ـسـی در اوـضاع ـب
ـا ن و ـحـزب ـم ـیـه ـارـیخ ـمـعـاـصـر ـم از ـت
ـبرگزار ـمی ـشد. آـیـنده ـجـنـبش ـمردـمی،
ـارج از ی که از ـخ ـدی ـی ـرات ـج خــط
ـیـهن را ـتـهـدـیـد ـمی کـنـد، و ـمـرزـهـا ـم
م ـای ـمـه م ـه ـی صــم ـاذ ـت ـرورت اـتـخ ـض
سیاسی، تشکیالتی و برنامه ای از جمله
رار اـبل کنگره ـق ود که در ـمـق اـیـلی ـب ـس ـم

ادامه در صفحه 2

پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران 
«کنگره ارانی» برگزار شد

اـسـبت اـیـندگان ـسازـمان ـهای ـحزـبی، ـبرگزار ـشد. ـبه ـمـن ا ـحـضور ـنـم ران، ـب پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتودۀ اـی
ـبرگزاری پـنـجـمـین کنگره ـحزب در ـصدـمـین ـسالگرد ـتوـلد دکـتر ـتـقی اراـنی، آـموزگار ـبزرگ زـحـمتکـشان
ـمیهن ـما، اـین کنگره به ـنام «کنگره اراـنی» ـنامگذاری ـشد. پنـجمین کنگره ـحزب ـتودۀ اـیران گزارش سـیاسی
کـمـیـته ـمرکزی درـباره ـتـحوالت پـنج ـسال گذـشـته و آـخرـین ـمـساـیل روز کـشور را ـمورد ـمداـقه ـقرار داد و آن
د، و اگون کـمـیـته ـمرکزی را ـشـنـی د. کنگره، گزارش کار ـشـعب گوـن اـن اـتی ـبه ـتـصوـیب رـس را پس از اـصالـح
اگون اـعالم کرد. اـلـیت ـشـعب گوـن ود را از ـفـع اـیت ـخ وع رـض ده، در ـمـجـم ام ـش ای اـنـج اـلـیت ـه د ـفـع ـضـمن ـنـق
اـمه و اـساـسـناـمه ـنوـین ـحزب و ـهمچـنـین ـطرح اوـلـیه ـیی را در زـمـیـنه ارزـیاـبی کنگره، در ـجرـیان کار ـخود، ـبرـن

سیاست های حزب، درسال های پس از انقالب، به تصویب رساند.
پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتودۀ اـیران  ـقدرداـنی و ـتشکر ـعـمـیق ـخود را از ده ـها پـیام ـهـمـبـستگی که از ـسوی
راز داـشت. پـنـجـمـین کنگره ود اـب اـفت کرده ـب زـبی درـی ای ـح ـسـتی و ـهمچـنـین رـفـق ـی وـن اـحزاب کارگری و کـم
د رکزی ـجدـی ـشـست کـمـیـته ـم د ـحزب را اـنـتـخاب کرد.  ـنـخـسـتـین ـن رکزی ـجدـی ران، کـمـیـته ـم ودۀ اـی ـحزب ـت
رار ان کار ـخود، ـق ران، در پاـی ودۀ اـی اق آراء اـنـتـخاب کرد. پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـت ا اـتـف اـسی را ـب أت ـسـی ـهـی

انتشار اسناد و پیام های گوناگون از جمله پیام به :
ـمردم اـیران؛ ـبه ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه؛ ـبه کارگران و زـحـمتکـشان؛ ـبه ـجواـنان و داـنـشـجوـیان؛ ـبه
ران و اـع دگان، ـش ـسـن وـی ارز ـمـیـهن؛ ـبه ـن ان ـمـب اـسی؛  ـبه زـن ان ـسـی داـنـی ای زـن واده ـه اـن دا و ـخ ای ـشـه واده ـه اـن ـخ

هنرمندان و همچنین به خلق قهرمان کوبا و جنبش و نیروهای مردمی فلسطین را به تصویب رساند.
پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتودۀ اـیران در یکی از ـحـساس ـترـین مـقاـطع ـتارـیخ ـمـعاـصر ـمـیـهن ـما ـبرگزار ـشد و
ـبا ـبررسی ـحوادث کـشور و خـطرات ـجدی  ـخارجی که  اـیران را تـهدـید می کـند ـخط مـشی مـبارزاتی ـحزب
را،  ـمـتـناـسب ـبا ـنـیازـهای ـمـبرم روز ـبه ـتـصوـیب رـساـند و ـتواـنـست گام ـمـهـمی در راـسـتای ارـتـقای ـمـبارزه ـحزب
رای ـطرد رژـیم اـعی، و ـتـشدـید پیکار ـب رار آزادی، دـموکراـسی، ـصـلح، اـسـتـقالل و ـعداـلت اـجـتـم در راه اـسـتـق

استبدادی و ضد مردمی والیت فقیه بردارد.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
آبان ماه 1382

گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی
حزب تودۀ ایران 

(مصوب کنگره)
* بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی ایران

* روند اصالحات و سرنوشت تاریخی تجربه دوم خرداد
* حوادث منطقه و تأثیر آن بر تحوالت سیاسی میهن ما

* چشم انداز تحوالت ایران و پیشنهاد های ما
* یررسی دگرگونی ها و حوادث جهانی

در صفحات 4 تا 15

پیام های پنجمین کنگرۀ 
حزب تودۀ ایران به:

* کارگران و زحمتکشان                      در ص 15  
* به خانواده های شهدا و خانواده های زندانیان
سیاسی                                                         در ص 3

از پیام های رسیده به پنجمین کنگره
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حزب کمونیست فرانسه
حزب کمونیست آفریقای جنوبی            در ص16



شماره 2672    سه شنبه 5 آبان ماه 1382

ا پس از وده ای ـه ـظـیـمی که ـت داـشت کار ـع اـست که در ـضـمن پاـس وده ـه ـحزب ـت
داف اـنـقالب ـبـهـمن ای ـتـحـقق اـه ردـمی، در راـسـت اـنـقالب، در ـجـهت رـشد ـجـنـبش ـم
ای ـحزب را اـست ـه ر و ـبم ـسـی داـنه زـی ـتـق ـن الکـتیکی و ـم ا نگاـهی دـی د ـب ام داده اـن اـنـج
ا ـهدف آـموزش از ا کاـسـتی ـهاـیی ـبه ـنـظر رـسد، ـب ارزـیاـبی ـمی کـند و اگر کـمی و ـی
واری که پـیش روـست، ـبه ارزه دـش ا در ـمـب ری از آـنـه ره گـی ات گذـشـته و ـبـه رـبـی ـتـج

آنها توجه می شود.
ـنوـبت انتـخاب کمیـته ـمرکزی ـجدـید ـفرا می رـسد. رای ـها به صـندوق ـها ریـخته
ـمی ـشوـند، و ـشـمارش آراء  را کـمـیـسـیون اـنتـخاـبات کنگره ـتا ـساـعت ـها پس از ـنـیمه
ا کف ای کنگره ـب د، و رـفـق وـن دگان اـعالم ـمی ـش ـتخـاب ـش د. اـن ـشب اداـمه ـمی دـه
زدن ـهای ـمـمـتد ـبرای رـفـقای اـنـتـخاب ـشده، در وـظـیـفه دـشواری که پـیش رو دارـند

برایشان آرزوی موفقیت می کنند.
ده ـظـیم ـش ای ـتـن ام ـه اد و پـی ون اـسـن ـسـی ا گزارش کار کـمـی رـین روز، رـفـق در آـخ
ان کار د. کنگره ـبه پاـی ـن اـن اـیی ـمی رـس صـوـیب ـنـه ررـسی و ـبه ـت وـسط کنگره را ـب ـت
ا وـنال در ـفـضای کنگره ـمی پیچد و ـیاران اراـنی ـب اـسـی رـن ـنزدیک ـمی ـشود. ـسرود اـنـت
ا گراـمی ان، ـب زب کارگران و زـحـمتکـش زرگ ـح ای ـب ان ـه ا آرـم ان ـب ـم د پـی ـتجـدـی
ده زم ـش زـمی ـج ا ـع اک ـخـفـته ـخـلق، و ـب ای در ـخ وره ـه ـط ای اـس داـشت دالوری ـه
ـبرای ـتـشدـید ـمـبارزه ـبر ـضد رژـیم اـسـتـبدادی ـحاکم یک دیگر را وداع ـمی کـنـند، و
وـفـقـیت ـبه کار ا ـم رـتـیب، پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـتودۀ اـیران «کنگره اراـنی» ـب ـبدـین ـت

خود خاتمه می دهد.

داشت. 
پرچم ـها در اـهـتزاز اـند. ـساـلن کنگره ـبا ـتـصاوـیر رـفـقای ـقـهرـمان رـحـمان
اـطـمه ـمدرـسی و دکـتر ـتـقی اراـنی اـتـفی، ـخـسرو روزـبه، ـحـیدر ـعـمواـغـلی، ـف ـه
ـتزـیـین ـشده اـست. ـشـعار «آزادی ـبرای ـهـمه زـنداـنـیان ـسـیاـسی اـیران» در گوشه
ا اـعالم ـیی ـجـلب ـتوـجه ـمی کـند. اـنـتـظار ـبه پاـیان ـمی رـسد، و رـفـیق ـخاوری ـب
ـمه نـاک ـشهـدای تـوده ای و ـه تـرام خـاطـره تـاـب ـیـقه سکوت، ـبه اـح یک دـق
ـشـهدای راه آزادی، اـستـقالل و ـعداـلت اـجـتـماـعی، آـغاز کار رـسـمی پـنـجـمـین
د. سکوت زـن ا ـبه پا ـمی ـخـی د. رـفـق ران را اـعالم ـمی کـن ودۀ اـی کنگرۀ ـحزب ـت
اد د. ـی ره اـن ا ـبه دور دـست ـخـی ود. نگاه ـه ا ـمی ـش رـم اـلن حکـمـف ر ـس ـسنگـیـنی ـب
رـفـقای ـقـهرـمان ـتوده ای و دیگر ـمـبارزان راه آزادی  از ـخاـطره ـها ـعـبور ـمی
اـسی ـبه دـسـتور ـخـمـیـنی ـمی ان ـسـی داـنـی ام زـن زده ـسال از ـقـتل ـع کـند. اـمـسال پاـن
ا اـشـغال اـجـعه ـمـلی ـجای ویژه ـیی را در ـقـلب ـه اد رـفـقای ـشـهـید ـف گذرد،  و ـی
ا ـسرود ـتـندر آـسای «ـبر شکن ـهر ـسد کرده اـست. سکوت ـحاکم ـبر ـساـلن ـب
ا زـمزـمه کـنان ـبه اـسـتـقـبال اگر ـخواـهی آزادی» درـهم شکـسـته ـمی ـشود و رـفـق
وـظـیـفه ـیی دـشوار ـمی روـند. ـنـخـسـتـین وـظـیـفه اـنـتـخاب ـهـیأت رـئـیـسه کنگره و
ررـسی د. ـب رار دارـن ور کار کنگره ـق ادی اـست که در دـسـت ررـسی اـسـن سپس ـب
رـسـیم ال گذـشـته و ـت وادث پـنج ـس اره ـح زب درـب رکزی ـح گزارش کـمـیـته ـم
ـین روز کنگره را ـبه خـود ـت ده، ـنخــس ـن طـوط اسـاـسی وظـاـیف دشـوار آـی ـخ
رکت ـمی ا ـش ان ـبـحث ـه رـی االـنه در ـج ا رـفـیق ـفـع د. ده ـه اـخـتصـاص ـمی دـه
کـنـند. از نگراـنی ـها ـبرای آـیـنده، از ـعـقـیم ـماـندن ـجـنـبـشی ـعـظـیم، از ـمـماـشات
وان ـجـنـبش را از ـمـهلکه ا ـسـخن گـفـته ـمی ـشود. چگوـنه ـمی ـت ا و ـسازش ـه ـه
کـنوـنی رـهانـید، و راه ـمـبارزه ـبرای ـطرد رژیم والیت فـقیه را گـشود؟ وـظایف
ـنـیروـهای ـمـترـقی و ـتوده ای ـها در ـشراـیط کـنوـنی چـیـست؟ ـبـحث ـها ـتا پاـسی

از نیمه شب ادامه دارد. 
رفـقای ـقدـیـمی، اـفـسران ـتوده ای، از ـخاـطرات زـندان ـمی گوـیـند. رـفـقای
کـمـیـسـیون اـسـناد و ـقـطـعـناـمه ـها که ـتوـسط کنگره اـنـتـخاب ـشده اـند در گوـشه
ـیی ـمـشـغول ـبررـسی پـیـشـنـهادات رـسـیده و ـتـنـظـیم و ـتدـقـیق اـسـنادـند. ـخواب در
چـشم ـهای ـهمه شکـسته اـست. روز دوم به ـبررـسی ـبرـنامه و اـساـسـنامه، و اـنـبوه
اـمه و رـن وـین ـب رح ـن د اـخـتـصاص دارد. ـط ده اـن راـتی که در اـین زـمـیـنه رـسـی ـظ ـن
اـساـسـناـمه ـحزب را ـماه ـها اـست که  رـفـقای ـحزـبی ـبه ـبـحث کـشـیده و ـنـظرات
ار رـفـقای ـشرکت ا ـقـبل در اـخـتـی رـسـیده در ـسـندی ـمـفـصل ـتـنـظـیم و از ـهـفـته ـه
دی که ـبه کنگره اراـئه اـیی ـسـن رح ـنـه رار گرـفـته اـست. ـط ده در کنگره ـق کـنـن
اـفـته اـست. پس از ـساـعت ـها اـظـهار ـشده اـست ـبر اـثر ـنـظرات رـسـیده ـصـیـقل ـی
نظرهای گوناگون و رأی دادن به پیشنهادات اصالحی، ـسرانجام با تصویب

سند برنامه حزب بحث های این بخش به پایان می رسند.
زاب کارگری و وی اـح ده از ـس ام رـسـی ا پـی ان کنگره ـمـتن ده ـه رـی در ـج
ا ده ـمی ـشود و ـب رای ـشرکت کـنـندگان در کنگره ـخواـن وـنـیـسـتی ـجـهان ـب کـم
وـنـیـست ـهای ـعراـقی درودـهای پر ان روـبه رو ـمی ـشود. کـم ال گرم آـن اـسـتـقـب
ان ـش ارزاـت ا ـمـب ا ـب وده ای ـه ر ـت اپذـی ـستگی ـخـلل ـن د، و از ـهـمـب رـسـتـن ور ـمی ـف ـش
ـتشکر ـمی کـنـند. رفـقای آـفریـقای ـجـنوـبی از اـهـمـیت ـمـبارزه ـحزب در اـیران و
ان ـمی ار اـطـمـیـن ـسوی اـظـه راـن ای ـف وـنـیـست ـه د، و کـم ـطـقه ـسـخن ـمی گوـیـن ـمـن
ام راـنـج ا ـبه ـس ده ـمـیـهن ـم ردم ـسـتم کـشـی ا و ـم وده ـه ارزه ـحزب ـت د که ـمـب کـنـن
پـیروزـمـند ـخود ـخواـهد رـسـید. ـفرـصت ـبرای ـقراـئت ـهـمه پـیام ـها ـنـیـست. پـیام
ـحزب ـمردم ـفـلـسـطـین ـبا اـبراز اـحـساـسات گرم ـشرکت کـنـندگان روـبه رو ـمی

شود، و سپس روال عادی کار کنگره از سر گرفته می شود.
ری و ار رـهـب رات در سـاـخـت ـی ـی اـمه، حـول ـتـغ ـن ارۀ اسـاـس ظـر درـب ادل ـن ـب ـت
ال ر اول» ـتـمرکز دارد. ـسـخن از اـعـم ـشـین کردن «ـسـخنگو» ـبه ـجای «دـبـی اـن ـج
اـهنگ زـبی، و ـتالش ـهـم ای ـح ادـه ری ـجـمـعی، اـهـمـیت ـبـیش از پـیش ـنـه رـهـب
ارگان ـهای اـنـتـخاـبی ـبرای پـیـشـبرد وـظاـیف دـشوار ـحزب اـست. آـخرـین ـسـند
ای ـحزب اـست ـه اـبی ـسـی رـحی اوـلـیه در زـمـیـنه ارزـی ور کار کنگره ـط در دـسـت
د. اگوـنی اراـئه ـمی شـوـن ای گوـن ظـرـه ای پس از اـنـقالب اـست. ـن در سـال ـه
سـخن از «خود کوـبی» و «یکسوـیه نگری» به تارـیخ نیـست. جـسارت ـتاریخی

ادامه گردهم آیی یاران ارانی ...

اـساس اـست که، در ـشش ـسال گذـشـته،  ـشاـهد ـسـقوط ـشراـیط زـندگى زـحـمـتـکـشان
ای گذـشـته در رـیـبی ـه وام ـف ى ـهم از ـع وده اـیم.  دیگر ـسـخـن رـین ـسـطح ـب ـبه پاـیـین ـت
ان  و ـی ـست.  روحـاـن ان ـنـی ارگران  در ـمـی ـسـته ـک ـنه ـب ان پـی ـضـعـفـین  و  دـسـت ـسـت ا  ـم ـطه ـب راـب
ا ا اـندوـخـته و ـقـصرـه راى ـخود گـنج ـه ان، ـب اـمات ـحـکوـمـتى ـهر ـیک، اـسالم گوـی ـمـق
ـساـخـته اـند. آـنـها ـبه ـیـکـسان از ـبه ـمـیدان آـمدن ـتوده ـمردم، ـکارگران و زـحـمـتـکـشان

بیمناکند. 
ای رو ـه ری ـنـی وـضع گـی وـجه ـبه ـم ا ـت ران ـهمچـنـین ـب وده اـی کنگره پـنـجم ـحزب ـت
ا آـیـنده ـتـحوالت ـمـیـهن ـمـعـتـقد اـست که در ـبـین ـمـخاـلـفـین اـسی کـشور در راـبـطه ـب ـسـی
اکم از ـطـبـقه ان ـح ـش دـی اریک اـن ان ـت د ـکه  ـهـمـس ـسـتـن اـیى ـه روـه ز ـنـی وـنى ـنـی رژـیم ـکـن
رـکت ـبـخش ا ـش اال و ـب ا در ـب ـنـه ر رژـیم را ـت ـی ـی د ـتـغ واـهـن د و ـمی ـخ ـیم دارـن کارگر ـب
ـمـعدودی از ـنـیروـهای اپوزـیـسـیون، ـبا پـشـتـیـباـنى ـقدرت ـهاى ـخارـجى، ـحل ـکـنـند. در
این ـشرایط کارگران و زـحمتکـشان مى ـتوانـند بر پایه عملکرد ـهدفمـند تشکل ـهاى
ـمـستقل و در اـتـحاد ـبا دیگر آـحاد جـنـبش ـمردـمی یعـنی زـنان و داـنـشـجوـیان راه ـتحقق
از اررا ـب ـثـم رف کردن ـظـلم و اـسـت رـط ده در ـجـهت ـب ـن اـب دار و تکاـمل ـی والت پاـی ـتـح

گشایند.
ارزه در راه ـتشکـیل ـجـبـهه واـحدی از ـهـمه ران، ـمـب وده اـی کنگره پـنـجم ـحزب ـت
وان ور را ـبه ـعـن وکراـتیک در کـش داـفع ـتحـوالت دـم ای ـمخـاـلف رژـیم و ـم رو ـه ـی ـن
ـشرط اـصـلی ـنـیل ـبه آزادی و ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه ـمی داـند.
آـیـنده از آن ـجـنـبش ـخـلق اـست و رژـیم کـنوـنی ـهمچون سـلف ـشاـهـنـنـشاـهی اش، در
تکشـان کشـور در ـم ـبـقه کارگر و زـح دادگاه تـارـیخ ـبه شکـست ـمحکوم اـست.  ـط
ـمـسـیر ـساـخـتـمان اـین آـیـنده ـنـقش و ـمـسـئوـلیت ـعـمده و تـعـیـین کـنـنده ای دارـند.  ـحزب
ـتوده اـیران، ـحزب ـطـبقه کارگر اـیران، ـبر اـین ـباور، ـسـمت اصـلی ـفـعاـلـیت ـهای ـخود

را ایجاد شرایط تامین این نقش قرار داده است.
رای آزادی، ـصـلح، وری ـب اـت ـبـهه واحـد ضـد دیکـت شکـیل ـج ا ـهم ـبه سـوی ـت ـب

استقالل و عدالت اجتماعی!

پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران

ادامه پیام پنجمین کنگره به کارگران و  ...
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پیام کنگره پنجم حزب توده ایران: 
* به خانواده های شهیدانی که هم پیمانان رشید توده های زحمت ، ره سپاران شب سیاه استبداد ، در جستجوی سپیده

آزادی بودند و خاطره شکوهمندشان همچنان یاور مردم محروم است؛
*  به خانواده های زندانیان سیاسی ، زندانیانی که کوشندگان و هموار کنندگان مسیر آزادی و عدالت از راه عمل

انقالبی - اجتماعی و بیان و قلم اند؛ 
* به بند کشیدگانی که بیانگر خواست های بر حق مردم ستم دیده ی میهن اند.

ـسـتی ر ـه ا گوـه واـهی ، که ـب وـیی و آزادی ـخ ر ـحق ـج ـسـی ادن در ـم گام ـنـه
داد زده ـیی ـب ـت شـر ـهم ذات اـست ، درجـاـمـعه هـای اـس مـاـعی ـب سـاـنی و اـجـت اـن
همچون جاـمعه ی ما ، با سدهای عظیم «قـضایی» و امنیتی رو در رو می شود ،
ا ، ـخـطرـها ، شکـنـجه ـها و ا ـتـهدـید ـه رـسا را ـب اـیان اـین ـمـسـیر ـطاـقت ـف و گام پـیـم
چوـبه ـهای دار و ـتـیر ـباران روـبه رو ـمی کـند ، چـنان که ـمادران و پدران ، زـنان
و شوهران، و خواهران و برادران شما خانواده های شـهدا و زندانیان سیاسی با
ا ا ـب د ژرف ـشـم وـن د . پـی وـن د و ـمی ـش صـاـیـبی روـبه رو شـدـن چـنـین ـفجـاـیع و ـم
ـعزـیزان ـمان - اـین زـنده ـیاد و ـناـمان ، و اـین ـبـندـیان ـسـیاه چال ـهای رژـیم - در
داـیره ی راـبـطه ی ـمادر - پدر ، ـهـمـسر - ـشوـهر ، ـخواـهر - ـبرادر ـمـحدود ـنـمی
دا ـمی اـسی پـی اـعی - ـسـی ود ، ـبلکه از آن در ـمی گذرد و ـخـصـیـصه ـیی اـجـتـم ـش
کـند، زیرا که این غم خواری ـها ، هم نفسی ها و تالش های هـماهنگ دیروز
و اـمروز ـشـماـست که ـبر انگـیزاـنـنده ی ـحرکت گـسـترده در ـبـین اـحزاب ، گروه
ان ازـم ـشر ، ـس داـفع ـحـقوق ـب ان ـهای ـم ازـم ز ـس اـسی ، و ـنـی ان ـهای ـسـی ازـم ا و ـس ـه
ـهای ـمـترـقی زـنان ، ـجواـنان و داـنـشـجوـیان ، و ـشـخـصـیت ـهای ـمـسـتـقل ـمـترـقی و
ام ا ـن وان ، ـب رون از ـمـیـهن ، ـشده اـست . ـحرکـتی پرـت دان ، در درون و ـبـی رـمـن ـهـن
ـشی که ـب ـن ران ، ـج اـسی اـی ـی ان ـس ـی داـن اع از ـحقـوق زـن رای دـف ـجـنـبش مـدـنی ـب
اـخـبارش ـبه ـخـبرـهای ـهرروزه ی رـساـنه ـها و ـسرـعـنوان اکـثر ـمـطـبوـعات درون و
ا وان ـب ا را در اـین ـجـنـبش ـمی ـت زب ـم ده اـست . ـسـهم ـح دل ـش ران ـمـب رون اـی ـب
اـمه ـمردم»  ، در ـسه دـهه ـشـصت ، ـهـفـتاد و نگاـهی ـحـتی گذرا ـبه ـشـماره ـهای «ـن
ر ، و ای اـصـلی و پیگـی ارـه ای پـیش از اـنـقالب - در ـشـع ز دـهه ـه ـی اد - و ـن ـشـت ـه
اـهده اـسی» ـبه وـضوح ـمـش ان ـسـی داـنـی اره ی «آزادی ـهـمه زـن ـمـقاالت ـمـتـعدد در ـب
رده اـیدو ـمی ـبرـید ، چرا اکـنوـنی رـنـجی ـست که ـب کرد . و اـین ـهـمه ، ـحاـصل ـت
که ـشـما در ـلـحظه - ـلـحظه ی زـندگی ـعزـیزان ـتان زـیـسته اـید، ـهـمراه ـبا آـنان در
د ، اـنه خـورده اـی ازـی اـیی والـیت ـفـقـیه ـت ـط رون وـس ای حکوـمت ـق اه چال ـه ـسـی
ا را ـهم ـحـتی ، در اـنـیه ـه ا ، و ـث ا ، ـساـعت ـها و دـقـیـقه ـه ا و روزـه اه ـه ـساـلـیان و ـم
ـحـبس گاه ـهای ـبی ـنور و ـهوا و روزن ، ـحـبس کـشـیده اـید ، در ـبـیداد گاه ـهای
ون اـن ان» و ـنه ـق اکـم ون ـح اـن اـنه را - ـطـبق «ـق ـم اـل اـیـیه» ـصدور احکام ـظ ـض وه ـق «ـق
االی دار ان ـبه ـب زان ـت زـی ا ـع وده اـید ، ـهـمواره ـب ا - ـشاـهد ـب وده ـه اـفع ـت ـحاـفظ ـمـن
اران ـشده اـید . رژـیم اـیه داری دالـلی - انگـلی ـتـیر ـب رـفـته اـید و پای دـیوار ـسرـم
ر و ا ، و ـبه ـقـصد ـحذف ـخـب ای ـشـم ود از کوـشش ـه والـیت ـفـقـیه در ـهراس ـخ
ـتـصوـیر تالش ـهای شـما و مـماـنعت از اـنـتـشار آن ـها در ـبـیرون از اـیران ـبود که ـبا
دـستپاچگی و ـخـشم ـناـشی از ـترس ـخود ، زـهرا کاـظـمی ، ـخـبرنگار عکاس ، را
زـیر شکـنـجه ـبه ـقـتل رـساـنـید. ـشـما در ـتـجـمع ـهای ـصـبورانه و ـخـستگی ـناپذـیرـتان
ـبر دروازه ـهای ـبـسـته ی زـندان ـهای ـجورواـجور رژـیم - ـبه ـغـیر از زـندان ـهای

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران !

ـناـمرـیی - از ـبرای ـیاری ـبه ـعزـیزان ـتان ، چه ـبه ـلـحاظ روـحی و ـعاـطـفی و چه
ون اـن ان« ـق رای ـهـم وز ـحـتی ـب اـیی ـهـن ـن ـثـیت و ـمـع وـنی ( اگر ـحـی اـن ـبه ـلحـاظ ـق
ارزه ی و از ـمـب اـشد ) ـفـصـلی ـن ده ـب اـن اـقی  ـم وـنی ـب ان»  در حکوـمت کـن اکـم ـح
ران گـشوده اـید. ـبر پاـیۀ ـتالش ارزات ـمردم اـی ارـیخ ـبزرگ ـمـب اـجـتـماـعی در ـت
ـهای ـشـما ـمـسأـله اـعدام ـهای ـسـیاـسی و زـنداـنـیان ـسـیاـسی، در ـقاـلب ـنـقض ـخـشن
ـته ـبه ـمـراکز ـقـدرت ـس ـیه واـب ـضـاـئ ـیـلـۀ ـقـوه ـق ـشـر در اـیـران و ـبه وـس ـحـقـوق ـب
اـسـتـبدادی، ـموـضوع اـصـلی ـمورد ـنـظر اـعـطاء کـنـندگان ـجاـیزه ـصلح ـنوـبل ـقرار
گرفت، و این جایزه به یکی از فعالین پیگیر حقوق بشر در ایران، یعنی خانم

شیرین عبادی، داده شد.
ـشـما ـهم در چـهره ـعزـیزان ـتان ، و ـهم در ـمـقام پاره ـیی از ـتوده ی زـجر
ده و پاـیـمال ـخود کامگی ، گرـمای اـمـید ـبه پـیروزی  آزادی و ـعداـلت را دـی

در دل مردم میهن مان دمیده اید.
کوشش ها و تالش های تان قرین پیروزی باد! 

پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران

باور نمی کند دل من مرگ خویش را..
اده چاپ ـمی شـد ردم» آـم اـمه ـم در آخـرـین ـلـحظـاـتی که «ـن
اران اـطـمه (گـیـتی) ـحـسـین زاده ـمـقدم از ـی ـمـطـلع ـشدـیم که رـفـیق ـف

اولیه سازمان نوید در پی یک بیماری طوالنی از میان ما رفت.
ورش دوم ـبه  حـزب ان ـی ـسـین زاده در جـرـی ـتی ـح ـیق گـی رـف
ان ـسـت اـب ا ـت ر ـشد و ـت ران در اردـیـبـهـشت ـسال 1362 دـستگـی وده اـی ـت

1369 در اسارت بود. 
ت دادن ـعه از دـس ـدان و ضــاـی او دشــواری ســال هــای زـن
ار سـراسـری سـال ان کـشـت ـی اـن رـب د آذرنگ (از ـق ـی سـرش ـسـع ـهـم
ان را رـط اری ـس ـیـم اـشی از ـب ای ـن رـس اـنـف ای ـج ز دردـه 1367) و ـنـی
ـبـوراـنه ـتـحـمل کرد و تـا واپـسـین دم ـبه آرـمـان ـهـای ـعـداـلت ـص

خواهانه و انسانی اش وفادار ماند.
یادش گرامی باد
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رفقای گرامی
رام ـیـقه سکوت ـبه اـحـت ا یک دـق ران را ـب وده اـی پـنـجـمـین کنگره حـزب ـت
از وده ای و ـهـمه ـشـهدای راه آزادی و ـعداـلت آـغ اـبـناک ـشـهدای ـت ره ـت اـط ـخ
ن ـی ـمـین کنگره حـزب تـوده ایـران در ـصـدـم ـیم. از آـنجـاـیی که پـنـج ـمی کـن
ـیـهن مـا زرگ زـحـمتکشـان ـم ر ـتـقی اراـنی، ـمـعـلم ـب ـیق دکـت د رـف وـل سـالگرد ـت
ـبرگزار ـمی ـشود، کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران پـیـشـنـهاد ـمی کـند که اـین
ام ر اراـنی، «کنگره اراـنی» ـن زرگ دکـت ر و ـب ـظـی کنگره، ـبه پاس ـخدـمات کم ـن

گذاری شود.
رفقای عزیز!

ـمـین کنگره حـزب شـاـمل ـبخـش هـای ـته مـرکزی ـبه پـنـج ـی گزارش کـم
زیرین است:

1. بررسی تحوالت ایران در فاصله بین دو کنگره؛
2. بررسی حوادث مهم منطقه و تأثیر آن بر تحوالت میهن ما؛
3. دگرگونی ها و حوادث جهانی در فاصله میان دو کنگره؛

4. گزارش ـفـعاـلـیت ـهای ـشـعب گوـناگون کـمـیـته ـمرکزی در ـفاـصـله ـمـیان
دو کنگره؛

1. بررسی تحوالت ایران در فاصله میان دو کنگره
رفقا!

ط اه 1376، در شـراـی ران، در ـبـهـمن ـم وده اـی چهـارـمـین کنگره حـزب ـت
ردم در ارـیـخی ـم روزی ـت اه از پـی ران، و گذـشت ـهـفت ـم والت ـمـهم در اـی ـتـح
رگزار ـشد. کـمـیـته ـمرکزی اـنـتـخاـبات رـیاـست ـجـمـهوری دوم ـخرداد 1376، ـب
ـمه ـین کنگره تـأکـیـد کرد: «حـزب ـمـا سـرچـش ـصـوب چـهـارـم در گزارش ـم
اـساـسی ـهـمه ـمـعاـیب و ـفـجاـیع کـنوـنی را در ـساـخـتار ـحاکـمـیت ـسـیاـسی کـشور
ـشان دادـیم که رژـیم را اکـمـیت ـن اـتی ـخود از ـح ا در ـتـحـلـیل ـطـبـق د... ـم ـمی داـن
اـمـعه ـمی ـشرـهای ـج رـین ـطـبـقات و ـق ردـمی ـت رـین و ـضد ـم ده ارـتـجاـعی ـت اـیـن ـنـم
داـنـیم که ـهدـفی ـجز ـتأـمـین ـمـناـفع ـخود در ـحـفظ ـحاکـمـیت ـسـیاـسی دـنـبال ـنـمی
کـند... روـحاـنـیون ـحاکم کارـناـمه ـسـیاـهی از ـخـیاـنت ـبه ـمـناـفع ـمـلی را ـبا ـخود ـبه
ـهـمراه دارـند که ـجای ـخوش ـبـیـنی و ـخوش ـخـیاـلی را در ـمورد ـعـملکرد آـنان
باقی نمی گذارد...» (اسناد چهارمین کنگره حزب توده ایران، انتشارات حزب

توده ایران). 
اـیی که ـیـنی ـه وش ـب ادرـسـتی ـخ ر ـن د  ـب أکـی ار ـت اـبی در کـن اراـئه اـین ارزـی
درـباره ـتوان و امکاـنات ـخاـتـمی، به ـعـنوان رـئـیس ـجمـهوری ـمـنـتـخب داـمن زده
ران ا از ـتـحوالت آن روز اـی اـبی ـحزب ـم اـسی ـیی در ارزـی د، ـبـخش اـس ـمی ـش
ای راـستگرا در اـسی و گروه ـه ای ـسـی روـه ـی دودی از ـن اـلی که ـمـع ود. در ـح ـب
ـیح از ـد روی و ـعـدم درک ـصـح ـن ـران را ـبه ـت ـوده اـی ـون ـحـزب ـت ـی اپوزـیــس
ان اـتـمی پاـی روزی ـخ اد داـشـتـند که پـی ران ـمـتـهم ـمی کردـند و اـعـتـق ـتـحوالت اـی
ردم دـنی» و «حکوـمت ـم اـمـعه ـم اـسی در راه ـتـحـقق «ـج ان و گام اـس رـتـجـع راه ـم
ود که: «در چارچوب اداـمه رژـیم والـیت د ـب ا ـمـعـتـق االری» اـست، ـحزب ـم ـس
اـنون و اـسـتـقرار ـعداـلت اـجـتـماـعی ـممکن اـمـعه ـمدـنی، اـسـتـقرار ـق ـفـقـیه ـتـحـقق ـج
ا اـین ـنـظر که از ـسوی ـخاـتـمی و ـطرـفداران او در ـنـیـست. ـبه ـعـبارت دیگر ـما ـب
اـنـتـخاـبات ـتـبـلـیغ ـمی ـشد ـمـخاـلف ـبودـیم که ـمی ـتوان به اـین ـشـعارـها در ـشراـیط

حفظ والیت فقیه جامه عمل پوشاند...» (همانجا)
ـبا گذـشت ـبـیش از پـنج ـسال از آن ـتارـیخ، ـضروری اـست ـتا ـبا ـمروری ـبر
د اـمه روـن ور، و کارـن اـسی کـش اـعی، اـقـتـصادی و ـسـی رـین ـتـحوالت اـجـتـم ـمـهـمـت
اصالحات و دولت خاتمی نظرات روشن و قاطعی را درباره وضعیت کنونی

جنبش و تحوالت آینده ایران ارائه داد.

الف- وضعیت اجتماعی-اقتصادی ایران    
ـحزب ـتوده اـیران، در دهه اـخـیر، از پیگـیر ـترـین و ـجدی ـترـین ـمـنتـقدان ـسـیاـست
اـیه اـفع کالن ـسرـم ـهای اـجـتـماـعی - اـقـتـصادی رژـِیم والـیت ـفـقـیه، که در راـسـتای ـمـن
ـصه هـای ـشـخ وده اـست. ـم وروکراـتیک ـمی کنـد، ـب ورژوازی ـب داری ـتجـاری و ـب
روز ـبه طـور ا ـبه اـم ای اـتخـاذ شـده حکوـمت در دـهه گذـشـته ـت اـست ـه اسـاـسی ـسـی
ـخالـصه ـعـبارت اـست از:  پاـسداری از ـقداـست ـسرـماـیه؛ ـحـماـیت ـبی چون و چرا از
ـبـخش ـخـصوـصی، ـبه ـعـنوان ـنـیروی ـمـحرکه اـساـسی ـتـحوالت اـقـتـصادی؛ ـبی ـتوـجـهی
اـیت  از اـین ـبـخش ـبه اـیه گذاری و ـحـم رـم د داـخـلی و ضـرورت ـس ـی وـل جـدی ـبه ـت
منظور ایجاد زیر ساختار اقتصادی نیرومندی که در کنار ایجاد اشتغال امکان رشد
راـهم آورد؛  ورود ـبی روـیه کاالـهای ـخارـجی که در ـعـین اـیی کـشور را ـف و شکوـف
ـضرـبه زدن ـبه ـتوـلـید داـخـلی ـبه ـتوازن ـمـنـفی ـسنگـین اـقـتـصادی کـشور، ـیـعـنی اـیـجاد ده
ای اـیه داری و کشـور ـه ای سـرـم ا، اـنـحصـارـه انک ـه دـهی ـبه ـب ارد دالر ـب ـی ـیـل ا ـم ـه
ار، که ارـجی ـمـنـجر ـشده اـست؛ و ـهمچـنـین پدـید آوردن یک اـقـتـصاد دالـلی ـبـیـم ـخ
ارـجی دن پول و ارز ـخ ا ـش اـبه ـج ادی ـبه ـج ای اـقـتـص اـلـیت ـه ده ـفـع در آن ـبـخش ـعـم

اختصاص دارد. 
ـیل ی، ـبه دـل ـم ـتـاـنه روی کار آـمـدن دوـلت ـخـاـت ـیت اـین اـست که در آـس واـقـع
داز دوـلت هـاـشـمی راـن مـان ـب اـست هـای ضـد ـمـلی و خـاـن ـی ـشت سـال ـس اـعمـال ـه
رـفـسنـجاـنی وضـعـیت اـقـتـصادی کـشور ـبه ـشدت ـبـحراـنی ـبود. ـبر خالف ـهـمه ـتـبـلـیـغات
ا ده ـها ـسراپا دروغ دوـلت «ـسردار ـسازـندگی»، اـیران در آن دوران کـشوری ـبود  ـب
ـمـیـلـیارد ـبدـهی ـخارـجی و ـفـقر و ـمـحروـمـیت کم ـساـبـقه ـمـیـلـیون ـها ـشـهروـند، که ـحـتی
ـتوان ـتأـمـین یک زـندگی ـحداـقل را ـنـیز ـنداـشـتـند.   ـسـید مـحـمد ـخاـتـمى، در ـنـخـسـتـین
ى، در ورى اـسالـم اى ـجـمـه رـیق ـشـبـکه اول ـسـیـم ردم، از ـط ا ـم ى ـکه ـب گـفت و  گوـی
ـتارـیخ 22 ـمرداد 1376، اـنـجام داد، ـضـمن اـشاره ـبه وـضع ـبـحراـنى ـیى ـکه ـکـشور در
اـثر اـعـمال ـهـشت ـسال ـسـیاـست تـعدـیل اـقـتـصادى  ـبا آن دـست ـبه  گرـیـبان ـبوده اـست،
از ـجمـله اـعالم ـکرد: «ـمـساـیل اـقـتـصادى از ـفورى ـترـین ـمـساـیـلى اـست ـکه دوـلت ـباـید
د  رـفع وـشـی واـهـیم ـک اء اهللا ـخ ـش ـشـکالت را رـفع ـکـنـیم و اـن د ـم اـی ا ـب ـبه آن بپردازد و ـم

مشکالت به  گونه یى نباشد که فشار آن روى مردم شریف مان بیاید.» 
ـبر اـساس ـقول ـهای داده ـشده از سوی ـسـید محـمد ـخاتمی  مردم اـمـید داشتـند ـتا
ـبا روى ـکار آـمدن دوـلت ـجدـید و ـبازنگرى ـسـیاـست ـهاى  گذـشته،  روـند ـجدـیدى
د  و دـی رـکـیب دوـلت ـج ا اـعالم ـت ا ـب از  گردد. اـم ور آـغ ـش اـست اـقـتصـادى ـک در ـسـی
سپرده ـشدن   پـست ـهاى ـکـلـیدى اـقـتـصادى دوـلت ـبه ـکارگزاران دوـلت رـفـسـنـجاـنى
وان اـنـتـظار ـجدى ـیى در ز ـنـمى ـت ان، ـقـطـعى ـشد ـکه از اـین دوـلت ـنـی و ـهـمـفـکران آـن
یـاـست هـاى دوـلت صـادى کـشـور داـشت.  اداـمه ـس ـت یـر اوضـاع فـاـجـعه بـار اـق ـی ـتـغ
رفـسنـجاـنى، که چـیزی ـجز هـمان دنـبال کردن ـسـیاست ـهای دیکته ـشده صـندوق ـبین
ای گذاـشـته اـست.  در اواـسط ا ـبه ـج اـمـعه ـم ر ـج ى ـب رـب ار ـمـخ ـست آـث ـمـلـلی پول ـنـی اـل
ان   سـال 1381،  ـمـحمـدرضـا عـارف، ـمعـاون اول رـئـیس ـجـمهـوری، ـطی ـسـت اـب ـت
دوق ـبـین اـلـمـلـلی ارس ـصـن اـنه و ـخـلـیج ـف اورـمـی د، رـئـیس ـبـخش ـخ ا ژرژ آـب داری ـب دـی
د درـتـمـن اد ـق ا اـین ـنـه رش رواـبط ـب دی رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه گـسـت ر ـعالـقه ـمـن پول، ـب
ود، از ـجـمـله ان ـخ ارف، در ـبـخـشی از ـسـخـن رد.  ـع د ـک اـکـی اـنی ـت اـیه داری ـجـه رـم ـس
ات ران در گزارـش ای اـقـتـصادی اـی د اـست ـکه واـقـعـیت ـه اـخت: «اـمـی ان ـس ـش ر ـن اـط ـخ
ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول ـجـهت ـتـعاـمل ـبـیـشـتر ـمـنـعـکس ـشود و ـسالح ـما در ـبازنگری
ـقانون جلب سرـمایه گذاری خارجی و ـمالیات ها و یـکسان سازی نرخ ارز، ـکاهش
ـیـر ـتـعـرـفه ای در اـمـر ـصـوـصی ـسـازی، ـحـذف ـمـواـنع ـغ ت، ـخ ـصـدى گری دوـل ـت
رـین ادرات گردد که از ـجـمـله ـمـهم ـت ارـجی و ـص ازرگاـنی ـخ ازی ـب واردات، آزادـس
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ـسـیاـست ـهای ـجدی ـبرـناـمه ـسوم ـتوـسـعه در راـسـتای اـصالح ـساـخـتار اـقـتـصادی
ای اـست ـه اـتـمی از ـسـی اـله روی دوـلت ـخ ـب ا در زـمـیـنه دـن ای ـم د ...»  ادـع ـسـتـن ـه
ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول ادـعای ـبی پـشـتواـنه ـیی ـنـیـست. ـمـقاـیـسه  ـسـیاـست ـهای
اـعـمال ـشده از ـسوی دوـلت ـخاتـمی ـبا ـنسخه ـهای ـصـندوق ـبـین الـملـلی پول، به
اد اـست که در ای اـین ـنـه اـله روی دوـلت از راه کارـه ـب روـشـنی حـاکی از دـن
ا شکـست روـبه رو ـشده اـیش گذاـشـته ـشده و ـب وـته آزـم کـشورـهای دیگر ـبه ـب
اـند.  ـسـیاـست ـهای کـلـیشه ـیی ـبانک ـجـهاـنى و  ـصـندوق ـبـین اـلمـلـلی پول را که
ای ادـه ار وام از اـین ـنـه واـسـت ای ـخ ـسـخه واـحدی ـبه ـهـمه کـشورـه ـبه ـصورت ـن
امپریالیستی توصیه می گردد، در مشخصه های زیر می توان خالصه کرد: 
* ـخـصوـصى ـسازى ـصـناـیع دوـلـتى، که ـمنـجر ـبه کاـهش ـخدـمات ـعـموـمى

، گسترش بیکارى و افزایش فقر مى شود؛
ـرف ی ـبه ـط ـاد ـمـحـل ـص ـت ـور و ـجـهت دادن اـق ـاور کردن ارز کـش ـن * ـش
دود واردات اـمـح زاـیش ـن ول اـف ـیه  و ـقـب ام اوـل واد ـخ ادرات ارزان ـقـیـمت ـم ـص

کاالهاى ضرورى به قیمت هاى گران؛
مـزد ـت ـطح دـس ـنـجمـد کردن ـس ار ـم انکى در کـن * افـزاـیش ـبهـره هـاى ـب

کارگران و کارمندان محلی به بهانه جلوگیرى از رشد تورم؛
رـیع ـقـیـمت ارزاق و زاـیش ـس ـیـجه اـف ـت ا و در ـن ـیـمت ـه رل ـق ـت * حـذف کـن

خدمات عمومى؛
* ـحذف تـعرـفه ـهاى گـمرکى  ـبا ـهدف ـتـسـلط کاالـها و ـسرـمایه ـخارـجى

بر بازار محلی.
اـیت، ـسـبب کاـهش راـیط، در ـنـه اـتیک) اـین ـش ـسـتـم د (ـسـی ام ـمـن ال ـع اـعـم
ات دی خـدـم ای کـلـی رـصه ـه ى، ـبه ویژه در ـع وـم ات ـعـم اى خـدـم ودـجه ـه ـب
ـمه ـهـاى ـی مچون آـمـوزش و پرورش ، ـخـدـمـات درـمـاـنـى و ـب ـمـاـعی ـه ـت اـج
واد راى ـم د) ـب ـسـی وـب ا (ـس اراـنه ـه ر ـی ا کاـهش چـشمگـی اـعى و ـحذف و ـی اـجـتـم
غذایى و سوخت در جهت حمایت از قشرهاى زحمتکش و آسیب پذیر در

جریان تغییرات ساختارى اقتصادى مى شود.
دد ای ـمـتـع ری ـه وـضع گـی ان که در ـم ا ـهمچـن اـست ـه ال اـین ـسـی ار اـعـم آـث
ـنعکس ـیـر، در روزـنـاـمه ارگان، «ـنـاـمه ـمـردم» ـم ـحـزب ـمـا در ـسـال ـهـای اـخ
ای رـه ـشدـید ـفـقر و ـمـحروـمـیت ـقـش ده اـست، اداـمه ـبـحران اـقـتـصادی و ـت گردـی
اـیه داران ـحاکم ـمـحروم ـجاـمـعه و اـفزاـیش ـثروت گروه اـندکی از کالن ـسرـم
ـبر ـشرـیان ـهای اـقـتـصادی کـشور اـست.  ـمـجـید ـیاورـمـند، ـمدـیرکل دـفـتر ـتأـمـین
اـجـتـماـعی ـسازـمان ـمدـیرـیت و ـبرـناـمه رـیزی کـشور، در ـماه ـهای اـخـیر ـیادآور
د صـادی سـال 1379، درآـم ار اـقـت ر اسـاس آـم ران، ـب ر در اـی شـد که ـخط ـفـق
وار اـن ر ـخ ری و ـه ای ـشـه واده ـه اـن رای ـخ ان ـب وـم زار ـت ر از 71 ـه اـنه کـمـت اـه ـم
رـیف د، ـتـع اـش اه داـشـته ـب د در ـم ان درآـم وـم زار ـت ر از 48 ـه اـیی که کـمـت روـسـت
گردـیده اـست. ـحـتی در ـصورت ـقـبول اـین ـمـیزان درآـمد ـبه ـعـنوان ـخط ـفـقر،
ران ـیـعـنی، ـنزدیک ـبه 10 د، ـبـیش از 15 درـصد از ـجـمـعـیت اـی اورـمـن ـبه گـفـته ـی
اس ر اـس د (ـب دگی ـمی کـنـن ر زـن ر ـخط ـفـق ا، زـی دان ـمـیـهن ـم روـن ون از ـشـه ـیـلـی ـم
آـخرین آـمار ـموـجود، جمـعـیت کل کـشور در انتـهای ـسال 1380،  مـعادل  65
رده ـت رآورد شـده اـست). ـفقـر و ـمحـروـمـیت ـبی سـاـبـقه و گـس ون ـنفـر ـب ـی ـیـل ـم
ـتأـثـیرات ـعـمـیق اـجـتـماـعی ـبا ـخود ـبه ـهـمراه داـشـته اـست که ـمـهـمـترـین آن رـشد
ان رده در ـمـی اد گـسـت اـعی، از ـجـمـله رواج ـفـحـشاء و اـعـتـی اـهـنـجاری ـهای اـجـتـم ـن
ـجواـنان کـشور اـست.ـبر اـساس آـخرـین آـمار ـموـجود و اـعـتراف دـبـیرکل ـسـتاد
اه روردـین ـم وری اـسالـمی، 23 ـف رگزاری ـجـمـه در ـبه ـخـب واد ـمـخ ا ـم ارزه ـب ـب ـم
1382، در اـیران دو میـلـیون ـمـصرف کنـنده ـمواد مـخدر وـجود دارد.  اـلبته دـبـیر
ا ـمواد ـمـخدر در ـضـمن اـشاره کرد که  ـبرـخی از آـمارـهای کل ـسـتاد ـمـبارزه ـب
ا د. و اـم ر ـتـخـمـین ـمی زـنـن ون ـنـف ا 5 ـمـیـلـی ران را ـت ادان اـی داد ـمـعـت ر رـسـمی ـتـع ـغـی
ـسـیاـست ـهای اـعـمال ـشده اـقـتـصادی اـثرات ـمـخرب دیگر ـهم ـبه ـهـمراه داـشـته
د ـنـفـتی، ور ـبه درآـم اد کـش ـص ـت رـین آن، اداـمه اتکای کاـمل اـق اـست، که ـمـهـمـت
ـتـشدـید ـتورم، اـفزاـیش چـشمگـیر ـنـقدـینگی ـبـخش ـخـصوـصی و اـفزاـیش وـسـیع
ـبیکاری در کـشور اـست.  ـبر اـساس  گزارش ـمـجـله ـبانک ـمرکزی ـجـمـهوری
اه ور در ـسه ـم اره وـضـعـیت اـقـتصـادی کـش اره 273 و 274، درـب اـسالـمی، ـشـم

اول و دوم ـسال 1381، «در آـمد رـیاـلی ـناـشی از ـصدور ـنـفت کـماکان ـبـخش ـعـمده
ـیی از ـبودـجه دوـلت را ـبه ـمـیزان 7/ 59 درـصد در اـین ـسال ـشاـمل ـمی ـشود...«  نکـته
ـیم: « ای دوـلت اـست که ـمی خـواـن دـه ـیه درآـم ـنه ـبـق ـی ار در زـم جـاـلب در ـهـمـین آـم
درآـمدـهای ـماـلـیاـتی در اـین دوره ـحدود 1/ 18 درـصد رـشد داـشت و 5/ 14 درـصد
کـمـتر از رـقم ـمـصوب ـتـحـقق ـیاـفت. در اـین ـسال ـساـیر درآـمدـهای دوـلت ـنـیز ـبا ـعدم
ر ـبـخش ـعـمده ارت روـشن ـت ودـند...» ـبه ـعـب واـجه ـب زان 9/ 33 درـصد ـم ـتـحـقـقی ـبه ـمـی
ان که پـیش ودـجه دوـلت، ـهمچـن اـلی ـمـنعکس در ـب رآوردـهای درآـمدـهای ـم ـیی از ـب
ـبـیـنی ـمی ـشد، ـتـحـقق ـنـیاـفـته اـست.  ـهـمان ـطور که در ـباال اـشاره ـشد در کـنار ـتـشدـید
ـفـقر و ـمـحروـمـیت  و اـفزاـیش ـتورم که ـحـتی ـبر اـساس آـمار دوـلـتی رـقـمی ـمـعادل 12
اـیـتی دوـلت در ای ـحـم اـست ـه ا اتکاء ـبه ـسـی وده اـست ـبـخش ـخـصوـصی ـب درـصد ـب
ـتـقدـیس ـسرـمایه و ـسرـماـیه داری ـتواـنـسـته اـست ـتوان ـماـلی ـخود را ـبه شکل ـبی ـساـبقه
ـیی گـسـترش دـهد. ـبر اـساس گزارش ـبانک ـمرکزی، ـحـجم ـنـقدـینگی (ـیـعـنی ـحـجم
پول -اسکـناس و سپرده های دیداری- و حجم شبه پول - یعـنی سپرده های قرض
اـلـحـسـنه پس اـنداز، سپرده ـهای کوـتاه ـمدت و ـبـلـند ـمدت و سپرده ـهای ـمـتـفرـقه) در
اـلغ ـشده اـست. ـمـیزان ـنـقدـینگی در اـنـتـهای ـسال ـسه ـسال گذـشـته ـبه ارـقاـمی ـنـجوـمی ـب
ال ـبوده اـست که اـین رـقم در اـنـتـهای ـسال 1380 ارد رـی ر 249110 ـمـیـلـی اـلغ ـب 1379 ـب
اـلغ شـده ال ـب ارد رـی ـی ـیـل ال 1381 ـبه 365186 ـم ای ـس ـتـه ارد و در اـن ـی ـیـل ـبه 320957 ـم
اـست. اگر چه دوـلت ـخاـتـمی به ـهنگام ارائه ـبرـناـمه اـقـتـصادی ـخود کـنـترل ـنرخ رـشد
نـقدـینگی  و مـهار ـتورم را از اـهم اـهداف ـسـیاـست ـهای پوـلی و اـعـتـباری اعالم کرده
انگر ـش زان 8/ 28 درـصد ـن ورم و ـهمچـنـین رـشد ـنـقدـینگی ـبه ـمـی ود وـلی ـهم رـشد ـت ـب
اـلـفت ود ـهـمه ـمـخ ا وـج اـتـمی ـب ادی اـست که دوـلت ـخ ای اـقـتـص اـست ـه شکـست ـسـی
اـفع ـسـبت ـبه ـمـن وز ـن ـس ادی دـل ان اـقـتـص اـس واه، ـمـلی و کارـشـن رـقی ـخ ای ـت روـه ای ـنـی ـه
زـحمتکـشان به آن اداـمه داد.   بیکاری و گـسـترش روز اـفزون آن و همچـنین ـتـشدـید
ر رـین ـمـعـضالت ـسال ـهای اـخـی ر ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـشان از ـجـمـله ـمـهم ـت ـشار ـب ـف
انک مـرکزی ـجـمهـوری اـسالـمی  « ـتعـداد وده اـست.  آمـار رـسـمی ـب جـاـمـعه مـا ـب
ـشاغـلـین کـشور را 16 ـمـیـلـیون ـنـفر ـتـخـمـین ـمی زـند  و ـتأکـید ـمی کـند که « ـبا ـتوجه ـبه
روی کار ـفعـال ـی ـطح 03/ 16 درصـد کل ـن یکاری در ـس رخ ـب ـتغـال ـن زان اـش ـی اـین ـم
ال ا در ـس ار  ـجـمـعـیت ـبیکار کـشور ـتـنـه ر اـساس ـهـمـین آـم ده اـست...« ـب ـتـثـبـیت گردـی
1380 با 9/ 6 درصد افزایش روبه رو بود و شمار بیکاران کشور به 2 /3 میلیون نفر

رسید. 
ـیـاری از ـس ـصـادی ـب ـت ـیل وـخـاـمت اوـضـاع اـق ـسـأـله دیگر اـین اـست که ـبه دـل ـم
ای خـود را زاـی اه هـاـست ـحقـوق و ـم دی کشـور ـم ـی وـل کارگران در واحـد هـای ـت
درـیاـفت نکرده اـند و ـبا دـشواری ـطاـقت ـفرـسا ـتالش ـمی کـنـند ـتا اـمور ـمـعـیـشـتی ـخود
ا اـلـفت ـب ال گذـشـته در ـمـخ ای کارگری در ـس راض ـه اری از اـعـت ـسـی د. ـب را ـحل کـنـن
اٌ ـبه اداـمه ـسـیاـست ـهای ـخـصوـصی ـسازی و «ـتـعدـیل» ـنـیروی اـنـساـنی کار (که ـعـمدـت
ا پاره وـقت کردن کارگران اـست) و ـهمچـنـین ـبر ـضد ـمـعـنای اـخراج، ـباز ـخرـید و ـی
اداـمۀ ـبی حـقوـقی ـصـنـفی کارگران و ـعدم درـیاـفت حـقوق و ـمزاـیا ـبرای ـماه ـها، ـبوده

است.
مـاـعی کشـور اشـاره  ـبه اـین صـادی - اـجـت ـت اـبی شـراـیط اـق نکـته آخـر در ارزـی
حقیقت است که در کنار این وضـعیت دشوار و بحرانی بخش های اـساسی اقتصاد
رـخوردار ر ـب زاـیش درآـمد ـهای ـنـفـتی در ـسال ـهای اـخـی ال اـف اـتـمی از اـقـب ، دوـلت ـخ
ادل  3 /5 ازادی ـمـع ال 1380 از ـم د دوـلت در ـس وـنه درآـم ـم وان ـن وده اـست. ـبه ـعـن ـب
د ازاد درآـم اـسی اـین اـست که اـین ـم أـله اـس ـس وده اـست. ـم رـخوردار ـب ارد دالر ـب ـمـیـلـی
ـمی ـتواـنـست در راه ـسرـماـیه گذاری در ـتوـلـید داـخـلی و ـهمچـنـین کاـهش ـفـشارـهای
اـقـتـصادی ـبر گرده زـحـمتکـشان و  بـهـبود ـخدـمات اـجـتـماـعی به کار گرـفته ـشود. وـلی
اـیه رـم ازاد  ـبه دـست کالن ـس ده ـیی از ای ـم ای ـعـم واـقـعـیت اـین اـست که ـبـخش ـه
داران ـحاکم ـبر ـمـیـهن ـما رـفـسـنـجاـنی ـها، ـعسگر اوالدی ـها، ـخاـموـشی ـها، الرـیـجاـنی
ـها، دالالن وـلی ـفـقـیه، رـفـیق دوـست ـها و دیگران از ـطرق ـمـخـتـلف، و از کاـنال ـهای
اـعـتـبارات ـقالـبی ـبه ده ـها ـشرکت «دوـلـتی» و ـنـیـمه دوـلـتی، ـبه ـغارت ـبرده ـشده اـست

و زحمتکشان میهن ما نصیبی از این مازاد درآمد نفتی  نداشته اند.

رفقا!
بـحران ـعمـیق اقـتـصادی - اجـتـماـعی کـشور زـیر ـبـنای اوج گـیری ـنارـضایـتی ـتوده ـها و
ردم ـبه وده ـهای ـم وـنی  ـتشکـیل ـمی دـهد. ـت ارـهای کـن اـخـت ان را ـبه ـس ادی  آـن ـبی اـعـتـق
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ای اـقـتـصادی اـست ـه د که ـسـی اـفـته اـن ال گذـشـته درـی رـبه دردـناک ـشش ـس ـتـج
ـنهـا دردی  از دردهـای ول هـای داده شـده ـنه ـت ر ـخالف ـق دوـلت خـاـتـمی ـب
ـطـوط و ـمـده ـتـرـین ـخ ـیـهن ـمـا را دوا نکرده اـست، ـبلکه در ـع ـمـحـروـمـان ـم
داز دوـلت راـن ان ـب ـم ای ـمخـرب و خـاـن اـست ـه ان ـسـی ا  اداـمه ـهـم ـشـخـصه ـه ـم
ر و ا، ـفـق واری ـه د دـش دـی ـش ره اش ـت ـم ا ـث ـنـه ـسـنجـاـنی  اـست که ـت اـشـمی رـف ـه
ـمـحروـمـیت اکـثرـیت ـعـظـیم ـمردم ـمـیـهن ـما ـبوده اـست. دوـلت ـخاـتـمى ـبه ـجاى
آنکه به ـقول ـخود در زمینه رسـید گى به وضع ـمردم  پایبـند بماـند، به سـیاست
ـهاى  گذـشـته ادامه داد، و ـنـتواـنـست در زـمـیـنه ـتأـمـین ـخواـست ـهاى ـمردم ـبراى
ـحرـکت ـبه ـسـمت ـعداـلت اـجـتـماـعى گاـمی  ـبردارد. اـلـبـته ـشـمارى از ـنزدـیـکان
اـبل ـبه دوـلت اح ـمـق دام ـجـن ى ـم راـش ران ـت د ـکه، ـبـح ى اـن دـع ى ـم اـتـم اى ـخ آـق
ر اـین اـست ا پذـی داد. واـقـعـیت اـنـکار ـن اـمه ـهاـیش را ـن رـن ـخاـتـمى اـجازه ـتـحـقق ـب
ـنه ـی ى در زـم اـع اـبل دـف اـمه ـق رـن ال   گذـشـته  ـب ى در ـشش  ـس اـتـم ـکه، دوـلت ـخ
ر اـین اـساس داده اـست. ـب ان و زـحـمـتـکـشان اراـئه ـن ـحـماـیت از ـحـقوق ـمـحروـم
ای اـقـتـصادی- راـبی ـه رـضد ـخ ارزه ـب ده ـمـب ا وـع اـتـمی، که ـب اـمه دوـلت ـخ کارـن
اـجـتـماـعی و ـبا پـشـتـیـباـنی رأی ـبـیـست ـمـیـلـیوـنی ـتوده ـها ـبه روی کار آـمد در اـین
عرصه کارنامه یی است منفی و در تضاد جدی با منافع اکثریت مردم محروم

میهن ما قرار دارد. 

ب- تحوالت سیاسی ایران
روند اصالحات، و سرنوشت تاریخی تجربه دوم خرداد

دوم ـخرداد 1376 نقطه عطفی در مـبارزات مردم ما بر ـضد رژیم والیت
ـفـقیه ـبود. ـحزب ـتوده اـیران ـبا وـجود ـحـماـیت از ـخواـست ـهای ـجـنـبش ـمردـمی
ر وکراـسی و حکوـمـتی ـمتکی ـب رار دـم رای ـتـحـقق اـصالـحات در ـجـهت اـسـتـق ـب
آرـمان ـها و ـخواـست ـمردم، از هـمان اـبـتدا به روشـنی اعالم کرد که ـبر خالف
دارد که ـمی اد ـن ـتـق اـتـمی و ـهـمفکران او، اـع وی ـخ ده از ـس ای داده ـش ول ـه ـق
ارـهای اـسـتـبدادی، ـیـعـنی ـحاکـمـیت ـمـطـلق وـلی ا ـحـفظ چارچوب ـساـخـت ـتوان ـب
ـفـقـیه ـبر اـمور، اـمر ـتحـقق ـخواـست ـهای ـمردـمی را ـبه پـیش ـبرد. کـمـیته ـمرکزی
ارـیـخی ـمردم ا اـسـتـقـبال از رأی ـت ـحزب ـتوده اـیران، در پـنـجم ـخرداد 1376، ـب
در ـنـفی ـناـمزد رـسـمی وـلی ـفـقـیه اـعالم کرد: «آنچه از ـهم اکـنون روـشن اـست،
ا وده ـه واـست ـت ررـغم ـخ ری رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب اـین ـحـقـیـقت اـست که رـهـب
اـست ـهای ـخود اداـمه رات دـموکراـتیک ـمـصـمم اـست ـبه ـسـی رای اـنـجام ـتـغـیـی ـب
دـهد و ـسد راه ـهرگونه تـغـیـیرات اـساـسی در ـسـمت و ـسوی ـحرکت ـجامـعه ـما
ا و آرزوـهای ـتوده ـهای ـمـیـلـیوـنی ـمردم ـهـمان اـبل اـمـیدـه اـشد... اـمروز در ـمـق ـب
اـنت آشکار ـبه ا ـخـی ال گذـشـته ـب د که در 18 ـس اده اـن ـسـت اـیی اـی ادـه راد و ـنـه اـف
آرـمان ـهای اـنـقالب ـبـهـمن - آزادی، اـسـتقالل و ـعداـلت اـجـتـماـعی- ـجاـمـعه ـما
را به لبه پرتگاه کنونی سوق داده اند و چنین شرایط دهشتناکی را به مردم ما

تحمیل کرده اند...»
ـحزب ـتوده اـیران ـبا ارزـیاـبی اوـضاع کـشور، ـبا ارزـیاـبی ـمـبارزه ـطبـقاـتی در
اـهمگون و ـمـتزـلزل ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـیی اـبی ـترکـیب ـن ا ارزـی درون ـجاـمـعه و ـب
د، ودـن ر گرد خـاـتـمی ـجـمع شـده ـب ان حکوـمـتی ـب ـب وان اـصالح ـطـل ـن که ـبه ـع
ـهـمواره وـظـیـفه ـخود ـمی داـنـست که ـضـمن ـهـشدار دادن ـنـسـبت ـبه اتکاء ـغـیر
اـسی و ای ـسـی روـه وـجه ـنـی اال، ـت ا در ـب ان ـه ـسـت ده ـب ذاکرات و ـب اـنه  ـبه ـم ـیـن واـقع ـب
ا ـجـلب کـند. وده ـه ارزه ـت ان دـهی ـمـب ازـم أـله ـمـهم ـس ـس اـجـتـماـعی کـشور را ـبه ـم
ا ظـر که ـب دن ـبه اـین ـن ـی ـت ز از اـنحـراف ـبه راـست، ـیـعـنی ـغـل ـی ا پرـه ا ـب حـزب ـم
اـسی رات اـس وان ـتـغـیـی ان حکوـمـتی  ـمی ـت اـست ـهای اـصالح ـطـلـب اـتـمی و ـسـی ـخ
راف ـبه چپ، ـیـعـنی انکار د و ـهمچـنـین اـنـح ـشـی ردم را ـتـحـقق ـبـخ ر ـم ـظ ورد ـن ـم
ـهرگونه سودمندی ـحوادث دوم خرداد و روندی که در جامعه ـما آغاز شده
ـبود، ـتواـنـست ـسـیاـست پیگـیر و اـصوـلی را در زـمـیـنه آگاـهی دادن ـبه ـجـنـبش و
ـتالش در راه ـبـسـیج ـنـیروـهای ـمـترـقی و آزادی ـخواه در درون کـشور ـبه پـیش
اع از ارـمـین کنگره ـخود و ـهنگاـمی که ـموج دـف اد چـه ا در اـسـن رد. ـحزب ـم ـبـب
ذاکره و اـست ـم اع از ـسـی ان حکوـمـتی، و دـف ا و روش اـصالح ـطـلـب اـست ـه ـسـی

ـسازش در ـباال و  ـبه ـمـیدان ـنـیاوردن ـتوده ـهای ـمـیـلـیوـنی ـبرای اـیـجاد ـفـشار ـبر ارـتـجاع
ود، ـته ـب واه را گرـف رـقی ـخ ون و ـت ـسـی ای اپوزـی روـه ـی اکم داـمن ـبـخش وـسـیـعی از ـن ـح
اروـیی ـممکن و ا ـعـمل ـخود راه روـی ردم ـب وـنی ـم رـحـله کـن أکـید ـمی کرد که: «در ـم ـت
ـقاـبل اـجرا و ـبدون ـتـنش ـهای ـمنـجر ـشوـنده ـبه درگـیری ـهای اـحـتـماالً ـحاد و ـمسـلـحاـنه
را ـبرگزـیده اـند. ـمرحـله ـبـعد از اـین ـمـشارکت ـهرچه وـسـیع ـتر ـتوده ای در ـمـبارزه ـیی
ارـهاـیی اـست که روح ـحرکت یکپارچه ـمردم ـبرای ـتـحـقق ـهـمان ـخواـست ـها و ـشـع
ن ـبی اـی ـس ـتی ـن شکـیل ـمی دـهـد. ـمـهم اـین اـست که اـجـرای ـح را در دوم ـخـرداد ـت
ـخواـست ـها ـعـمالً کمک به ایـجاد ـمرـحـله گذار ـخواـهد کرد...» ـمـهم ـتر از اـین آنکه
ا ـبر ـخالف ـبرـخی ـنـظرات داده ـشده در زـمـیـنه امکان اـسـتـحاـله رژـیم والـیت ـحزب ـم
اً اـعـتـقاد داـشت که: «اـین اـمر ـفـقـیه و ـتـبدـیل آن ـبه یک «حکوـمت ـمردم ـساالر» ـعـمـیـق
د ـبه اـله چـشم اـمـی را اـسـتـح اـله رژـیم از درون ـنـیـست. زـی ای اـسـتـح ـبه ـهیچ وـجه ـبه ـمـعـن
تـغـیـیرات ـتدریـجی به دـست ـنـیروـها و ـجـناح ـهای حکوـمـتی دوـخته اـست. آنچه ـما در
ـیم ویژگی ـمـهم خـود را دارد و آن پیـدا شـدن ـیل خـود از آن ـسـخن ـمی گوـی ـتـحـل
ن ـی ـم بـداد ـه ـت ـتم و اـس یـان دراز ـظـلم و ـس صـر آگاـهی تـوده هـا ـطی ـتجـرـبه سـاـل ـن ـع
ده اـست و ود آـم ردم و حکوـمت ـبه ـج اروـیی ـم اکـمـیت اـست. اـین ـعـنـصر در روـی ـح
ا آن ـبه وـجود آـمده را در ـتـعارض ـب ـخود را ـتاـبع ـمـناـفع و ـمـصاـلح رژـیم ـنـمی ـبـیـند، زـی
اـست و ـبرای پـیش ـبرد کارش از ـنـیروـهای حکوـمـتی و پـیراـموـنی آن ـنـیز اـسـتـفاده ـمی

کند...» (به نقل از اسناد چهارمین کنگره حزب توده ایران).
اره اـبی و ـقـضاوت درـب رای ارزـی دی ـب روـمـن ال گذـشـته ـمحک ـنـی رـبه ـشش ـس ـتـج
ـسـیاـست ـهای ـحزب ـما اـست. ـحوادث اـمروز ـجاـمـعه ـما، ـبن ـبـست روـند اـصالـحات،
ـنارـضاـیـتی اوج گـیرـنده ـتوده ـها از ـمـماـشات گری و ـتسـلـیم ـطـلـبی ـخاـتـمی و ـهـمراـهان
ـتصـادی، اـسی و اـق ـبه ـبحـران ـسـی اـن د ـهـمه ـج دـی ـش اح «ذوب در والـیت» و ـت ا ـجـن او ـب
روـهای درون ـسـتـقل و ـجدا از ـنـی ارزه ـم اـعی ـبه ـمـب روـهای اـجـتـم ا و ـنـی وده ـه گراـیش ـت
ای ـضد روـه اد ـجـبـهه وـسـیـعی ـیی از ـهـمه ـنـی د درک ـضرورت اـیـج اکـمـیت، و رـش ـح

استبداد  موید نظراتی است که حزب ما شش سال پیش تنظیم کرد و ارائه داد.
ـما در اـین ـسال ـها کراراً گـفـته ـبودـیم و ـهمچـنان ـتأکـید آن را ـضروری ـمی ـبـیـنـیم
ـیه ـیـعـنی ول  اـصل والـیت ـفـق ـب اـیش ـق ـن ر ـب اس و زـی اـیی که اـس اـست ـه که اـتخـاذ ـسـی
اـسی و اـقـتـصادی ـبه ای ـقدرت ـسـی رم ـه پذـیرش ـحق ویژه و اـبدی اـنـحـصار ـمـطـلق اـه
دـست روـحاـنـیون ـحاکم  اـست، ـثـمری ـجز دوام ـبـخـشـیدن ـبه ـحاکـمـیت اـسـتـبدادی ـبر

میهن ما نداشته و نخواهد داشت. 
اگر ـبـخواـهـیم پاـیه ـنـظرـیات و  ـسـیاـست ـهای اـتـخاذ ـشده از ـسوی اـصالح ـطـلـبان
حکوـمـتی و ـخاـتـمی را ـطی ـشش ـسال گذـشـته ـجـمع ـبـندی کـنـیم ـمی ـتوان گـفت که
ـخاـتـمى و بـخش ـهاى مـهـمى از ـطرـفداران او در ـجـبهه دوم ـخرداد  ـبر اـین ـنـظر ـبودـند
اـبـنده در درون ا ـتوـجه ـبه ـتـضادـهاى رـشد ـی که اداـمهٌ ـحـکوـمت ـجـمـهورى اـسالـمى، ـب
ـجامعه ـما، اـمرى دـشوار اـست و  بـناـبراـین ـضرورى است ـتا ـبا ـتن دادن به ـبرـخى رـفرم
ـنی» ـحـرکت کرد و پایگاه ـیـاـست ـبه ـسـمت «ـمـردم ـسـاالری دـی ـهـا، و «ـتـعـدـیل» ـس
ى اـع ـم ـسط  پایگاه اـجـت ا ـب ازى کـرد، و ـب ازـس ـته ـحکـوـمت را ـب ى از ـبـین رـف اـع ـم اـجـت
ـحاکـمیت، به ـثـبات سـیاـسى رـسـیده و آیـنده «ـنـظام» را ـتأـمین ـکرد. ـشـیوه اتـخاذ ـشده از
اال، و ره و «چاـنه زـنى»در ـب ذاـک راى اـصالـحات  ـم رای ـتـحـقق اـج ا ـب روـه ـسوی اـین ـنـی
اـمـعه ـبه رد ـج ام نپذـی ود که، اگر  اـصالـحات اـنـج ران رژـیم ـب ر ـبه ـس دن اـین ـنـظ والـن ـقـب
ـسـمت  اـنفـجارى ـهمه ـجاـنـبه ـسوق  پـیدا ـخواـهد ـکرد، و  در چـنـین ـصورـتى،  ـنـخـسـتـین
ا درک اـنزـجار و ـقرـباـنى آن «ـنـظام» ـکـنوـنى و روـحاـنـیون ـحاـکم ـخواـهـند ـبود. آـنان ـب
تـنـفر عـمیق ـمردم  از ـحاـکـمـیت کـنوـنى ـبه این ـنـکته ـنـیز واقف ـبودـند که اگر ـبراى اـین
وـضع بـحراـنى  چاره ـیى اـندـیـشـیده ـنـشود ـخـطر از ـناـبودى رژـیم ـجمـهورى اـسالـمى ـنـیز
ردم ـبه اور ـم ود دارد ـکه ـب ان ـبه ـصورت ـجدى وـج واـهد رـفت، و اـین اـمـک ر ـخ را ـت ـف
ـمذهب و روـحاـنیت، در درون ـجامعه ـما، به ـصورت ـترـمیم ـناپذـیرى تـخرـیب  گردد.

ال ـشده روز دـنـب ا ـبه اـم اـتـمی و ـهم فکران او ـت اـبل اـین ـنـظر که از ـسوی ـخ در ـمـق
اـست، وـلی ـفـقـیه و ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم اـعـتـقاد دارـند که،  ـهرگوـنه گـشاـیـشی در
ـفـضای ـسـیاـسی کـشور و تـغـیـیر ـساـخـتار ـحاکـمـیت ـبه نـفع ـخواـست ـهای ـمردم و ـسـست
ـشدن اـنـحـصار اـهرم ـهای ـقدرت ـمی ـتواـند ـتوـقـعات ـسرکوب ـشده ـمـیـلـیون ـها اـیراـنی
ر ده کردن ـخـط ا ـعـم اکم، ـب اع ـح د. ارـتـج دـیل کـن رل ـتـب اـبل کـنـت ر ـق را ـبه ـسـیالـبی ـغـی
ـخارـجی و ـتأکـید ـبر ـضرورت وـفاق ـبر ـمـحور والـیت ـبه ـعـنوان ـحـلـقه اـساـسی «ـحـفظ
اـسی  اداـمه ار ـحاکـمـیت ـسـی ا ـهرگوـنه ـتـغـیـیر ـجدی در ـساـخـت ـنـظام»، ـضـمن ـمـخاـلـفت ـب
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د و پس از اـسی ـمی داـن ات ـسـی دۀ ـثـب زل کـنـن زـل اـمل ـمـت ات را ـع د اـصالـح روـن
دوران کوـتاه عـقب ـنشـیـنی ـموـقت، در پی پـیروزی دوم ـخرداد 1376، کارزار
اـفـته و ـموـفـقی ـبرای زـمـین گـیر کردن روـند اـصالـحات، و ـسراـنـجام ـسازـمان ـی

سرکوب کامل آن به پیش برده است.
ـحزب ـما در ـنـشـست ـهای گذـشـته کـمـیـته ـمرکزی ـضـمن ـبررـسی ـسـیاـست
ـها و ـتاکـتیک ـهای اتـخاذ ـشده از ـسوی دوـلت ـخاتـمی و ـنـظریه پردازان ـجبهه
دوم ـخرداد، این سیاـست ها را به نقد کـشید و عدم کاراـیی آنها را گوش زد
کرد. ـبه ـعـنوان ـنـمونه، دوـلت ـخاـتـمى اـجراى ـطرح ـتوـسعه ـسـیاـسى را از ـطرـیق
«ـقاـنون  گراـیی» و اـحـترام ـبه «ـقاـنون» ـمـمـکن ـمى داـنـست، و ـتـمام ـتالش  ـخود
دار از ـضـمن ـهـش ان آـغ ا از ـهـم ود. ـحزب ـم رده ـب رـکز ـک را در اـین زـمـیـنه ـمـتـم
ـباش دربارۀ این ـخوش خـیالی، تأـکید ـکرد که، قاـنون در  کشوری  که «وـلى
فقیه»  ـهمه اـهرم ـهاى اـساـسى ـقاـنون  گذارى و ـقوه ـقـضائیه را در اـختـیار دارد،
 چـیزی ـنـیـست ـجز اـبزار ـسرـکوب در دـست ارـتـجاع،  و ـبـناـبراـین ـنـمى ـتوان ـبا
رح اـین ى اـست ـکه ـط دـیـه رد.   ـب و ـب د اـصالحـات را ـبه ـجـل اـتکـاء ـبه آن روـن
ـنـظریه از ـسوى ـحزب ـما نه به ـقـصد ـسوق دادن ـجاـمعه به ـسوى ـخـشوـنت بـلکه
ـهـشدار ـباش ـجدى ـیی ـبود درـبارۀ  مـعـضالـتى که اـنـتـخاب اـین ـسـیاـست  ـبراى
ـنـکه ـتـجـرـبه ـتـارـیـخـى در ـته دیگر اـی ـک روـنـد اـصالـحـات  پدـیـد ـمـى آورد. ـن
ا گون ـجـهان و ـهمچـنـین اـیران، ـهـمان ـطور که ـحوادث  ـماه ـکـشورـهاى  گوـن
ـشان داده اـست، ان داـنشگاه ـهای ـمـخـتـلف کـشور ـن وـی ـشـج ام داـن ر ـقـی ـهای اـخـی
واره از رى اـست ـکه ـهـم زى اـم رـی وـن وـنت و ـخ ـش ر اـست ـکه ـخ ـظ د اـین ـن وـی ـم
اـمـعه ـتـحـمـیل ـمى ـشود. ردم و ـج ردـمى ـبه ـم رـتـجع و ـضد ـم اى  ـم روـه ـسوى ـنـی
ا د اـصالـحات رژـیم ـب از روـن د. در آـغ راواـنـن وـنه ـهای دیگر در اـین زـمـیـنه ـف ـنـم
اـنون  ـمـطـبوـعات را ـبراى ـبـسـتن اـیـشى  پـنـجم ـنـخـست ـق اـسـتـفاده از ـمـجـلس ـفرـم
ا دى، ـب ات ـبـع رـک رد و در ـح ود ـتصـوـیب ـک ى ـخ اـت وـع ـطـب ان ـم ان ـمخـاـلـف دـه
ـســیج ـرات اـسالمــى» ، و سپس الـیـحه اعــزام «ـب عــزـی ب الـیـحه «ـت ـتـصــوـی
د ا،  روـن ـسـیج ـبه داـنشگاه ـه و ـکـشان رـسـمی سپاه و ـب ـشـجوـیى»، ـیـعـنى  چاـق داـن
اـصالـحات را در ـمـحاـصرهٌ «ـقاـنوـنى» ـقرار داد. در ـفـضاى  ـبى ـعـمـلى و ـشـعار و
ـحرـکات ـنادرـست و ـمـماـشات ـطـلـباـنه دوـلت ـخاـتـمى، ارـتـجاع ـیورش ـسازـمان
ـیاـفـته به ـمـطـبوـعات و ـجـنـبش داـنـشـجوـیى را آـغاز ـکرد. ـبـسـتن روزـنامه «ـسالم»،
ران و شگاه ـتـه ـیه» ـبه کـوى داـن ى ـفـق زدوران «وـل اـنه ـم ـی ـش ورش وـح و سپس ـی
ری ـبـیش از ور و ـهمچـنـین دـستگـی ـش اى ـک شگاه ـه اه در داـن رـم ـی اـجـعه  18 ـت ـف
اد ور  اـیـج اع ـبه ـمـنـظ اـتى ارـتـج ـبـلـیـغ اـجم وـسـیع ـت ـشـجوـیى و ـتـه ال داـن 1400  ـفـع
ا ارى ـب ان ـبه ـهـمـک ردن اـصالح ـطـلـب ورى، و ـمـتـهم ـک ـس اـن ود ـس و رـعب و ـخ ـج
آـمرـیـکا و  «ـخط ـبراـندازى» در کـنار آن دـخاـلت ـهای آـشـکار و ـمداوم  وـلى
ـمـله ـصـدور «ـحـکم م گـیـرى ـنـهـادـهـاى ـقـاـنـون  گذار، از ـج ـی ـم ـص ـیه در ـت ـفـق
وـعات، و اـنون  ـمـطـب ر ـق اـیـندگان ـمـجـلس از ـبـحث و ـتـغـیـی ـحـکوـمـتى»  و ـمـنع ـنـم
اتکاء مداوم کارگزاران تبلیغاتی ارتجاع، همچون کیهان، رسالت، جمهورى
د ـکه ى دـه ان ـم ـش ـیه» ، ـن ـطـلـقه ـفـق ا ـبه اـصل «والـیت ـم ـم ـی ى و صـدا و ـس اـسالـم
ـقواـنـین ارـتـجاـعی ـموـجود و ـمـهم ـتر از آـنـها  ـقاـنون  اـساـسى ـجمـهورى اـسالـمى
اـبزارى اـست در دـست ارتـجاع و ـسد ـغـیر ـقاـبل ـعـبوری اـست در ـمـقاـبل  روـند

اصالحات. 
ـسـیاـست ـهای اتـخاذ ـشده از ـسوی اصالح طـلـبان حکوـمـتی، در ـسال ـهای
ا ـبه اـمروز، در ـمـجـموع، ـبه دـلـیل اوـلوـیت دادن ـبه پس از دوم ـخرداد 1376 ـت
ردـمی، ـبه ـمرور ـبـخش اـبل ـخواـست و ـمـطاـلـبات ـجـنـبش ـم «ـحـفظ ـنـظام» در ـمـق
ات ـجـنـبش وان و امکاـن ـسـبت ـبه ـت اـعی را ـن ای اـجـتـم روـه ده ـیی از ـنـی ای ـعـم ـه
دوم ـخرداد ـبدـبین کرد و ـسبب ـشد ـتا ارتـجاع ـحاکم ـمواضع از دست رـفته را
ال»، که ای ـمخـرـبی ـهمچون «آراـمش ـفـع اـست ـه رد. اـتخـاذ ـسـی از پس بگـی ـب
د،  ـهنگاـمی که ارـتجـاع ـی اـم اـتالق اـصالحـات ـن ا آن را ـبه درـسـتی ـب حـزب ـم
ای راض ـه ود و اـعـت از کرده ـب ر ضـد ـجـنـبش آـغ ـبه ـیی را ـب اـن اـجم ـهـمه ـج ـتـه
داـنـشـجوـیی در 18 ـتـیرـماه 1379، به ـخـشن ـتر ـین شکل ـممکن ـسرکوب ـشده
ـبود، ـعـمالً ـسـیاـست ـتن دادن به ـخواـست ـهای ارتـجاع زـیر ـلوای «حـفظ ـنـظام»
ـبود. «آراـمش فـعال» در ـعمل ـمـعـناـیش آن ـبود که اـصالح طـلـبان حکوـمـتی در

ـبراـبر ـیورش گـسـترده گزمگان وـلی ـفـقـیه، در دـستگـیری ـصد ـها ـتن از داـنـشـجوـیان و
رنگاران ـمـنـتـقد و دگان و ـخـب ـسـن وـی ا و ـن اـمه ـه ورش ـبه روزـن دـیش، ـی روـهای دگراـن ـنـی
ون گذاری، اـن ـشم در ـق ات ـمـجـلس ـش دود کردن ـبـیش از پـیش امکاـن ـهمچـنـین ـمـح
وف ـیـنی جـدی ـیی را در ـصـف دـب ات خـود ـب اـش ـم ا سکوت و ـم د، و ـب سکوت کردـن
ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـجـنـبش، ـخـصوـصاً داـنـشـجوـیان و ـجواـنان و ـهمچـنـین کارگران و
ا در اـیی را ـم اـست ـه ـطـقی چـنـین ـسـی ـتـیـجه ـعـمـلی و ـمـن د. ـن د آوردـن ان، پدـی زـحـمتکـش
اسفندماه سال گذشته، در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستا مشاهده کردیم.

ات ـتخـاـب ردم در اـن رکت وـسـیع ـم ر ـخالف ـش ور، ـب ار وزارت کـش اس آـم ر اـس ـب
راـیط دـین ـش دود 50 درـصد از واـج وع ـح ا، در ـمـجـم وراـه ات ـش اـب ـتـخ گذـشـته، در اـن
ـشرکت کردـند.  نکـته اـساـسى در زمـینه ـشرکت ـمردم در انـتـخاـبات اسفـندـماه اـین ـبود
ان ـبـیش از 80 درـصد ران و اـصـفـه زرگ از ـجـمـله ـتـه اى ـب رـه ارى از ـشـه ـسـی که  در ـب
ا، در رکزى حـزب ـم ـته ـم ـی د. کـم ات خـوددارى کردـن ـتخـاـب ردم از شـرکت در اـن ـم
ا، و از ـجـمـله وراـه ات ـش اـب اى اـنـتـخ وارى ـه اه، در زـمـیـنه دـش اـعالـمـیه ـیى در 28 دى ـم
ال ار ـس ردم، اـعالم کرد که: “ـعـملکرد ـضـعـیف و کم حـاـصل  چـه ال ـم ـتـقـب دم اـس ـع
گذـشـته ـشوراـها از ـجمـله ـعدم ـسازـمان دـهى ـحل مـعـضالت ـمردم ـفـقدان کمک الزم
جهت ایـجاد ـتشکل ـهاى ـمدـنى ـبراى ـحل ـمشکالت ـمردم ـنـشان داده است که رژـیم
ارـتـجاـعى و ـضد ـمردـمى والـیت ـفـقـیه ـمـصـمم اـست  ـتـمام تالش ـخود را ـبه کار گـیرد
ـتا ـنـهاد ـهاى واـقـعاً ـمردـمى ـنـتواـنـند نـقش ـفـعاـلى در ـتـعـیـین ـسرـنوـشت تـحوالت ـمیـهن ـما
ار آن ـته،  و در کـن ار سـال گذـش ان حـاکم، در چـه رـتـجـع اى ـم شـارـه د. ـف اء کـنـن اـیـف
داد که ازه ـن ى  اـج ان حکوـمـت اـنه اـصالح ـطـلـب ـب ـسـلـیم ـطـل ات گراـنه و ـت اـش ـعـملکرد ـمـم
ـشوراـهاى ـشـهر و روسـتا آن چـنان که ـمردم انـتـظار داشـتـند نـقش فـعال و ـتأـثـیر گذارى
ى، ـتـیـجه آنکه ـعـملکرد ـمـنـف د. ـن اـشـن ده داـشـته ـب ر ـعـه اى ـمـحـلى ـب اـست ـه در ـتـعـیـین ـسـی
ـمـماـشات گراـنه و ـتـسـلـیم ـطـلـباـنه ـمدـعـیان اـصالـحات ـموـجب دـلـسردى وـسـیع و ـمـهـمـتر
ول روز ـق ا ـبه اـم رداد 1376 ـت اـنى ـشد که از دوم ـخ ردم ـبه کـس ادى ـم از آن ـبى اـعـتـم
ـهاى گوـناگوـنى را  داده اـند و ـتاکـنون ـبه دـلیل تالش در راه حـفظ «ـنـظام» اـسـتـبدادى
و ـعدم تـمایل ـبراى عـبور از ـمرزهاى از پـیش تعـیین ـشده ارتـجاع در زمینه «ـخودى و
راى ردم ـب اى ـم ان ـه أـمـین آرـم اـسى در زـمـیـنه ـت د گاـمی اـس ـسـته اـن واـن ـت ودى» ـن ر ـخ ـغـی

دست یابى به حقوق و آزادى هاى پایمال شده و عدالت اجتماعى  بردارند.
ردم از ـبی وـجه ـبه ـتـجرـبه ـمـلـموس ـم ا ـت ـشان داد که ـب ا ـن وراـه ات ـش اـب ـتـجرـبه اـنـتـخ
ـثـمر ـبودن اـنـتـخاب ـمـماـشات گران ـبه کرـسی ـهای ـتـصـمـیم گـیری دوران ـتازه ـیی در
راـنی ـخود، در اوری، در ـسـخـن ور که رـفـیق ـخ ان ـط ده اـست، و ـهـم از ـش ا آـغ ـمـیـهن ـم
ان و ـب د از اـصالح ـطـل وـمـی ردم ـن اره کرد: «ـم زب، اـش أـسـیس ـح الگرد ـت ـصـتـمـین ـس ـش
ـمـنزـجر از ـجـناح ذوب در والـیت ـبه ـسوی دوران پس از اـصالـحات ـعـقـیم ـماـنده در
ات اـب ردم»، ـشـماره 624، 27 آذر 1380). ـتـجرـبه اـنـتـخ اـمه ـم ـحرکـتـند...» (ـبه ـنـقل از «ـن
اـندن ـمردم ـبه پای اً  از ـطرـیق کـش رد اـمر اـصالـحات ـصرـف ـشـب ان ـتـجرـبه پـی ا پاـی ـشوراـه
د ـسـتـن ـی ر ـن اـض د که دیگر ـح اـطـعـیت اـعالم کردـن ا ـق ردم ـب ود. ـم ای رأی ـب دوق ـه ـصـن
دـیـهی اـست که در ـصورت دـهای پـشت پرده. ـب اـشـند در زد و ـبـن زاری ـب ازیچه و اـب ـب
اداـمه وـضـعـیت کـنوـنی ـباـید ـشاـهد تکرار چـنـین تـجرـبـیاـتی از ـجـمـله اـنـتـخاـبات ـهـفـتـمـین

دوره مجلس شورا و  انتخابات آینده ریاست جمهوری بود.
رفقای گرامی!

ارـیـخی که اره ـبه امکان ـت در ـجـمع ـبـندی ـحوادث ـشش ـسال پـیش، در ـعـین اـش
در ـباـتالق ـمـماـشات ـطـلـبی و ـسازش ـسـقوط کرد، ذکر اـین ـمـسأـله ـنـیر ـضروری اـست
ـمی در دوم ـخـرداد ـمـاه 1376، ـتـخـاب ـخـاـت که آـغـاز روـنـد اـصالـحـات، پس از اـن
ـفـضای سـیاسی ـجدـیدی را پدید آورد. از مـختـصات این ـفضای ـجدـید سـیاسی ـسطح
تـحـسـین ـبرانگـیز آگاـهی ـسـیاـسی ـنـیروـهای اـجـتـماـعی، ـخـصوـصاً ـجواـنان و داـنشـجوـیان
پـیـشرو، گـسـترش ـخواـست و آـمادگی ـطـیف ـهای وـسـیع ـمردم ـبه پـیوـسـتن ـبه ـصـفوف
ـمـبارزه، و اوج گـیری ـمـبارزات زـحـمتکـشان ـبر ـضد ـسـیاـست ـهای ـضد ـمردـمی رژـیم
والـیت فـقـیه، ـسـیاـسی ـشدن ـمـطاـلـبات ـنـیروـهای اـجـتـماـعی، که در صـفوف داـنشـجوـیان
به ـسطوح ـباال ارتـقاء یاـفته است، و در مـیان طبقه کارگر و زحـمتکشان در ـحال اوج
ردـمی ـیی اـست، که در د ـجـنـبش ـم روـمـن ـی اط ـن د از ـجـمـله ـنـق ری اـست. اـین روـن گـی
ـصورت ـسازـمان ـیاـفتگی، اـین ـتوان را ـخواـهد داـشت ـتا ـبا غـلبه ـبر ـترـفـندـهای ارتـجاع

راه گشای تحوالت جدی آینده کشور باشد. 
اـمروز ـبا ـقاـطـعـیت ـمی ـتوان گـفت که ـتـجرـبه ـشش ـساـله دوـلت ـخاـتـمی، شکـست
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اال، اد ـبه اـصالح پذـیری رژـیم والـیت ـفـقـیه از ـب اـله و اـعـتـق ـنـظرـیه امکان اـسـتـح
سـاـیل از طـرـیق مـذاکرات پـشت پرده بـا ـصل ـم یـاـست ـحل و ـف شکـست ـس
ان در دادن آـن ردم و ـشرکت ـن ـسـتن ـم داـن اـست  ـمـحرم ـن ارـتـجاع، شکـست ـسـی
ود که در ظـرـیه ـب ر از ـهـمه شکـست اـین ـن وـشت شـان، و ـمـهم ـت ـیـین سـرـن ـتـع
اـنی ـخاـتـمی،  ـنـبوی و دیگر چارچوب رژـیم والـیت ـفـقـیه، آن ـطوری که زـم
رهـبران ـجبهه دوم ـخرداد اـبراز می کردـند، ـمی ـتوان به آزادی، ـجامعه ـمدنی
اـتـمی و ای ـخ دن ـتالش ـه اـن اـفت. ـعـقـیم ـم االر» دـست ـی ردم ـس و حکوـمت «ـم
ـست رکوبگراـنه و شکـسـتن ـبن ـب ای ـس اـست ـه دـیل ـسـی رای ـتـع ـهـمفکران او ـب
ـسـلح و ـنـیـمه زدوران ـم اریک اـندـیش و ـم اـنـحـصار ـحاکـمـیت ـتوـسط ـمـشـتی ـت
ـمـسـلح آـنان ـنـشان داد که ـنـمی ـتوان اـمـیدوار ـبود که ـمـسـتـبدان ـحاکم، ـبدون
رای دـست وده ای ـتن ـبه ـخواـست ـعـموـمی ـب اـفـته ـت ان ـی ازـم ارزه وـسـیع و ـس ـمـب

کشیدن از انحصار و استبداد بدهند.
همان ـطوری که بارها در روزنامه «نامه مردم»  آمده است حزب ما در سال
اى روـه وده اى و ـنـی ان دـهى ـجـنـبش ـت ازـم ر ـضرورت ـس ا تکـیه ـب ر ـب اى اـخـی ـه
اد ارزه در راه اـیـج وـشت ـجـنـبش  و ـمـب رـن وده اـست که، ـس اـعى ـمـعـتـقد ـب اـجـتـم
ا ـتالش رى ـب اپذـی اط گـسـست ـن ا ارـتـب ادـین در ـمـیـهن ـم ـنـی اـسى و ـب رات اـس ـتـغـیـی
داـلت وکراسـى  و ـع د ـبه آزادى و دـم ـتـق اسـى ـمـع اى ـسـی روـه ـی ـمه ـن واحـد ـه
ر کرد.  از اـین رو وـجه اـین اـم ـت ا را ـم د ـهـمه ـتالش ـه اـی ى دارد، و ـب اـع ـم اـجـت
روـهای ـمـعـتـقد ـبه اـسـتـقالل، ـصـلح، آزادی و ـتشکـیل ـجـبـهه واـحدی از ـهـمه ـنـی

عدالت اجتماعی یک ضرورت انکار ناپذیر در لحظه کنونی است.

حوادث منطقه و تأثیر آن بر تحوالت سیاسی میهن ما
رفقا!

اره آن، در ـبـخش ر درـب ا ـمـفـصل ـت ـطـقه، که ـم ۀ  ـمـن ای گذـشـت اه ـه ـتـحوالت ـم
ر رات ـمـهـمی ـب أـثـی ـشـست، ـت واـهـیم ـن اوت ـخ ان، ـبه ـقـض وادث ـجـه اـبی ـح ارزـی
رده دادـهای کـشور ـبه ـهـمراه داـشـته اـست. ـتـهاـجم گـسـت ـحوادث و روـند روـی
ریکا و وـسط آـم راق ـت اـمی ـع ـظ ال ـن ان و اـشـغ ـسـت اـن ـسم ـبه اـفـغ ـی اـل اـمی امپرـی ـظ ـن
اـسی و ای ـسـی روـه ـی وـجه ـن وادـثی اـست که ـت رـین ـح انگـلـیس از ـجـمـله ـمـهـمـت
اـجـتـماـعی کـشور را در ـماه ـهای اـخـیر به ـخود ـجـلب کرده اـست. ـحزب ـتوده
اـیران ـهـمراه ـبا افکار ـعـموـمی ـجـهان، اـحزاب کارگری و کـموـنـیـسـتی ـجـهان،
اـمی ـبه ـظ ورش ـن ا ـی ود را ـب اـلـفت ـخ اـطـعـیت ـمـخ ا ـق واه  ـب رـقی ـخ ای ـت روـه ـی و ـن
ـصل مــسـاـیل از ـطـرـیق ـمـذاکره در ـعـراق اـعالم کرد و ـخـواـهـان ـحل و ـف
چارچوب ـسازـمان ـمـلل ـشد. ـتالش آـمریکا ـبرای ـتـحـمـیل ـحاکـمـیت ـسـیاـسی،
اـقتـصادی و نـظاـمی ـخود ـبر مـنطقه ـبه معـنای آن ـبود که ـبررغم مـخاـلفت و راه
ان، ای ـمـخـتـلف ـجـه ورـه ان ـصـلح دوـست در کـش ـس ون اـن ـیـلـی ا ـم اـیی ده ـه پـیـم
ان ـمـلل ازـم ور ـس ـش ـن ـمـلـلی و ـم واـنـین ـبـین اـل ر پا گذاـشـتن ـق ا زـی وش ـب دوـلت ـب
ـمـتـحد ـبه ـخاک ـعراق ـحـمـله کرد و اـین کـشور را ـبه اـشـغال ـنـظاـمی ـخود در
سـایگی ـسی در ـهـم ـی ریکاـیی و انگـل از آـم زار سـرـب ا ـه آورد. ـحضـور صـدـه
ـمرزـهای اـیران و در ـمـنـطـقه ـخـلـیج ـفارس ـخـطر ـجدی ـبر ـضد ـحاکـمـیت ـمـلی
ـمیـهن ـماـست که ـباـید ـبا ـهوـشـیاری ـبا آن ـبرـخورد کرد. ـما در روزـناـمه ارگان
ا اـید ـت ار ـحـساس و ـخـطرـناک کـنوـنی ـب ـسـی ـنـیر اـشاره کردـیم که در ـشراـیط ـب
اـفع ـعـمده و اـصـلی کـشور و ـحـفظ اـسـتـقالل و رای ـمـصاـلح و ـمـن ـحد ـممکن ـب
ود. اوزی گرـفـته ـش روی ـمـتـج ر ـنـی اـنه از دـست ـه رگوـنه ـبـه اـمـیت ارـضی ـه ـتـم
د. راـیـطش ـعـمل کـن ات و ـش ا امکاـن اـسب ـب ـتـن ارـجی ـم اـست ـخ ور در ـسـی کـش
ـمشکالت و اـخـتالـفات دـیرـیـنه ـبا دوـلت آـمریکا  از ـطرـیق ـمذاکره ـعـلـنی ـحل
ال ـتـهـیه ـسالح ـهای اـمـحای اً اـعالم کـند که ـبه دـنـب ران رـسـم و ـفـصل ـشود،  اـی
ـجمـعی ـنـیـست و آـماده اـست ـتا ـبا ـسازـمان ـهای ـبـین اـلـملـلی واـبـسـته ـبه ـسازـمان

ملل متحد همکاری های الزم را در این زمینه انجام دهد. 
راـنی ای اـی روـه رـخی از ـنـی وـضع گـیری ـب نکـته ـمـهم دیگر در اـین زـمـیـنه ـم
ان از ـب ـطـنت ـطـل اـیت روـشن و ـعـلـنی ـسـل اـست. ـحـم اـلت ـه اـبل اـین دـخ در ـمـق
ـمداـخالت آـمریکا و ارـتـباط ـتنگاـتنگ اـین ـنـیروـها ـبا دـستگاه ـحاکمه آـمریکا

ی ـتـار آـت ـصـد شکل دـهی ـسـاـخ ـشـاگر ـتالش ـهـاـیی اـست که دوـلت ـبـوش ـبه ـق اـف
روز در ا اـم اـبـهی که ـم ـش ای ـم از کرده اـست. ـتالش ـه ران آـغ اـسی اـی اکـمـیت ـسـی ـح
ـعراق ـشاـهد آن ـهـسـتیم. ـبدیـهی است که اکـثرـیت ـقاـطع ـمردم ـمیـهن ـما مـخاـلف چنـین
ـمداخالـتی در اـمور داـخـلی اـیران ـهـسـتـند. کارـناـمه ـسـیاه حکوـمت پهـلوی، ـبرـباد دادن
ـثروت ـمـلی اـیران ـبرای ـنـیم ـقرن و ـتـحـمـیل ـحاکـمـیت دوـلت پـلـیـسی ـساواک و ـبه ـبـند
روز ـسران اـیی اـست که اـم اـست ـه اـبه ـهـمان ـسـی ـش کـشـیدن آزادی ـخواـهان ـهمگی ـم
رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنـیر دـنـبال ـمی کـنـند و ـنـیازی ـبه ـتـجرـبه ـمـجدد آـنـها ـنـیـست. ـمـقاـبـله ـبا

این سیاست ها وظیفه همه نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن ماست.

چشم انداز تحوالت ایران و پیشنهاد های ما
رفقا!

ـحوادث کـشور به ـسرـعت ـبه ـسـمت ـبـحران ـهـمه ـجاـنـبه و ـخـطرـناکی کـشـیده ـمی
ـیـروـهـای ـیـر ـبـر ـضـد ـن ـیع ـمـرـتـجـعـان ـحـاکم در ـمـاه ـهـای اـخ ـمالت وـس ـشـود. ـح
دگراـندـیش، و ـخـصوـصاٌ ـنـیروـهای رادیکال در ـصـفوف ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـنـشانگر
ازگرداـندن اوـضاع ـتـصـمـیم ـقـطـعی ارـتـجاع ـبرای ـفـیـصـله دادن ـبه روـند اـصالـحات و ـب
د اـب ان ارـتـجاع اگر چـنـین ـمـهـمی ـتـحـقق ـی رداد 1376 اـست. ـبه گـم ـبه پـیش از دوم ـخ
ا ـبـین را  ـحل و ـفـصل کـنـند و ا دوـلت ـبوش ـمـساـیل ـفی ـم ا ـسازش ـب واـنـند ـب ا ـمی ـت آـنـه
ا ـسازـند. در ـمـقاـبل اـین ـتـهاـجـمات ـجـبـهه دوم ـشراـیط را ـبرای اداـمه ـحـیات رژـیم ـمـهـی
خرداد در سردرگـمی و بی تصمیمی خطرناکی به سر می برد. ـطرح تاکتیک هایی
ـمه م ـه ن ـبـرگزاری رـفـراـنـدوم ـبـررـغ ـی مچـن ـمـعی و ـه ـتـعـفـای دـست ـج مچون اـس ـه
رـفـته اـست. ـمـسأـله «روزه را ـتر ـن ا ـبه اـمروز از ـمرـحـله ـشـعار ـف ـتـهدـیدات اـنـجام گرـفـته ـت
ده اـست اگر چه گاـمی اـست ـبه راء ـش ر ـمـطرح و اـج اـسی» که در ـهـفـته ـهای اـخـی ـسـی
ر أـثـیر ـقـطـعی ـب واـند ـت را گـیر و ـتوده ای ـنـیـست که ـبـت ـجـلو وـلی در ـمـجـموع ـحرکـتی ـف

روند حوادث بر جای گذارد.
ـسـئوال اـساـسی اـین اـست که در ـشراـیط کـنوـنی چگوـنه ـباـید ـبه اـسـتـقـبال ـحوادث
د اـست که در ا ـمـعـتـق اره کردـیم ـحزب ـم اال اـش ان ـطوری که در ـب ده رـفت؟ ـهـم آـیـن
وده ای ـسـتـقل ـت ان دـهی ـجـنـبش ـم ازـم وـجه ـس ا ـمـت ام ـتالش ـه د ـتـم اـی وـنی ـب راـیط کـن ـش
ـخارج از چارچوب ـهای ـحاکـمـیت و ـمرزـهای ارـتـجاـعی «ـخودی» و «ـغـیر ـخودی»
ـباـشد. ـبر اـین اـساس کـمـیـته ـمرکزی ـحزب پـیـشنـهادات ـمـشـخص زـیر را ـبرای ـبررـسی

رفقای شرکت کننده در پنجمین کنگره حزب ارائه می دهد:
ـتـقل کارگری، و ـتالش در راه تـشکـیل  ـشـورای ـنـدیکاـهـای مــس * اـیـجـاد ـس
ـمرکزی اـمور کارگران  ـبرای ـهـماـهنگ کردن ـمـبارزات ـصـنـفی و ـسـیاـسی کارگران

در سراسر کشور؛
ان ازـم ال ـس د در ـعـین ـح واـنـن وـیی، که ـبـت ـشـج ـسـتـقل داـن ای ـم ادـیه ـه اد اـتـح * اـیـج
ر اـی ارزات ـس ا ـمـب ان  ـب ارزه آـن د زدن ـمـب وـن ور در راه پـی وـیی کـش ـشـج دـهی ـجـنـبش داـن

نیروهای اجتماعی گام های عملی بردارند؛
ان ازـم وـسـعه ـس رـیق ـت ان از ـط ان دـهی ـجـنـبش زـن ازـم د ـتالش در راه ـس دـی ـش * ـت

های محلی و بسط آگاهی و روشنگری خصوصاً در بین زنان  زحمتکش ؛
ادـهای ـصـنـفی، اـجـتـماـعی- ـمـحـلی،  که ـمی * اـیـجاد، ـبـسط و گـسـترش دیگر ـنـه
ـتواـنـند نـقش ـموـثری در ـباال ـبردن ـعـنـصر آگاـهی و ـسازـمان ـیافتگی در ـمـیان ـنـیروـهای

اجتماعی ایفاء کنند؛
ـیـروـهـای ـمه ـن ـیـعی از ـه ـبـهه وـس ـمـلی در راه اـیـجـاد ـج ـتن گام ـهـای ـع * ـبـرداـش
اـسی اـمه ـسـی رـن ات چـنـین ـجـبـهه ـیی ـب داـفع آزادی. از ضـرورـی داد و ـم ـب ـمخـاـلف اـسـت
ـحداـقـلی اـست که ـباـید ـبـتواـند ـبـیانگر ـخواـست وـسـیع ـترـین ـقـشرـهای ـجاـمـعه ـما در راه
ـنه اـین اـست که ـی اشـد.  نکـته ـمـهم در اـین زـم مـاـعی ـب ـت ـتـحـقق آزادی و عـداـلت اـج
گردـهم آـمدن ـنـیروـها و شـخـصـیت ـهای ـسـیاـسی گوـناگون ـتنـها ـبا ـمذاکره چـند ـجاـنـبه
رات، و در ـظ رـقه گراـیی و ـتـحـمـیل ـن ز از ـف اـسی، اـنـعـطاف ـعـمل و پرـهـی ای ـسـی روـه ـنـی
وـفق ر اـست. ـتـجرـبه ـهای ـم اـبل ـبه ـنـظرات ـمـخاـلف، امکان پذـی رام ـمـتـق ـعـین ـحال اـحـت
ان ازـم ا و ـس رـیـق شکـیل کنگره ـمـلی آـف رـبه ـت ان داده اـست (از ـجـمـله ـتـج ـش ارـیـخی ـن ـت
ـین ال 1323) که چـن ران در ـس ـطـین و ـتجـرـبه ـجـبـهه آزادی در اـی ـس آزادی ـبـخش ـفـل
ـجـبـهه ـهاـیی آن ـهنگام ـموـفق ـبوده اـند که اـحزاب، ـسازـمان ـهای ـسـیاـسی و شـخـصـیت
ـهای اـجـتـماـعی ـبا حـفظ آرـمان ـها و ـعـقاـید ـخود و اـحـترام ـبه ـنـظرات دیگران ـتواـنـسـته
اـند ـحول اـساـسی ـترـین ـمـعـضالت و ـمـساـیل پـیش روی ـجـنـبش ـبه ـتواـفق ـبر ـسر یک

برنامه حداقل مبارزاتی برسند. 

شماره 8672   سه شنبه 5 آبان ماه 1382

ادامه گزارش کمیته مرکزی حزب ...

ادامه در صفحه 9



ـیع ـضـد ـبـهه وـس ـتـا آن زـمـان و ـبه ـمـوازات کوشـش ـبـرای تـشکـیل ـج
رـیق ای اـصـلی چـنـین ـجـبـهه ای را از ـط ـسـته ـه وان از پاـئـین ـه دادی ـمی ـت اـسـتـب
بـاط در ـمـحل هـای کار و یـا شـوـیق و هـداـیت تـوده هـا بـرای اـیجـاد ارـت ـت
ا ـغـیر ـعـلـنی» ـیه وـجود آورد و آن را ـبه سکوـنت، ـبه اشکال ـمـخـتـلف  «ـعـلـنی ـی

هسته های خلقی جبهه واحد ارتقا داد.
اـمه رـن وان ـب ورت ـتـحـقق چـنـین ـجـبـهه وـسـیـعی اـست که ـمی ـت ا در ـص ـنـه ـت
رـیزی در راه ـبرداـشـتن گام ـبـعدی را ـبررـسی کرد. ـطرح ـشـعارـهاـیی ـهمچون
ا اـسـتـعـفای ـجـمـعی ـبه ـقـصد ـبـسـیج افکار ـعـموـمی ـتـنـها ـبرگزاری رـفراـندوم و ـی
ا دـشواری روـبه رو کـند ـهنگاـمی ـمی ـتواـند ـموـثر ـباـشد و ارـتـجاع ـحاکم را ـب

که با پشتوانه مقاومت سازمان یافته نیروهای مردمی همراه باشد.
رفقای گرامی!

اـمروز ـبراى اـکـثرـیت ـنـیروـهاى اـجـتـماـعى و ـسـیاـسى ـمدافع آزادى روـشن
ر راـب اـفتگى، ـبدون ارـتـقاء ـکـیـفى ـجـنـبش در ـب ـشده اـست ـکه ـبدون ـسازـمان  ـی
رژـیم اـسـتـبدادى ـنـمى ـتوان روـند اصالـحات را از ـبن ـبـست کـنوـنی آن ـخارج
ى ردـم روز ـجـنـبش ـم رد. اـم ردـمی را ـبه پـیش ـب ارزه ـجـنـبش ـم ـب ر ـم کرد و اـم
د ـبه  آرمـان هـاى آزادى و ـن ـب د و  پاـی ـن روـم ـی رى رادـیکـال، ـن خـواهـان رـهـب
د. ى ـکـن ى ـم روز دوران  گذار را ـط ا اـم اـمـعه ـم ى اـست.  ـج اـع داـلت اـجـتـم ـع
ـشـکـیل ـیک ـحـکوـمت اـئـتالف ـمـلى  زـمـیـنه ا ـت وان ـب راـیـطى ـکه ـبـت  گذار  ـبه ـش
ا ـکرد.  اـمروز ـتـیغ اـسـتـبداد، ـنه ادـین و دـموـکراـتـیک را ـمـهـی ـهاى ـتـحوالت ـبـنـی
تنـها  ـنـیرو ـهاى دگراـندیش بـلکه بـخش وسیـعى از ـنیروـهاى ـمـلى -ـمذهـبى که
زـماـنى  ـموـتـلف  رـهـبران رژـیم ـبودـند را ـنـیز ـهدف ـقرار داده اـست و ـنـشانگر
ـمرزـهاى روـشن ـطـبـقاـتى ـمـبارزه در ـمـیـهن ـماـست. ـمـبارزه ـطـبـقاـتى ـیى ـکه در
ـیک ـسوى آن  اسـتـبداد ـحاکم، ـیعـنى ـنـمایـندگان ـبـخش ـکو چـکى از ـبزرگ 
وى دیگر آن راـتـیک،  و در ـس وروـک ورژوازى  ـب ارى و ـب اـیه داران ـتـج رـم ـس
ا ان  گرـفـته ـت ار گران و زـحـمـتـکـش اـعى از ـک رـهاى وـسـیع اـجـتـم ـش ـطـبـقات و ـق
ـخرده ـبورژوازی و بـخش ـهاـیى از ـسرـمایه دارى  ـمـلى ـکـشور ـقرار دارد. اـین
اـست ـماـهـیت ـطـبـقاـتى ـمـبارزه ـحاد ـکـنوـنى ـجاـمـعه،  و ـبر اـین اـساس اـست ـکه
ـبقـات و ورى، از ـط اـت ـت ـک ـبـهه واحـد ضـد دـی ـشـکـیل ـج ان ـت حـزب مـا ـهمچـن
ـقـشرـهاى ـنام ـبرده در ـباال  را یگاـنه  گزیـنه ـمطـمئن ـجـنـبش ـبراى  پـیش ـبرد اـمر
د ـکه اـمکـان ـتحـوالت ى ـمی داـن اـیی ـبه ـسـمـت و و راه  گـش اـصالحـات ـبه ـجـل

بنیادین،  پایدار و دموکراتیک را در میهن ما  پدید  مى آورد.

3. دگرگونی ها و حوادث جهانی در فاصله میان دو کنگره
رفقای عزیز!

ـحزب ـتوده ایران در ـتداوم اسـلوب مارکسـیستی- ـلنینـیستی ـخود در برـخورد
ررـسی و پژوـهش و اراـئه اور اـست که ـب ر اـین ـب ا واـقـعـیت هـای جـاـمـعه، ـب ـب
ـمی ـیـهن را ـن رـنج ـم ا ـتحـوالت ـبـغ ـطه ـب ـتـحـلـیل جـدی و راه کار ـعـمـلی در راـب
ان ـبه والت ـجـه دی دـقـیق   ـتـح اب یک ـجـمع ـبـن ـست در ـغـی اـی وان و ـنـمی ـب ـت
ا وان ـب ورد ـنـظر را ـنـمی ـت ان در دوره ـم د.  ـتـحـلـیل ـتـحوالت ـجـه اـن ان رـس اـم ـس
ـبررـسی ـبرـخی ـجواـنب کـلـیدی ـیورش ـنـظاـمی آـمریکا و انگـلـسـتان ـبه ـعراق و
اشغال این کـشور، در فروردین ـماه جاری، و عواـقب تعیین کنـنده آن، آغاز

نکرد.
رکزی ردم»، ارگان ـم اـمه ـم ره در «ـن ـش دد ـمـنـت ا ی ـمـتـع ا و ـتـحـلـیل ـه گزارش ـه
راـیـطی که ـبه ری و اوج ـش ای ـمـخـتـلف شکل گـی ران، ـجـنـبه ـه وده اـی ـحزب ـت
ـحـمـله ـبه ـعراق ـمـنـجر ـشد را ـمورد ـبررـسی ـقرار داده اـست.  آنچه که در اـین
تحـلیل ـمورد ـتوجه است ـعواـقب آن ـبرای روابط ـبین اـلمللی و ـموازـنه نـیروـها
اـلـفت آشکار ـبه راق که در ـمـخ اـمی ـبه ـع ـظ ا ـحـمـله ـن ان اـست.  ـب در ـسـطح ـجـه
وش ورج ـب ام گرـفت، دوـلت ـج ان ـمـلل ـمـتـحد اـنـج ازـم افکار ـبـین اـلـمـلـلی و ـس
ریکا االت ـمـتـحده آـم اـست ـخارـجی اـی اٌ ـجدـیدی را در ـسـی ـت ـعـمالٌ دوره کـیـفـی
ـای ـر پاـیه ـه نگی اـست که ـب ن ـج ـی ـاس اوـل ن ـجنگ در اـس ـاز کرد.  اـی آـغ
مـاـمی ا ـت اٌ ـب ـت ـی ده» سـازمـان داده شـد و مـاـه ازدارـن رـین «ـجنگ هـای ـب دکـت
االت ـمـتـحده ـتـفاوت دارد.  اـین ـجنگی اـمی گذـشـته اـی اـجراـجوـیی ـهای ـنـظ ـم

اـیل ـطوالـنی ـمدت راق ـبلکه ـتـحـقق ـتـم ر رژـیم» در ـع ا «ـتـغـیـی ود که ـهدف آن ـنه ـتـنـه ـب
ـطـقه ـن ـیع در ـسـراـسـر ـم ـط م ـهـای گوش ـبه ـفـرـمـان و ـم ـتـقـرار رژـی آـمـریکا ـبـرای اـس
اـسـتراتژیک ـخاورـمـیانه ـبود.  ـجورج ـبوش در سـخـنراـنی ـخود در «اـنـسـتیـتو ـموـسـسـسات
اـست گذاری و ور ـسـی اـفـظه کار در اـم اـتی  ـمـح اد ـتـحـقـیـق ریکا»، یک ـنـه اـقـتـصادی آـم
ـمدل ـسازی اقـتـصادی، اـهداف ـخود از جنگ را چنـین اعالم کرد: « یک ـعراق آزاد
اـتی ـنـشان دـهد.» او رای دگرگون کردن آن ـمـنـطـقه ـحـی واـند ـقدرت آزادی را ـب ـمی ـت
ر ز ـب ـی ـطـین و ـن ـس رای اـیجـاد دوـلت ـفـل زور ـب ـی اـل راق آزاد کاـت دـعی شـد که یک ـع ـم
ای اـین ورـه اع کـش زه کردن اوـض وکراـتـی رای دـم ان ـعرب ـب ای ـجـه انگـیـخـتن ـمـلت ـه

منطقه خواهد بود.   
گراـیش دگرگون ـسازی پروژه ـیی ـمـطرح و ـبـسـیار ـجذاب ـبرای ـجـناح «مـحاـفظه
راح ز ـمـتفکر و ـط ز  ـمـغ وـیـت واه اـست.  پل وـلـف وری ـخ د» در ـحزب ـجـمـه دـی کاران ـج
صـادی اـمی- اـقـت ـظ درت ـن اده از ـق ـتـف اد خـود ـبه اـس ـتـق ا اـع ار ـه اح، ـب رکزی اـین ـجـن ـم
اـسی ـجـهان را ـمـطرح کرده اـست. کاـلـین آـمریکا ـبرای ـتـغـیـیرات اـساـسی در ـنـقـشه ـسـی
اـلـفت ـمـتـحدان اروپاـیی ا ـجنگ ـعراق و ـمـخ ریکا، در راـبـطه ـب ارـجه آـم ر ـخ پاول، وزـی
آـمریکا ـبا اـین ـسـیاـست ـمدـعی ـشد که در ـصورت پـیروزی « ـمـسایل ـمی ـتواـنـند ـبـطور
ـمـشـخـصی ـتـغـیـیر کـنـند.  وـقـتی که ـموـفـقـیت ـقـطـعی ـشود و اـین ـتـهدـید ـبرـطرف ـشود و
ود و از آن واـهـیم ـب وـفق ـخ ا ـم د ... ـم رـن رار بگـی ری ـق ده ـبـهـت اـبل آـیـن راق در ـمـق ردم ـع ـم
ـموـفـقـیت ـفرـصت ـهای ـجدـیدی ـمـطرح ـخواـهد ـشد.» اـلـبـته شکی ـنـباـید داـشت که اـین
اـلی دوـلت اـجراـجوـیی ـهای ـجدـید اـحـتـم اره ـبه ـم ـفرـصت ـهای ـجدـید چـیزی ـجز اـش

آمریکا در سوریه و ایران و کوبا و کره شمالی نیست. 
ـهـنری کـیـسـیـنـجر، وزـیر ـخارـجه اـسـبق اـیاالت ـمـتـحده که از ـعـمده ـترـین ـطراـحان
ـسـیاـست ـخارـجی اـین کـشور در سه دهه اـخـیر ـبوده اـست در راـبطه ـبا ـجنگ اـخـیر ـمی
ـطه ریکا اـست، یک ـنـق ارـجی آـم اـست ـخ ده در ـسـی ـطـعی ـتـعـیـین کـنـن د: « اـین ـمـق گوـی
ار اـخـت ر ـس ال ـعراق ـب رات ـمـشـخـصی که ـحـمـله و اـشـغ اـئـید اـث ا ـت ارـیـخی.»  او ـب ـعـطف ـت
اـتو و اـتـحادـیه راتژیک و از ـجـمـله ـسازـمان ـمـلل، ـن ـهای ـبـین اـلـمـلـلی و اـتـحاد ـهای اـسـت
ال گذـشـته» را ای پاـیه ای 50 ـس رـضـیه ـه ر در ـف ـظ د ـن دـی زوم ـتـج اروپا داـشـته اـست، «ـل

خاطر نشان کرد. 
ان ـمـلل ـبه ازـم ار ـس راق، اـجـب ریکا ـبه ـع ات داـمـنه دار ـحـمـله آـم یکی از اوـلـین ـتـبـع
ـتـصویب ـقـطعـنامه ـیی در روز 26 اردیـبـهـشت ـماه  ـسال ـجاری (16 ـماه ـمه) ـبود که،  ـبا
ـتاـئـید ـنـقش مـقاـمات اـشـغالگر آـمریکاـیی و انگـلـیـسی، ـعمالٌ ـجواز ـتـبدیل ـعراق به یک
ان ـمـلل ـبه دو ازـم ور ـس ـش اـمه در ـنـقض کاـمل ـمـن ـن ـطـع ادر کرد.  اـین ـق ره را ـص ـسـتـعـم ـم
کـشور ـعـضو ـشورای اـمنـیت اـجازه ـمی دـهد که قلـمرو یک کـشور ـعـضو ـسازـمان ملل
را اشـغال کـنـند.  نـقش ـسازـمان مـلل در رابطه ـبا سـیاـست ـهای اـیاالت ـمتـحده در ـعراق
رل وازات کـنـت راق، ـبه ـم ود. یکی دیگر از ـتـبـعات اـشـغال ـع اٌ ـمـشورـتی ـخواـهد ـب ـصرـف
یکی از ـبزرگـترـین ذـخاـیر ـنـفـتی ـجـهان،  ـمـجاز کردن اـیاالت ـمـتـحده ـبه اـیـجاد پایگاه
ون ـبی اکـن ال 1958 ـت أـله ـیی که از ـس ـس ور اـست.  ـم اـمی در ـخاک اـین کـش ـظ ای ـن ـه
د ا ـمی ـش ور که از ـقـبل ادـع راق آن ـط ریکا ـبه ـع اـمی آـم ـظ وده اـست. ـحـمـله ـن اـبـقه ـب ـس
ـهیچ کمکی ـبه کاـهش ـترورـیـسم در ـمـنـطـقه نکرده اـست.  ـموج ـحـمالت ـترورـیـسـتی
أـله اـست. ـس ر اـین ـم اـهدی ـب اه  ـش راکش در اردـیـبـهـشت ـم ودی و ـم ان ـسـع ـسـت رـب در ـع
اـنه و ـموازـنه اـفزون ـبر اـین اـیاالت ـمـتـحده ـطرح  ـبرای ـتـغـیـیر ـنـظم ـموـجود در ـخاورـمـی
ـنـیرو ـها در اـین ـمـنـطـقه را ـعـلـناٌ ـبه ـجرـیان اـنداـخـته اـست.  اراـئه «ـنـقـشه راه»  ـبرای اـیـجاد
ـتـغـیـیرات پاـیه ـیی در ـترکـیب رـهـبری و ـسـیاـست ـهای ـنـیروـهای ـمـلی- ـمـیـهـنی ـفـلـسـطـین
ـبه ـمـنـظور ـتـضـمین مـنافع و ـخواـست ـهای دوـلت دـست راـسـتی اـفراـطی اـسراـئیل را ـباـید
ا در راق ـم ال ـع ای پس از اـشـغ ـته ـه اـبی کرد. در ـحـقـیـقت در ـهـف ا ارزـی در اـین راـسـت
اـفع دوـلت ـهای ـفـلـسـطـین ـهم ـشاـهد یک «ـتـغـیـیر رژـیم» ـبی ـسر و ـصدا  در راـسـتای ـمـن
رای ـسـطـین ـب واـست اـصـلی ـخـلق ـفـل ـشه راه» در واـقع ـخ وده اـیم.   «ـنـق ارون ـب وش وـش ـب
اـیـجاد یک کـشور ـمـسـتـقل ـفـلـسـطـیـنی را از ـمـحـتوا ـخاـلی ـمی کـند. روـند ـتدوـین  «ـنـقـشه
راه»، ـتـحـمـیل آن ـبه ـمـقاـمات دوـلت ـخودـمـخـتار ـفـلـسـطـیـنی و ـقـبول اـینکه دوـلت دـست
ـمه مـراـحل اـعمـال و اجـرای آن ـعـمالٌ  ـحق وتـو دارد، ـخـلق ـیل در ـه راـسـتی اسـراـئ
ـفـلـسـطـین و ـنـیروـهای ـمـبارز و ـترـقی ـخواه آن را در ـشراـیـطی دـشوار و ـخـطرـناک ـقرار

داده است. 
ـسنگ راق را ـهـم د که ـجنگ ـع ده ـسـعی کرده اـن االت ـمـتـح اـست گذاران اـی ـسـی
ی دوم در ـاـن ـریکا در دوره پس از ـجنگ ـجـه م آـم ـیــس ـاـل ـته امپرـی ـداـخالت گذـش ـم
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کـشورـهای ـمـخـتـلف ـجـلوه دـهـند و در اـین راـبـطه کاـنداـلـیس راـیس، ـمـشاور
امنیت ملی دولت بوش در رابطه با دکترین «جنگ های بازدارنده» مدعی
اـید گـفت اـین اـست که اـین ـمـقوـله اره ـب ـشد که « اوـلـین چـیزی که در اـین ـب
درکاران دوـلت اری از دـست اـن ـسـی ـجدـیدی ـنـیـست.»   ـجاـلب اـیـنـست که ـب
د. ردود ـمی ـشمـارـن س، را ـم داـلـیس راـی ریکا ـهم اـظهـارات خـاـنم کاـن آـم
طـاـلـعه ررـسی و ـم ا ـب ریکا سـال گذـشـته ـب اـتی کنگره» آـم ـیـق «سـروـیس ـتـحـق
ری ـتـیـجه گـی االت ـمـتـحده ـن ان پاـیه گذاری اـی اـمی از زـم ـظ ات ـن اـمی ـعـمـلـی ـتـم
کرد: «ـمدارک ـتاریـخی ـبر اـین دالـلت دارـند که اـیاالت ـمتـحده ـتاکـنون در
یک حمله نظامی «بازدارنده» بر ضد یک کشور دیگر درگیر نبوده است.»

ـحـتی چـهره ـیی ـماـنـند ـبرژـیـنسکی، ـمـشاور اـمـنـیت ـمـلی در دوـلت ـجـیـمی
کارـتر و ـطراح اـقداـمات ـبراـندازـنده ـبرـضد دوـلت دـموکراتیک اـفـغانـسـتان در
اوایل دـهه 80 ـمـیالدی، ـبا نگراـنی از ـنـتایج ـعـملکرد دوـلت ـبوش ـمی گوـید:
ازدارـنده درـبر دارـنده ـقـضاوت ـهای « ـخـطرآشکار اـین اـست که ـعـمـلـیات ـب
اـبه یک ـجاـنـبه اـست، ـمی ـتواـند واگـیر ـباـشد.  آـیا ـهـند ـمی ـتواـند آن را ـبه ـمـث
رد؟»  او ـمـعـتـقد اـست که اگر ان در ـنـظر بگـی ا پاکـسـت رـخورد ـب رای ـب دـلی ـب ـم
راوان در ات ـف دون ـتـلـف دت، و ـب اه ـم ادگی، و در کوـت ده ـبه ـس االت ـمـتـح اـی
ـجنگ ـبر ـضد  ـعراق ـموـفق ـشود « اـین ـمـحـتـمالٌ وـسوـسه ـهاـیی را ـبرای ـعـمل
واـهد کرد.» او اداـمه ـمی دـهد که «اگر ـجنگ ـبه اد ـخ اـطق دیگر اـیـج در ـمـن
واـجه ده ـم االروـن ارپیچ ـب ا یک ـم ا  ـب د، ـم اـم اـنـج ز ـبـی رور آـمـی رـمـسـتی ـغ یک ـس

خواهیم بود که می تواند خیلی مخرب باشد.»    

الف-بحران سرمایه داری جهانی
ارم رگزار شـده از کنگره چـه ای ـب وم ـه ـن دد  پـل ـتـع ای ـم ررـسی ـه در ـب
اـیه داری ـبه رـم ده ـس اـبـن ران اداـمه ـی واـنب ـمـخـتـلف ـبـح روز، ـج ا ـبه اـم ـحزب ـت
رار اـلـعه ـق ـط ورد ـم ان، ـم والت ـجـه ده ـبه ـتـح دی شکل دـهـن اـمل کـلـی اـبه ـع ـث ـم
اـیت ا، ـعـلت ـمـحوری شکل گـیرى وـضـعـیت ـبه ـغ اد ـم گرـفـته اـست.  ـبه اـعـتـق
رار داده ورد ـتـهدـید ـق اکى که ـهـمه ـعرـصه ـهاى زـندگى ـبـشرى را ـم رـن ـخـط
اـست، ـبـحران ـهـمه ـجاـنـبه و وـیرانگرى اـست که  گرـیـبان گـیر ـسرـماـیه دارى
اـنـبه  را که ـنه ا اـین ـبـحران ـهـمه ـج وده  اـست. ـم ر آن ـب ان اـخـی اـلـی ـجـهان در ـس
ـتـنـها ـحـیـطه اـقـتـصادى بلکه ـتـماـمی ـعرصه ـهای زـندگى اـنـساـنى رادر ـبرگرـفـته

است، ذاتی سیستم سرمایه داری می دانیم.
اـیه در اـشت سـرـم ـب ـظـیم اـن ای ـع وج ـه د ـم ا شـاـه در دو دـهه گذـشـته ـم
یـاس ـجهـاـنی بـوده اـیم.  در حـال حـاضـر، ـتعـداد انگـشت ـشمـاری از ـمـق
رل را ـمـلی ـعرـصه ـهای ـمـخـتـلف اـقـتـصاد ـجـهان را ـتـحت کـنـت ـشرکت ـهای ـف
دارـند.  آن ـها در ـهـمه ـجا اـسـتـثـمار را ـتـشدـید ـمی کـنـند و تـعداد کارگران را
د. رـن اال ـمی ـب داٌ ـب دـی ره دـهی کار را  ـش اـلی که ـبـه د در ـح کاـهش ـمی دـهـن

اضافه تولید به یک پدیده عمومی سرمایه داری تبدیل شده است.
ان را در د ـصـنـعـتی ـجـه ـی وـل ده  25درصـد ـت را ـمـلی ـعـم رکت ـف 200 ـش
ان د ـجـه وـلـی زار ـت ده اـب را ـمـلی ـبـخش ـعـم دادی کمپاـنی ـف د.  ـتـع رل دارـن کـنـت
ـسرـمایه داری را در اـخـتـیار گرـفته اـند و از آن ـتنـها ـبرای اـفزاـیش ـسود سـهام
زاـیش داـئـمی اـیه داری اـف اده ـمی کـنـند.  در ـحاـلی که ـسرـم داران ـشان اـسـتـف
ـبـهره دـهی کار را ـهدف اـساـسی ـخود اـعالم کرده اـست، ـبازار ـهای ـجدـید
ده ر اـین پدـی اپذـی اب ـن ـتـیـجه اـجـتـن دارد.  ـن ود ـن ده وـج د ـش وـلـی رای کاالی ـت ـب
ال ـهای 98- 1997 اـقـتـصادـهای ـشرق وـلـید اـست که در ـس اـفه ـت ـبـحران اـض
ر ای اـخـی ال ـه د و در ـس اـیی» را در ـهم پیچـی ای آـسـی رـه وم ـبه «ـبـب وـس ا ـم آـسـی

بنیان سرمایه داری جهانی را لرزانده است.  
در گذـشته اگرـهر دوره رکود اـقتـصادی و بـحران ـبا یک دوره رونق و
شکوـفاـئى ـنـسـبى ـهـمراه ـبود، در دو دـهه اـخـیر ـتـناوب و ـتـناـسب ـمـیان رکود
ان دن زـم ر ـش ى ـت والـن ان روـنق و ـط داوم زـم دن ـم ر ـش اه ـت ا کوـت و روـنق، ـب
رکود، از ـمـیان رـفته و بـحران اـقـتـصادی ـحاـلـتى ـمزـمن پـیدا کرده اـست. کـلـیه
ـشاـخص ـهاى اـقـتـصادى در کـشورـهاى ـسرـماـیه داری اـصـلی ـنـماـیشگر اـبـعاد

ـبـحران ـحاـضر ـهـسـتـند. پـیش ـبـیـنی ـهای ـخوش ـبـیـناـنه  ـنـظرـیه پردازان اـقـتـصادی ـسرـماـیه
ا ـسال اـیـسه ـب االـتر اـقـتـصادی در ـسال 2002 در ـمـق ا دورـنـمای رـشد ـب داری در راـبـطه ـب
ان در ام ـجـه ای ـسـه ازار ـه د و  ـب رو ـش ـیـجه ـیی ـمعکوس روـب ـت ا ـن ـقـبل از آن در ـعـمل ـب
زـمان کوـتاـهى ـبا 3200 ـمـیـلـیارد دالر  کاـهش ارزش روبه رو ـشد.  ـتوـجه ـبه اـظـهارات
کارـشـناـسان، دـست اـندرکاران و ـمـسـئوالن ـساـخـتار ـهای ـعـمده ـسرـماـیه دارى ـجـهاـنى

آموزنده است.
اه اـلی ـبـین اـلـمـلـلی، در ـبـهـمن ـم وـسـسه ـم ان ـم اد داـن رپرـست اـقـتـص ان روچ، ـس اـسـتـف
1381، اـظـهار داـشت که، اـقـتـصاد آـمریکا ـهمچون ـباـقی ـمـناـطق ـجـهان ـبا  ـمشکل روـبه
یکاری در اـین کشـور و در کشـورهـای ـعمـده سـرمـاـیه داری اروپا ـبه رو اـست و ـب
سرعت در ـحال افزایش است.  ـمیزان رشد اقـتصادى کشورـهای عمده ـسرمایه داری
اـنده و ـهیچ دورـنـمای اـقی ـم ا اروپا و ژاپن از دو درـصد پاـئـین ـتر ـب از آـمریکا گرـفـته ـت
ال گذـشـته اـلی که در دو ـس دارد.  در ـح ود ـن اـسی در آن وـج ر اـس رای ـتـغـیـی روـشـنی ـب
ـمـحاـفل ـسرـماـیه داری ـبرای ـبـیرون کـشـیدن اـقـتـصاد ـجـهاـنى از رکود ـهمچـنان چـشم ـبه
ر ـشدن ر وـخـیم ـت ده رـشد اـشارت ـب د، ـمـشـخـصه ـهای ـتـعـیـین کـنـن ودـن ریکا دوـخـته ـب آـم

اوضاع اقتصادی این کشور دارند.  
وـیه 2003 پاسکال کوـشه ارـیخ 24 ژاـن ردر ـت رگزارى روـیـت ر اـساس گزارش ـخـب ـب
پن، رـئـیس دوـلت ـفدراـسـیون ـسوـیس، در ـنـطق اـفـتـتاـحیه اش در اـجالس ـساـلـیاـنه ـسران
و سـیاست گذاران ـسرـمایه داری در «داووس»، ـسوئـیس،  ، اـظـهار داـشت که ـشرکت
کـنـندگان در اجالس ـهاى ـساالنه، ـتا چـندى پـیش کـمى ذوق زده و ـخودـسـتا ـبودـند و
چنین نتیـجه گیرى کرد «امروز ما ـنا امیدترو ـبى رونق تر شده ایم و ـبر این امر دالیل

زیادى وجود دارد.»
ان در دو دـهه ای ـجـه ازار ـه اـبع و ـب ـن ـبه و ـبی رـقـیب ـم اـن رل ـهـمه ـج ود کـنـت ا وـج ـب
ود ارـیخ ـخ ر ـت راـس ران ـس رـین ـبـح زرگـت ا ـب ده  ـب االت ـمـتـح ر اـی اـض ال ـح گذـشـته، در ـح
ارد دالر اـست، ـی ـیـل ر 20/000 ـم اـلغ ـب ارـجی) ـب دـهی آن ( داـخـلی و ـخ واـجه اـست.  ـب ـم
ـیـعـنی ـتـقرـیـباٌ دوـبراـبر ـتوـلـید ـناـخاـلص ـمـلی آن.  ـسـهام ـعمالٌ اـعـتـبار ـخود را از دـست ـمی

دهند و ارزش آن ها در بازار بورس  وال استریت در حال کاهش است.
یکی از ـنـشانه ـهای عـمده بـحران اقـتـصادی در اـیاالت متـحده و ـعـمدـتأ در ـسراـسر
اـقـتـصاد ـسرـمایه داری را ـمی ـتوان کاـهش ارزش دالر ، ـیـعـنی ـعـمده ـترـین واـحد پوـلی
ای 2001و2002 ، ال ـه ـسـبی دالر در ـس وـقـعـیت ـن ـست . ـم ـسـتم ، داـن ـی رن ـب ان در ـق ـجـه
ر خـزاـنه داری ده اـست . پل اوـنـیل ، وزـی ـضـعـیف گردـی ورو و ـین ژاپن ـت ـسـبت ـبه ـی ـن
آـمریکا ، ـقبل از اـستـعـفای ـخود ، در ـسال 2001 ، ـبرای حـفظ ارزش دالر ، ـمـیـلـیاردـها
ـشت مـاه جـاری ، ارزش بـرابـری دالر ـبـه ـمه اردـی ـی دالر ـبه بـازار تـزرـیق کرد . در ـن
ا ـیورو ( واـحد پوـلی ـجدـید اروپا ) ، ـباز ـهم ـتـقـلـیل پـیدا کرد و آـمریکا ، در ـمـقاـیـسه ـب
زاـیش 30 ا یک اـف ورو ـب ـته ـی د. در طـول یک سـال گذـش ورو) رـسـی ـبه 87 ـسـنت (ـی
درـصدی و دالر ـبا یک کاـهش 9 درـصدی ارزش ـمواجه ـبوده است . یکی از اصـلی
وق اـلعـاده سـرمـاـیه هـای خـارـجی در رـین دالـیل کاـهش ارزش دالر ، کاـهش ـف ـت
ایاالت متحده ، یعنی ، نوعی فرار سرمایه است . این پدیده محصول نرخ بهره بسیار
ـنازل در آـمریکا ، و ـهمچـنـین بـحران سـخـتی ـبوده اـست که ـبر ـصـناـیع آـمریکا ـمـسـتوـلی
اـست . ـنرخ ـبـهره ـساالـنه در اروپا 2/5 درـصد اـست ، در ـصورـتی که در آـمریکا اـین
اـنع از جـذب ـصف اـین رـقم ، ـیـعـنی 1/25 درصـد اـست و اـین خـود ـم ـیقـأ ـن رخ دـق ـن
ال ریکا در 42 ـس ره درآـم رخ پاـیـین ـبـه ود . ـن ریکا ـمی ـش اد آـم اـیه ـبه ـسوی اـقـتـص رـم ـس
گذـشـته ـبی ـساـبـقه  اـست .از ـطرـفی ـطراـحان اـقـتـصاد کالن آـمریکا ـمـعـتـقدـند که ـبرای
ـخارج ـشدن اقـتـصاد اـین کـشور از رکود ، به ـتـشویق مـصرف ـنـیاز اـست . و این ـنـیز در
گرو نرخ پاـیین بهره ـقرار دارد . و از طرف دیگر ـسرمایه خارـجی فقط به دنـبال سود
ـباال و اـمـنت اـست که به ـسوی اـقـتـصاد یک کـشور ـسرازـیر ـمی ـشود . ژوزف اـسـتـقـلـیز
، ـبرـنده ـجاـیزه ـنوـبل در اـقـتـصاد ، در راـبـطه ـبا دالـیل ـعدم ـجذاـبـیت ـبازار آـمریکا ـبرای
ام در اـین کـشور و ورشکـستگی گروه ـهای ازار ـسـه اـیه ـخارـجی ، ـبه ـتـضـعـیف ـب ـسرـم
ای ودـه وـسه ـس ا وـس اـیی که در دـهه 1990 ـمـیالدی ـب ـظـیم ، ـبه ویژه آـنـه صـادی ـع اـقـت
ا اـیـنـترـنت و ـفن آوری ـنوـین اـیـجاد و ـحـماـیت ـشده ـتـخـیـلی «اـقـتـصاد ـنوـین» در راـبـطه ـب
ـبودـند ، اـشاره ـمی کـند . ـسـقوط گروه ـهای اـقـتـصادی در چـند ـسال اـخـیر ، ـبه کاـهش
ده اـست . ر ـش ود ، ـمـنـج اـلغ ـمی ـش ون دالر ـب رـیـلـی دـین ـت ام که ـبه چـن د ارزش ـسـه دـی ـش
ـحـقیـقت اـین اـست که پول و ـسرـمایه در دوره ـهای ـبـحران ، در ـجـستـجوی  «اـمـنـیت» ،
رای اره کـنـیم که در ـطول ـسال 2002 ، چـین ـب اـجرت ـمی کـنـند . ـجاـلب اـست اـش ـمـه

اولین بار در تاریخ بیش از ایاالت متحده سرمایه گذاری مستقیم جلب کرد. 

شماره 10672   سه شنبه 5 آبان ماه 1382

ادامه گزارش کمیته مرکزی حزب ...

ادامه در صفحه 11



دی اـست ـبه آنچه اکـی از ـت ـسـتـیم ـب د ـه اـه ان ـش ا در اـقـتصـاد ـجـه آنچه ـم
اـیه داری رـم ـسـتم اـقـتصـادی ـس ر ـسـی اکم ـب ارـشی ـح ارکس آن را آـن کارل ـم
اـمـید. اـین آـموزـنده اـست که ـحـتی ـقدرـتـمـندـترـین کـشور ـسرـماـیه داری ـنـیز ـن

توان برخورد با بحران و مهار آن را ندارد.  
ـبوـجود آـمدن چـنـین وـضـعـیـتی و دالـیل پایه ای ـشراـیط و تـحوالت اـقـتـصادی
اـنی وان «ـجـه ر ـتـحت ـعـن اـیه آنچه در دو دـهه اـخـی اـید در ـس وـنی را ـب دوره کـن

شدن» سرمایه داری تعریف شده است، مورد بررسی قرار داد. 

ب-«جهانى شدن» نولیبرالی       
ى، ـبه ویژه ـفن ـن ـته، اـنـقالب ـعـلمـى و ـف رن گذـش اد ـق ـت از سـال هـاى دـهه ـهـف
ره ـشی ـبـه ردن کـیـفی و ـجـه اال ـب ات ـب وـجـب رات،  ـم اـب ات و ـمـخ آوری اـطالـع
ـتـلف ـنـاد ـمـخ ـیل ـهـا و اـس مچـنـان که درـتـحـل ورى کار را ـفـراـهم آورد، و ـه
ادى ـبه کنگره ـشـنـه اـمه پـی رـن رح ـب ر ( واز ـجـمـله ـط ای اـخـی ال ـه زـبی در ـس ـح
پـنـجم) ـیادآورى ـشده اـست، اـین اـمرـسـبب ـباال رـفـتن ـهنگـفت  اـضاـفه ارزش
ای اـصـلی اـیه در کشـورـه ى سـرـم اـشت ـنجـوـم ـب ـیـجه اـن ـت اده  و در ـن وق اـلـع ـف
تـرل عـده ـمـعـدود و ـتـى در کـن ـبـاـش ـین اـن ـته ـسـرمـاـیه داری شـد. چـن ـشـرـف پـی
ورش ود آورد که ـبه ـی دىرا ـبه وـج دـی اـیه داران وـضع ـج رـم ـمـحدودى از ـس

همه جانبه سرمایه در سطح جهان منجر شد.
اـشـته ان ـنـیـست که ـثروت ـهاى اـنـب اـیه چـن رـم روـشن اـست که ـسرـشت ـس
اـنه واـه ارف ـنیک ـخ ا ـبه ـمـص رد ـی رار گـی اـمـعه ـق ردم و ـج دـمت ـم ده در ـخ ـش
ـبرـسد ـبلکه ـمی ـباـید مـنـحـصراٌ  ـبراى کـسب ـسود بـیـشـتر و ـباز ـهم بـیـشـتر به کار
اـیه رـم ان ـس اـشت چـن ـب اـیه دارى  چـنـین اـست.  اـن رـم ـیـعت ـس ود. ـطـب ـته ـش گرـف
مـانـد. یـد ـب ـست ـمـق مـى تـواـن ـته ـن تـى دیگر در چارچوب هـاى گذـش نگـف ـه
رداـشـته واـنع از پـیش پا ـب ا وـم رزـه از و ـم ا ـب اـید شکـسـته وراه ـه ا ـب چارچوب ـه
اـید اـیه ـب رـم ر اـین اـست که ـس اـیه داری ـب رـم ـسـتم ـس ر ـمرکزی ـسـی ـمى ـشد.  اـم
ـنـوان ی اـست که ـتـحت ـع ـته ـبـاـشـد. و اـین آن پدـیـده ـی آزادی کاـمل داـش
ـنوـلـیـبراـلـیـسم تـعرـیف ـشده و  در ـسه دهه اـخـیر نـقـشی ـعـمده در شکل دـهی به
ـتـحوالت ـجـهان داـشته اـست.  ـجـهاـنی ـشدن در ـنـبود ـنوـلـیـبراـلـیـسم ـمـعـناـیی ـنـمی
ر رح زـی ـسم  ـبه ـش ـی راـل ـب ـی وـل دی ـن ای کـلـی ـشـخـصه ـه د. ـم اـش ـست داـشـته ـب واـن ـت

شناخته شده اند:
ود اـئی که امکان کـسب ـسود و ـس رـج اـیه ـبه ـه رـم ازع ـس ال ـبی ـمـن * اـنـتـق

بیشتر وجود داشته باشد؛
* رفت و آمد آزاد سرمایه از طریق برداشتن هر نوع مانع و سدى؛

* تـحـمیل ـمـقررات ـتـسـهـیل کـنـنده ـحرکت ـسرـماـیه و کاال از ـقـبـیل ـلـغو و
یا تعدیل تعرفه ها و مقررات گمرکى؛

* ـقاـنوـنى کردن و ـتـضمـین ـخروج اـصل و ـفرع ـسرـماـیه ـبدون ـهیچ گونه
قید و شرط؛

ان هـا و ـبـخش هـاـئی که در سـات، سـازـم وـس * ـخصـوصـى سـازى ـم
مالکیت عمومى هستند ؛

رای وط ـبه ـحق کارگران ـب رـب ررات ـم واـنـین و ـمـق ا ـحذف ـق دـیل ـی * ـتـع
راردادـهای ـجـمـعی، و ـحق اـعـتـصاب و  ـخدـمات ـسـتـقل، و ـق ان دـهی ـم ازـم ـس
اجـتـماـعى ازـقبیل ـبـیمه ـهاى درـماـنى، بـیمه ـبیکارىو نـظاـیر آن ( مثالً در اـیران
ـبا ـتـصوـیب ـقاـنون، نـخـست کارگاه ـهاـیى که داراى پنج کارگرـند و سپس ـبا
مصوبه یی دیگر کارگاه هاى با ده نفر کارگر را از شمول قانون کارخارج

ساختند)
ای اـقـتـصادی و از رـصه ـه اـمی ـع راـلی ـتـم ـیـب وـل ازى ـن وج ـخـصوـصى ـس ـم
ـجـمله ـبانک ـها، ـمـعادن و ـصـناـیع مـلی و کـلـیدی ـیی، ـنـظـیر ارـتـباـطات راه دور
اـیه دارى رـم زرگ ـس اى ـب ورـه ا و ازـجـمـله کـش ورـه رژی را در ـهـمه کـش و اـن
ادـیه اروپا در ای ـعضـو اـتـح ورـه ال پـیش  کـش رد. ـس ى گـی رـم ده را درـب ـعـم
ارـسـلون ـتـصـمـیم گرـفـتـند که ـبـخش ـهاى ـعـموـمى از ـقـبـیل پـست، کـنـفراـنس ـب
وزش و ى، از ـقـبـیل آـم اـع ات اـجـتـم دـم رق و گاز و ـخ ـتـلـفن، ـحـمل و ـنـقل، ـب
ر اـین ارت ـب د.  ـنـظ داـشت را ـبه ـبـخش ـخـصوـصى واگذار کـنـن پرورش و ـبـه

اى اـیه ـه رـم اـلـیت ـس ى پول اـست.   ـفـع ـمـلـل ـین اـل دوق ـب ى و ـصـن اـن انک ـجـه ا ـب ور ـب اـم
ـخارـجى در کـشورـهای ـمـخـتـلف و پـیروى از ـنـسـخه ـهای ـمـخرب  ـسازـمان ـهاى ـفوق
ده یکارى ـش ر و ـب زاـیش ـفـق ى، ورشکـستگى  و اـف راـب ذکر ـهـمه جـا ـسـبب خـاـنه ـخ اـل
ا اجـرای ـتـین اـست که ـب ورآرژاـن ارز آن، کـش ـشـخص و ـب وـنه کاـمال ـم ـم اـست. یک ـن
رای ـبـیش از یک دـهه در سـال 2001 در راـلی از سـال 1989 ـب ـب ـی و ـل اـمه هـای ـن رـن ـب
شرایطی قرار گرفت که اقتصاد آن به کلى ازهم پاشید و به معناى واقعى ورشکسته

شد.
حـقـیـقـتی که در ـطول ده ـسال گذـشـته ـبـیش از پـیش آشکار ـشده اـست اـین اـست
ى شـدن» اـن اـیه داری «ـجـه داحـان سـرـم ات پرسـر و صـدای ـم ـیـغ ـبـل ر ـخالف ـت که،  ـب
ا کمکی ـبه کـشورـهای در ـحال راـلـیـسم اـقـتـصادی ـنه ـتـنـه وـلـیـب اـیه دارى و ـتـسـلط ـن ـسرـم
اـلـیـسم نکرده ـستگی اـقـتـصادی ـخود ـبه امپرـی اـندگی و واـب ران ـعـقب ـم رای ـجـب رـشد، ـب
ده که ا  گردـی اـعث اـفزاـیش روزاـفزون وام ـهاى ـخارـجی آـنـه اـست، ـبلکه در واـقع  ـب
در اـبـتدای ـقرن ـجدـید ـبه ـبدهکاران اـبدى ـتـبدـیل ـشده اـند. ـتـعداد ـقاـبل ـتوجـهی از اـین
راى ى ـب د ـبلکه ـحـت ود را پرداـخت کـنـن اى ـخ د وام ـه ـسـتـن ـی ادر ـن ا ـق ـنـه ا ـنه ـت ور ـه کـش

پرداخت بهره ها، مجبور  به اخذ وام هاى تازه ترند. 
ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول، که کـشورـهای ـسرـمایه داری ـبرای کـنـترل جـهان ـماـلی
اـست اری  ـتصـدـیق کرد که ـسـی ال ـج اه ـس دـم د، در روز 28 اـسـفـن ودـن اد کرده ـب اـیـج
د.  کـنث داـشـته اـن اٌ کارآـیی ـن ـب اـل ال کرده اـست، ـغ ال گذـشـته دـنـب اـیی که در 60 ـس ـه
راـیط را اـله ـیی، ـش ـمـلـلی پول، در ـمـق دوق ـبـین اـل ـسـته ـصـن رـج اد دان ـب ـص ـت روکوف، اـق
ـبـیدار کـنـنده ـخواـند.  ـخود مـقاـمات ـصـندوق ـبـین اـلمـللی پول مـعـترـفـند که کـشور ـهاـیی
که پیـشنهادـهای صـندوق بـین المللی پول را دـنبال ـمی کنـند، «دچار سـقوط نرخ رـشد
و ـبـحران ـماـلی ـقاـبل ـتوـجه ـخواـهـند ـشد.» و ـبازار ارزی ـخارج از کـنـترل ـعـمالٌ اـثرات
وـسط راٌ ـت اـتی که اـخـی اـلـع ـط د.  یک گزارش ـم د ـمی کـن دـی ـش ای ـمـخـتـلف را ـت وکـه ـش
رـین ر ـت ـی شـر شـده اـست، فـاش کرده اـست که 47  کشـور از ـفـق ـت ـن سـازمـان ـمـلل ـم
انک ـمـلـلی پول و ـب دوق ـبـین اـل زان وام را از ـصـن رـین ـمـی االـت ان که ـب ای ـجـه ورـه کـش
جهانی دریافت کرده اند، امروز فقیرتر از زمانی اند که صندوق بین المللی پول در
وـبل و زه ـن ده جـاـی رـن ز، ـب ـت ـی ال پـیش ژوزف اـستگـل د.  دو ـس اـسـیس ـش سـال 1944 ـت
اـقـتـصاددان ـبرـجـسته ـبانک ـجـهاـنی ـبـطور ـعـلـنی ـسـیاـست ـهای ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول
را ـبه دـلـیل ـغـیر ـموـثر ـبودن ـمورد ـحـمـله ـقرار داد.  یک گزارش ـجدـید ـسازـمان ـمـلل،
اٌ ـبه اـنـتـقال آـسـیب ـمـنـتـشره در ـسال 2003،  ـمـتذکر ـمی ـشود که «ـهمگراـیی ـماـلی» ـغاـلـب
پذـیری ـفزاـیـنده » ـمـنـجر ـمی ـشود، زـیرا ـسرـماـیه ـخارـجی ـبه ـمـحض اـینکه ـبا ـمشکالت

جهان روبه رو می شود، سرمایه های خود را خارج می کند. » 
اـلـیـسم ـبه کـشورـهای در ـحال راـلی، که ـتوـسط امپرـی وـلـیـب ـعدم رـضاـیت از ـمدل ـن
ـتوسـعه تحـمیل ـشده است، در چـند ـسال اخـیر ـمنـجر به اـنتـخاب ـجایگزـین ـهای مـترقی
ده اـست. رز) ـش و گوـئـیـت وـسـی وال) و اکوادور (ـل رزـیل (ـل زوـئال (ـهوگو چاوز)، ـب در وـن
ان ـصـندوق ـبـین اـلـمـلـلی پول رـیه ـهای اـقـتـصاد داـن ـظ ا رد ـن ا ـب زـحـمتکـشان اـین کـشورـه
ـمـبـنی ـبر اـینکه ـهیچ ـجایگزـیـنی وـجود ـندارد، در راه ـباز ـسازی اـقـتـصادی کـشورـهای

خود می کوشند.
ات دـم زد و ـخ ا دـسـتـم ى که درآـنـه اـئ ورـه اـیه ـبه کـش رـم وم ـس از ـسوى دیگر، ـهـج
زون ـشمـار زاـیش روزاـف ى اـست، در ـعـین حـال ـسـبب اـف ـیـن ى در ـسـطح پاـئ مـاـع اـجـت
ان، وـنه در آـلـم وان ـنـم اـیه دارى ـمى ـشود.  ـبه ـعـن رـم ـبیکاران در کـشورـهاى ـبزرگ ـس
ـفـقط ـطى دی ـماه 1381( ژاـنوـیه 2003) ـتـعداد 380000 ـنـفر ـبه ـشـمار ـبیکاران اـفزوده
د ارت دیگر درـص د. ـبه ـعـب ر رـسـی ـست و ـسه ـنـف دوـبـی ـشـص ون و ـش ـیـلـی ارـم د و ـبه چـه ـش
یکاران در اـین کشـور  ـفـقط در عـرض یک مـاه از 10/1 درصـد ـبه 11/1 درصـد ـب
اـفزاـیش ـیاـفت. اـین اـمر ـتنـها ـمنـحـصر به آـلـمان ـنـیـست. در آـمریکا ـنرخ ـبیکارى در ـسه
ادی ـص ران اـقـت رات ـبـح اـبـقه ـیی داـشـته اـست.  اـث ـشی و کم ـس زاـیش ـجـه ر اـف ال اـخـی ـس
اری ادالت ـتـج وازـنه ـمـنـفی ـمـب ودـجه و ـم ر ـب اـبـقه کـس د ـبی ـس ریکا، رـش وـنی در آـم کـن
ال ود، در ـس ارد دالر ـب ر 158 ـمـیـلـی اـلغ ـب ال 2002 ـب ودـجه که در ـس اـست.  رـقم کـسر ـب
2003 بر اساس بودجه تصویب شده به 304 میلیارد دالر رسید و در سال 2004 رقم
ـباالـتری  ـبرای آن پـیش ـبـیـنى  ـمى ـشود. ـسرـماـیه گذارى در کـشورـهاى ـتوـسـعه ـنـیاـفـته
اـنـند آرژاـنـتـین و اـفتگى، ـم وـسـعه ـی االـئى از ـت ا ـسـطح ـب ادر کـشورـهاى دیگر ـحـتى ـب و ـی
ـبرزیل و اـحداث پاره ای ـموـسـسات ـتوـلـیدى در اـینـجا و آنـجا به ـتنـهاـیى ـنـمى ـتواـنـست
پاـسخگوى ـنـیازـمـندى ـهاى ـسرـماـیه ـعـظـیم اـنـباـشته ـشده ـباـشد. ـفـعاـلـیت ـسرـمایه ـماـلی در
ـبازارـهاى ـبورس ـبا ـسودـهاى ـباال و ـسریع ـهـمواره اـشتـهاى ـسرـماـیه دارى را  تـحریک
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ـمى کـند ـبه ویژه اگر ـتوـجه کـنـیم که ـنرخ ـسود در ـبـخش ـهاى ـصـنـعـتى پاـئـین
است. 

رفقا!
ـلـنـین در ـتوـضیـحات ـخود در ـباره  ـمشـخـصات امپرـیاـلـیـسم، از ـجمـله به در
اـلى اـیه ـم ا ـسرـماـیه ـصـنـعـتى، و ویژگی ـهای ـسرـم انکى ـب ـهم آـمـیـخـتن ـسرـماـیه ـب
اـشاره ـمى کـند. در ـمرـحله کـنوـنى، ـسرـماـیه دارى امپرـیاـلـیـسـتى، ـسـلطه ـسرـماـیه
ازى، اـلى ـبه ـسـفـته ـب اـیه ـم اـیه کاـمالً ـمـحرز ـشده اـست. ـسرـم ر کل ـسرـم اـلى  ـب ـم
د.  ـبه ویژه وـلـی ا ـبه ـت د اـست ـت ر ـعالـقه ـمـن ـشـت ـی ازى ـب ورس ـب وارى و ـب زول ـخ ـن
آنکه،  ـقابـلـیت تـحرک ـسرـماـیه در ـعرصه ـهاى ـفوق ـبـمراـتب ـبـیـشـتر از ـصـنـعت

وحتى بازرگانى است.
اـما ـسودـهاى کذاـئى در ـبازارـهاى ـبورس، ـسـفته ـبازى و ـنزول ـخوارى از
ا ـمی داـنـیم که ـتـنـها ـمـحل ـتوـلـید ـسود کارگاه ـهای اً ـمـین ـشود؟ ـم اـید ـت کـجا ـب
وـلـید کاال، ا ـت وـلـیدی و کارـخاـنه اـست، ـیـعـنى در ـمـحـیـطی که ـنـیروى کار، ـب ـت
ـنـعت و ـنـد.  ـهـر گوـنه ـسـودی (ـسـود ـسـرـمـاـیه، ـص ارزش اـضـاـفه ـمـى آـفـرـی
ـبازرگاـنى) در مـنـشاً و رـیشه از اـین اـضاـفه ارزش تـغذـیه می ـشوـند و اـین را نـیز
ـمی داـنـیم که ـنرخ اـضاـفه ارزش و در ـنـتـیـجه ـنرخ ـسود ـبا ـباال رـفـتن ـبـهره ورى
االـئی رخ ـهای ـب ان ـن ا چـن اـئى ـب واره ـمـیل ـبه کاـهش دارد. پس ـسودـه کار ـهـم
ـطـبـعاً داراى ـهیچ ـمـبـناى اـقـتـصادى ـنـیـست. ـنـتیـجه آن اـست که ، ـهـمان ـطور که
در ـباال اـشاره ـشد، ـشاـخص ـهای ـبازار ـهای ـسـهام ـجـهان،در زـمان کوـتاـهى به
ـته ـبه حـسـاب ـسهـام داران ـب ارد دالر ـسقـوط ـمی کنـد. اـل ـی ـیـل یـزان 3200 ـم ـم
دوـخـته اـیه دارى اـن رـم ام ـس ازار ـسـه وی» ـب رد در «کازـیـن د ـب ا دـی کوچکی که ـب
ـشـستگى ازـن ا ـصـندوق ـهاى ـب ودـند و ـی ازى گذاـشـته ـب ـهاى ـمـحـقر ـخود را ـبه ـب
ا ـخرـید ـسـهام، ـبه اـمـید ـسراب ـسودـهاى کارگران، کارـمـندان و ـمـعـلـمان که ـب
15 درـصدى دار و ـندار زـحـمتکـشان را ـناـبود کردـند و آـنـها را به ـخاک ـسـیاه

نشاندند. 
ـنـموـنه ـبارز ـشرکت سـفـته ـباز، کمپاـنی ـعـظـیم «اـنرون» اـست که ارـتـباـطات
ـبـسـیار ـنزدیک و کـلـیدی ـبا ـسـیاـست گذاران اـصـلی اـیاالت ـمـتـحده دارد و در
دـهه 1990 ـبه ـهـفـتـمـین ـموـسـسه آـمریکاـمـبدل ـشد و در ـسال 2001 ـبزرگـترـین
ارت ـس ده ـخ د. ـعـم اـنـی درن را ـبه ـثـبت رـس ارـیخ اـقـتصـاد ـم ورشکـستگى در ـت
اد در ـت دار کوچک اـف اـم زار ـسـه ـشـتصـد ـه رون» ـبه دوش ـه ورشکـستگی «اـن
ـحاـلی که ـمدـیران ـشرکت از پـیش ـسـهام ـخود را ـفروـخـته و ـبار ـخود را ـبـسـته

بودند.
اـیه داری اـست که در رـم ای ـس رکت ـه ده آن دـسـته از ـش اـیـن رون» ـنـم «اـن
ان را در اـهرگ ـهای اـقـتـصادی ـجـه راـلـیـسم اـقـتـصادی ـش وـلـیـب ـسـلط ـن ـشراـیط ـت
ـدون ـاز اـست که ـب ـته ـب ـاً  ـسـف ـرـف ـرون» یک ـشـرکت ـص ـد.  «اـن دـست دارـن
کوچکـترـین دـخاـلـتى در ـتوـلـید، ـفـقط از ـطرـیق دالـلى و واـسـطه گرى ـسـهـمی
اده وق اـلـع وذ ـف داـیش و ـنـف د. پـی اـحب ـمی کـن ـص اـفه ارزش را ـت ده  از اـض ـعـم
چـنـین ـموـسـسه ـهاـیی که ـبه ـنام «ـشرکت ـها ى ـبدون کارـخاـنه» ـمـعروف  ـشده

اند  از جمله پدیده های  «جهانى شدن» سرمایه دارى  است. 
اـفـته وـسـعه ـنـی اى ـت ا در کـشورـه اـیه دارى ـنه ـتـنـه رـم اـنى ـشدن ـس اـیج ـجـه ـنـت
ـبلکه در کـشورـهاى ـعـمده ـسرـماـیه دارى ـنـیز ـفاـجـعه ـهای اـنـساـنی و اـجـتـماـعی
اره اال اـش ى از آن را در ـب وـنه ـی ـم انکه ـن ال ـهم چـن زان اـشـتـغ ـی د. ـم رـیـن ى آـف ـم
ریکا و اروپا ـبه شـدت در حـال کاـهش اـست. ژاپن در ـعـمق کردـیم در آـم
رکود دـهـساـله ـخود دـست و پا ـمی زـند. در ـتـمام کـشورـهاى ـبزرگ ـسرـماـیه
ـسـتن اـلى، ورشکـستگى ـموـسـسات، ـب دارى روزى ـنـیـست که رـسواـئى ـهاى ـم
د. گراـیش روز نکـن ر ـب ا آن ـشـه زرگ در اـین و ـی اى ـب اـنه ـه اى کارـخ ـشـعـبه ـه
ا ـمـسـلط کاـهش ـخدـمات اـجـتـماـعى و در پاره ـیى ـموارد ـحذف کاـمل آن ـه
است. قدرت خرید کارگران کاهش ـمى یابد که یکی از نتایج  مستقیم آن

ادامه دور تسلسلی پائین آمدن سطح تولید، بیکارى جدید است.

پ-عواقب مخرب  سلطۀ نو لیبرالیسم

ای گروـهی اـنه ـه اـیه داری و رـس رـم ان ـس داـح ده ـم ـن ات کر کـن ـیـغ ـبـل ر ـخالف ـت ـب
ای روـه اـیه داری و ـمـعـجزات ـعـملکرد «ـنـی رـم واـهب ـس راـمون  ـم ان پـی رل آـن ـتـحت کـنـت
ان، در ا کـشور ـجـه ان، درده ـه ـس ا اـن اردـه رـبه ـمـشـخص ـمـیـلـی ازار آزاد»، ـتـج ازار» و «ـب ـب
آـفرـیـقا، آـسـیا و اروپای ـشرـقی، ـشواـهد ـنـیروـمـندی در ـعـقـیم ـبودن و ـماـهـیت  ـمـخرب
ادى و اى اـقـتـص ا در زـمـیـنه ـه ـنـه ـسم ـنه ـت ـی راـل ـیـب وـل ـسـلط ـن د.  ـت ـسـتم اراـئه ـمی دـه اـین ـسـی
ر زـمـیـنه ـهاى زـندگى اـی اـعث ـهرج و ـمرج  و ـبـحران ـشده اـست ـبلکه در ـس اـسى ـب ـسـی
ار اـجـعه ـب اـیج ـف رـخی ـنـت وـجه ـبه ـب د کرده اـست.  ـت ـشدـی ا را ـت ارى ـه اـهـنـج ز ـن اـنى ـنـی ـس اـن

تسلط نولیبرالیسم به شرح زیر آموزنده است:  
* ـتـخرـیب مـحـیط زـیـست:  ـتوـلـید ـسرـمایه داری ـبا آـلوده کردن زـمـین، ـمـنابع آـبی
ا ـعـمالٌ ودى ـجنگل ـه اـب ى و  ـن واد ـسـم ا و ـم ا ، گازـه اـنه ـه وا از ـفضـوالت کارـخ و ـه
اـنه و ـغـیر ـمـسـئوالـنه ـشراـیط ـخـطرـناکی را اـیـجاد کرده اـست.  ـبه کارگـیرى ـسودـجوـی
ـنـفتکش ـهاى از رده ـخارج ـشده ـبه ـتوـسط کمپاـنی ـهای ـسرـماـیه داری در ـسال ـهای
اخـیر و غرق شدن  این نـفتکش ها بخش وسیـعى از دریاها و سواحل را ـبا مشکالت
ا و» ـب اـنـت ـس وـن را ـمـلی ـهمچون «ـم واـجه کرده اـست. اـنـحـصارـهای ـف ـمـحـیـطی داـمـنه دار ـم
والـنه  از دـست ـسـئ ر ـم ادۀ ـغـی رـصه اـسـتـف اـنه در ـع وـی ود ـج رب و ـس ای ـمـخ اـست ـه ـسـی
ذاـیی، واد ـغ ر ژـنـتیک ـم اـیی، از ـجـمـله ـتـغـیـی ـمـی و ـشـی وژیک و ـبـی وـل و تکـن ای ـبـی آوردـه
واد ر ـم ا ـب اـیش اـین ـشرکت ـه د. آزـم ا ـخـطر روـبه رو کرده اـن ان را ـب ردم ـجـه ده ـم آـیـن
ان و در ذاـیی ـجـه واد ـغ ا ـهدف «ـثـبت» کردن کـلـیه ـم اٌ ـب دـت اگون که ـعـم ذاـیی گوـن ـغ
ـنـتـیجه کـنـترل ـتوـلـید و ـفروش آن ـصورت ـمی گـیرد، ـخـطری ـجدی ـبرای کـشورـهای
در ـحال رـشد ـمـحـسوب ـمی ـشود. اـفزون ـبر اـین آـمریکا در دوران رـیاـست ـجمـهوری
ـجورج ـبوش ـهمچـنان در راه ـمواـفـقت ـناـمه ـهای ـبـین اـلمـلـلی در ـعرـصه ـمـحـیط زـیـست
اـیه داری را ـحـفظ کـند. اـلی اـنـحـصاری ـهای ـسرـم اـفع ـم ا ـمـن راـشی ـمی کـند ـت ـمشکل ـت

امتناع دولت ایاالت متحده از امضاء قرار داد کیوتو یکی از این موارد است. 
* افزایش بیکاری و گسترش خصوصی سازی خدمات اجتماعی؛

* بـهره کـشی از کار کودکان:  به گواـهى ـسازـمان ـبـین اـلملـلى کار، یک چـهارم
کودکان ـجـهان از 5 ـتا 12 ـساـله، یـعـنى دوـیـست و پـنـجاه ـمیـلـیون کودک،  ـبه ویژه در
اـفـته، از ـلـحاظ اـقـتـصادى ـفـعال ـهـسـتـند. 5/3  ـمـیـلـیون کودک ـبه وـسـعه ـنـی کـشورـهاى ـت

کار شاق درمعادن اشتغال دارند؛
ص ـت ـیت که ـتـاکـنـون ـمـخ ـن ـنـى در ـسـراـسـر ـجـهـان: ـعـدم اـم ـتـرش ـنـا اـم * گـس
اى اـصـلی ورـه اـفـته اـست. در کـش وـمـیت ـی ر ـعـم ود در دو دـهه اـخـی ر ـب اى ـفـقـی ورـه کـش
سرمایه داری ـعدم امنیت یک معضل ـعمده شده است. ـسوء استفاده از مـعضل عدم
اـمـنـیت ـتوـسط ـنـیروـهای راـست اـفراـطی در ـغـیاب ـمـبارزه ـهـمه ـجاـنـبه ـبرای اـفـشاء رـیـشه
ـهای واقـعی این ـمـساـله، ـباعث رـشد آراء اـحزاب راست اـفراـطى و تـهدـید دـموکراسی

در برخی از کشور های اروپایی و از جمله فرانسه  شده است؛
* رـشد ـفـحـشا و از آن ـجـمـله ـفـحـشای کودکان:  در دـهه گذـشـته، ـسرـماـیه دارى
رده داری ـجدـید را ـبه شکل ار گذاـشـتن ـهرگوـنه ـمالـحـظۀ اـخالـقی ـب ا کـن ـسود ـجو، ـب
اـجـبار ـصد ـها ـهزار کودک و زن ـجوان ـبه ـترک ـموـطن ـخود و ـتن ـفروـشی،  رواج
داده اـست.  زـندگی رقت ـبار ده ـها ـهزار شـهروـند روسـیه، گرجـسـتان، آلـبانی و دیگر
کـشورـها در ـفاـحـشه ـخاـنه ـهای ـجـهان ـنـتـیجه اـین ـتـجارت اـنـسان اـست.  ـفـحـشا در ـسال
ـهای اخـیر به مـثابه یک تـجارت ـسودآور در کـنار و ـهـمراه ـبا قـمارـخانه ـها و ـقاچاق و

ترویج موادمخدر مورد توجه ویژه سرمایه داران بوده است؛
رسـى ـبه غـذا، شکل دـسـت دـنی ـهمچون ـم ـی رسـى ـبه آب آشـاـم شکل آب:  دـسـت * ـم
ان ـس ر اـن اپذـی دـشه ـن ـیه و ـخ وق اوـل زء ـحـق وزش و پرورش ـج داـشت، ـمسکن و آـم ـبـه
ز اء اـجدادى و ـهمگاـنى را ـنـی اـیه دارى آب، اـین ـمـیراث آـب اـنى ـشدن ـسرـم اـست. ـجـه
ا ـمواد زاـئد ا را ـب ـسـیر آـبـه ـبـصورت کاال درآورده اـست، ـعالوه ـبر آنکه 85 درـصد ـم
اـبع ـطـبـیـعى کارـخاـنه ـها و ـنـظاـیر آن آـلوده کرده اـست. درـیاچه ـهاى آب ـشـیرـین، ـمـن
ا ـخشک ـمی رـین ـبه ـتدرـیج از ـنـقـشه ـجـهان ـمـحو ـمی ـشوـند. آب رودـخاـنه ـه آب ـشـی
ـشود.  با چـنین آهنگى از ـتباـهی آبـها،  کره زمین به یک گـنداب ـتبدـیل خواـهد ـشد.
دن اـمـی ر از آب آـش اکـنـین کره زـمـین، یک ـنـف ر از ـس ار ـنـف ر چـه اـضر از ـه ال ـح در ـح
ـسان ـبه ارد اـن ـمـحروم اـست.  پـیش ـبـیـنى ـمى ـشود که در ـسال 2020 ـبـیش از ـسه ـمـیـلـی

منابع آب آشامیدنى دسترسى نداشته باشند.
ـخالـصه آنکه ـسرـماـیه دارى درشکل ـنوـلـیـبراـلی ـخود که ـهـمان ـنـمود امپرـیاـلـیـسم
در آـسـتانه ـقرن ـبـیـست ویکم ـمیالدی اـست، دیگر بـهیچوجه ـقادر ـنـیـست که از ـبـحران
واـند از ز ـنـمى ـت اـبد و ـنـی اـئى ـی اـیه دارى اـست رـه اـنـبه اى که ـهـمزاد ـسرـم ـهاى ـهـمه ـج
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اـیه دارى رـم اـیی که ارکان ـس ران ـه د، ـیـعـنی ـبـح ری کـن وگـی ا ـجـل د آـنـه دـی ـش ـت
جـهاـنى را ـبه ـلرزه آورده و ـتـضاد امپرـیاـلـیـسـتى را ـتـشدـید کرده اـست. ـبر ـبـسـتر
درک چـنـین ـبـحران ـهاـیى اـست که ـمى ـتوان اوـضاع کـنوـنى ـجـهان را و ـهم
سـیاست تجاوزکارانه آـمریکا و هم تشدـید تضاد بین کـشورهاى امپریالـیستى

را مورد بررسى قرار داد.

زاره وپدار در ـه ای ـت اـست کـشـتی ـه اـمى گرى و ـسـی ـظ ت- ـن
سوم 

افشای اـفتضاـحات گسترده کمپاـنی انرژی «انرون»، کمپاـنی حساـبرسی «
ـینگ»،  «کـیـووـست آـنـدرـسـون»، کمپاـنی ـهـای «ـتـایکو»،  «گـلـوـبـال کراـس
اد ان اـبـع ـی اـن ار ـجـه ـظ اـبل اـن راکس در ـمـق دکام»، زـی ون»، و  «ورـل یکاـسـی وـن کاـم
گـسـترده ـفـساد و ـبـحران ـعـمـیق ـساـخـتاری ـسرـماـیه داری را ـبه ـنـماـیش گذارد.
عملکرد مـخرب این ـبزرگـترـین کمپانی ـهای ـسرـمایه داری ـشاـهدی ـبر ظـهور
ر پاـیه رواـبط وـنی اـست که ـب اـن راـق وـنی و ـف اـن ای ـق اـفـی وـعی ـم و ـقدرت گـیری ـن
ا ـمـحاـفل ـقدرت و ـسـیاـست گذاران اـیاالت ـمـتـحده در ـتالش ـبرای گـسـترده ـب
رـسـناک وـجود ـبـین اـلـمـلـلی اـست. ـنـتـیـجه ـت ررات ـم واـنـین و ـمـق ـعوض کردن ـق
اکی، ـتـشدـید گراـیش ـهای ـنـظاـمی گری در ـسـیاـست، چـنـین وـضـعـیت ـخـطرـن
ـتـقوـیت گراـیش ـعـمل یک ـجاـنـبه ـتـهاـجـمی  و پـلـیـسی کردن ـحـیات ـجاـمـعه ـبه

منظور غلبه بر عواقب بس گسترده  بحران اقتصادی ایاالت متحده است. 
در ـباال ـتوـضـیح داده ـشد که، ـبـحران ـعـموـمى ـسرـماـیه دارى چگوـنه ـسرـمـنـشاً
ـبه وـجود آـمدن وـضع ـخـطرـناک کـنوـنى ـشده اـست، و ـهدف دوـلت ـبوش را
اـبه ـنـماـیـنده ـسـیاـسی اـنـحـصارـهای ـنـفـتی آـمریکا ـبرای ـتـسـلط ـبرـمـناـبع ـغـنی ـبه ـمـث
ا اـین ـمـطـلب رار داد.  اـم وـجه ـق اـنه و ـحوزۀ درـیای ـخزر ـمورد ـت ـنـفـتى ـخاورـمـی
ـنـمی ـباـیـست ـما را از اـین ـحـقـیـقت که دوـلت کـنوـنی اـیاالت ـمـتـحده در ـقاـلب
اط ـتنگ و ـب ز ارـت ـت وـی د، ریچارد پرل و پل وـلـف ـسـفـل د راـم اـل دیک چـنی، دوـن
اـسـتراتژیکی ـبا ـصـناـیع ـتـسـلیـحاـتى آـمریکا دارد، ـغاـفل ـبدارد.  ـسـیاـست دوـلت
ـبوش فـقط ـمـنافع کـنـسرـنـهاى ـنفـتى را در ـنـظر ـندارد بلکه ـهـماهنگ ـبا آن ـها به
ز ـعـمل اـتی ـنـی ـسـلـیـح اـفع اـنـحـصار ـهای ـغول پیکر ـت ای ـمـن ر در راـسـت ور پیگـی ـط
ان و ـسـت اـن دوار اـست که در اداـمه ـجنگ اـفـغ ده اـمـی ـتـح االت ـم کرده اـست. اـی
د دـی از ـج روع ـف راق و ـش ا ـع ـسم» ، ـجنگ ـب رورـی رـضد ـت ا ـمـحدود ـب «ـجنگ ـن
ـتـهدـیدات ـبرـضد ـسورـیه، اـیران و ـجمـهوری دـموکراـتیک ـخلق کره ـتـحرک
اـبد. ـبرـخی ـنـظرـیه پردازان اـقـتـصادی دوـلت اـیع ـتـسـلـیـحاـتى آـمریکا اداـمه ـی ـصـن
ال شـدن صـادی، ـفـع ـت د که در شـراـیط رکود اـق ـن ـسـت اد ـه ـتـق ر اـین اـع وش ـب ـب
د ـسـبب ـتحـرک در ـبـخش هـاى دیگر واـن ـیحـاـتی مـى ـت ـسـل کمپاـنی هـای ـت
اـقـتـصادى ـبـشود. و «اـین فـعال کردن» ـمـطـمـئـناٌ ـفـقط از ـطرـیق ـجنگ و گـسـترش

نظامی گری در جهان می تواند صورت بگیرد.  
زان 396 ود را ـبه ـمـی اـمی ـخ ـظ ودـجه ـن ال گذـشـته، ـب ده در ـس االت ـمـتـح اـی
ـزاـیـش داد. ـارد دالر در روز، اـف ـی ـل ـی ـیـش از یک ـم ی ـب ـن ـارد دالر، ـیـع ـی ـل ـی ـم
ـصاـحـبـنـظران اـقـتـصادی اـشاره ـمی کـنـند که ـجنگ و ـبه ویژه ـجنگ ـبا اـسـتـفاده
داـشـتن و اال نگـه رای ـب اال وـسـیـله ـیی ـمـخرب ـب وژی ـب وـل ا تکـن ات ـب ـسـلـیـح از ـت
رـین اـفـظه کار ـت اـیـندگان ـمـح اـبـنده اـست.  ـنـم ـحـفظ ـسـطح ـسودـهای کاـهش ـی
ـمـحاـفل ـسرـماـیه داری آـمریکا در تالش  ـبرای ـطوالـنی کردن کـنـترل ـخود ـبر
وده هـای زـحـمتکش وـجه ـت ـنحـرف کردن ـت ظـور ـم ـن ـتی و ـبه ـم دـستگاه دوـل
ـصاـحب رای  ـسـعی دارـند ـبا ـبـهاـنه ـجوـیی ـبرای ـجنگ ـهای کـشورگـشاـیاـنه و
ر را رـت اـمی ـب ـظ درت ـن ر ـق ای ـمـبـتـنی ـب ذاـهب راه ـحل ـه ا و ـم رـهنگ ـه اـبل ـف ـتـق
ری یک گراـیش ور و ـقدرت گـی ا ـظـه االت ـمـتـحده ـب ا در اـی د.  ـم اکم کـنـن ـح
ـبه ـبـر ـبـحـران م که راه ـغـل ـی ـت ـبی ارـتـجـاـعی روـبه رو هــس ـیـادگراـیـاـنه ـمـذـه ـن ـب
ر ور ـب رى اـین کـش رـت دار و ـب ریکا را در ـتـحـمـیل اـقـت ده آـم ادى ـفـلج کـنـن اـقـتـص
ـشـخـیص داده ود، ـت رـیـنه ـخ ان دـی اـن ر ـهم پـیـم ى ـب ان و از آـنـجـمـله ـحـت ام ـجـه ـتـم
اـست.  ـحادـثه 11 سپـتاـمـبر ـبـهـترـین ـبـهانه را ـبراى اـعـمال آشکار چـنـین ـسـیاـسـتى
ـنـدی در راس دوـلت آـمـریکا داد ـتـا ـبه ـبـهـاـنه شکل و ـهـدف ـم ـت ـبه گروه ـم
رگزـیـنـند که، از ـلـحاظ ـبى پردگى، ـفـقدان ـهر ا ـترورـیـسم راـهى را ـب ارزه ـب ـمـب

ا کـنون در ـجـهان ـبى ـساـبـقه ـبود. ـجنگ ـبر «ـضد ـترورـیـسم» ـعـمالٌ ـبرای ـنوع ـمـنـطق، ـت
ر در رـت ظـاـمی ـب وژی ـن وـل د از تکـن ـن ـسم دوـلـتی ـبهـره ـم رورـی دـهی ـت اـن وـجـیه سـازـم ـت
اـفـغاـنـسـتان، ـفـلـسـطـین، ـعراق و کـلـمـبـیا بکار گرـفـته ـشده اـست.  رـهـبران اـیاالت ـمـتـحده
از» و اد ـب وکراـسی»، «اـقـتـص اـهـیـمی از ـقـبـیل «دـم رـیف ـمـف از ـتـع ر ـبه ـب ای اـخـی ال ـه در ـس
«ـبازـسازی اقـتـصادی» پرداـخته اـند و در ـحاـلیکه از ـمزاـیای «دـموکراـتـیزه کردن» سـخن
ـتـخب ـن رای سـرنگون کردن دوـلت ـم ری در ـتالش ـب اپذـی طـور وـقـفه ـن د، ـب ـن ـمی گوـی
وگو چاوز اـست.  جـرم چاوز جـاری کردن آراء ری ـه زوـئال ـبه رـهـب ردـمی در وـن ـم
اـبع ـن زوـئال از ـم اـلی وـن یگارـشی ـم اه کردن دـست اـل ردم زـحـمتکش و ـسـعی درکوـت ـم
ـطـبیـعی و ـمـمانـعت از ـبـهره کـشی اـست. ـبرـخورد کـیـفـتاٌ ـجدـید اـیاالت ـمـتـحده در راـبطه
ـسـتی در ـی ـتن گراـیش هژمـوـن درت گرـف ر از ـق اـث ـت ز ـم ـی ـتحـدان اروپاـیی خـود  ـن ا ـم ـب

سیاستگذاری ایاالت متحده است.    

  ث- تشدید رقابت بین کشورهای امپریالیستی
رـقی، که وروی و اروپای ـش اد ـش ـسم در اـتـح ـی اـل وـسـی وط ـس در دوره پس از ـسـق
ـعامل وـحدت ـعمل جـهان ـسرـمایه داری ـبود، و  ـبر ـبسـتر بـحران هـمه ـجانبه و در ـحال
ا دـقـیق ـتر بگوـئـیم اـلـیـسـتى- ـی رـشد ـسرـماـیه دارى ـجـهاـنى، ـتـضاد ـبـین کـشورـهاى امپرـی
ـنـماـیـندگان اـنـحـصارات ـبزرگ ـسرـماـیه دارى- ـبه ـشدت ـخود را ـنـماـیان ـساـخت و ـهر

روز حادتر شدن است.   
اکـنون دیگر ـمشـخص ـشده اـست که ـهدف عـمده آـمریکا ایـجاد یک ـنـظم ـنوـین
اشـد. پل اـنش ـمی ـب مـاـن ان ـهم پـی ى ـبه زـی ـطـلق خـود ـحـت ـطه ـم ر ـسـل ازه زـی ى ـت ـجهـاـن
اـست ـحـمالت ار ـسـی ده و ـمـعـم االت ـمـتـح اع اـی وـنی وزارت دـف اون کـن ز، ـمـع ـت ووـی وـلـف
پـیش گـیرـنده، در ـسال 1992 ـمـطرح کرده ـبود: «اـیاالت ـمـتـحده ـبرای ـمدـیرـیت ـنـظم
ـجـهاـنی از ـقدرت ـبی رـقـیب ـخود اـسـتـفاده ـخواـهد کرد، ـحـتی اگر ـنـیاز ـباـشد ـبـصورت
ازدارـنده... اوـلـین ـهدف ـما اـیـنـست که از ـمـطرح ـشدن یک رـقـیب یکـجاـنـبه و ـبـطور ـب
ـجدـید ـمـماـنـعت کـنـیم.  اـین یک ـمالـحـظه ـغاـلب ـبوده و زـمـیـنه اـسـتراتژی دـفاع ـمـنـطـقه
رای اـبـعش  ـب ـطـقه ـیی که  ـمـن اـید کوـشش کـنـیم در ـمـن ا ـب ا را ـتشکـیل ـمی دـهد. ـم ای ـم
توـلید اـنرژی جـهان کافی اـست، ماـنع پیدا ـشدن ـهرگونه ـقدرت متـخاصم ـبشوـیم. این
ـمـناطق ـشاـمل اروپای ـغرـبی، ـشرق آـسـیا، ـقـلـمرو اـتـحاد ـشوروی ـساـبق و ـجـنوب ـغرـبی
ان ان دیگر روـسـیه، چـین، ـهـند و ـبه ـتـعـبـیری اـتـحادـیه اروپا دـشـمـن ا ـهـسـتـند.»  ـبه ـبـی آـسـی
رار ریکا ـق وی آـم ده از ـس ازدارـن ای ـب اـجم ـه ورد ـتـه د ـم واـنـن د که ـمی ـت ـسـتـن وه ـه اـلـق ـب
اـنی دوـلت ـخود راتژی ـجـه اره اـسـت ریکا در ـب رـند. ـبوش در گزارـشی ـبه کنگره آـم گـی
زرگ ای ـب درت ـه اـبت ـق دـیـمی رـق ای ـق د الگو ـه دـی وـجه ـتـج ا ـمـت واس ـم گـفت: «ـح
اـست.  چـندـین ـقدرت ـبزرگ ـبالـقوه در ـحال ـحاـضر در مـعرض گذار درونی ـهسـتـند.

مهمترین آن ها روسیه، هند و چین اند.»
اـلـیـسـتى ـبا دـستگاه دوـلـتى ـبوش ـنـخـسـتـین دـهن کـجى را ـبه ـساـیر کـشورـهاى امپرـی
رای زان گازـهای ـصـنـعـتی ـمـضر ـب رل ـمـی ا کـنـت و» در راـبـطه ـب وـت رارداد کـی ـعدم ـقـبول «ـق
زاـیش ـتـعرـفه ـهاى گـمرکى ـبر ـبرـخی ـفرآورده ا اـف ان ـساـخت و ـب اـی ـمـحـیط زـیـست ـنـم
اـیه رـخی از کـشورـهای ـسرـم رای ـب را ـمـسـجل ـساـخت.  ـب وـلـید ـشده در اروپا آـن ـهای ـت
اى روـه رار ـنـی ان، اـسـتـق ـسـت اـن ود که، ـلشکرکـشى ـبه اـفـغ داری اروپا اـین کاـمالٌ واـضح ـب
ـنـظاـمى آـمریکاـیی در کـشورـهاى آـسـیاى ـمرکزى، ـهدـفى ـجز دـست اـندازى و ـتـسـلط
ری داـشت. و اـین اـم ر ـن ـظ زر را در ـن اى ـخ ا و درـی ورـه اـبع ـنـفت و گاز اـین کـش ـن ر ـم ـب

نیست که سرمایه داری اروپا به سادگی به آن گردن بنهد.
ـبرـخی دوـلت ـهای ـقدرـتـمـند  اروپاـیی از ـهـمان ـفردای روز ـجنگ افـغاـنـسـتان، در
ا ا اـیاالت ـمـتـحده ـمـخاـلـفت ـخود را  ـب اواـخر ـسال 2001 ـبر پاـیه اـخـتالف ـمـناـفع ـخود ـب
ارز ى ـب د. ـتـجـل اـیش گذاردـن راق ـبه ـنـم د ـع ر ـض ریکا ـب اـمی آـم ـظ ریکات آشکار ـن ـتـح
ـسه - راـن اـلـفت آشکار ـمـحور ـف ـسـتی در ـمـخ اـلـی اـفع ـمـحور ـهای امپرـی اـبل ـمـن ـتـضاد و ـتـق
ا ـعراق ـنـمودار گردـید و اـنه آـمریکا در ـجرـیان ـجنگ ـب ا ـسـیاـست ـجنگ ـطـلـب آـلـمان ـب
ـسه در راـن ـسـتی را ـبه ـصدا درآورد. آـلـمان و ـف اـلـی اـقوس اوج گـیری ـتـضادـهای امپرـی ـن
اـبه وزـنه ـمـتـعادل کـنـنده ای زاـیـنده ای اـتـحادـیه اروپا را ـبه ـمـث ـسال ـهای اـخـیر ـبه ـطور ـف
در ـبراـبر ـنـقش آـمریکا در ـسازـمان ـمـلل و ـشورای اـمـنـیت ـمـطرح کرده اـند. دوـمـیـنیک
راـنـسه گـفت: « ـما ـمـعـتـقدـیم که یک ـجـهان چـند ـقـطـبی ـمورد وـیـلیپـین، وزـیر ـخارـجه ـف
ـنـیاز اـست، که در آن ـهیچ ـقدرت واـحدی ـبه ـتـنـهاـیی ـقادر ـبه ـتـضـمـین ـنـظم در ـجـهان
د شکل گرـفـتن اـه د ـمـیالدی ـش دـی ال ـج دای ـس راـیـطی و از اـبـت د.»  در چـنـین ـش اـش ـب ـن
ر ـظـی اـیی ـن ورـه اـیت کـش ا ـحـم ان، روـسـیه ـب ـم ـسه، آـل راـن اـلب ـف ـشـخص در ـق وری ـم ـمـح
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ود را اـفع ـخ ـسـتـیم که ـمـن رزـیل و مکزیک ـه وـبی، ـب ای ـجـن رـیـق ان، آـف دوـسـت ـهـن
ا در ورـه د.  اـین کـش اـبی ـنـمی کـن ریکا ارزـی ا آـم ان و ـهم ـجـهت ـب ـس اٌ ـهـم ـیـق دـق
ـجرـیان ـتدارک و ـتـحـمیل ـجنگ ـبر ـعراق ـمـخالـفت ـعـمـلی ـخود را ـبا دکـترـین

«جنگ بازدارنده»  بوش  به نمایش گذاردند.

ج- مبارزه بر ضد «جهانى شدن» سرمایه داری  و جنگ          
ون ا کـن ارم ـت ول دوره پس از کنگره چـه ا در ـط ده ـه رـین پدـی یکی از ـمـهم ـت
دن» اـست. اـنی ـش اـلف ـجنگ و «ـجـه وده ای ـمـخ درت ـجـنـبش ـت ور پر ـق ـظـه
ـین جـواـنه هـای ـمقـاوـمت تـوده ای در بـرابـر سـرمـاـیه دارى پس از ـت ـنخــس
اـلـیـسـتى اروپا، از یکدوره سکوت ـنـسـبى، ـبه دـنـبال ـفروپاـشى حکوـمت ـسوـسـی
اـتل» آشکار ى ـشدن در «ـسـی اـن دـجـه ا ـجـنـبش ـض ـنـیـمه دوم دـهه 90 ـمـیالدی  ـب
ى اـن د «ـجـه رى ـض راـس ر 1999، ـنـهـضت ـس واـمـب اـتل» در ـن ا ـجـنـبش «ـسـی د. ـب ـش
ال د وکارا پای گذاـشت. در 4 ـس رـحـله ای جـدـی اـیه دارى ـبه ـم رـم دن» ـس ـش
گذـشـته ـهیچ ـنـشـست ـسران کـشورـهای ـسرـماـیه داری جـهان و ـیا ـساـخـتار ـهای
بین المللی سیاست گذاری امپریالیستی نبوده است که هدف تظاهرات همه
ـجاـنـبه، پر ـسر و ـصدا و ـمـتـنوع   ـفـعاالن ـجـنـبش ـضد ـجـهاـنی ـشدن ـقرار نگرـفـته
ـباـشد.  وـسـعت چـنـین ـتـظاـهراـتی و ـشـعار ـها و ـطـیف ـنـیروـهای ـشرکت کـنـنده
در آن در ـجرـیان اـجالس کـشورـهای اـتـحادـیه اروپا در «گوـتـنـبرگ» ـسوـئد و
اـبـسـتان ـسال 1380 ( ـسه ـماه ـقـبل اـلـیا در ـت سپس در ـشـهر ـبـندری «ـجـنوا» در اـیـت
از ـحـمـله ـترورـیـسـتی 11 سپـتاـمـبر) آن چـنان ـبود که ـسران کـشورـهای ـسرـماـیه

داری و ارگان های امنیتی این کشورها را به وحشت انداخت.   
ا ـسازـمان دـهی ـنـخـسـتـین اـجالس اـجـتـماـعى ـجـهاـنى در «پورـتوالگره» ی ـب
ـبرزیل، در ـفورـیه ـسال 2000،  ـجـنـبش ـسراـسرى «ـضد ـجـهاـنى ـشدن» ـبا ـشـعار
وـمـین اـفت.  ـس ر اـست» شکل گرـفت و رـسـمـیت ـی اـیی دیگر امکان پذـی ـی «دـن
ا والگره ـب ورـیه2003(ـبـهـمن 1381) در پورـت ى در ـف اـن ى ـجـه اـع اـجالس اـجـتـم
ارزه ـبراى ـصـلح، ـبر ا  ـمـب اـتـخاذ ـسـیاـست ـها و ـشـعار ـهای ـجدـیدی در راـبـطه ـب
ـضد جنگ و ـبر ـضد ـجنگ اـفروز یـعـنى امپرـیالـیـسم آـمریکا، ابـعاد ـجدـیدی به
اـنی د ـجـه ای ـض ارزان ـجـنـبش ـه وف ـمـب د ـصـف وـن وـعی پـی ود گرـفت و ـبه ـن ـخ
شدن و صلح بود. در سال گذشته- پس از چندین سال که جنبش صلح در
ار دیگر وراـنس ـب ى اروپا، در ـفـل اـع ـم ود -  در اـجالس اـجـت روکش ـب حـال ـف
ـجنـبش ـضد ـجنگ و حفظ ـصلح در خط اول ـمـبارزات خلق ـها ـقرار گرفت.
اـمروز ـجـنـبش جـهاـنى ـصلح یکـبار دیگر اـعـتـبار ، ـتواـناـئى و گـسـتردگى ـفراوان

خود را باز مى یابد.
در اوـلـین ـسال ـهای ـقرن ـبـیـست و یکم ـشاـهد اـین ـبوده اـیم که ـمـبارزه ـبر
ده ارزه روزاـنه  درآـم ـب اـیه دارى ـبه صـورت یک ـم رـم دن ـس ى ـش اـن ضـد ـجـه
است. تـظاـهرات، اعتـصابها، راهپیـماـئى ها در اینـجا و آنـجا، از سوىطبـقات و
ان ـبـهداـشت ، ـفرـهنگ و ا کارکـن ـقـشرـهای ـمـخـتـلف از ـطـبـقه کارگر گرـفـته  ـت
اـندـهی و ـبرگزار ـمى آـموزش و ـساـیر ـبـخش ـهاى ـخدـمات اـجـتـماـعى، ـسازـم
ـشود. ـتـظاـهرات ـهـمزـمان و ـموـثر ده ـها ـمیـلـیون ـنـفر از ـمردم جـهان، در زـمـسـتان
ظـاـمی ـبه عـراق از سـوی آمـریکا و ـمـله ـن ـته، در ـمخـاـلـفت بـا ـح سـال گذـش
ـیل پاـیه ـهـای ـمـاـعی ـجهـاـنی ـبـود.  ـتـحـل ـت ش اـج ـنـب ـبـارزه ـج س، اوج ـم ـی انگـل
وان ا ـهدف ـت اـبی نکات ـقدرت و ـضـعف ـهای اـین ـجـنـبش ـب اـتی، و ارزـی ـطـبـق
رای ر ـب اپذـی ـطـیل ـن ـیـفه ـیی ـتـع دی دارد و وـظ ـی رکردن آن اـهـمـیت کـل د ـت ـن ـم
ان اط ـمـی اـتی دارد که ارـتـب اـله اـهـمـیت ـحـی ـس ـسـتی اـست.  اـین ـم وـنـی ـجـنـبش کـم
ـمـبارزه ـجوـیی کـنوـنی ـجـنـبش اـجـتـماـعی در کـشورـهای ـسرـماـیه داری پـیـشرـفـته
ـجـهان و  ـتاـثـیر ـمـسـتـقـیم ـتوازن ـجدـید ـنـیروـها در ـسـطح ـبـین اـلـملـلی در ـسـیاـست
اـیه داری را درک رـم ای ـس اـعی دوـلت ـه ادی و اـجـتـم ـص اـعی اـقـت ای ارـتـج ـه
کرد. در آـخرـین دهه ـقرن ـبـیسـتم سـقوط دولت ـهای ـسوسـیالـیسـتی در اروپای
رار اـعی ـق وـضع دـف ای آزادی ـبـخش ـمـلی و در ـم رـقی، ـتـضـعـیف ـجـنـبش ـه ـش
اـعی و ـم ای اـجـت دیکاـیی، ـعـمالٌ ـبه ـجـنـبش ـه ـمـلـلی ـسـن گرـفـتن ـجـنـبش ـبـین اـل
ـسازـمان ـهای غـیردوـلتی ـنـقش ـبرـجـسته ای در ـسازـمان دهی ـمـقاوـمت ـتوده ای
در مـقاـبل ـتـهاـجم ـنوـلـیـبراـلـیـسـتی داد.  در راـبـطه ـبا دـهه 90 ـمـیالدی اـین حـقیـقت

ا کـنار گذاـشـتن را ـباـید درـنـظر گرـفت که،  ـبـسـیاری از اـحزاب ـسوـسـیال دـموکرات ـب
ـحـماـیت ـخود از ـسـیـسـتم ـهای رـفاه اـجـتـماـعی که در ـسال ـهای پس از ـجنگ ـجـهاـنی
دوم ـعـمالٌ کشـورهـای اروپا را در ـمقـاـبل رشـد ـجـنـبش هـای اـنـقالـبی زـحـمتکشـان
اـیی ـبه اـست ـه راـلی اـتـخاذ کردـند.  چـنـین ـسـی وـلـیـب اـست ـهای ـن واکـسـیـنه ـمی کرد،  ـسـی
وـخامت وضع اـقـتـصادی زـحـمتکـشان، رـشد گراـیش ـهای اـفراطی راست و ـفاـشـیـسم و
ار و آشکار اـجـعه ـب اـیج ـف ـت ان در عکس اـلـعـمل ـبه ـن ردم ـجـه د.  ـم ر ـش نژادپرـسـتی ـمـنـج
دن اـنی ـش ـسـتی ـبه ـجـنـبش ضـد ـجـه ـی اـل اـنی» امپرـی وـین ـجـه ـظم ـن دن» و «ـن اـنی ـش «ـجـه
اـیـست اـنی ـشدن ـنـمی ـب وـسـتـند. ـتـحـسـین ـقدرت و وـسـعت ـصـفوف ـجـنـبش ـضد ـجـه پـی
ود. ـش ـشـخص اـین ـجـنـبش ـب ای ـم دودـیت ـه ـست از  ـمـح وـنـی زاب کـم اـنع درک اـح ـم

اشاره به برخی گرایش های عمده این جنبش اجتماعی آموزنده است:
* ـتـماـیل ـبه ـنـفی ـسـیاـست و ـعدم اـعـتـماد ـبه ـساـخـتار ـهای ـسـیاـسی ـنـظـیر پارـلـمان و

لذا بی تفاوتی به اهمیت بسیج رای زحمتکشان؛
* تمرکز کارزار ها عمدتاٌ بر روی یک موضوع واحد ؛

ار اـخـت زاب و ـس ری که، ـنـقش اـح اط گـی ات و ارـتـب اـط ـب *  اتکا ـبه شکـلی از ارـت
های سیاسی سنتی را فرعی و بی اهمیت می داند.   

ى ـشدن» اـن رورى اـست اـین که ـجـنـبش «ـضد ـجـه ادآوری آن ـض نکـته ـیى که ـی
ا در ارزات ـخـلق ـه ـب ا ـم اى ـتنگاـتنگ و ارگاـنیک الزم را ـب دـه وـن ـسـته  پـی واـن ـت وز ـن ـهـن
ارزان ـضد اورـیم که اـین وـظـیـفه ـهـمه ـمـب ر اـین ـب ا ـب ازد.  ـم رارـس رـق ان ـب کـشورـهاى ـجـه
ا اـبتکارات الزم را اـست ـت وـنـیـست ـه ویژه کـم ارزان راه ـصـلح و ـب دن و ـمـب ى ـش اـن ـجـه

براى چنین پیوندى بکار برند.
ـتحـداـنش ـبه ریکا و ـم ظـاـمی آـم ـمـله ـن ر و ـبه ویژه ـح ـب اـم در دوره پس از 11 سپـت
ـمـلـلی ان و اوضـاع ـبـین اـل وـمی ـجـه ان ـمـلل و افکار ـعـم ازـم وـجـهی ـبه ـس راق و ـبی ـت ـع
اذ یک ارزه در ـجـهت اـتـخ د که ـضرورت ـمـب ده اـن اـئل ـمـهـمی ـمـطرح ـش ـس ود  ـم وـج ـم
دستورکار استراتژیک جهانی و چپ را نه فقط  ممکن  بلکه ضروری می کند.  از
ار ـخـطرـناک ـسـیاـست ـهای دوـلت ـبوش و ـسـی ا ـجـهت گـیری ـب ـمـهـمـترـین اـین ـعاـمل ـه
دکـترـین ـنوـین آن اـست. اـین ـسـیاـست ـها ـتـضاد ـهای ـبـین امپرـیاـلـیـسـتی را در ـسطح ـبی
وـنی د کرده اـست.   دوـلت کـن دـی ـش اـنی دوم ـت اـبـقه ای در دوره پس از ـجنگ ـجـه ـس
اـیاالت ـمـتـحده کوـشش کرده اـست که از ـتراژدی 11 سپـتاـمـبر ـبه ـمـنـظور ـعاـمل شکل
ره وده اـست ـبـه وـجه اش ـب ورد ـت از ـم رـب ورکار ـبـین اـلـمـلـلی که از دـی ده یک دـسـت دـهـن
وی ورکار، از ـس اری کردن اـین دـسـت رای ـج وش ـب د.  کوـشش دوـلت ـب رداری کـن ـب
دیگر ـفـضای ـقاـبل ـتوـجـهی را ـبرای اـتـخاذ یک دـسـتورکار ـجایگزـین که ـمـحور ـهای
ـعـمده آن دـفاع از ـصـلح ـجـهاـنی، ـمـبارزه ـبرـضد ـنـظاـمی گری و اـسـتـعـمار، ـمـبارزه ـبرای
اـنه، ـمـبارزه ـبرـضد ـفـقر و ـعـقب ـماـندگی، ـمی ـحل ـعادالـنه و رـیـشه ای ـبـحران ـخاورـمـی
ـباـشـند ـفراـهم کرده اـست.  ـبرـناـمه ـمـبارزاـتی زـحـمتکـشان اـیران و ـنـیروـهای ـترـقی ـخواه

میهن ما نمی تواند در راستا و هماهنگی با این دستور کار نباشد.   
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ادامه گزارش کمیته مرکزی حزب ...

ادامه پیام های رسیده به پنجمین کنگره ...
اـلـمـلـلی ـبر ـمـبـنای ـتـجارت ـعادالـنۀ ـجـهاـنی، ـصـلح ـبـین اـلـمـلـلی، ـعدم دـخاـلت در اـمور
کـشورـها، ـحل ـمـساـلـمت آـمـیز ـمـناـقـشۀ ـبـین کـشورـها، دـموکراـتـیزه و دگرگوـنه کردن
ـسازـماـنـهای چـند ـجاـنـبه، ـتضـعیف ـشرکتـهای ـغول پیکر چـند مـلـیـتی، و ـتوجه ـبه ـمـنافع
ان در ـش اـی ور، در گـفتگوـه ریکا و اروپا از اـین اـم ز آـم ردم. پرـهـی ۀ ـم ای اوـلـی ازـه ـی و ـن
ـمـلی ش ـع مـاـی شــست اـخیـر سـازمـان ـتجـارت ـجهـاـنی در کنکون (مکزیک)، ـن ـن
ر راـس رـقی ـس روـهای ـمـت ای در ـحال رـشد و ـنـی ـشـهای ـعـظـیـمی اـست که کـشورـه چاـل
ا آـنـها روـیاروـیـند.  ـبـسـیج ـتوده ای ـفزاـیـندۀ ـضد ـجنگ و ـضد ـجـهاـنی ـشدن، ـجـهان ـب
ۀ ـمـلـلی ـطـبـق ـستگی ـبـین اـل ـمـب ـسـتی و در ـه ـی اـل ارزۀ ضـد امپرـی ـب ـنـقش ـمـهـمی در اـین ـم
ـشی ـمـهم در ان دارـیم که کنگرۀ حـزب ـشمـا ـنـق ـن ـی ـم د و اـط ـی ا اـم د.  ـم کارگر دارـن
ـبرـخورد ـبا ـهـمۀ اـین پرـسـشـهای ـمـهم دوران ـمـعاـصر ـخواـهد داـشت.ـما کـموـنـیـسـتـهای
رزدگان ان، ـیـعـنی زـحـمتکـشان و ـفـق ا ـمـتـحداـنـم راه و ـهمگام ـب وـبی، ـهـم رـیـقای ـجـن آـف
کـشورـمان، ـهـمـبـستگی ـخود را ـبا کنگرۀ ـشـما، ـحزب ـشـما، ـمردم اـیران و ـخاورـمـیاـنه
اـعالم ـمی کـنـیم و ـبرای ـهمگی بـهـترـین آرزوـها را دارـیم. در پاـیان ـبرای کنگره ـتان

آرزوی نهایت موفقیت را داریم.
بلید نزیمانده، دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی
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پیام پنجمین کنگره حزب توده ایران 

به توده های کار و زحمت، تولید کنندگان اصلی ثروت ملی، و مبارزان
خستگی ناپذیر راه آزادی و عدالت اجتماعی 

به پـیروزى ـقطـعى ـخود ـبـیانـجاـمد، درس ـبزرگى است ـکه ـباـید ـبا دـقت آن را به کار
گرـفت. ـبدـیـهى اـست ـکه اـین ـنـیروى ـعـظـیم ـبه ـهـمراـهى و ـمـشارـکت ـساـیر ـنـیروـهاى
د ارآـم د ـک واـن دون آن ـنـمى ـت از دارد ـب ـی ى، ـن اـس اى ـسـی اـمـین آزادی ـه اـسى و ـت ـسـی
اـئل ـس ا ـم ـطه ـب ارزات کارگران در راـب ر اـساس رـشد ـمـب ران، ـب وده اـی گردد. ـحزب ـت
اـقـتـصادی و ـصـنـفی در ـسال ـهای اـخـیر، و ـعـقب ـنـشـیـنی ـهای ـحـساب ـشده رژـیم در
ا ـمـسـئـله ـتشکـیل ـسـندیکا ـهای ـمـسـتـقل کارگری، که زـیر ـفـشار ـسازـمان ـبـین راـبـطه ـب
اـلـمـلـلی کار ـصورت گرـفت، ـبر اـین اـعـتـقاد اـست که زـحـمتکـشان کـشور ـمی ـتواـنـند
ـطح ش کارگری فـاـیق آمـده و ـس شکـیالـتی ـجـنـب بـود هـای ـت ر ـضـعف هـا و کـم ـب
ـسازـمان دـهی و ـهـمـبـستگی در ـصـفوف ـخود را ارتـقاء دـهـند.  ـحزب ـتوده اـیران در
ـسـتـقل ـخود، ـبه ان ـهای ـصـنـفی ـم ازـم راـسـتای اـین ـمـهم ـتشکل ـطـبـقه کارگر را در ـس
ـعـنوان اصـلی ـترـین وـظیـفه  ـنـیروـهای اـنقالـبی و ـمدافـعان واـقـعی ـمـنافع ـطبـقه کارگر و

طبیعتاٌ اعضاء و هواداران حزب توده ایران ارزیابی می کند.   
اور را ور،  اـین ـب ر پاـیه ـتـحـلـیل  اوضـاع کـش ران،  ـب وده اـی زب ـت پـنـجـمـین کنگره ـح
اـمـین ادـین در زـمـیـنه ـت رار داده اـست که ـتـحول ـبـنـی اـلـیت ـخود ـق راـهـنـمای ـعـمل و ـفـع
ان گوـنه ـکه در صـورت ـحـفظ رژـیم ى ـهـم اـع ـم ى-اـجـت اـس اى ـسـی دار آزادى ـه پاـی
ردم ودر راس آـنهـا وده هـاى ـم دون شـرـکت ـت ـمـکن اـست، ـب ر ـم ـیه ـغـی والـیت ـفـق

کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران نیز غیر ممکن است.
در اـین راـسـتا ـبراى ـکارگران، زـحـمـتـکـشان و حـقوق بگـیران اـیـجاد ـتـشـکل ـها و
ـسازـمان ـهاى ـصـنـفى ـمـسـتـقل ـخود ـضرورت ـفورى دارد،  ودرـست ـبه دـلـیل ـهـمـین
ضرورت است که آنان در ایجاد فضاى ـباز سیاسى و دمکراسى، ـبیش از هر طبقه
و قشر اجتماعی و نیروى دیگر سیاسى ذینفع اند، و حضور محوری و فعالشان در

جنبش آزادی خواهى ضرورى است. 
اب ـنـقش ـمحـوری کارگران، اد اـست که، در ـغـی ـتـق ر اـین اـع ا ـهمچـنـین ـب زب ـم ـح
ـنـتـیـجه ـتـحوالت ـسـیاـسی درـبر دارـنده ـتـغـیـیرات کـیـفی ـجدی ـنـخواـهد ـبود و ـهـماـنـند
روزى، چه در ـشـکـست، چه در ـجنگ، چه در ر چه در پـی رن اـخـی ـتـحوالت یک ـق
ــود ایـن ــى، چه در روـنق و چه در رـک ــراواـن ــى، چه در ـف ــط ـح ـصـلح، چه در ـق
ارى، ـبی ـم ـی ا، گرـسنگى و ـب ا، ـسـخـتی ـه اـنی ـه رـب رـین ـق ـشـت ـی د ـکه ـب زـحـمتکشـان اـن
ـخانـماـنى، نااـمنى و ـعدم ـتامـین اجتـماـعى را تحمل ـمی کنـند و حـکام رـیز و درشت،
و ـتازه ـبه دوران رـسـیده ـها و «آـقازاده ـها» ـهـسـتـند که ـبا ـبـهره ـجوـیی از اـین وـضع و
ـساـنه ای ـخود اد آورده و اـف ار ـتوده ـهای زـحـمت، ـبر ـثروت ـهای ـب ـحال ـمـصـبـیت ـب

باز هم  می افزایند. 
ـتـجربه تـحـمـیل حکوـمت روـحاـنـیان ـقـشری، ـمرـتـجع و ـتاریک اـندـیش ـبه ـجامـعه
در دـنـبال اـنـقالب ـبـهـمن ـبـسـیار گران ـقـیـمت ـبدـست آـمد، و ـبن ـبـست ـناگزـیر اـصالح
ـطـلـبان ـحـکوـمـتى ـبراى ـبزک ـکردن ـجـمـهورى ـسـتم، رـنج وـغارت ـنـیز ـبه آن ـتـجرـبه

افزوده شده است.

کارگران و زحمتکشان میهن!
ـجـناح ـهای رژیم والـیت فقیه، ـبا وـجود ـبرخی اخـتالف نـظرـها، ـهـمان گونه که
راـیط د، در ـحـمـله ـبه ـحـقوق و ـش ارـن ان و ـهـمـک ام» ـهم زـب ـظ رای ـحـفظ «ـن در ـتالش ـب
ر اـین واـضع ـمـشـترکی اـتـخاذ کرده اـند. درـست ـب ز ـم کار و زـندگی زـحـمـتـکـشان ـنـی

رـین درود ران، گرم ـت وده اـی ـشرکت کـنـندگان پـنـجـمـین کنگره ـحزب ـت
ـهای رزمـجوـیانه ـخود را ـبه ـشـما زـحـمتکـشان و ـتوـلـید کـنـندگان اصـلی ـثروت
ـمـلی، که دـلـیراـنه، و در ـشراـیط ـسـخت و دـشوار اـقـتـصادی و اـجـتـماـعی ـحاکم،
ـبه ـمـبارزه در راه دـموکراـسی و ـعداـلت اـجـتـماـعی اداـمه ـمی دـهـید، ـتـقدـیم ـمی
ر ـشی را از ـس ـن اـسی و پر ـت ـس ات ـح ر ـلـحـظ ای اـخـی اه ـه ا در ـم ـیـهن ـم د.  ـم کـن
ور ـبه اـعی در کـش ـم اـسی، اـقـتصـادی- اـجـت ده اـست.  اداـمه ـبحـران ـسـی گذراـن
دلـیل سـیاـست ـهای ـفاجعه ـبار رژـیم والیت فـقیه از یک ـسو و ـتبـعات سـیاست
رـقی رـبی و ـش ای ـغ رز ـه ـطـقه و در ـم ـن ـسم در ـم ـی اـل اـنه امپرـی وـی راـج اـج ای ـم ـه
ده ر و آـیـن ـسـی اد کرده اـست.  ـم اکی را اـیـج رـن راـیط ویژه و ـخـط ان،  ـش ـمـیـهـنـم
اه ـمدت و دراز اـفع کوـت ور و ـبه ـتـبع آن ـمـن اـسی و اـسـتـقالل کـش ـتـحوالت ـسـی
اـسی - ای ـسـی روـه وـلـیت ـهـمه ـنـی ـسـئ ردم زـحـمتکش ـمـیـهن اـحـساس ـم ـمدت ـم

اجتماعی کشور را طلب می کند.  
اـسی ـطـبـقه کارگر و دیگر ارزات ـصـنـفی- ـسـی ری ـمـب اداـمه و وـسـعت گـی
وه ـجـنـبش اـلـق ات ـب اـیشگر امکاـن ر، ـنـم ال اـخـی ان ـمـیـهن، در ـشش ـس زـحـمتکـش
اکم از ان ـح رـتـجـع ار زدن ـم ردـمی، و کـن ر ـجـنـبش ـم رد اـم ـشـب کارگری در پـی
مـاـعی کشـور اـست. ـت صـادی و اـج ـت یـاـسی- اـق نـده ـس ـین کـن ـی اهـرم هـای ـتـع
اـست سـرکوب ا وجـود اداـمه ـسـی د که، ـب شـان داده اـن زـحـمتکشـان کشـور ـن
اظ ات آن ـبه ـلـح اـعی ـضد ـمـلی و ـتـبـع ادی- اـجـتـم ای اـقـتـص اـمه ـه رـن گراـنه و ـب
ا ـهـشـیاری و رـشد ـبی ـساـبـقه ـبیکاری و ـتـشدـید ـفـقر و ـمـحروـمـیت، ـقادرـند ـتا ـب

درک روشن طبقاتی به مبارزه هدفمند خود ادامه دهند.    
ـبـقه ارـیـخی ـط ـتقـاد ـبه رسـاـلت ـت ا اـع ران، ـب وده اـی کنگره پـنـجم حـزب ـت
ـیل مــشـخص ـتـحـوالت، و ـتـحـدان آن، و ـبـر پاـیه ـتـحـل ـیـهن ـمـا و ـم کارگر ـم
ـهمچـنـین ـموازـنه ـعـیـنی ـنـیروـها در ـمـیـهن-  ـضرورت ـشرکت ـموـثر و ـمـحوری
ـطـبـقه کارگر و زـحـمتکـشان کـشور در ـتـحوالت ـسـیاـسی را ـبه ـعـنوان ـتـنـها راه

بیرون بردن جامعه از بن بست خطرناک کنونی تشخیص داده است.
اـنه ـتـجرـبه ـتـحوالت یک ـقرن اـخـیر در کـشورـمان ـموـید ـبررـسی ـبی ـطرـف
ش هـای مـردـمی و یـزان پیـروزی و یـا شکـست ـجـنـب ظـر اـست که، ـم اـین ـن
ـاـمل ـشـرکت کارگران و ی ـبه ـع ـدـن ـداـنــش ـورـج ـرار ـتـحـوالت ـبه ـط ـم ـت اـس
اـسی ـطـبـقه ای ـسـی روـه ـی ان و ـحضـور ـن ان دـهی آـن ازـم ان، درـجه ـس زـحـمتکـش
ارزات ـب شـان ـم ات درـخ ـی ـته اـست.  ـتجـرـب ـستگی داـش کارگر در ـتحـوالت ـب
زـحـمتکـشان در ـمـبارزه ـبرای ـمـلی کردن ـصـنـعت ـنـفت در ـسال ـهای1320،  و
اـسی آن، از رـحـله ـسـی روزی اـنـقالب ـبـهـمن 1357 در ـم دارک و پـی راـحل ـت ـم

جمله نمونه های روشن توان نیروی طبقه کارگر میهن ماست.
ر ـطـبـقه ده وپیگـی زی ـش اـمه رـی رـن د، ـب ـمـن دـف ارزه ـه ـب ران ـم وده اـی زب ـت ـح
دـهی اـن ازـم ده اـنـقالب و از ـجـمـله  ـس ـن ـیـین کـن اـیی و ـتـع رـحـله ـنـه کارگر در ـم
ارـیخ اـعـتـصاب ـسراـسری را ـعاـمل ـعـمده در ـفروپاـشی رژـیم ـشاه ـمی داـند.  ـت
راـحل اـنـقالب ـسـته کارگران در ـهـمه ـم رـج دی و ـب ران ـنـقش کـلـی اصـر اـی ـمـع
راـحل ا و در ـم ان ـه رـسـت ران و ـشـه وـنی در ـتـه اـهرات ـمـیـلـی ـبـهـمن و از ـجـمـله ـتـظ
روپاـشی رژـیم ا گزمگان رژـیم در ـلـحـظه ـف اـنی ـب اـب ارزات ـخـی ـب اـیی در ـم ـتـه اـن
ـسـلـطـنـتی را ـثـبت کرده اـست. ـتـجرـبه ارزـنده پـیروزى اـنـقالب ـبـهـمن ـکه ـبدون
دان ارـمـن ارگران و زـحـمـتـکـشان و ـک راـسرى ـک ات ـس دـیل اـعـتـصاـب ـنـقش ـبی ـب
ادامه در صفحه 2ـبـخـشـهاى اـقـتـصادى ـمـخـتـلف، در راس آن ـصـناـیع ـنـفت و ـبرق، ـنـمی ـتواـنـست



پیام کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) 
به پنجمین کنگره حزب توده ایران

رفقای عزیز
ـبدـین وـسـیـله ـبرگزاری کنگره ـحزب ـتودۀ اـیران را ـبه ـشـما رـفـقا و ـهـمرزـمان ـعزـیز ـتـبریک
می گوییم. کنگره شـما در یکی از پیچیده ترـین شرایط برگزار ـمی گردد. جامعه ما در آـستانه
ا وـجود آنکه ـبـخش ـعـمده ـجاـمـعه ـما ـخواـهان ـتـحوالت دـموکراـتیک ـتـحوالت ـبزرگی اـست. ـب
رکوب ر و ـس روی ـقـه ا اتکاء ـنـی ـظه کار ـب اـف ای ـمـح روـه اکان ـنـی اـنه کـم أـسـف اـست، ـمـت اـمـعه ـم در ـج
اـست ور و ـسـی ان در داـخل کـش رکوبگراـنه آـن ای ـس اـست ـه د و ـسـی ار دارـن اکـمـیت را در اـخـتـی ـح
ـهای ـماـجراـجوـیانه آـنان در ـخارج   ؛ کـشور ـما را ـبا ـخـطرات ـبزرگی ـمواـجه نـموده و هـمه اـینـها در

شرایطی است که سیاست دولت آمریکا در منطقه چنین تهدیداتی را تقویت می کند.
ر واـنـند ـب ا چه ـحد ـبـت روـهای دـموکرات ـت ـسـته ـبه آـنـست که ـنـی ا واـب اـمـعه ـم ده ـج ـتـحوالت آـیـن
وکراـسی اـیی که ـبه دـم روز ـهمگاـمی و ـهـمـسوـیی ـهـمه آـنـه د. اـم اـشـن ر گذار ـب أـثـی اـسی ـت د ـسـی روـن
اـعـتـقاد دارـند ـنه یک ـخواـست و آرزوی دـیرـیـنه که یک ـضرورت ـمـشـخص اـست. ـحزب ـتودۀ

ایران می تواند در این مسیر نقشی شایسته ایفا نماید. 
دوارـیم که ا اـمـی د. ـم ده دارـن ر ـعـه وـلـیت ـسنگـیـنی ـب ـسـئ راـیـطی ـم ای چپ در چـنـین ـش روـه ـی ـن
ـتـصـمـیـمات کنگره ـشـما ـبـتواـند در پـیـشـبرد ـمـبارزه ـمـشـترک ـما ـعـلـیه رژـیم اـسالـمی در راه اـستـقرار
ا را ـمی اـنه دـست ـشـم ـم د. ـصـمـی اـی ـم اـیی ـن وـیت ـجـنـبش چپ راهگـش ران و ـتـق وکراـسی در اـی دـم

فشاریم و موفقیت کنگره شما را آرزومندیم.

کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پیام حزب کمونیست فرانسه به پنجمین کنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی،
اـسـبت  ـبرگزاری  پـنـجـمـین ـموـجب ـخرـسـندی اـست ـکه گرم ـترـین درودـهای ـخود را ـبه ـمـن
ـکنگره ـتان ـتـقدـیم ـکـنـیم. در ـشراـیط دـشواری ـکه ـمـیـهن ـشـما به ـسر ـمی ـبرد ـما اـهـمـیت ـبرگزاری
روـهای ارزات ـهـمه ـنـی ا در ـمـب ا رادرک ـمی کـنـیم  و ـسـهـمی ـکه ـعـمـلـکرد ـحزب ـشـم ـکنگره  ـشـم
مـترقی اـیراـنی ـبرای اـسـتـقرار دمـکراـسی ـهمگاـنی ، حـکوـمـتی ـبر اـساس ـتاـمـین حـقوق ـشـهروـندان و
اـسـیم. د، ـمی ـشـن ران ،  ادا  ـمی کـن اـعی ـحـقـیـقی در اـی رـفت اـجـتـم ـش ای پـی راـهم آوردن زـمـیـنه ـه ـف
ـکـموـنـیـست ـهای ـفراـنـسه، ـبا ـحـساـسـیت ویژه ـیی،  ـتـحوالت اـسف ـبار اوـضاع ـخاورـمـیانه را دـنـبال
ای ر ـکـشور ـه ان ـب ا ـهمچـن رـیـک راـلـیـسم آـم وـلـیـب دـهای ـن دـی راق ، ـتـه ـمی ـکـنـند. پس از ـجنگ درـع
منطقه سنگینی می کند . درفلسطین، سیاست اسرائیل درادامه اشغال فلسطین، و شهرک سازی
ـبرای اـسراـئیـلی ـها در ـمـناـطق اـشـغاـلی، ـموـجب گـسـترش درد  و رـنج  ـمردم ـفـلـسـطـین و ـبی اـمـنـیـتی
ـبرای ـهـمه ـمردم ـمـنـطـقه  ـشده اـست . و  اـفزاـیش ـتـنش و ـخـشوـنت  آـیـنده اـین ـمـنـطـقه را ـبه ـخـطر
اـنداـخـته اـست. ـشراـیط در اـین ـمـنـطـقه به گونه ـیی اـست که ـبـیـشـتر از گذـشـته ـضرورت ـهمگراـیی
دن اـین ـمـعـضل  و در رای ـبه چاـلش ـکـشـی ان ـب رـقی و دـمـکراـتـیک در ـجـه روـهای ـمـت ـبـین  ـهـمه ـنـی

صورت احتیاج،  ارائه راه حل های جایگزین احساس می شود.
ا د، ـت ـشـکـیل چـنـین ـهمگراـیی ـتالش ـمی ـکـن رای ـت ـسه، در ـعـمل، ـب راـن ـست ـف وـنـی ـحزب ـکـم
ـسه و دیگر ـکـشورـهای اروپاـیی را راـن ان ـمـلل، ـتـعـهد ـمـثـبت ـف ازـم واـند ـبه ویژه در چارچوب ـس ـبـت
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ـضـمـین ای ـحـقـیـقی ـیی ـکه ـت دن راه ـحل ـه اـن ام رـس رـج رای ـبه ـف ـب
رای اـمـیت ارـضی ، ـعداـلت و اـمـنـیت ـهمگاـنی و ـصـلح ـب ـکـنـنده ـتـم

مردم خاور میانه باشد ، به دست آورد.
رفقای گرامی،

رـعـلـنی و راـیط ویژه، ـغـی ا در چه ـش اآگاـهـیم ـکه ـحزب ـشـم ـم
اختناق آوری نشست های خود را برگزار می کند. موفقیت کامل

کارکرد کنگره شما را خواستاریم.   
از سوی دانیل سیررا ، مسئول روابط بین المللی 

پیام حزب کمونیست آفریقای جنوبی، 
به حزب تودۀ ایران

ای رـین درودـه وـبی گرم ـت ای ـجـن رـیـق وـنـیـست آـف ـحزب کـم
رگزاری پـنـجـمـین کنگرۀ اـسـبت ـب ـن اـنه اش را ـبه ـم ـیـق اـنـقالـبی و رـف
ـحزـبی، ـبه ـحزب ـتودۀ اـیران و ـمردم زـحـمتکش اـیران ـتـقدـیم ـمی
ـیقـأ و ـم ز ـع ـی ا ـن رـیقـا، ـم ارۀ آـف ـتهـای ـق ـس ـی وان کمـوـن ـن د.  ـبه ـع کـن
صمـیـمانه ـخود را در آرـمان های ـحزب ـشـما برای ـسوـسـیالـیسم در
ان ا اـمـید و اـطـمـیـن اـنه و ـجـهان ـشریک ـمی داـنـیم. ـم ران، ـخاورـمـی اـی
ـبـرم رو در روی اـنـقالب ـمـا ـبه مـشکالت ـم م که کنگرۀ ـش دارـی
ـمی که ـی ـظ ـشـهـای ـع ـیـاـنه، و چاـل ـسـاـئل پیچـیـدۀ ـخـاورـم اـیـران، ـم
ـنـیروـهای ـمـترـقی ـجـهان ـبا آنـها رو ـبه روـیـند، ـتوـجه ـشاـیاـنی ـخواـهد
ا ـمرـبوط ـمی ـشود، ـمرـحـلۀ ـخـطرـناکی اـست کرد. آنچه ـبه ـهـمۀ ـم
ظـاـمی گراـیی و یکطـرـفه گراـیی ـبه آن ـسم، از راه ـن ـی که امپریـاـل
ر ـبه وـنی اـخـی اـن ر ـق اـجم ـغـی ان گوـنه که در ـتـه ود، ـهـم وارد ـمی ـش
ـعراق، و ـتـحـمـیل یک دوـلت از ـبـیرون ـبه ـمردم ـعراق، ـشاـهد آن
رای راق ـب وـنـیـست ـع ا از دـعوت و ـخواـست ـحزب کـم ودـیم.  ـم ـب
ـتـقل و یک مـشکالت ـعـراق ـبـراـسـاس ارادۀ مــس ـحل دـمـوکراـت
دـموکراـتیک ـخود ـمردم ـعراق، کاـمأل پـشـتـیـباـنی ـمی کـنـیم. اـخـیرأ
وـیب ۀ ـمـهـمی را ـتـص اـم ـطـعـن د ـق ان ـمـلل ـمـتـح ازـم ورای اـمـنـیت ـس ـش
ر اـخراج رـئـیس کرد، که در آن، ـتـصـمـیم دوـلت اـسراـیـیل ـمـبـنی ـب
ردود ادری اش ـم رزـمـین ـم ات، از ـس رـف ر ـع اـس وری، رـفـیق ـی ـجـمـه
ـنـاـمه ـبـار دیگر ـیـادآور آن اـست که ـحل ـطـع ن ـق اـعالم ـشـد.  اـی
ـتـقل ن ـبه ـنـفع یک دوـلت مــس ـی ـط ـئـۀ ـفلــس ـطـعی مــس ـعـادالـنه و ـق
ـفـلـسـطـیـنی ـبراـساس ـخواـست و ارادۀ ـمردم، وـظـیـفه ـیی ـمـبرم اـست.
ا ـمردم ازـمـند ـتـشدـید ـهـمـبـستگی ـبـین اـلـمـلـلی ـب اـنـجام اـین وـظـیـفه ـنـی
فـلسـطـین، و تـحمیل ـفـشار ـبـین الـمللی ـبر اـسرایـیل و پشـتیـباـنان عـمدۀ
آن در ـغرب اـست. ـهمچـنـین، ـما به ـخوـبی آگاـهـیم که ـنوـسازی و
دـموکراـتـیزه کردن آـفرـیـقا، ـبرـقراری ـعداـلت اـجـتـماـعی در ـخاور
ـمـیاـنه، آـسـیا، و ـجـهان در کل، ـقاـبل دـسـتـیاـبی و ـممکن ـنـیـست مگر
از راه اـیـجاد یک ـمـحـیط ـمـناـسب ـبرای ـهمکارـیـهای ـسودـمـند ـبـین
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پیام های احزاب کارگری و کمونیستی و نیروهای
مترقی به پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران

کمک های مالی رسیده
هواداران حزب از نیوجرسی                          200 دالر
ب.ه.                                                             50 یورو


