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 پيش گفتار  
  

، هفتاد سال از تأسيس حزب توده ايران، حزب رزمندگان رهايي طبقه كارگر و زحمتكشان، حزب پيشگامان رهايي زنـان  1390با فرا رسيدن دهم مهرماه 
راه ان   از بند هاي ستم جنسي و طبقاتي، حزب نويسندگان، شاعران، و هنرمندان مردمي و پيشرو، حزب جوانان، و دانشجويان رزمجو، و حزب همه مـبـارز    

جدايي ناپذيري از تاريخ مبارزات قهرمانانه مردم ميهن ما بر ضد اسـتـعـمـار،     تاريخ حزب توده ايران، بخش گذرد.   آزادي، استقالل، و عدالت   ميهن ما، مي
 انديشه هاي توان نقش برجسته مبارزان توده اي در پيشبرد استبداد و امپرياليسم است، و در كند و كاوِ همين تاريخ است كه، به گواهيِ دوست و دشمن، مي

 ها را ديد.  اقتصادي حاكم بر آن، و سازمان دهي مبارزه توده-مترقي، نبرد بي امان براي دگرگون كردن جامعه واپس مانده و روابط اجتماعي
در حالي نخستـيـن   “  حزب كمونيست ايران” ها پيش از آن آغاز كرده بودند.   هاي ايران دهه حزب توده ايران، وارث و ادامه دهنده راهي بود كه كمونيست

اي مشـحـون    ، در انزلي ، برگزار و تشكيل اين حزب را به طور رسمي به جهانيان اعالم كرد كه، حدود نيم قرن زمينه تاريخي1299كنگره خود را در تيرماه 
با هدف استقرارِ جمهوري انقالبي، تشكل و رهبريِ طبقه كارگر، حلِ مسئله ارضي و مـحـوِ كـامـل         “  حزب كمونيست ايران” از مبارزه را پشت سر داشت.  

ارزان ها)، به روشنگري و نشر انديشه هاي مترقي پرداخت، كه دستاورد هاي بزرگي براي مردم دربـرداشـت. مـبـ         بقاياي فئوداليسم، و حلِ مسئله ملي(خلق 
ير خيزي، مـيـر     ضياء علي زاده، علي ام  اي همچون: سيد جعفر جواد زاده، كامران آقازاده، نعمت نصير، حسين  نگاران، و نويسندگان انقالبي برجسته، روزنامه

  -“ حزب كمونيست ايـران   ” الدين كرمانشاهي، حسابي ده زاده، ابوالقاسم ذره، با آثار خود در نسل روشنفكر و جوان تأثيري بس عميق برجاي نهادند.   يوسف
مبـارزه  در عرصه هاي گسترده اي همچون  -به رهبري حيدر عمواوغلي، مبارز نامدار و چهره درخشان انقالبي (و نيز از رهبران برجسته انقالب مشروطيت)  

آهن شمال، و همچـنـيـن     ، اعتصاب كارگران راه1310، اعتصاب كارگران نساجي اصفهان در 1308در دفاع از حقوقِ كارگران كه اعتصاب كارگران نفت در 
تـوانسـت در      دهيِ مبارزات دانشجويي از آن جمله بودند، كارزاري نيرومند و توده اي را مبارزه براي كسبِ استقالل سياسي و اقتصادي كشور، و نيز سازمان

ر هاي وحشيانه و گسترده دستگاه امنيتي رضا شاه به اعضا و فـعـاالن حـزب د        مان سازمان دهي كند. به دنبال تعقيب شديد حزب كمونيست، هجوم  ميهن
 .سراسر ايران، دستگيري، شكنجه و زنداني پنجاه و سه نفر و قتل اراني، فعاليت حزب كمونيست به طور موقت  قطع شد

ترين مبارزان راه  رهايي ياران دكتر تقي اراني، از زندان ستم شاهي، حزب توده ايران به همت شماري از برجستهپس از سقوط حكومت رضا شاه، و در پي 
صـدر     ماندگي،  به رياست سليمان محسن اسكندري، يكي از رجال بـنـام آزادي خـواه        آزادي و مناديان رهايي ميهن از بندهاي استثمار، استبداد و واپس

گيري، نخستين سازمان سياسي در ميهن بود كه مبارزه در راه حقوق كارگران و زحمتكـشـان، و      حزب توده ايران، پس از بنيادمشروطيت بنياد گذارده شد.  
هـايـي    اش قرار داد، و با پيشنهاد طرح داري را سر لوحه برنامه سرمايه  –يي گرفتار در روابط و بند هاي فئودالي   مبارزه به هدف ايجاد تحول بنيادي در جامعه

و كوشش خستگي ناپذير در راه  اجرايي كـردنِ    “  بيمه هاي اجتماعي” ، “ قانون كار” هايي همچون  مندي از قانون مترقي در دفاع از حق زحمتكشان به بهره
شوراي متحده مركزي اتـحـاديـه هـاي       ”  اي زحمتكشان ايران و در پيِ آن ايجاد  ها، و نيز مبارزه براي به رسميت شناختن جنبش سنديكايي و اتحاديه آن

“ فدراسيون سنديكا هاي جهـانـي  ” ترين سازمان سنديكايي خاورميانه، كه به عضويت  هزار عضو، در مقام مهم 300با بيش از “  كارگران و زحمتكشان ايران
حول اساسـي   تنيز درآمد، مبارزه در راه كسب حق اعتصاب، كوشش براي برقراري تساوي دستمزد زنان كارگر با مردان كارگر، مبارزه در راه به وجود آوردنِ

ها هزار عضو بود، تالشِ پيگير  كه داراي صد“  اتحاديه دهقانان” دهيِ  در روابط غير عادالنه در روستا هاي ميهن به منظور اجراي اصالحات ارضي با سازمان
ن ه آ  در راه به دست آوردن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن براي زنان كشور، و همچنين اصالحات بنيادين در امور آموزش و بهداشت كشور، در جامـعـ  

 چنان نيرويي براي تغيير و تحول برانگيخت كه آثاري شگرف را در ميهن ما توانست بر جاي گذارد. 
هـاي     به تصويب اولين كنگره حزب رسيد، سند درخشاني از ماهيت انقالبي حزب و آرمـان     1323ايران، كه در مرداد ماه حزب توده »  برنامه« نخستين 

تـاريـخ   از   واالي آن در راه رهايي كارگران، زحمتكشان، زنان، جوانان، و دانشجويان كشور است. اين نخستين سند مبارزاتي يك حزب سياسي در آن دوره  
 شد: مي فتهبود كه پيام آورِ رهايي ميهن از بندهاي استعمار، استبداد، و بنا ساختن ايراني آزاد و آباد بود. در نخستين برنامه حزب ما از جمله گ

 ؛رژيم دموكراسي و تأمين كليه حقوق فردي، و اجتماعي از قبيل: آزادي زبان، قلم، عقيده و اجتماعاتمبارزه در راه استقرار ”
 ديكتاتوري و استبداد...؛مبارزه بر عليه رژيم 

روزانه در تمام كشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد متناسب بـراي     سعي در گذراندن قانون كار از مجلس شوراي ملي بر اصول زير: تقليل مدت كار 
 كارهاي اضافي.. ايجاد بيمه اجتماعي كارگران و كارمندان و مستخدمين ...؛

امالك قابل كشت دولتي به دهقانان بي ملك... اصالحات اساسي در مورد تقسيم غير عادالنه محصول بـيـن اربـاب و           واگذاري بالعوض خالصجات و 
 رعيت ... تجديد نظر در قانون استخدامي كشور به نحوي كه مخصوصاً شرايط معاش و زندگي كارمندان جز تأمين گردد...؛

هاي ايالتي و بلـدي. بـهـبـودي         و برقراري حقوق زنان (حق انتخاب شدن و انتخاب كردن) در مجلس مقننه و انجمن  كوشش در توسعه حقوق اجتماعي 
 اوضاع مادي و تأمين استقالل اقتصادي زنان...؛

 “ .بين كليه افراد ملت قطع نظر از مذهب و نژاد...تساوي كامل حقوق اجتماعي 
  

اجتماعي آن روز ايران را دگرگون كرد، بلكه اثرهاي اين انديشه هـاي مـتـرقـي و          -و پيشرويي نه تنها فضاي سياسيهاي انقالبي  طرحِ چنين خواست
هـاي  اش زير تأثير اين انديشه    كه برنامه سياسيتوان يافت  خواهانه تا به امروز در جامعه ما پابرجاست. هيچ نيروي آزادي خواهي را در ميهن ما نمي  آزادي

 مترقي و انسان دوستانه اين حماسه آغاز گون حزب كارگران و زحمتكشان ميهن ما، حزب توده ايران قرار نگرفته باشد.
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، نسلِ جـوان كشـور بـا         ها، و نشريه ها، كتاب ها، مجله انتشار انبوهي از روزنامهبا تأسيس حزب توده ايران و 

لنينيسم آشنا شد و توانست نقش مهم و سازنده اي را در تغيير جامعه ما ايفاء كـنـد. شـمـاري از              –انديشه هاي پيشرو، انقالبي، و تاريخ ساز ماركسيسم 
نگي پيـشـرو   ترين متفكران، اديبان، شاعران، نويسندگان و مترجمان كشور در دامان حزب توده ايران پرورش يافتند و زمينه سازِ پيدايش و رشد فره برجسته

ودهح   ب  نِ  ان و  :ا
 هايِ بنيادين و دموكراتيك، براي تحول

 اجتماعي در ايرانِ دستيابي به آزادي، صلح، استقالل،  و عدالت
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هاي پيگير آن در به پيش بردنِ امر همكاري بين نيروهاي مترقـي و آزادي       درخشان فعاليت حزب ما، تالشيكي ديگر از عرصه هاي در جامعه ما شدند.  
 خواه كشور بوده و است. 

ستعـمـار   و ااز همان فرداي تأسيس حزب، توده اي ها در راه  اتحاد عمل همه آزادي خواهان و ميهن دوستان كشور براي رهايي ايران از چنگال استبداد 
، دربردارنده�  نـيـروهـاي      “ جبهه آزادي”  ها در تاريخ معاصر ميهن ما ثبت شده است. برپاداشتنِ  اند و نمونه هاي درخشاني از اين فعاليت همواره تالش كرده

جمعيت ملي مبـارزه بـا     ”  )،  1327ارديبهشت ماه )«جبهه مطبوعات ضد ديكتاتوري« )،  1323هاي كشور (تابستان سال  ها، و مديران نشريه مترقي، روزنامه
هايي از كوشش حزب براي اتحاد عمل است. واقعيت اين اسـت    ها تالش ديگر در طول هفتاد سال گذشته، از جمله نمونه ) ، و ده 1329در دي ماه“( استعمار

اثـر  در   كه جا افتادن اين انديشه مهم كه: رهايي ايران از بندهاي ارتجاع و استبداد نيازمند كوشش متحد و همكاري همه آزادي خواهان كشـور اسـت،          
 هاي مستقيم حزب تودة ايران در جامعه ما بوده است.  تالش

هاي فعاليت حزب ما در طول هفتاد  سال گذشـتـه بـوده       هاي زير ستم ايران، از جمله ديگر عرصه مبارزه در راه به دست آوردن حقوق پايمال شده خلق
. حـزب تـوده      هاي ايران از بند ستم ملي و طبقاتي ارتباطي گسست ناپذير دارد است. بنيادگذاري و تأسيس حزب تودة ايران با آغاز پيكار در راه رهايي خلق 

شـور  ي ك  ايران نخستين سازمان سياسي كشور بود كه خواست واگذاري خودمختاري در چارچوب ايراني واحد و دموكراتيك را در دستور كار مبارزات سياسـ 
وچ ، و     هاي محروم كشور، از جمله خلق عرب، بل هاي آذربايجان، كردستان، و همچنين ديگر خلق قرار داد، و توده اي ها در صحنه هاي پيكار خونين خلق

 اند. يي كوتاهي نكرده شان از هيچ فداكاري تركمن در راه دست يافتن به حقوق
هاي امپرياليستي آمريكا و بريتانيا و بـر       كه از سوي دولت -1332مرداد  28تا كودتاي ننگين  1320توده ايران در دهم مهرماه از آغاز بنيادگذاري حزب 

سال فعاليت سياسي، توده اي ها سرچشمه آن چنـان  12يعني در طي تنها  -ضد جنبش مردمي ايران و نهضت ملي شدن نفت ايران، سازمان دهي شده بود
ا، حـزب تـوده     هاي انقالبي يي در ايران گرديدند كه سرتاسر منطقه خاور نزديك و ميانه زير تأثير شگرف آن قرار گرفت. امپرياليسم آمريكا و بريتاني  تحول

انـتـشـار     ديدند. امروز پس از گذشت نزديك به شش دهه، و در پيِ گشوده شدن و  ترين خطر در مقابل منافع برتري طلبانه خود در منطقه مي ايران را بزرگ
مرداد، سركوب خونين حزب تـوده ايـران بـود.           28هاي عمده كودتاي  سندهاي محرمانه سازمان دهندگان اين كودتا، روشن شده است كه يكي از هدف

“ ريشه حـزب   ” دستگيري هزاران توده اي، شكنجه و سپس اعدام بسياري از آنان از جمله رفقاي  قهرمان سازمان نظامي حزب، از سوي رژيم شاه، نه تنها 
تـوده  هاي نويني از رزمندگـان     نتوانست در ايران بخشكاند، بلكه الهام بخش نسل -كردند آن طور كه دستگاه هاي امنيتي حكومت سلطنتي تصور مي -را 

 اي و ديگر نيروهاي مترقي و چپ ميهن نيز گرديدند. 
توده اي ها نقش حياتي يي را در سازمان دهيِ مبارزه ضد استبدادي ميهن ما ايفا كـردنـد.     دستگاه هاي امنيتي رژيم سلطنتي، ساله  25با وجود سركوب 
شد، توانست با بردن نظرات حزب توده ايران بـه مـيـان       ، كه به سردبيري رفيق قهرمان رحمان هاتفي (حيدر مهرگان) منتشر مي  “ نويد” روزنامه زير زميني 

ادي ها، و از جمله، مطرح شدنِ ضرورت سازمان دهيِ اعتصاب عمومي براي نخستين بار از سوي آن، تأثير مهمي در سمت گيريِ مبارزات ضد استـبـد   توده
سلطنتي  ژيمميهن ما برجاي گذارد، كه سرانجام با نقش برجسته اي كه كارگران توده اي در سازمان دهيِ اعتصاب كارگران نفت ايفا كردند ستون فقرات ر

 در هم شكست. 
، نظام سياسيِ پوسيده و ضد مردمي سلطنتي را واژگون كرد، و با استقرارِ آزادي اين امكان را پديد آورد كه ميهن مـا بـدون     1357پيروزي انقالب بهمن 

سال سركـوب   25اقتصادي خود حركت كند. حزب توده ايران پس از   -ها هزار مستشار آمريكايي، به سمت انتخاب نظام سياسي دخالت خارجي و حضورِ ده
. تـأثـيـر       رددخشن و خونين، فعاليت علني خود را از سر گرفت و در مدتي بسيار كوتاه توانست به نيروي بزرگ اجتماعي، با نفوذ چشمگير معنوي، تبديل گ

قـرار  هاي مترقيِ قانون اساسي، كه دفاع از منافع قشرهاي گوناگون اجتماعي و پاسداري از آزادي را در دستـور كـار خـود           انديشه هاي حزب ما بر اصل
 دهد، در كنارِ تالش حزب در سازمان دهي كارگران، كشاورزان، زنان، جوانان، و دانشجويان كشور، خيلي زود هراس ارتجـاعِ داخـلـي و كشـورهـاي            مي

 بودند، را برانگيخت.    57امپرياليستي  كه  نگران سمت گيري انقالب بهمن 
هاي نخست پس از انقالب به همت مبارزه توده اي ها و ديگر نيروهاي متـرقـي كشـور، مسـئلـه           كه در دوران توفاني سالتنها كافي است اشاره كنيم 

معه بـه  هاي نيروهاي ارتجاعي و واپس گرا، در جا اصالحات ارضي و تصويبِ قانون كار، كه تا حدودي از حقوق كارگران حمايت كند، با وجود همه مخالفت
ايران با توطئه هاي پي در پي امپرياليسم براي شكست انقالب ايران، و ازجمله هشدارهاي حزب ما پـيـرامـون      مقابله هوشيارانه حزب توده پيش برده شد.  

. در    اسـت امكان حمله نظامي به ايران، و سپس مبارزه براي صلح و بر ضد ادامه جنگ ايران و عراق، از ديگر عرصه هاي مهم و درخشان مبارزه حزب ما   
اي را ايـفـاء    و در پي پيروزي ايران در خرمشهر و بيرون راندن ارتش متجاوز رژيم صدام حسين، كه افسران توده اي در آن نقش برجسته  1361خرداد ماه 

ايـن شـعـار را        حزب ما از سوي خميني و ديگر سران رژيم، “  جنگ، جنگ تا پيروزي” هاي حاكم، و طرحِ شعار  و با وجود جو شديد تبليغاتي رسانه كردند،
ـ       شعاري نادرست اعالم كرد و ضرورت پايان جنگ  از راه مذاكره را در جامعه مطرح ساخت. پاسخِ مرتجعان حاكم به اين ديد درسـت و راه       ورش گشـا، ي

 ترين فرماندهان انقالبي ارتش ايران بود. وحشيانه به حزب تودة ايران و كشتار گروهي از برجسته
راه آزادي، و يورش همه جانبه به حزب توده ايران، در بهـمـن مـاه      هاي دموكراتيك، به بند كشيدن هزاران مبارز  سركوب خشن و خونين حقوق و آزادي

گر امـكـان     شهريِ جنايتكار با دستگيري بيش از ده هزار تن از كادرها، فعاالن، اعضا، و هواداران حزب توده ايران همراه بود، بار دي ، كه به گفته ري1361
را بـر ايـران       “  واليت فقـيـه  ” فعاليت آزاد و علني را از حزب كارگران و زحمتكشان ميهن ما سلب كرد، و حاكميت فاجعه بار رژيم ضد مردمي و استبدادي 

هـاي     ، حمايت از جـنـبـش     “ واليت فقيه” مستقر كرد.  مبارزه پيگير و بي امان حزب توده ايران در دهه هاي اخير بر ضد حكومت استبدادي و ضد مردمي  
ه طلبانه و تحول طلب، تالش در راه ايجاد جبهه وسيع و واحد بر ضد ديكتاتوري و تأكيد بر نقش اساسيِ گردان هاي اجتماعي، به خصـوص طـبـقـ       اصالح

پـيـكـار    كـه    كارگر و زحمتكشان، در پيشبرد امر مبارزه براي رهايي ميهن و استقرار آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي گويايِ اين واقعيت سترگ است 
در ميهن ما آغاز كردند همچنان ادامه يافته، و اين نبرد تا پيروزي زحمتكشان و محرومان  براي دسـت     1320اي كه ياران اراني در دهم مهر ماه  قهرمانانه

 يابي به حقوق شان ادامه خواهد يافت.
  

 بينيِ حزب توده ايران جهان
و    هـاي دور    لنينيسم بنا شده است، و هدف -جهان بيني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر و زحمتكشان ايران، بر پايه انديشه هاي علمي ماركسيسم   

ران، بنا بـه  شود. حزب توده اي  نزديك، و مشي سياسي و سازماني آن، از انطباق خالق اين جهان بيني علمي و انقالبي بر شرايط ويژه جامعه ايران، ناشي مي
دوستي و همبستـگـيِ    ، ميهنماهيت طبقاتي، و خصلت ميهن دوستانه خود، به اصلِ همبستگي جهاني كارگران و زحمتكشان پايبند است، و اعتقاد دارد كه

ـ        جهاني مبارزان راه رهايي طبقه كارگر و زحمتكشان يدي و فكري با يكديگر پيوند جدايي ناپذير دارند. در سال  اشـي  هاي اخير، به خصوص در پـي فـروپ
نظمي هاي سوسياليستي در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي ، سرمايه داري جهاني،  مردم جهان را به پذيرش نظم نوين جهاني خواند، يعني  حكومت

اسـت؛  تـه    كه در آن انحصارهاي سرمايه داري  تعيين كننده سرنوشت بشر خواهند بود.  پيام اين كارزار روشن بود: مبارزه طبقاتي در جهان پـايـان يـافـ          
ه كـنـنـد كـهـنـ           سوسياليسم مدينه فاضله يي دست نيافتني است؛ بشريت سرنوشتي جز قبول سرمايه داري ندارد، و آنان كه هنوز سوسياليسم را تبليغ مي

و طـبـيـعـي      اند. در اين مجموعه ارزشي، بهره كشي، نابرابري، بي عدالتي و ظلم، بخش جدايي ناپذير  انديشان جزم گرايي اند كه از قافله تمدن عقب مانده
پوسيدگي خود نظام سرمـايـه    ، كه به كهنگي و“ بكر” ها به اين نظريه پردازي هاي  بايد به آن تن داد. پاسخ كمونيست  شود كه مي زندگي بشري دانسته مي

يـي اسـت        كشي، بي عدالتي، و دست يابي به آزادي واقعي كار از بندهايِ سرمايه، مبارزه داري است، روشن و قاطع است: مبارزه بشر براي رهايي از بهره 
مـل  تـكـا  عيني كه خارج از ذهن اين يا آن نظريه پرداز، در جوشش و پويش دايمي است. ديالكتيك حركت جامعه بشري، كه در گذرِ  هزاران سال، شاهد    
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كه، برخي  هايي است ها از يك صورت بندي به صورت بندي ديگري بوده است، دليلِ انكارناپذيري  بر عيني بودنِ اين روند و ادامه آن بر رغم تحول جامعه
 قالب كنند. -اند  كه موتور عظيم اين حركت جهاني -ها خواهند به توده پردازان سرمايه داري آن را به عنوان پايان تاريخ، مي نظريه

ها، تحول طلبانِ واقعي و پيشاهنگان اصيل پيشرفت  جامعه بشري به سمت تكامل اند. در طول سده گذشته، كمتر حركت و يا تحول متـرقـي     كمونيست
ي صلح و نجـات  توان يافت كه بر اثر نفوذ انديشه هاي ماركسيستي انجام نگرفته باشد. از مبارزه براي آزادي و برابريِ زنان، و حركت به سو  اجتماعي را مي

درخشـان و       اند، بخشي از كارنـامـه   هاي اتمي، تا مبارزه براي رهايي صدها ميليون انساني كه در بندهاي استعمار اسير بوده جهان از خطر نابودي با سالح
 بالند. ها به حق به آن مي پرافتخاري است كه كمونيست

ويايي اسـت    بينيِ پ لنينيسم، جهان -كنند، روشن است: ماركسيسم   پاسخ ما به كساني كه ما را، به سبب  پايبندي به اعتقاداتمان، به جزم گرايي متهم مي
بـاريـك   كند، و همراه با پيشرفت علم و بينش بشـر،       يابد، بسط پيدا مي طبقاتي، صيقل مي -كه در جريان تكامل جامعه بشري و در روند مبارزه اجتماعي

جهاني شـده  شود. بر پايه چنين دركي، به اعتقاد ما: خصلت و مضمونِ اساسي دوران كنوني جامعه بشري، دورانِ گذار از سرمايه داريِ    انديشي و تصريح مي
يده  و زمينـه  گرد كشيِ انسان از انسان رها  اقتصادي يي برتر و مترقي است كه در آن، جامعه از بندهاي بهره -و عميقاً انحصاري به صورت بنديِ اجتماعي 

ن هـاي عـظـيـم فـن آورانـه، دورا                 هاي عملي شدنِ عدالت اجتماعي را بر پايه از بين بردن نظام طبقاتي بنا كرده است. دوران كنوني ما، دوران تحول 
سـتـم،   هاي بزرگ و سرنوشت ساز علمي، و دوران رشد بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا كردن جامعه يي نو است. جهان، در آغاز قرن بي  پيشرفت

نظريـه   كه شاهد نخستين تالش بشر در بر پا كردن چنين جامعه يي بود. انقالب كبير سوسياليستي اكتبر، سيماي جهان كهنه را دگرگون كرد، و ثابت كرد 
ت آورد هـاي      دس هاي مبتني بر ابدي و ازلي بودنِ سرمايه داري، ادعاهايي بي پايه بيش نيستند. جهان، در آغاز هزاره سوم، با كوله باري غني از تجربه و 

عه  برتر و بينيِ علمي است كه بشر خواهد توانست جام ها و دستاوردها، و با سالح همين جهان رود، و در پرتو اين تجربه علمي و عملي بر دوش به پيش مي
  تر ، يعني جامعه سوسياليستي، را  بنا كند. انساني

  
 هايِ عمده اوضاعِ جهان و ايران، از ديدگاه حزب توده ايران مشخصه

  
 سيمايِ كنونيِ جهان   

اجتـمـاعـي و       بروز  نشانه هاي جدي  بحراني همه جانبه در سيستم اقتصادي، سياسي،” ، با استناد به 1382كنگره پنجم حزب توده ايران، در بهمن ماه  
و پيشرفت اجتماعي در كشـورهـا        ” در ادامه مبارزه براي “  تبعات خطرناك آن” در آغاز قرن بيست و يكم،  بر ضرورت توجه به “  فرهنگي حاكم در جهان

تاكيد كرد. بعد از تقريباً يك دهه، سيماي كلي جهان زير تأثير مستقيم بحـرانِ   “  ترين مفهوم آن امكان ادامه مبارزه براي گسترش عدالت اجتماعي در وسيع
هاي مردمي در برابر پيامدهاي ضد انسانيِ الگوي نو ليبراليـسـم    ها و جنبش سياسي ژرف و همه جانبه سرمايه داري جهاني، و گسترشِ خيزش  –اقتصادي 

عه بر ها در كشور هاي در حال توس هاي توده اقتصادي آن قرار گرفته است . مشخصه ديگر سيماي دگرگون شونده� جهانِ كنوني، رشد و عمق يافتنِ خيزش 
هـاي      توان گفت كه، در بيشتر نقطـه  ها و  قشرهاي زحمتكش است. به درستي مي  هاي ديكتاتوري و تلفيق اين مبارزه با خواسته هاي مادي طبقه ضد رژيم

صـلـح،   هاي كمونيست بار ديگر در صدر اين مبارزه براي    اند، و نيروهاي مترقي و حزب جهان توده عظيم زحمتكشان و طبقه كارگر به دنبال بديل ديگري
بحران اقتصادي گري و جنگ افروزي امپرياليسم براي يافتنِ راه برون رفت از  عدالت اجتماعي، و دموكراسي قرار دارند. در مقابل، بايد يادآور شد كه نظامي 

 ترين خطر در برابر بشريت است.  و سياسي سرمايه داري جهاني كماكان بزرگ
يـرِ  ها و تغيير آهنگ حركت تكاملي جامعه بشري بوده است.  پي آمدهاي ناگـز   در دو دهه گذشته جهان شاهد رخداد هاي تعيين كننده اي در روند تحول

. و اين تغييرِ توازن نيرو به نفـع    اند هاي سوسياليستي در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي، موازنه نيروها در سطح جهان را به طور بنياني تغيير داده سقوط دولت
تا كنون، بوده است. مبارزه زحمتكشان  براي حقوق و خواسته هاي خـود       1990هاي  المللي، از  سال هاي بين امپرياليسم،  حلقه كليدي شكل گيري تحول

نشـان     توانسته است مهـر و    ميالدي، جريان دارد كه نمي  80تا   50در آغاز قرن بيست و يكم ، در شرايط جهاني يي بسيار متفاوت از دوره بين دهه هاي 
، در تعييـنِ  هاي اصلي توازنِ نيرو در جهان خود را بر نيروهاي شركت كننده در اين مبارزه و شعارهاي تاكتيكي و استراتژيكي آن  نگذارد. توجه به مشخصه 

 .هاي بغرنج ميهن مان،  اهميت اساسي دارد المللي و  چه در صحنه تحول راه و شيوه هاي مبارزه ، چه در عرصه بين
 ها  به هدف ساختمان جامعه يي آزاد و مبتـنـي   تشخيصِ صحيح مرحله هاي مشخص مبارزه و طرح شعارهاي موثر استراتژيكي و تاكتيكي در بسيج توده

م در سـطـح       ا هبر ايده هاي انساني و منافع زحمتكشان، مستلزم آن است كه نيروهاي اثرگذار در اين مبارزه، در هر مقطعِ آن، درك عيني از موازنه نيروه
ني و داخـلـي       اند كه جنبه هاي جها اند به تجربه دريافته المللي و هم در داخل كشور داشته باشند. مبارزاني كه داراي درك روشن از  سوسياليسم علمي  بين

هاي بالـقـوه    ه با مشكلوارموازنه  قوا، با وجود استقالل نسبي در ژرفا، به هم مربوط  و تأثير پذير از يكديگرند. ارزيابيِ دقيق و همه جانبه موازنه نيروها، هم 
دام از دو جنـبـة   توانند تغيير يابند. هر ك  يي رو به رو است، چرا كه هر دو جنبه داخلي و جهاني آن، هم به طور جداگانه و هم چنين در رابطه با همديگر، مي

اي ويـژه    ها كارآكتر و مشخصه ه توان در آن داخلي و خارجي موازنة قوا به اين معني استقالل و ديرپايي نسبي دارند كه، در هر مقطعِ مشخص تاريخي مي
طـور  بـه    اي را متبلور ديد. مسئله مهم  در امر تشخيص و تعريف موازنه نيروها در سطح جهان و در عرصه يك كشور، اين است كه، اين دو در حالي كه    

ر جهانـي كـه     توانند همسان انگاشته شوند. موازنه نيروها در داخل ممكن است قوياً مساعد و مثبت باشد، اما د  عميقي با هم مرتبطند ، به طور همزمان نمي
در  ِه امكانتوان به تصور آورد كه اوضاع آن گونه براي نيرو هاي مترقي دشوار گردد ك زير تسلط امپرياليسم و نظامي گري فزاينده آن است، شرايطي را مي

مسـاعـد      زنـه پيش گرفتن  يك برنامه كار راديكال و انقالبي را محدود و يا حتي مسدود كند. از سوي ديگر، به طور همزمان اين امكان وجود دارد كه مـوا  
ميانه و اورنيروهاي داخلي، بر رغم فضاي خصمانه جهاني، امكانِ در پيش گرفتن يك دستور كار توسعه اي راديكال را فراهم آورد.  رخدادهاي كشورهاي خ 

  المللي و داخلي موازنه قوا را به روشني نشان دادند.  ، اين ارتباط  تنگاتنگ و ديالكتيكي جنبه هاي بين1390و تمامي سال  1389شمال آفريقا در زمستان 
 

 ، و پيامدهايِ نو ليبراليسم اقتصادي“جهاني شده”سرمايه داريِ
 

هاي مهمي بوده است. اگر در قرن نوزدهم، رقابت آزاد خصلت عمده و ويژه سرمـايـه داري بـه شـمـار              خوشِ تحول سرمايه داري در قرن بيستم دست
سه دهه گذشتـه  پديد آمدند و سرمايه داري به مرحله امپرياليسم وارد شد. در  رفت، در قرن بيستم، با تراكم و تمركز سرمايه و توليد، انحصار هاي بزرگ  مي

سرمايه هاي كالن، تغييرهـاي عـمـده      “  جهاني شدنِ” سرمايه داري جهاني با سوءاستفاده  انحصاري از ثمره هاي  انقالب علمي و فن آورانه، در چارچوب 
الـگـويِ      ديساختاري را به وجود آورده است. اين مرحله، ادامه منطقي مرحله امپرياليستي سرمايه و در امتداد آن است. از دهه هشتاد قرن بيستـم مـيـال       

گرديد. در سه دهه گذشته،  نولبيراليسم اقتصادي از    “  كينز” اقتصادي نو ليبراليسم  به صورت  سازمان يافته و به طور عملي جايگزين  الگوي سرمايه داري 
ميالدي)، به بـهـانـه        1990(از دهه   «سازمان تجارت جهاني« و  «بانك جهاني« ، » المللي پول صندوق بين« المللي پر قدرتي مانند  سوي نهاد هاي بين

تحميل شده است. به كار  “  شمال و جنوب” تعديلِ اقتصادي، بهينه سازي، و انضباط مالي، بر تمام عرصه هاي اقتصادي كشورهاي سرمايه داري موسوم به 
با حداقل موازين نظـارت بـر     “  بازار آزاد بدون نظارت” هاي پولي (مانتريستي) در كنارِ  خصوصي سازي گسترده ، كوچك سازي دولت، ايجاد    بردنِ سياست

بورژوازي اين ني عملكرد سرمايه خصوصي، به همراه ايجاد بازار كار انعطاف پذير، توانسته است كه توازن قدرت سياسي و اقتصادي را به نفعِ اليه هاي فوقا
ـ  كشورها تغيير دهد. در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و بسياري از كشور هاي در حال رشد، تمركز سرمايه هاي غول آساي مالي و پيوند آن  ا هـرم    ها ب

بوده است. اجراي برنامه هاي نو ليبراليسم اقتصادي، در طـول        “  تعديل اقتصادي” هاي عظيم ، يكي از پيامدهاي عام  قدرت در روبناي سياسي، و اختالس
هـاي غـيـر       ، به تسلط سرمايه هاي كالن مالي غول آسا و گرايش بارز سرمايه داري جهاني به سوي فعاليت“ جهاني شدن” تقريباً سه دهه، و در چهارچوب 
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تغييرهايي اساسي در اقتصاد سياسي، بافت قشرهاي زحمتكـش كشـور      -به همراه جهش در فن آوري علم و صنعت -توليدي منجر شده است. اين فرايند 
ا، بـه طـور     يرههاي پيشرفته غربي، و شكل ارتباط آنان با  روند توليد و اضافه ارزش، و مجموعه سرمايه داري جهاني را موجب  گشته است. برآمد اين تغي 

 آشكاري توازنِ نيرو را بر خالف منافع طبقه كارگر و قشرهاي زحمتكشان تغيير داده است.
هاي صنعتي در واحد هاي انحصـاري از     شركتاز ديگر مشخصه هاي مهم سرمايه داري در دوران ما، قدرت گرفتن و رشد وسيع انحصارها است. ادغام   

سياسي  انحصارهاي سرمايه داري را      هاي سرمايه گذاري غول آسا، اكنون روند غالب در سرمايه داري جهاني است. تسلط مخرب اقتصادي و  طريق بانك
ادي از   توان به وضوح مشاهده كرد. در سه دهه گذشته، تحميلِ الگوي نو ليبراليسم اقتص  امروز در تمامي عرصه هاي زندگي و از جمله در محيط زيست مي

بـه مـنـظـور       المللي  به وسيله  خصوصي سازي گسترده، اين انحصارهاي فراملي را   قادر به انعقاد  قرار داد هاي به غايت غارتگرانه  طريق نهاد هاي بين
هـمـراه    بـه    دسترسي به  منابع طبيعي كشورهاي عقب مانده كرده است. نابودي شتاب گيرنده اقتصاد ملي كشورهاي آفريقا، خاورميانه، و آمريكاي التين،  

 هاي ديكتاتوري، در سه دهه گذشته از پيامدهاي ديگر رشد انحصارهاي فراملي است.  حمايت از رژيم
يي بر روند ايجاد مؤلفه هاي  ، تأثير بسيار منفي“ جهاني شدن” در دو دهه گذشته، گرايش نظامي گري و تحميل الگوي نو ليبراليسم اقتصادي در چارچوب 

هاي امپرياليستي به تخـريـب    به نفع كشور هاي سرمايه داري، كوشش محفل“  جنگ سرد” دموكراسي و آزادي داشته است. با وجود تمام شدن به اصطالح  
جـه  شان از ديكتاتورهاي محلي، تا كنون بدون وقفه ادامه داشته است. شايان تـو   حاكميت ملي در كشورهاي مستقل و داراي جهت گيري مردمي، و حمايت
در مـورد    “  فريدمن” و “  هايك” ) با توصيه هاي ضد اجتماعيِ  1973“  ( پينوشه” است كه اولين آزمايشِ الگوي نو ليبراليسم در شيليِ دوران كودتاي خونين 

ترين عـامـل  در ايـن           هاي سرمايه داري بوده است.  مهم  بود، و از آن برهه تاكنون چراغ راهنماي تئوريسين“  بازار آزاد” و نقشِ بالمنازعِ “  آزادي” رابطة 
هاي خصوصـيِ كـالن      ثروتابزار اصلي توليد در راستاي  تبديلِ نيروي كار به “  بازار كار انعطاف پذير” با ايجاد “  تعديل اقتصادي” فرمول، اجراي  بالمنازع 

شته در گذ است. اين فرايند تنها از طريق  مطيع كردن زحمتكشان، يعني با محدود كردن و يا سركوبِ حقوق دموكراتيك، امكان پذير است. تجربه سه دهه  
دهند كه اين سياست ها در تضـاد بـا مـؤلـفـه هـاي                هاي سياسي بحران كنوني اقتصادي اروپا،  به وضوح نشان مي سرتاسر جهان و همين طور تحول

 اند.  كنند و بي ثباتي خطرناكي را  به  وجود  آورده هاي اجتماعي عمل مي دموكراسي، حقوق دموكراتيك، و آزادي
 توان بدين صورت جمع بندي كرد: بـي     مشخصه هاي بارز كنوني جهان بعد از دو دهه تاخت و تاز بدون رقيب نظام سرمايه داري در عرصه كالن را مي

ستي گراي ناسيونالي هاي دهشتناك؛ گسترش جهان بيني هاي سياسي و اجتماعي واپس خطر جنگ -ثباتي و بحران اقتصادي بسيار عميق و خانمان برانداز 
ها از آن؛ تخريب محيط زيست. اسناد كنگره پنجم  حزب توده ايران در رابطه بـا     تهديد دائمي تروريسم و استفاده مستقيم و غير مستقيم دولت –و مذهبي 

گري،  هاي نو ليبرالي اقتصادي، نظامي هاي ادواري و در حال ژرفش به اين نتيجه گيري صحيح  رسيد كه، سياست آينده سرمايه داري جهاني و حل بحران
ي كـه     “ بحران همه جانبه و ويـرانـگـر   ” هاي فاجعه باري رو به رو خواهد كرد. اسناد كنگره پنجم  با اشاره به    ، جهان را با دشواري“ هاي نامحدود جنگ”و 

در ايجاد يك زندگي بهتـر بـراي  تـوده هـاي             “  اقتصاد آزاد بي نظارت” سرمايه داري جهاني با آن مواجه بود، به درستي خاطرنشان كرد كه وعده هاي 
ـ زحمتكشان، به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته، به هيچ وجه تحقق پذير نخواهد بود. واقعيت سرسخت و دردناك اينكه،  به رغم بوق و كرناي   يـغـاتـي    تبل

را در هاي اقتصادي جهان  هاي جهان را زير نظارت  خود دارند و همچون اختاپوسي شريان رسانه هاي گروهي، انحصارهاي فرا ملي بخش وسيعي از دارايي
خود گرداني نيروهاي بازار بر توازن توليـد، تـوزيـع و مصـرف            پوچ بودن نظريه هاي رقابت آزاد،اند. در چنين شرايطي،    بازوهاي مكنده خود در بر گرفته

سرمايه  شود. در مركزهاي پرقدرت  پردازان سرمايه داري در دو دهه اخير مطرح گرديده است، بيش از پيش روشن مي عادالنه، كه از سوي بسياري از نظريه
دمـي در    شود كه نقش بسيار مخرب، انگلي، و عميقاً ضد مـر  استريت و لندن، روزانه صدها ميليارد دالر سهام خريد و فروش مي هاي مالي جهان مانند وال

در ايـن    هاي قيمت سهام و انواع  اوراق بهادار و مشتقات مـالـي        كنند. معامله هاي قمارمانند و كازينويي و نوسان  حيات اقتصادي جامعه بشري بازي مي
بـر آمـده از       ها تبديلِ اضافه ارزش      اندازند. هدف همه اين فعاليت  ها و واحد هاي توليدي را به خطر مي مركزها، آينده اشتغال و زندگي توده عظيم انسان

 هاي افسانه اي در دست اقليتي بسيار كوچك است. زحمتكش در سر تا سر جهان به ثروت  نيرويِ كار صدها ميليون
هاي  امروز جـهـان مـا         سرمايه داري مطرح كرد تا چه حد با واقعيت“  مرحله امپرياليستي”   به عنوان  1916جالب توجه است كه آنچه كه لنين در سال 

ان آن روز   دانهمساز است. لنين، با بسط تئوري ماركس، بررسي  روند  رشد سرمايه داري، به همراه بهره گيري از نظريه هاي علمي يي كه از سوي اقتصاد 
يـد آمـدن     پـد    مطرح بود، اين نظر را عنوان  كرد كه، سرمايه داري وارد مرحله نويني شده است كه مشخصه اساسي آن، از جمله: تمركز توليد، سرمايه، و  

آميزد و  مي انحصارهاي بزرگ است. لنين، همچنين به اين نتيجه رسيد كه، در اين مرحله از سرمايه داري انحصاري، سرماية بانكي با سرماية صنعتي درهم 
دورِ هاي اين مرحله از سرمايه داري شناسايي كـرد، صـ       شود. نكته مهم ديگري را كه لنين در تعريف مشخصه  به پيدايش اليگارشي سرمايه مالي منجر مي

ان داد كـه،    نش سرمايه در مقام  ويژگي مهمِ اين مرحله  سرمايه داري بود. لنين افزون بر خصلت اقتصادي، سرشت سياسي امپرياليسم را نيز تشريح كرد و 
تواند به انحصار طلبـي در     ها در اقتصاد، نمي«انحصار« اگر گرايش بورژوايي به دموكراسي از مشخصه هاي سرمايه داري در مرحلة رقابت آزاد بود، سلطة 

امپرياليسم از نقطه نظر سياسي به طور كلي عبارت است از تمايل به ” ها، منجر نشود؛ به گفتة لنين:   سياست، به ارتجاع، و به كار گرفتن قهر، در تمام عرصه
امروز موضوع مورد بحث، نه در وجود و يا عدم وجود انحصارهاي امپرياليستي، بلكه بر سر خصلت و عملكرد اين انحصارها در سراسر   “ اعمال زور و ارتجاع. 

 هـاي    تر اينكه، بحران كنوني سرمايه داري جهاني  محصـول اشـتـبـاه       هاي جنگ افروزانه و سركوبگرانه آن است. مهم  جهان و چگونگي مقابله با خصلت
ايـه  هاي ذاتي نظـام سـرمـ      سياست گذاري و يا انحراف در نظام بانكي كه قابل تصحيح باشند، ايجاد نشده است. اين بحرانِ سيستماتيك برآمده از خصلت 

براي تسلط سرمايه هاي مالي بسيار پر “   جهاني شدن” داري و همزاد آن است؛ رفتار امپرياليستي آن در قالب نظامي گرايي و تجاوز، و در كنارِ آن،  تحميل 
و ر،   قدرت، بخش گريزناپذير تكامل نظام سرمايه داري است.  اين،  بر آمده از نياز سرمايه داري جهاني  براي صاحب شدن هر چه بيشـتـر نـيـروي كـا          

 سوداگري است.
مسئله  مهم  ديگر در اين عرصه، تأثير مستقيم اقتصادي و اجتماعي سرمايه انحصاري بر اقتصاد جهان و به خصوص بر وضعـيـت زنـدگـي مـردم در            

خاطر نشان شده است،   » توسعه انساني سازمان ملل«   1999كشورهاي محروم و همچنين كشورهاي در حال توسعه است. همان طور كه در گزارش سال  
فاصله در آمـد  ميالدي بي وقفه ادامه داشته است.     1980هاي  دهه  روند تعميق و گسترش نابرابري در ميان كشور هاي جهان و در درون كشورها از سال

در ترين سطح  و يك پنجم جمعيت جهان در پايين -كنند كه در باالترين سطح در آمد در كشور هاي ثروتمند زندگي مي -ها ميان يك پنجم جمعيت جهان
بـود.  در         1بـه      30،     1960هاي  دهه    و در سال  1به   60،   1990هاي دهه  رسيد؛ حال آنكه اين نسبت در سال  1به   74به نسبت   1997آمد، در سال 

درصد سرمايـه    68درصد بازارهاي صادرات، و   82در صد توليد ناخالص،   86باالترين سطح درآمد،  ، يك پنجم جمعيت جهان با1990هاي پاياني دهه  سال
درصد بـوده اسـت. كشـورهـاي              1ها تنها  گذاري مستقيم خارجي را در اختيار داشتند؛ در حالي كه سهم يك پنجم فقيرترين جمعيت جهان از اين عرصه

درصـد    91درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي، و       85درصد تجارت جهاني در توليد و خدمات ،    71درصد جمعيت جهان،   19پيشرفته سرمايه داري با 
 اند.   استفاده كنندگان اينترنت را به خود اختصاص داده

گـي   هاي غير قابل تصور در عرصه هاي گونه گون كار و زنـد  ها و تحول كار، مبارزه، و خالقيت مردم زحمتكش جهان در قرن بيستم، بسياري از پيشرفت
انبه،  و غلـبـه   هاي مردم در مسير زندگي بهتر، امنيت اجتماعي همه ج ها ظرفيت بالقوه عظيمي را براي  تأمين نيازمندي بشر را به ارمغان آورد. اين پيشرفت 

نـقـل،   كه فرآيند توليد، شيوه هاي حمل و      -طبيعي فراهم آورده است. اما به دليل مصادرة  دستاوردهاي انقالب علمي و  فني   -هاي اجتماعي بر مشكل
ا كـرده،    هاي زحمتكشان نه تنها ادامه پيـد  ها، و كارتل ها، مشكل از سوي انحصار هاي فراملي، بانك -ارتباط و فن آوري اطالعاتي را دگرگون كرده است

  بلكه عمق بيشتري  يافته است. مشخصه  دوران كنوني سرمايه داري، تمركز جهاني و انباشت بي سابقه سرمايه  مالي است.  
اي بر ده جهشِ انقالبي فن آوري اطالعاتي و امكان توانايي دسترسي به اطالعات از طريق اينترنت، به همراه  سهل و سريع شدن حمل و نقل، تأثير عم

اوضاع اقتصادي و سياسي كنوني جهان داشته است. در عرصه اجتماعي نيز ما شاهد تغييرهاي ناشي از گسترش كيفي و كمي ارتبـاطـات هسـتـيـم، بـه            
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ن ايـ    خصوص در ميان جوانان ابعاد نويني از شيوه هاي رد و بدل كردن اطالعات قابل مشاهده است كه در گذشته حتي تصور آن غيرممكن بود. هر چنـد  
كـه   هاي اجتماعي تأثير گذار بوده اند. قابل توجه است  ها به شكل ناموزون در سطح جهاني گسترش پيدا كرده است، ولي بي شك بر كنش و واكنش تحول

هاي اجتماعي آن  هاي ذهن گرايانه از اين جهش فن آوري و كنش بي پايه بودن برخي نتيجه گيري“  جهاني شدن” بحران اقتصادي سرمايه داري در چوب 
آن را، در بطن ابزاري مانند اينترنت، عاملي مثبت و رونـدي نـاگـزيـر           “  جهاني شدن” ها بدون توجه به اقتصاد سياسي، پديده  دهد. اين نظريه  را نشان مي
مبنـاي   همچنين مدعي ظهور بديل ديگري بر -كه برخي از نيروهاي چپ سابق را به خود جذب كرده بودند -ها كردند. هواداران اين نوع تئوري  ارزيابي مي

يي  بـه       سياسي امپرياليستي هيچ نزديكي  –كشورها بودند. در صورتي كه اين پروژه اقتصادي  “  بين رفتن مرزهاي ملي” ، و يا ضرورت از “ دهكده جهاني” 
، با محدود كردن حاكميت ملي، تحكيم و تداوم منافع قشر بسيار قليلـي از صـاحـبـان         “ جهاني شدن” منافع جمعي و جهاني ميلياردها انسان نداشته است.  

، هم اكنون “ جهاني شدن” سرمايه هاي فراملي، سرمايه هاي كالن محلي، و عامالن ريز و درشت آن را در سطح جهان ممكن كرده است. اين به اصطالح  
سرمايه هاي كالن، امكان تغييرهاي بنيادي كشـورهـاي در       “  جهاني شدنِ” هاي اقتصادي و نظامي را به دوش زحمتكشان انداخته است.   بارِ اصلي بحران

مـاه     ها سلب كرده است. شايان توجه است كه، چهارمين كنگره حزب توده ايران، بـهـمـن     اقتصادي الزم از آن -حال توسعه را در راستاي توسعه اجتماعي
هاي امپرياليستي تشخيص داد كه روند انحصار گرايي در آن گرايش غالب است. ما گوشزد   يي مخرب و در راستاي سياست را پديده“  جهاني شدن” ،  1376

م نويـن  المللي، يكي از پيامدهاي اين نظ هاي بين ها و اختالف كرديم كه، رشد نظامي گري و توسل به خشونت و جنگ به مثابه شيوه معمول در حل مسئله
   سرمايه داري جهاني خواهد بود.

 
 بحرانِ سرمايه داريِ جهاني  
  

حـل   هاي اَدواريِ سرمايه داري جهاني تناوب بيشتري يافته و خصلت مزمن و دهد كه بحران تاريخ قرن بيستم و دهه نخست قرن بيست و يكم نشان مي
اال، هـنـوز     ها، بيش از پيش آشكار است. در برهه كنوني، با وجود بغرنجيِ بافت اقتصاد و جهش عظيم فن آوري، توليد، و توزيع ك  ناشدني بودنِ اين بحران

گـذشـتـه     اند.  در سه دهـه        هاي متناوب ركود و رونق هاي  بحران هم نظريه ماركس و انگلس مبني بر اضافه توليد و اضافه انباشت سرمايه گذاري، عامل
(مشـتـقـات)     “  كاالهاي مـالـي    ” گيِ  پيچيدة  انواع  تري همزمان موجب  انباشت و به هم تنيد فرايند اضافه انباشت عظيم سرمايه  هاي مالي، با ابعاد بغرنج

هاي مركزي كشور هاي  اعتباري بانكي و ركود جهاني منجر شد. در سه سال گذشته، بانك   –به يك بحران مالي  2008گرديد. اين روند  سرانجام در سال  
ن هاي خصوصي، اين بحران مالي را به  بخش دولتي، يعني زحمتـكـشـا    سرمايه داري  با تزريق حجم عظيم نقدينگي  براي از زير ضربه خارج كردن بانك

اين حركت حساب شده براي جلوگيري از سقوط سرمايه هاي مالي و در جاي خود نـگـاه داشـتـن و            2011اند. از اوايل  سال   ماليات دهنده، منتقل كرده
(مشتقات)، به برپاييِ  بحران اقتصادي و سياسي گسترده تري در درون سرمايه داري جهاني منجر شده است. آنچه كه هـم     “  كاالهاي مالي” تضمين ارزش 

كند، منحصر به اختالس مالي و يا به دليل اختالل حسابداري بودجه ملـي   را تهديد مي -يورو -گذرد، و هستي و واحد پولي آن مي“  اتحاديه اروپا” اكنون در 
و لزوم صرفه جويي براي برطرف كردن تالطم بازارهاي بورس نيست، بلكه اين يك بحران تمام عياري است كه هر روز عرصه هاي مخـتـلـف مـبـارزه        

ي اقتصـاد  زند. وضع بحراني اتحاديه اروپا، آمريكا، و انگليس به وضوح نشانگر عمق و وسعت بحران ساختار  طبقاتي حادي را در كشورهاي اروپايي دامن مي
دهـد كـه        هاي اروپا نشان مـي    است. فرايند و كنش “  اقتصاد آزاد بي نظارت” سرمايه داري جهاني و ورشكستگي كامل تئوريك و عملي الگوي نو ليبرالي 

آسايي است كه در جهت رفع بحران مالي، مؤلفه هاي دموكراسـي و آزادي       سياسي واقعي در دست بورژوازي مالي و سرمايه هاي غول -قدرت اقتصادي 
 پاشند.   كشور هاي غرب را فرو مي“ واقعاً موجود”

ير هاي غ اقتصاد سياسي سرمايه داري جهاني، و به خصوص كشورهايي مانند امريكا و انگلستان ، در دهه هاي اخير، با گرايشي مشخص به سوي فعاليت
ها را بسيار مشكل ساخته است. ايجاد و سقـوط     هاي ارزي)،  امكان برنامه ريزي مدون  در آن  سفته بازي، اقتصاد كازينوئي، و معامله“ (  اسپكوالتيو” توليدي 

ي كنـونـي   هاي بارز نظم سرمايه دار هاي مالي در زمينه هاي امالك، سهام، و اوراق دولتي به وسيله  تراكم سرمايه هاي مجازي، از خصلت دوره ايِ حباب
بالغ بـر   2008تريليون دالر بود، در سال   100بالغ بر  2000هاي سرمايه هاي مجازي و مشتقات مالي كه در سال  است. قابل توجه است كه ارزش فعاليت 

هاي اقـتـصـادي     شود. يعني كلِ فعاليت  تريليون دالر در سال تخمين زده مي 60تا   50كه كلِ توليد ناخالص جهان  بين  تريليون دالر گرديد. درحالي   600
 يي است كه هدف آن كسب اضافه ارزش توليد شده واقعي است.  هاي مجازي در صد ارزش فعاليت 10واقعي در جهان حدود  

تـيـك   اند. ديالـكـ    ها را تشريح كردند، بسيار شدت يافته در شرايط كنوني، تضاد هاي درونيِ سرمايه داري كه ماركس و انگلس بيش از صد سال پيش آن
لـي را    و هر راه حـ      زند درونيِ مرحله كنوني سرمايه داري، به صورت هم زمان، كنترل و تعادلِ مجموعه سرمايه داري جهاني را به طور گسترده برهم مي

روبناي سياسي كشور هاي پيشرفته سرمايه داري و حتي نيروهاي سوسيال دموكراتيك ديگر قادر به ايجاد  از اين روي، كند.  درنگ به ضد خود تبديل مي بي
كنند. بدين   مي تعادل نسبي نيستند، و به جاي ارائه برنامه مدون اقتصادي براي رشد واقعي و ثبات اشتغال، برنامه رياضت اقتصادي طوالني مدتي را تحميل

سبب، يكي ديگر از مشخصه هاي مهم وضع كنوني كشورهاي سرمايه داري بي اعتباريِ گسترده روبناي سياسي، سياست گذاران، و بخش مـالـي كشـور      
با تسلط  سرمايه هاي مالي در حال “  جهاني شدن” هاي  پيشرفته سرمايه داري در نزد اكثريت افكار عمومي است.  اجراي  برنامه هاي تعديل اقتصادي  و  

ها اگر نه غير مـمـكـن       در اكثر كشورهاي غربي را از نظر سياسي و بافت كنوني زير بناي اقتصادي آن“  كينز” حاضر بازگشت نظام سرمايه داري به الگوي 
ي اراولي بسيار مشكل ساخته  است. در دو دهه اخير، اين كشورها شاهد انتقال توليدهاي صنعتي و برون سپاريِ خدمات در سطح كالن به كشـورهـاي د       

و تأثير سياسي بازارها و سرمايه هاي مالي، امكان دخالت و تصميم گيري دولت در راستـاي بـرنـامـه       “  جهاني شدن” اند. به همراه   بوده“  نيروي كار ارزان” 
ـ  ريزي مدون اقتصاد ملي، بسيار محدود شده است. در اين چارچوب، بخش اعظم هر نوع سرمايه گذاري داخلي در برخي از كشورهاي غربي به كارآ  نـيِ  فـري

در دهه هفتاد ميالدي با شكست روبه رو شد، و نشـان داد كـه در دراز مـدت              “  كينز” شود. مهم تر اينكه، الگوي سرمايه داري   قابل توجهي منجر نمي
يند به تنزلِ دائمي تواند روند باال رفتن تورم در كنار رشد درآمدها را مديريت كند. در دهه هفتاد ميالدي، با باال رفتن قيمت نفت از سوي اوپك، اين فرا  نمي
به دليل وجود برخي خدمات اجتمـاعـي   “  كينز” ترين شاخص سرمايه داري، يعني تناسب سود و سرمايه، منجر شد. برخي هواداران الگوي سرمايه داري   مهم

نامند. البته بايد توجه داشت كـه      مي“  با چهره انساني” يي “  سرمايه داري” رايگان و گرايش سوسيال دموكراتيك، در مقايسه با نو ليبراليسم اقتصادي آن را 
قرن بيستم ميالدي كشور هاي غربي، بدون تكيه مستقيم بر بهره كشـي    80تا  50در دهه هاي “ دولت رفاه”سرمايه داريِ “ چهره انساني”اين به اصطالح 

 هاي طبيعي و انساني كشورهاي در حال رشد، امكان پذير نبود.  از منبع
كشورهاي سرمايه داري    «8گروه « به جاي   «20گروه « جايگزيني عملي در عرصة كالن اقتصادي سياسي، يكي از پيامدهاي جهاني شدنِ نوليبرالي، 

ا اساساً ت تنمايش گر تغيير توازن نيرو در صحنه اقتصاد جهان است. قابل توجه است كه، بحران اقتصادي كنوني  براي نخستين بار در جهان باعث شده اس 
جهت جريان حركت سرمايه از شرق به سوي غرب تغيير كند. در شرايط ورشكستگي مالي، بخش بزرگي از كشورهاي غربي براي برون رفت از بـحـران        

در    اند. صاحب نظران معتقدند كه، اين روند تغييرهاي ژرف كـلـيـدي را       كنوني مجبور به فروش بسياري از صنايع راهبردي(استراتژيك) خود به شرق شده  
كنونـي  هاي عمده بحران اقتصاد سرمايه داري  المللي به همراه خواهد داشت. قابل توجه است كه، اقتصاد پرقدرت چين توانسته است بدون آسيب  سطح بين

ها  مزيتده را پشت سر بگذارد. تداوم نرخ باالي رشد اقتصادهاي چين، ويتنام، هندوستان، و برخي كشور هاي آمريكاي التين در سه سال گذشته نشان دهن 
اجتمـاعـي    -است. دامنه بسيار محدودتر و مهار پذيريِ آثار مخرب انساني “  اقتصاد بازار” و با ثباتي اقتصاد برنامه ريزي شده در مقابل آنارشيسم خود جوش 

غيـر قـابـل      و  بحران سرمايه داري جهاني بر اقتصاد ملي كشورهائي نظير چين، ويتنام، آفريقاي جنوبي، قبرس، و برزيل، در مقايسه با اثرهاي بسيار منفي
ـ       سـتـه از     ن د  كنترل وارد بر اقتصادهاي نو ليبرالي، از جهت گيريِ مردمي و برنامه ريزي شده اقتصاد اين كشورها متأثر است. قابل توجه است كه، در اي

 هاي كمونيست و برنامه هاي اقتصادي مردمي با جهت گيري رشد براي توسعه ملي، سهم مهمي دارند.  كشورها  حزب



 

ان  وده ا ب  ن  و ش دوم                                                                                      -ح   ا  6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و

تـي  ترين  مركز هاي جهان سرمايه داري غالب شده است، و اينكه اين مركزها دچار  تضاد هاي  آشـ  دهند كه بحراني نظام مند بر مهم شواهد نشان مي 
دائم تـالش   كند. كشورهاي سرمايه داري بزرگ جهان به طور  ناپذير  و ذاتي يي اند كه برون رفت  از اين بحران را اگر نه غير ممكن، ولي بسيار دشوار مي

 هاي جامعه بشري تبديل  كنند.   كنند تا اين بحران را به خارج از مرزها و اقتصاد خود منتقل كرده و در اساس آن را به بحران مي
  

 برون رفت از بحران مي گري و جنگ افروزي، به منظورنظا
 

بـارز     هـاي  را دارند. دو جنگ جهاني در قرن بيستم از مثال   هاي نظامي هاي عميق سرمايه داري جهاني به دليل تضادهاي آن، قابليت ايجاد تنش بحران
يكـي از    اند. رشد نظامي گري يك خصلت ذاتي مرحله امپرياليستي سرمايه داري براي تداوم هژموني آن است، و تهديد، جنگ افروزي، و تجاوز   اين فرايند

تـوان ديـد. بـا ريـاسـت              ميالدي قرن گذشته مي 70هاي ذاتي آن است. همين روند را در پيِ بحران اقتصادي دهه   شيوه هاي سازمان يافته حل بحران
ـ     جمهوري رونالد ريگان در آمريكا و مارگارت  تاچر در انگلستان، برنامه هاي وسيع پيمان ناتو مانند: استقرار موشك  ويـنـي از     هاي كروز مجهز به نسـل ن

“  دفاع از دنياي آزاد” به بهانه “  جنگ ستارگان” هاي هسته اي در اروپا ، گسترش پايگاه هاي نظامي آمريكا به همراه پروژه جنگ فضايي موسوم به  كالهك
، شروع شد. در سه  دهه گذشته اين روند دائمي نظامي گرايي، با استفاده از فن آوري مدرن، قدرت نظامي امپرياليسم و بـه خصـوص        “  خطر كمونيسم” و 

اردوگـاه  “ (” امپراتوري شـيـطـان   ” آمريكا را در موقعيت ويژه و بسيار برتري قرار داده است. اين مرحله خصومت جويي دهه هشتاد ميالدي با شعار مبارزه با  
، و وارد كـردن        “ جنگ برضد تـرور   ” ، “ محور شرارت” هاي تبلور بعدي آن به اصطالح مبارزه با  از سوي دولت ريگان كليد خورد، كه شكل“)  سوسياليسم

دموكراسي و   ” هاي دهشتناك منطقه اي  دفاع از  بودند. اين سياست در حال حاضر براي توجيه مخارج نجومي تسليحات نظامي و جنگ “  شوك و وحشت” 
 است.  را در سر لوحه برنامة خود قرار داده“ دخالت بشر دوستانه”و  يا “ آزادي

. در    انـد    هاي اقتصادي بسيار سودآور كشورهاي پيشرفته سرمايه داري بوده هاي انحصاري توليد كننده صنايع نظامي، يكي از اركان اصلي فعاليت شركت
هـاي     داشتن سرمايه گذاري و هزينه هاي نظامي به همراه ايجاد تنـش  رونق قرن بيستم و تا به حال، گسترش و يا الاقل ثابت نگه  –تمام دوره هاي ركود 

، از   آسا  بسيار سودآور اسـت. جـنـگ         هاي خصوصي غول اند. مسابقه تسليحاتي براي  شركت  نظامي از جمله  ابزار معمول گذر به فاز رونق اقتصادي بوده
 اندازد. ها،  يك الزمه است  زيرا كاال هاي نظامي را و سرمايه گذاري را به گردش مي ديدگاه منافع مادي آن

ل شود. بودجه نظامي عادي اياالت متحده (بدون در نظر گرفتن هزينه هاي جنگ و اشـغـا     هر ساله در جهان حدود يك تريليون دالر هزينه تسليحات مي
هـاي   ميليارد دالر است.  بر اساس محاسبه  437اند)  ساالنه بيش از   هاي ديگر بودجه پنهان شده افغانستان و عراق و مخارج تسليحات هسته اي كه در رقم

ميليـارد    337/   8و در افغانستان ميليارد دالر،  749/    9جنگ آمريكا در عراق تاكنون، كل هزينه  2001، از سال “  اولويت هاي ملي” موسسه اطالع رساني 
 تريليون دالر بوده است.  1/ 09سر جمع هزينه هر دو جنگ دالر، و 

جنـگ   امهنگاهي به بودجه نظامي ساالنه آمريكا و مقايسة آن  ديگر كشور هاي شايان توجه است. براي مثال با احتساب بودجه عادي نظامي و مخارج اد 
معادل نيمي از كل مخارج نظامي همه كشـورهـاي     ميليارد دالر بوده است كه  711بيش از  2008در افغانستان و عراق، كل مخارج نظامي آمريكا در سال 

 جهان است. بايد توجه داشت كه، هزينه تسليحات هسته اي آمريكا جزو بودجه نظامي عادي وزارت دفاع آن كشور نيست و در بـودجـه وزارت انـرژي              
 ميليارد دالر بوده است، كه با افزودن آن به كلِ مخارج نظامي ، هـزيـنـه      29بيش از  2009اي آمريكا در سال   گنجانده شده است. هزينه تسليحات هسته 

گردد.  بـودجـه     بالغ مي -دالر ـــ يعني رقمي بيش از مجموع بودجه نظامي همه كشورهاي ديگر جهان ميليارد  740بر  2009هاي نظامي آمريكا در سال 
 55/4جهان (انگلستان با    برابر چهارمين و پنجمين كشور  9به  برابر بودجه نظامي دومين كشور (چين)، نزديك    5، نزديك به 2010نظامي آمريكا در سال 

هاي جنگي مهيب از سوي كشورهاي امپرياليستي، ديگر كشورها  صرف منابع عظيم براي ايجاد ماشيندالر) بوده است.   ميليارد  54و فرانسه با ميليارد دالر، 
گـروه  ”  و به طور عمده  كشور هاي جهان سوم را به افزايش بودجه هاي نظامي شان واداشته است.  بر اساس يك ارزيابي مطالعاتي انجام شده از سـوي     

، اين كشورها در طول دو دهه اخير بيش از    1389در باره ميزان هزينه هاي نظامي كشورهاي خاورميانه، منتشر شده در شهريور ماه “ استراتژيك فورسايت
سال گذشته از نظر خريد و توليد تسليحات در جهـان ركـورددار      20اند.  بر اساس اين ارزيابي، خاورميانه در   تريليون دالر صرف هزينه هاي نظامي كرده 2

ميليارد دالر اسلحه مدرن از سوي اياالت متحده به عربستان سعودي در مـهـرمـاه     60بوده است.  بر اين زمينه است كه خبر انعقاد موافقتنامه براي فروش  
 را بايد در نظر گرفت.  1389

به شدت  ند،رشد سرسام آور اين بودجه هاي عظيم نظامي كشورهاي بزرگ سرمايه داري با تغيير موازنه نيرو به نفع امپرياليسم در غيابِ يك رقيب قدرتم
بـا     -ميالدي، نيروهاي نظامي كشورهاي عضـو نـاتـو       1990جهاني منجر گرديده است. از ابتداي دهه  “  نظم نوين” يافتنِ زورگويي و تحميل به اصطالح 

حقوق ” ، و به بهانه دفاع از “ شوراي امنيت سازمان ملل” ، و مصوبه هاي يك سويه و تحميلي “ المللي[جهاني]   جامعه بين” مجوزهايي نظير به كار بستنِ نظِر 
 هـاي    اند. سران ناتو در سـال     ، تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي عراق، يوگسالوي، افغانستان، و ليبي  را با خشونت بي سابقه يي نقض كرده“ بشر

به بعد عوض شده است، و بر اين اساس، آيين (داكترين) نظامي ناتو نيز بايد تغيير كند. بـر ايـن          2001سپتامبر   11اند كه، شرايط جهان از  اخير مدعي شده
از سياستمداران كشورهاي عضو ناتو به رياست خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه اسـبـق   “  گروه نخبگان” ناتو در بروكسل، يك   2009پايه، در اجالس سال 

سران ناتو در ليسبون، موظف گرديد. راهبرد جديد بـا       2010اياالت متحده، تشكيل شد، و به تدوين راهبرد(استراتژي) جديد ناتو براي ارائه به اجالس سال   
كـا گشـود.     هاي توسعه طلبانه امپرياليسم آمري هاي جديد و سياست هاي بالقوه، به طور عملي راه را براي ماجراجويي باز تعريف هدف، حيطة عمل، و دشمن

الت متحده و ايايكي از مخاطره انگيزترين مقوله هاي اين طرح راهبردي جديد ناتو، طرح ضرورت ايجاد پيوند كليدي ميان پيمان ناتو و سازمان ملل است.  
خواهد كـرد.    اند كه، ناتو در آينده در هر نقطه يي از جهان كه الزم باشد مداخله  متحدان آن در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري به طور صريح اعالم كرده

بـود، در بـرهـه         شتهتغيير منشور ناتو در پنجاهمين سالگرد تاسيس اين پيمان تجاوزگر كه در ابتدا به منظور مقابله با اردوگاه سوسياليسم در اروپا ايجاد گ
ن هاي آن در پوشش مشاركت براي حفظ صلح و دموكراسي، همگي در جهت تأمي كنوني، با گسترش ميدان عمل آن در سراسر جهان، و روند فزاينده اقدام
نيروهاي نظامي ناتو در ليبي، و زمينه چيني حمله به سوريـه  در      “   بشر دوستانه” سروري(هژموني) سرمايه داري جهاني است. دخالت نظامي  به اصطالح    

 ادامه اين سياست است.  
  
             سوسياليسم 
كه از قرن بيستم با پيروزي انقالب اكتبر بـه مـرحلـه         -مبارزه ايدئولوژيك و سياسي ميان سوسياليسم و سرمايه داري ،حزب توده ايران معتقد است كه 

ني در نه فقط هنوز حل نشده است، بلكه در قرن بيست يكم نويني به مرحلة نويني وارد گرديده است. بحران اقتصادي و سياسي كنو  -كيفي عملي وارد شد
نـون  ترين نوع سوداگري، يعني الگوي نو ليبراليسم اقتصادي در مرحله امپرياليستي نظام سرمايه داري است. ما هم اكـ     جهان نشانگر شكست فاحش مدرن

، آن را به سدي فرا روي ترقي و   “ جهاني شده” آسا به صورت  شاهد پيامدهاي مرحله امپرياليستي سرمايه داري هستيم كه با تمركزِ سرمايه هاي مالي غول
ك ي يـ   پيشرفت بشريت تبديل كرده است و حتي با بقاي حيات در كره زمين در تضاد است. از نظر تئوريك نيز، با وجود گذشت يك و نيم قرن، هنوز حتـ  

ان انسـ نظريه معتبر و مستحكم در مقابل دستاوردهاي علمي ماركس، انگلس، و لنين در ارائه بديلِ سوسياليسم موجود نيست. از اين جهت است كه حـس     
ي گـذر    ها و شرايط عيني و ذهنـ  دوستي، درك علمي از راهبرد تغيير مترقي جامعه به همراه وظيفه ميهن دوستي، حزب توده ايران را در صدد ايجاد محمل

از دهد. واضح است كه در حال حاضر دقيق شدن در نقشه راه تكامل و جهش كيفي جامعه ايران به سوسياليسم، خـارج        كشور مان به سوسياليسم قرار مي
يك تنـظـيـم    انداز و برنامه ريزي كنگره ششم حزب ما است. بنابراين، برنامه كنوني حزب توده ايران بر اساس درك ما از ماترياليسم تاريخي و ديالكت  چشم
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يروهـاي  داند. هدف ما تحول ن  دموكراتيك وابسته مي -شده است كه حركت تكامل و تغيير انقالبي به سوي سوسياليسم را به گذرِ كشورمان به مرحلة ملي 
جتمـاعـي   هايي است كه تغيير كيفي مناسبات توليدي را بر محور عدالت ا مولد به موازات ايجاد مناسبات اجتماعي در چارچوب آن چنان دموكراسي و آزادي

رقي ديگـر  مت ميسر سازد. طبيعي است كه، اتحاد و مبارزه نيروهاي مترقي و چپ كشور ما، به موازات تشديد بحران سرمايه داري جهاني، و مبارزة نيروهاي 
 اند كه در آهنگ و شكل روند گذرِ كشور ما به سوي سوسياليسم تأثير خواهند داشت.  هايي كشورها، از جمله عامل

آغاز شـد. بـا      عي قرن بيستم، قرن تولد سوسياليسم، قرن انقالب كبير اكتبر، و تغيير بنيادين جامعه بشري بود، كه در آن، دوران خاتمه دادن به جبر اجتما
گاهانه جامعه نويني دست زد كه با آرمان هاي ديرينه او، و آرزوي هاي امروزي اش، همخواني انقالب اكتبر، بشر به تغيير نظام اجتماعي حاكم، و آفرينش آ

گفت، فالسفه تاكنون جهان را توصيف مي كردند با آغاز اكتبر، تجربه يي در مقياس تاريخ و انسانيت، آغاز شد، و اين آرزوي ديرينه ماركس كه مي داشت.   
زنند، عملي شد. اين فرايندي برگشت ناپذير است، و با وجود فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، هنـوز هـم بـه صـورت             و اينك بايد دست به كار تغيير آن

بعد از دو دهه تاخت و تـاز بـالمـنـازع           هاي گوناگون ادامه دارد. واقعيت اين است كه،    سازمان يافته و به همراه پيچ وخم ها براي تغيير و ترقي به شكل
بر مبناي تشويق مصرف گرايي افراطي، رقابت دائمي فردي در تمام عرصه هاي جامعه و تـرويـج فـرد      “  بازار آزاد” ايدئولوژيك و اشاعه و تحميل سياسي  

سرمايه پـيـش   “  جهاني شدن” شده در چارچوب  گرايي در قالب آزادي و دموكراسي صوري قرار دارد. اين روند مخرب ضد انساني كه به صورت برنامه ريزي 
ها و  رو كرده  است كه از جمله اركان تحليل ها و گزينه هاي مشخصي روبه برده مي شود، بشريت و به خصوص توده هاي ميلياردي زحمتكشان را با سوال

 برنامه هاي حزب ما هستند:  
كند؟ يا اينكه  ادامه پيدا مي“  از هر كس به اندازه خواستش براي پولدار شدن، به هر كس به اندازه طمع اش” بر اساس    آيا رابطه بين كار و جامعه انساني 

  ؟ “از هر كس به اندازه استعدادش، به هر كس به اندازه كارش”
سرمايه داران باشد، و يا اينكه “  منافع سوداگران و حاكميت بي چون و چرا و بدون نظارت بازار آزاد”  آيا توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي بايد بر اساس 

 ؟ “بر مبناي برنامه ريزي اقتصادي با شركت هر چه وسيع تر توده ها  طراحي شود”در سطح ملي، منطقه اي، و جهاني 
ي تهـ  آيا تمام منابع طبيعي كره زمين را بايد براي سوداگري و انباشت ثروت هاي شخصي قشر بسيار كوچك ثروتمندان و دامن زدن به مصرف افراطي 

 تعديل مصرف كشورهاي غربـي، شده و  اقتصاد برنامه ريزيكرد و محيط زيست انسان و موجودات زنده را به خرابه اي تبديل كرد؟ يا بر اساس 
با هدف پيشرفت فن آوري به صورت معقول براي تداوم و تكامل جامعه بشري و باال بردن استاندارد زندگي مادي و  منابع طبيعي را

 موردبهره وري قرار داد؟ معنوي
خواسته ها و خوشنودي حاكميت سرمايه بازار آزاد بـي    ” آيا پيوند مادي ميان  مقوله  دموكراسي  و درجه گسترش و ژرفش  آن را در سطح  جامعه بنا بر 

را به عامل هاي معنوي و بحث هاي انتـزاعـي   “  دموكراسي” ، يعني تضمين هژموني اليه هاي بورژوازي بايد قرار داد؟ آيا بايد عملكرد عيني مقوله “ نظارت
ا مناسـبـات   ك ببايد محدود كرد و آن را از حق كار و داشتن ثبات مادي شهروندان جدا ساخت؟ يا اينكه مي توان دموكراسي واقعي را در يك  رابطه اُرگاني

 فراگير كرد؟    عدالت اجتماعيتوليدي تضمين كننده 
و آيا عقب ماندگي اجتماعي، از جمله تعصب ها، تبعيض مذهبي، و شونيسم ملي، را هنوز در قرن بيست و يكم درخدمت سياست هاي  سلطه جويـانـه        

دن آورتداوم  ديكتاتورهاي محلي، گسترش سوداگري و ثروت اندوزي گروه هاي بسيار كوچكي در جهان بايد به كار گرفت؟ يا اينكه بر اساس بـه وجـود       
هـاي   كشي انسان از انسان در توليد اجتماعي، همين طور برپا داشتن شالوده بهرهاقتصادي مي توان با طرد   –تغييرهاي بنيادي اجتماعي 

را در سطح محلي و جـهـانـي فـراهـم         هاي اجتماعي برابري حقوقي فردي و آزاديبرقراري   -مادي براي محو تبعيض نژادي و جنسي  
 د؟كرساخت و  سرانجام اين فرهنگ واره هاي ارتجاعي را محو 

  
گـذاري  اثرحزب توده ايران معتقد است كه، تغييرهاي بنيادي تعيين كننده در حركت به سوي سوسياليسم، بر اساسِ درجة باالي تكامل نيروهاي مولد  و 

دوران هاي تاريخي نه با آنـچـه كـه      ” ها در عمق پيدا كردن عدالت اجتماعي و تبديل آن به محور مناسبات اجتماعي خواهد بود. به قول كارل ماركس:    آن
بنابراين، تكامل اجتماعي در راستاي  تغيير كـيـفـي،      “  توليد مي شود، بلكه توسط ابزاري كه براي توليد مادي به كار مي روند از يكديگر متمايز مي گردند. 

درت بـه  ها توازن كمي ق هاي داراي نيروي مولد  پيشرفته نشئت خواهد گرفت، كه در آن يعني جهش انقالبي به سوي سوسياليسم، به طور منطقي از جامعه
تكش توانند عامل هاي ذهني و سازمان دهي توده هاي زحم دهد كه  مي ها را در شرايطي قرار مي سوي نيروهاي مترقي در حال گردش است، و اين جامعه

در اين فرايند نقش تعيين كننده اي خواهنـد داشـت.       -“ جنوب” يا به اصطالح  -را در مقابل سرمايه هاي انحصاري بسيج كنند. كشور هاي در حال توسعه 
شدت مصـرفـيِ    سوداگري سرمايه هاي كالن و اقتصاد به“  جهاني شدن” زيرا طبقه كارگر و قشرهاي زحمتكش اين كشورها، حلقه هاي كليدي در زنجيره  

مخالفت هاي بسيار مهم در مبارزه با سرمايه هاي خصوصيِ كالن و  كشور هاي پيشرفته سرمايه داري اند. براي مثال، در كشور هاي آمريكاي التين تحول 
 با سرمايه داريِ جهاني در جريان است. 

ـ در شرايط  بحراني كنوني جهان و گزينه هاي فراروي بشر در قرن بيست و يكم: ييش بيني لنين در مورد گذرِ  بشريت به سوي جهاني ديگر، و     طـه  راب
امپرياليسم مستقيما به كامل ترين شكل اجتماعي شدن توليد منجر مي گردد، اما مـالـكـيـت       ” ديالكتيك بين سوسياليسم و امپرياليسم، جالب توجه است:   

ي خصوصي را به مثابه اساس توزيع  دست نخورده باقي مي گذارد و اين روابط اقتصادي خصوصي و مالكيت خصوصي پوسته اي است كه ديگر با محـتـوا  
لكه ضروري مي ، بآن مطابقت ندارد، پوسته اي كه بنا گزير بايد بپوسد... و ناگزير دفع خواهد شد. تضادهاي سرمايه داري انقالب اجتماعي را نه تنها ممكن    

و    در برهه كنوني، با وجود فروپاشي اردوگاه سوسياليسم قرن بيسـتـم،  “  سازد. انقالب سوسياليستي به وظيفه مبرم و بالواسطه طبقه كارگر مبدل مي گردد.  
ـ     الشعقب نشيني موقتي نيروهاي چپ، وتحميل نو ليبراليسم اقتصادي، هنوز كشورهايي و با شكل هاي مختلف اقتصادي  در امر ساختمان سوسياليسم ت

سـتـي   الـيـ  مي كنند، مانند: چين، ويتنام، كوبا، و الئوس، روش هاي گوناگوني به هدف تقويت بنيه اقتصادي زحمتكشان و كمك به توان نيروهاي ضدامپري 
ـ برگزيده اند. اين كشورها هر چند كه نمي توانند از پيامدهاي منفي و مخرب بحران اقتصاد سرمايه داري جهاني به طور كامل بركنار بمانند  ا ايـنـهـمـه،       ، ب

آن، توانسته ان توانسته اند نرخ باالي رشد اقتصادي خود را حفظ كنند. كوباي سوسياليستي، بر رغم محاصره اقتصادي همه جانبه امپرياليسم آمريكا و متحد 
اي ك هاست ثبات اقتصادي تحسين آميزي را به نمايش بگذارد و حتي به كشورهاي منطقه آمريكاي التين براي غلبه بر بحران هاي طبيعي و انساني كم

 بي بديل بوده است. -“آلبا” -مهمي ارائه كند.  نقش برجسته كوبا در شكل گيري و توسعه  الگوي همكاري هاي اقتصادي منطقه اي
. در سـال هـاي        پيشي گيردبه دومين قدرت اقتصادي جهان پس از اياالت متحده تبديل شد، و توانست به لحاظ اقتصادي از ژاپن  2011چين در سال 

هاي وسيعي از چين از    درصد بوده است.  به سبب اين رشد باال، توسعه اقتصادي در كشور ادامه يافته است، و منطقه  14تا  10اخيررشد اقتصادي چين بين 
دالر    4000، به   1978دالر در سال در  800هاي اقتصادي بهره مند شده اند. توليد ناخالص ملي سرانه در چين از ميزان   دستاوردهاي انقالب فني و امكان

دالر است.  10000ميليون نفر، ميزان توليد ناخالص ملي سرانه بيش از  50هاي چين با جمعيت بيش از  بالغ شده است.  در برخي منطقه   2011در سال در 
هـاي     نتوانسته كه بر رشد اقتصاد چين اثر بگذارد. دولت چين در شرايطي كه صادرات محـصـول    2008پيامدهاي بحران اخير سرمايه داري جهاني از سال 

، با شروع يك برنامه اقـتـصـادي دو       2008توليدي اين كشور به دليل ركود اقتصادي در كشورهاي قدرتمند سرمايه داري كاهش پيدا كرده بود، در نوامبر 
درصد توليد ناخالص ملي كشور به پروژه هـاي     14ميليارد دالر يعني معادل  586ساله سرمايه گذاري روي پروژه هاي زيربنايي اقتصاد كشور، و اختصاص 

د يـجـا  حمل و نقل، مسكن، انرژيِ تجديد پذير، و رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي كشور را تضمين كرد. يك نتيجه مستقيم چنين سرمايه گذاري عظيـمـي، ا     
 كيلومتر اتوبان موجود كشور كه در دهه پيش از آن احداث شده بود اضافه شد.   60000كيلومتر اتوبان در كشور بوده است كه سال قبل به  10000

نوين آغاز شد، كه اثرهاي ژرفي بر روند حركت جامعه بشري بر جاي گذاشت. سـرمـايـه      پيروزي انقالب اكتبر، آزمون دشواري در برپا كردن جامعه ييبا 
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شـده از        كـيـل  داري جهاني از همان آغاز، با درك خطرهايي كه انديشه هاي دوران ساز اكتبر مي تواند برايش دربرداشته باشد، با ايجاد جبهه واحدي  تش
يستـي پـا     يالچهارده كشور به رهبري  امپرياليسم، به اكتبر و نوزاد آن، يعني كشور شوراها، اعالم جنگ كرد، تا نگذارد نخستين جهش به سوي جامعه سوس

تـه  كشـ    بگيرد. جنگ داخلي تحميل شده به كشور شوراها، تالش ديگر امپرياليسم براي شكست انقالب اكتبر بود.  به دنبال ويرانگري جنگ جهاني دوم،    
، اهـا شدن بيش از بيست ميليون شهروند اتحاد  جماهيرشوروي در نبرد بسيار سخت براي شكست فاشيسم هيتلري، كه در نابودي آن عالوه بر كشور شـور 

و سپس  در كشـورهـاي    -نيروهاي طرفدار سوسياليسم در سراسر جهان نقشي اساسي  داشتند، همگي، بر شكل و شيوه رشد سوسياليسم در اتحاد شوروي
مهم و معيني بر جاي گذاشتند. ضرورت دفاع كشور شورا ها از دستاورد هاي خود، در كـنـار      تأثيرهاي -پايان جنگ جهاني دوم) آزاد شده اروپاي شرقي (در  
درشرايط  تهديد جدي مداوم، و محاصره از سوي امپرياليسم، قرار داد.   پايان آن، در گيري جنگ سرد امپرياليستي، اين كشور راجنگ جهاني دوم و، پس از 

 يـار اين عامل ها ، در جريان رشد و شكوفايي جامعه سوسياليستي در همه عرصه ها از جمله: عرصه هاي اقتصادي،  اجتماعي، و حتي سياسي، نـقـش بسـ      
ي: يعـنـ  منفي و مخربي بازي كردند. شيوه توليد سوسياليستي در شوروي توانست در مدت زمان كوتاهي، به يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي تمدن بشري،  

اوليه انساني مانند: حق كار، بهداشت، آموزش رايگان ، خـدمـات        پايان دادن به بهره كشي انسان از انسان، دست يابد. توده هاي وسيع، از بسياري حقوق  
“ بيسوادي” دن دولتي ارزان، و حق مسكن، توانستند بهره مند شوند. اين اولين تجربة بشر در زندگي با سوسياليسم، همچنين با موفقيت برنامه ريشه كن كر 

را پيش برد، و با رفع ستم ملي، و تضمين حقوق برابر زنان با مردان، توانست در عرصه هاي گوناگون زندگي مردم ، گام هاي بسيـار مـوثـر و        “ بيكاري” و 
رداشت مي شـد.    ب بعظيمي بردارد. تجربه تاريخي نشان داد كه، روند گذار به سوسياليسم، بسيار بغرنج تر و پيچيده تر از آني بود كه در آغاز پيروزي انقال 

اد اتحـ فشار غير قابل تصور خارجي، در حد محاصره كامل كشور جوان شوراها و، سپس، ديگر كشورهاي سوسياليستي، در كنار اشتباه هاي حزب كمونيست 
يـي  كه لنين آن را بخش جـدا  -شوروي، از جمله: محدود كردن جدي دموكراسي، هم در درون جامعه و هم  در درون حزب، بر  نظام شورايي در حالِ رشد  

 اثرهاي ويرانگر داشتند.  -، نوشته لنين]دولت و انقالبناپذيري از ضرورت روند حركت كشور به سمت سوسياليسم مي دانست [نگاه كنيد به:  
بـود.   رهااز ميان رفتن اردوگاه سوسياليستي، باوجود همه مشكل ها و نقصان هاي اين جامعه ها  در مجموع، فاجعه بزرگي براي بشريت و مردم اين كشو

درنتيجة رخدادهاي چند   –دربارة اين عقب گرد وعاقبت فاجعه بار آن، بسياري از سياستمداران، روشنفكران، و حتي مخالفان سياسي كشورهاي سوسياليستي
مـكـان   هم سخن اند. وجود  اردوگاه سوسياليستي  ا      -سال اخير و تبديل جهان به عرصه تاخت و تاز لجام گسستة امپرياليسم جهاني به سركردگي آمريكا

اقتصـادي،    كرده بود. اين الگوي فراهم بسياري از كشورهاي جهان، خصوصاً كشورهاي در حال توسعه  را براي“  راه رشد غير سرمايه داري” درپيش گرفتن 
در اين  فت. پيشبرد برنامه هاي مستقل اقتصادي و سياسي در برخي كشورهاي جهان امكان پذير كرد كه مورد استقبال حزب هاي مترقي و ملي نيز قرار گر

 د و  برهه، به همراه پشتيباني اردوگاه سوسياليستي، هدف حركت و جهش بخش هاي هرچه بيشتري از جهان به سوي جامعه هايي بود كه نه بر پايـه سـو    
ين تالش بشـر  . ا بهره كشي اليگارش هاي محلي و امپرياليسم، بلكه بر پايه  گريز از عقب ماندگي و بر مبناي نيازهاي اجتماعي بتوان آن ها را سازمان داد

مورد حمله قرار مي گرفت. در حالي كه اردوگاه سوسياليـسـم و      “  دفاع از دنياي آزاد”هاي محلي آن به بهانه  دوستانه و مترقي، از جانب امپرياليسم و عامل
اقتصادي عقب مانده ترين كشور ها تالش مي كردند، امپرياليسم با نظـامـي گـرايـي،         –نيروهاي مترقي براي جلوگيري از جنگ و ارتقاء شرايط اجتماعي 

رفت. تجاوز و    گ ها قرار مي تجاوز مستقيم، و انواع دسيسه ها و كودتاهاي خونين به منظور تداوم نواستعمار، سوداگري، و ثروت اندوزي، در مقابل اين تالش
نظامي از رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي،   –بمباران هاي شيميايي ويتنام، اشغال كانال سوئزبه وسيله انگليس، فرانسه، و اسراييل، حمايت كامل اقتصادي 

ن، تـنـهـا      ستـا كودتاهاي خونين:  براندازي دولت قانوني دكتر مصدق، سوكارنو در اندوزي، آلنده در شيلي، حمايت از ارتجاعي ترين نيروهاي اسالمي افغان 
ياليسم بـخـش   ها در جنگي تمام عيار با سوسياليسم و نيروهاي هوادار آن در قرن بيستم بود. تبليغات كر كننده برنامه ريزي شده بر ضد سوس  برخي از اقدام

رياليسم، حـزب    امپديگري از مبارزه سرمايه داري جهاني بود كه هنوز هم با ابعاد وسيع ادامه دارد. در اين برهة جهاني دو قطبي ميان مبارزه سوسياليسم و  
 توده ايران بدرستي در حمايت از زحمتكشان و ارتقاء نيروهاي مولد در جبهه ترقي و ايجاد بديل ديگري قرار داشت. 

 آنچه كه در برهه كنوني نيزمشخص است اينكه، گذر به سوي سوسياليسم وابسته به موفقيت جنبش هاي مردمي  تنها با بسيج زحمتكشان بـه هـمـراه     
كارگر امكان پذير است. اين جهش انقالبي بشريت  به سوي سوسياليسم تنها با نفي كامل امپرياليسم امكان پذير است. تحـول و گسـتـرش           حزب طبقه

كمونيست، حزب طبقه كارگر، در ايجاد جـبـهـه مـتـحـد            جنبش مبارزاتي طبقه كارگر بر  ضد امپرياليسم و انحصارها، نيازمند عمل موثر و هدفمند حزب
راهه ها، و پرهيز از انحراف  اين جبهه است. نقش حزب هاي كمونيست در برحذر داشتن جنبش هاي مردمي از بي جذب نيروهاي مردمي به زحمتكشان، و 

 هاي راست روانه و يا چپ روانه، در تضمين پيروزي مبارزه اين جنبش ها، امري حياتي است.
يـي  ما بر بنيان باور ماترياليسم  تاريخي خود، با خوشبيني به آينده مي نگريم. شكست ها و عقب گردهاي بشريت در تالش براي ساختمـان جـامـعـه          

بيستـم،   قرنعادالنه، متوقف شدن  چرخ حركت تاريخ به سمت تكامل و تغييرهاي انقالبي كيفي نيست؛ اين روند پرپيچ و خم و دشوار همچنان ادامه دارد.  
ه در اين شد اين امكان را براي بشريت پديد آورد تا نخستين تالش خود به منظور ساختمان  چنين جامعه يي را  به بوته آزمايش بگذارد. تجربه هاي كسب 

آينده در اين مسير است. سوسياليسم آينده انسان است، و مبارزه ما تضميني براي حركت قانون مند جنبـش   پربار براي تالش نسل هاي روند، توشه راهي  
 مردم ايران در اين راستاي راهبردي(استراتژيك) است. 

    
  

 هاي تاريخي خاورميانه، در آستانة تحول
 

، 1389هاي نيرومند مردمي و ضد ديكتاتوري در تونس، مصر، و تعدادي ديگر از كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، در نيمه دوم سـال         جنبش
هاي مردمي در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال  رو كردند. اوج گيري قيام  هاي ديكتاتوري و سركوبگر حاكم بر اين كشورها را با چالشي عظيم روبه رژيم

اجتماعي، دستيابي به آزادي    -هاي محروم منطقه در دستيابي به آماج هاي اقتصادي را تحولي قانونمند و با اهميت در مبارزه خلق 1389آفريقا در زمستان 
ردمـي در    ي مـ ها، حقوق دموكراتيك، دموكراسي، و همچنين در تغيير دادن موازنه قدرت در اين منطقه جهان، و در پيِ آن در جهان، بايد دانست.  قيام ها 

مـي     ها از سوي اياالت متحده حـمـايـت      هاي حاكم بر آن اين ماه ها، نظام هاي خودكامه حاكم در تعدادي از كشورها و از جمله بحرين و يمن، كه دولت
هـاي     لاند. شورش مردم در تونس در دي ماه منجر به سرنگوني رژيم استبدادي بن علي شد.  به فاصله چند روز جرقه هاي تحو   شوند، را به چالش طلبيده

ر بهمن مـاه    ترين كشور عربي، د بي سابقه در تونس به مصر ديكتاتور زده و پايگاه عمده امپرياليسم آمريكا در منطقه رسيد. قيام تاريخي مردم مصر، بزرگ 
، روند تغيير هاي سياسي در بافت و جهت گيري نيرو هاي حاكم بر اين كشور را رقم زد و تهديدي جدي را متوجه طرح هاي استـراتـژيـك ايـاالت       1389

لت مصـر  هاي خود براي ادامه كنترل استراتژيك كشورهاي غرب آسيا، به دو متحده در غرب آسيا كرد.  اياالت متحده در سه دهه اخير، در رابطه با كوشش 
 و به ويژه رابطه نزديك و پيمان همكاري آن با اسرائيل، متكي بوده است.  

العابدين بن علي، رييـس   سالة حاكميت زين 24وخيم اجتماعي ، اقتصادي، و سياسي اين كشور داشت.  در دوره   در تونس، جنبش مردمي ريشه در شرايط
قـر،  ن فـ   جمهوري مستبد اين كشور، به دليل فساد دولتي ، عالوه بر افزايش بيكاري ، تورم فزاينده ، افزايش بي رويه قيمت ها ، و سير صـعـودي مـيـزا        

امـه  هاي سياسي نيز به طور جدي محدود شده بودند. جنبش مردم با تظاهرات اعتراضي خياباني، كه با وجود سركوب نيروهاي امنيتي و نـظـامـي اد       آزادي
يافت، دولت را سرنگون ساخت و حكومت موقت اعالم گرديد.  نقطة عطف مبارزه جنبش مردمي براي سرنگوني ديكتاتوري حـاكـم زمـانـي بـود كـه                

مـي     را سنديكاهاي كارگري با پيوستن به جنبش و اعالم اعتصاب عمومي، ضربه اساسي را به دولت بن علي، كه شعار باقي ماندن در قدرت به هر قيمتي
 داد، وارد كردند. 

ها تن از مردم مصر، كه نزديك به سه هفـتـه    منطقه بر جاي گذاشت؛ حضور تاريخي ميليونهاي تونس به سرعت تأثير خود را در كشورهاي ديگر  تحول
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قاهره را به اشغال درآوردند و در ارتباط با آن، اعتصاب هاي گسترش يابندة  كارگري در صنايع، بنادر، و ادارات دولتي، سرانجـام حسـنـي      “  التحرير” ميدان 
ي بـرا مبارك را از اريكه قدرت فرعوني خود به زير كشيد. تحويل قدرت از سوي مبارك به شوراي فرماندهي نظامي مصر در عمل نوعي مكانيزم كنـتـرل      

نبش را اند كه از سويي ج هاي حكومتي سعي كرده جهت و درجه تغييرهاي قانوني در مصر و در راستاي دادن نوعي تضمين به آمريكا و اسراييل بود. محفل 
 ها را ماهرانه به سود خود تغيير جهت دهند.   از شور و تب وتاب اوليه بيندازند، و از سوي ديگر، روند تحول

الجزاير، اردن، بحرين، مراكش، ليبي، يـمـن، و     هاي مردمي براي اصالحات دموكراتيك و بر ضد ديكتاتوري هاي حاكم در  ، مبارزه جنبش1390در سال 
ديكتاتوري و هاي تونس و مصر ادامه و اوج بي سابقه اي يافت. يمن، باوجود مقاومت خونين نيروهاي وفادار به دولت   سوريه، با تأثيرپذيري معنوي از تحول

يرهاي سياسي تغيوابسته علي عبداهللا صالح در مقابل جنبش وسيع مردميِ خواستار تغيير، و مرگ هزاران تن از مردم در جريان تظاهرات توده اي، در آستانه 
هاي وابسته و سركوبگرحاكم با توسل به دادن برخي وعده وعيدها در مورد انجام اصالحاتي ظاهري  و از      در برخي از اين كشورها، رژيمپردامنه اي است.  

سالمي و هاي مردمي داشته اند. در سوريه نيروهاي واپس گراي ا  باال از يك سو، و بسيج نيروهاي نظامي و سركوبگر از سوي ديگر، سعي به غلبه بر جنبش
مبـارزه   اند كه هاي وابسته و مورد حمايت مستقيم عربستان سعودي، قطر، و تركيه، و در هماهنگي با كشورهاي امپرياليستي، سعي كرده و موفق شده محفل

ـ    برحق مردم براي اصالحات عميق دموكراتيك و تغييرهاي پايه اي اقتصادي به نفع زحمتكشان را از مسير خود منحرف سازند. مقاومت بشار اسد،  يـس  رئ
 جمهوري سوريه، در برابر خواست برحق مردم براي انجام اصالحات دموكراتيك، و در پيش گرفته شدن سياست سركوب خونين جنبش مردمي از سـوي      

جنگ داخلي نه دولت مستبد حاكم، به طور عملي عرصه را براي نيروهاي ارتجاعي و راست گرا باز كرده است تا درهماهنگي با امپرياليسم، كشور را به آستا
 بكشانند.  

، هاي سركوبگر دست نشانـده شـان     هاي رژيم ها بر جنايت هاي بحرين، يمن، و اردن، و چشم بستن آن هاي امپرياليستي در رابطه با تحول موضع محفل
 پوچ بودن ادعاي كشورهاي امپرياليستي در طرفداري ازحقوق بشر و دموكراسي را به اثبات مي رساند. 

گناه، بـي     بي رويدادهاي فاجعه بار در عراق و افغانستان، در پي اشغال نظامي اين كشورها از سوي آمريكا و متحدان ناتويي آن، كشتار صدها هزار انسان
هـاي  يي در مـورد  بـرنـامـه                حال تكان دهنده هاي ارزنده و درعين ها در چارچوب قرادادهاي نو استعماري، تجربه ثباتي سياسي، و غارت منافع ملي آن

 اند. سرمايه داري به كشورهاي منطقه“ دموكراسيِ”امپرياليسم جهاني در زمينة صدور 
ي مزورانه ها، با همين هدف و با بهره گير اياالت متحده و متحدان ناتويي آن با سوار شدن بر موج اين قيام هاي مردمي به منظور به انحراف كشاندن آن

ير غير قـانـونـي    تفساز تظاهرات مردم برضد رژيم ديكتاتوري معمر قذافي، مداخله نظامي در ليبي را سازمان دادند. اين مداخله نظامي نواستعمارگرانه، كه با  
هاي بشر دوستانه و جلوگيري از عمليات نظامي رژيم حاكم بر ضد شهروندان معـتـرض    شوراي امنيت سازمان ملل و زير پوشش اقدام 1973مصوبه شماره 

هزارنفر و به قدرت رساندن نيـروهـاي    50هاي مسكوني ليبي از سوي نيروهاي ناتو و كشتار بيش از  ماه بمباران شهرها و منطقه 10صورت گرفت، پس از 
ان و   هاي منطقه را رقم زد.  حضور و شركت مستقيم و پر رنگ نيروهاي نظامي انگلست  ارتجاعي حامي امپرياليسم، مرحلة به لحاظ كيفي جديدي در تحول

تـان  ربسـ فرانسه در طراحي و اجراي مداخله نظامي در ليبي با هدف تغيير رژيم اين كشور از يك سو، و  نقش برجسته اتحاديه عرب و كشورهايي نظير عـ   
 زنـه سعودي، قطر، و تركيه در مشروعيت بخشيدن به سناريوي به سقوط كشاندن دولت ليبي از سوي ديگر، نمايشگر صف بندي نيروهاي ارتجاعي در مـوا 

 قوا در منطقه خاورميانه است. 
ي بـرا در همين راستا، به يورش برنامه ريزي شده نيروهاي نظامي عربستان سعودي به بحرين كه با حمايت اياالت متحده و كشورهاي اتحاديـه اروپـا       

بحرين  كه،سركوب كردن و به خاك و خون كشاندن جنبش اعتراضي مردم اين جزيره انجام گرديد، بايد اشاره كرد. الزم است به اين نكته مهم اشاره شود  
تخـابـات   ان محل استقرار ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا است.  تالش براي بي ثبات كردن رژيم سوريه نيز بخشي از اين روند است.  در تونس و مصر،  

فريـبـانـه) و        گرا، با بهره گيري از شرايط اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي موجود، و با ارائه شعارهاي مبهم و دماگوژيك(مردم  هاي اسالم برگزار شده و حزب
در ايـن    ده   ضعف تشكيالتي نيروهاي مترقي، دموكراتيك، و سكوالر،  توانسته اند كنترل پارلمان هاي اين كشورها را به دست گيرند. عملكرد اياالت متح 

ده و هژمـونـي   ها منافع اياالت متح گرا در خاورميانه را به شرطي كه آن ماه ها بر اين امر داللت داشته است كه، اين كشور به قدرت رسيدن نيروهاي اسالم
 كند.   امپرياليسم در منطقه را به چالش نكشند، قبول مي

خاورميانه و شمال آفريقا اتفاق افتاده است، نمايشگر خواست فرا گيرمردم اين منطقه بـراي آزادي و       در منطقه 1389آنچه كه در دوره پس از  زمستان 
يـن امـور     هاي حاكم در فراهم كردن شرايط دستيابي به چنـ  دموكراسي واقعي، عدالت اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، و رفاه، و عدم باور آنان به قابليت رژيم

رده هاي اخير درگير بحران گست مهمي است.  جنبش مردمي در كشورهاي منطقه، با بهره گيري از اين حقيقت كه كشورهاي سرمايه داري پيشرفته در سال 
اين حقيقتي است كـه   اند.  ها قدرت مانور چنداني ندارند،  تهاجم خود را سازمان داده هاي وابسته به آن ها و نه رژيم اند، و به همين لحاظ نه آن اقتصادي بوده

قـل  ها منـتـ   هاي حاكم بر عمده كشورهاي منطقه، مستقيماٌ به آن اقتصادي رژيم -برخي پيامدهاي بحران اقتصادي جهاني به دليل وابستگي عميق سياسي
اقتصادي بر  اند. اين شرايط سبب فشار بيشتر  اند، و اين كشورها نيز به همراه كشورهاي بزرگ سرمايه داري، وارد بحراني عميق و غير قابل كنترل شده شده

ها به لحـاظ   اين تحولهاي اجتماعي و مردمي را در اين كشورها بارور ساخت.   هاي سياسي و اجتماعي، نطفه هاي خيزش دوش مردم شد، و در كنارِ بحران
زه هاي اخير شباهت دارنـد. مـبـار         گستردگي طيف نيروهاي شركت كننده، شعارها، و تاكتيك هاي مبارزاتي مردم، به جنبش اعتراضي مردم ايران در سال

بنا به  كنند، همچنان ادامه دارد.  برخي از اين جنبش ها،   مردم و نيروهاي مردمي كشورهاي خاورميانه كه زحمتكشان شهري سهمي اساسي در آن ايفا مي
و توان خود در شرايط ويژه كشورهاي محل عمل خود، توانسته اند به دست آوردهايي مشخص و به وجود آوردن تغييرهاي سياسي معيني نـائـل شـونـد،         

پ و ها بگذارند. آنچه به وضوح آشكار است اين است كه، ضعف ساخناري نيروهاي چ  هاي اقتصادي و اجتماعي عميقي را در پيش روي توده دورنماي تحول
ـ  ها حاكميت استبدادي و نبود شرايط ضرور براي سازمان دموكرات، به دليل دهه ه ايـن    دهي نيروهاي چپ و طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، دستبرد زدن ب

 دستاوردها و سوار شدن نيروهاي ارتجاعي بر امواج اين جنبش ها را ممكن و محتمل مي سازد. 
، هاي مردمي هاي عيني و ذهني، و مداخله امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي براي ترمز كردن و برعكس كردن جهت حركت جنبش با وجود تمامي دشواري

هـاي     هاي ديكتاتـوري، تـحـول      در بستر قيام توده هاي محروم برضد ديكتاتوري، ستم طبقاتي، و فساد حكومتي، و همچنين به چالش كشيده شدن رژيم
خـص  مشـ    تاريخي و بي سابقه در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه و شرايط جديدي در منطقه به وجود آمده است. اين قيام هاي مردمي، با شعار هاي 

انـقـالب هـاي      نِ   خود در خواستار شدن  عدالت اجتماعي،  دموكراسي، و مخالفت با فساد، با حضور ميليوني در ميدان نبردي نابرابر، بار ديگر قانونمند بود
 اجتماعي را به اثبات رسانده اند.

  
 مبارزه جهاني بشريت مترقي، در راه صلح و ترقي

 
اخير، نمايشگر رشد مبارزه جويي قشرهاي مختلف مردم بر ضد تجاوزگري امپرياليستي و بـهـره   هاي  هاي جهان در دو دهه گذشته، و به ويژه سال تحول

 كشي سرمايه داري، در دفاع از دموكراسي، حقوق بشر، و حق حاكميت ملي بوده است. 
همواره اين بوده است تا با استفاده از اهرم هاي گوناگون نرخ سوداگري فزاينده امپرياليستي،  نظامي گريبا تكيه بر تالش سرمايه هاي كالن انحصاري، 

باال ببرند و هزينه توليد و خدمات اجتماعي الزم در جامعه سرمايه داري را  را بـر دوش  قشـرهـاي            “  اضافه ارزش ها” را بر اساس كسب هر چه بيشتر 
به صورت سيستماتيك شدت پيدا كرده اسـت. عـمـلـكـرد           “  جهاني شدن” زحمتكش و خرده بورژوازي بگذارند. در برهه كنوني اين فرايند در چهار چوب  

هاي حساب شده كشورهاي سرمايه داري در از بيـن بـردن      و غارت منابع طبيعي و انساني  كشورهاي در حال توسعه ، كوشش ملي، چپاول انحصارهاي فرا
است. اين امر، زمينه هاي رشد سازمان دهي و بسيج قشرهـا و      «سازمان تجارت جهاني« هرگونه نظارت بر منافع و اقتصاد ملي از طريق نهاد هايي مانند 
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ر را   هـاي اخـيـ      هاي ديكتاتوري، و امپرياليسم در سال هاي مردمي بر ضد سرمايه داري جهاني،  رژيم طبقه هاي اجتماعي ستم ديده و ارتقاء سطح جنبش
ه كارگر تر كرده است. طبق  فراهم ساخته است، و همزمان،  تضاد  آشتي ناپذير ميان خصلت اجتماعيِ كار و خصلت خصوصيِ  سرمايه و سوداگري را نيز حاد

كـنـنـد. جـنـبـش             ها  در مبارزه براي  صلح، دموكراسي، و پيشرفت، نقش محوري و عمده ايفا مي هاي سنديكايي و نيروهاي سياسي نماينده آن و جنبش
د لكـر كارگري و نيروهاي سياسي آن هنوز هم به طور مشخص در برهه كنوني  مبدأ حركت و بسيج نيروهاي اجتماعي براي افشاء پيامدهاي سياست و عم

اند.  شـركـت فـعـاالنـه          نظام سرمايه داري جهاني، مبارزه با رشد نظامي گري و جنگ افروزي، جلوگيري از گسترش فقر و جهل، و تخريب محيط زيست
 اعضاي اتحاديه هاي كارگري عامل تعيين كننده گرايش و ماهيت توده اي اين حركت ها و مبارزات  است. 

 ها به آماج هاي نهائي شان، با حضور و عمل زحمتكشان پيوند دارد. ايـن   آنچه مشخص است اين است كه، تضمين موفقيت اين جنبش ها و دستيابي آن
طبقه كارگري متشكل و مجهز به سياستي صحيح در زمينه اتحاد ها، به جهت گيري يي به سمت حل مسئلـه   به سمت گيري طبقاتي شان، همراه با حزب

يـي اسـت كـه           دربردارنده آن چنان نيروي محركه بحران اقتصادي كنوني  المللي وابسته است.  قدرت، و رها  كردن  كشور خود از زنجيره امپرياليسم بين
ي، وجود تواند قشرهاي اجتماعي وسيعي را به صحنه  بكشاند و به مبارزه يي برنامه ريزي شده و اصولي هدايت كند. ولي براي تجلي يافتن چنين تحرك  مي

 ها و طبقه كارگر، ضروري است.    لنينيستي، و در نتيجه  آن، رشد و تحول آگاهي سياسي توده -و عملكرد يك حزب انقالبي با نگرش ماركسيستي
ضعي، پردازان و مداحان سرمايه داري به منظور جا انداختن اين فريب كه، بحران اقتصادي كنوني جهان و پيامدهاي آن موقت و مو به رغم كوشش نظريه

يابـد و     گستردگي بيشتري مي و نه ناشي از ماهيت سيستم حاكم اقتصادي است، مبارزه زحمتكشان در جهت پايه ريزي جايگزين هاي كارا و مناسب دائما
كمونيستي، كـه   -ترين درس ها را به مبارزان صلح و سوسياليسم داده است. جنبش جهاني كارگري  گوناگون تري به خود مي گيرد.  زندگي مهم  هاي شكل

يي موقت بعد ازفروپاشي اردوگاه سوسياليسم، سرانجام از نو و با نيروئي افزون تر از پيش به بازسازي صـف هـا،      و به دنبال عقب نشيني 1990در آغاز دهه 
نو ليبراليـسـم   ” تاكتيك ها، و اتحاد هاي خود پرداخت، و در اين مسير موفقيت هاي  مهمي به دست آورده  است.  گستردگي بي سابقه مبارزه با پيامدهاي  

هاي گوناگون مـانـنـد:       هاي اخير به شكل درشهرسياتل علني شد، در سال  1998كه تظاهر چشمگير آن نخستين بار در نوامبر “  جهاني شدن” و “  اقتصادي
، ادامه يافته است. توسعه كيفي و كمي رشته هاي پيوند دهنده جنبش كارگري با مخالفان سرمايه داري، فعاالن حفظ محيط زيسـت،   “ اشغال وال استريت” 

ساختمان اند، اميدهاي واقعي به ممكن بودن  هاي اخير ويژگي هاي مترقي، عدالت خواهانه، و فراملي خود را نشان داده هاي ضد جنگ، كه در سال و جنبش
را در خود دارد.   “  جهاني شدن” جهاني ديگر را افزايش داده است. برآيند اين نيروها و جنبش ها، توان بالقوه نفيِ كامل سرمايه داري نوليبرال و عقب راندنِ  

توان در مشخـصـه هـاي زيـر          را ميداند،  جنبش جهاني، كه حزب توده ايران خود را بخش جدايي ناپذيري از آن مي هاي اساسي برآيند كلي اين خواست
 خالصه كرد: 

 اقتصادي، بهره كشي، استعمار و برتري نژادي و جنسي؛ -پيكار عظيم طبقاتي اكثريت جامعه بشري، با بي عدالتي اجتماعي  -
 المللي؛ سياسي بين -مردمي كردن (دموكراتيك كردن) رابطه هاي اقتصادي  -
كشورهاي بـزرگ كـه        “ حق  وتوي ويژه” تغيير اساسي در رابطه هاي حاكم بر سازمان ملل، تأمين حقوق  كشورهاي در حال رشد، و تغيير در ساختار  -

 نظر و خواست اكثريت كشورهاي عضو سازمان ملل بوده است؛ بارها سد راه تأمين
 ؛“ ناتو”منحل كردن همه پيمان هاي نظامي منطقه اي، به ويژه پيمان تجاوزگر  -
 پايان دادن به نظامي گري، جلوگيري از مداخله  در امور داخلي كشور هاي مستقل، و برچيدن  پايگاه هاي نظامي خارجي در سطح جهان؛  -
 هاي مخرب هسته اي، ميكروبي، و شيميايي؛ ايجاد زمينه هاي عيني براي خلع سالح جهاني، و نابودي سالح - 
 مبارزه با هرگونه تالش با هدف  كشاندن مسابقه تسليحاتي به فضاي كيهاني؛ - 
 ها را مي بلعد؛ لغو بدهي هاي فاجعه بار فقرزده ترين كشورهاي در حال توسعه، كه در حال حاضر نزديك به نيمي از درآمد ملي آن - 
و    المللي عادالنه قيمت گذاري و تعرفه مواد ضروري رشد و توسعه نيروهاي مولده كشور هاي عقب مانده در جهت محو سريع فـقـر   تنظيم نظام بين -  

 ايجاد حداقل استاندارد زندگي؛ 
ها به مـنـظـور       بسط همكاري هاي عملي، و امكان دسترسي واقعي كشورهاي در حال رشد به فن آوري پيشرفته، و امكان مدرنيزه كردن اين جامعه -  

 كاهش فاصله عميق بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه؛ 
 هاي سرمايه داري پيشرفته در تخريب بيشتر محيط زيست. هاي فراملي و دولت تالش براي حفظ محيط زيست، و مقابله با برنامه هاي مخرب شركت  - 

ايجاد زمينه كمك هاي علمي و گسترش كمك هاي اقتصادي به كشورهاي محروم و در حال  رشد، براي جلوگيري از تخريب محيـط زيسـت در ايـن          
 كشورها، به دليل محروميت اقتصادي؛ 

 هاي ديكتاتوري. مبارزه در راه تأمين حقوق بشر در تمامي كشور هاي جهان، نفي و طرد حكومت -  
  
  
 سيماي ايران در هزاره سوم ميالدي 
ها را  بايد از يك سـو آغـاز رونـد           هاي بسياري بوده است. ويژگي اساسي اين تحول  ايران در قرن بيستم و دهه نخست قرن بيست و يكم شاهد تحول  

را،    هاي ديكتاتوري و ضد مردمي دانست، كه جلو رشد واقعي ميهن ما حركت جامعه از فئوداليسم به سمت سرمايه داري، و از سوي ديگر برقراري حكومت
وانسته اند در كند كه، مردم ما تنها در دوره هاي بسيار كوتاهي ت اش، سد كردند. بررسي گذرايي در تاريخ معاصر ايران روشن مي  با وجود منابع عظيم طبيعي

دوره )،       1357تـا      1299سرنوشت مملكت شان دخالت داشته باشند و از آزادي و استقالل نسبي برخوردار باشند. دوران حكومت  پهلوي ها در ايـران (       
يـس،  يي است كه در طول آن، با كمك و دخالت مستقيم كشورهاي امپرياليستي از جمله و به خصوص امپرياليسم آمريكا و انگل حكومت مستبدانه و پليسي

يـي بـخـش      هاي رهـا    منابع نفت كشور ما به غارت برده شد، ايران به پايگاه جاسوسي تبديل گرديد، و در مقام ژاندارمي  آمريكا در برابر ملت ها و جنبش
 خواهانه كشور، از جمله جنبش  ملي كردن صنعت نفت ايران، به شديد ترين و خشن ترين شكل ممكن سركوب و بـه  هاي آزادي منطقه قرار گرفت، جنبش

 ها افسر دالور توده اي به جوخه هاي مرگ سپرده شدند. خون كشيده شد، حزب توده ايران غيرقانوني اعالم گرديد، و ده
اوج    شد، و در وضعـيـت   در نبود آزادي و عدالت  در دوران حكم فرمايي رژيمي  فاسد و مزدور كه از سوي بيش از سي هزار مستشار آمريكايي اداره مي 

ترين رويدادهاي تـاريـخ      رفت. انقالب بهمن، از مهم   1357ها، ايران به استقبال انقالب بهمن  گيري فاصله طبقاتي در جامعه  و شدت يافتن نارضايتي توده
وناگونـي  اقتصادي، با انديشه ها و ديدگاه هاي متفاوت، مطالب گ -معاصر كشور ما و منطقه است. نويسنده ها، پژوهشگران، و كارشناسان مسائل اجتماعي  

انـد؛      هاي حاكم منجر شـد، دانسـتـه      پيرامون اين واقعه بزرگ نگاشته اند. گروهي انقالب بهمن را يك تحول صرفاً سياسي، كه تنها به جا به جايي طبقه 
خـارجـي    اند، و گروهي ديگر هم آن را توطئه خلقي، كه جامعه ما را به كلي دگرگون كرد، ارزيابي كرده -گروهي اين انقالب را يك جنبش عظيم اجتماعي 

خورشيدي در    جاهپنداشته اند. در اين زمينه حتي دشمنان انقالب بهمن نيز نتوانسته اند اين حقيقت را نفي كنند كه، جنبش مردمي يي كه از ميانه دهه  پن 
 هاي اجتماعي زمان خود بوده است. ترين جنبش منجر شد، يكي از بزرگ 1357ميهن ما شكل گرفت و سرانجام به انقالب بهمن 

هاي گوناگون، با خواست ها و ديدگـاه   جنبش عظيمي بود كه اكثريت مردم كشور ما را، از طبقه  57حزب توده ايران بر اين عقيده است كه، انقالب بهمن 
م و   ترين پايگاه هاي سرمايه جهاني و ارتجاع را در منطقه خاورميانه، درهم كوبيد. شركت اكـثـريـت مـرد          هاي متفاوت، به حركت درآورد و يكي از مهم

خـود   اسينيروهاي سياسي كشور  نشانگر خصلت عميقاً خلقي انقالب و توان عظيم اجتماعي آن بود. انقالب با درهم كوبيدن رژيم  شاهنشاهي، مرحله سي 
وزي اجتماعي در راه محدود كردن سرمايه داري گام نـهـاد. پـيـر        -را با موفقيت پشت سر گذاشت و به مرحله اجتماعي، يعني اصالحات بنيادين اقتصادي 
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اسـت     يهيانقالب در مرحله  سياسي، بي شك، مديون  اتحاد نيرومند همه نيروهاي سياسي و توافق همگاني بر سر شعار سرنگوني رژيم استبدادي بود. بد 
ـ          ز س ا  كه نيروهاي شركت كننده در انقالب، هركدام با ديدگاه ها و برنامه هاي خود، در اين جنبش عظيم شركت كردند، و خصوصاً در اين مـورد كـه پ

ـ   سرنگوني  چه بايد كرد، داراي نظرهاي بسيار متفاوت و گوناگوني بودند. با پيروزي انقالب، و با وجود جو انقالبي حاكم بر جامعه، حاكـمـيـ     رآمـده از    ت ب
 هاي پر اهميت  دست زد، كه خالصه آن به شرح زير است: انقالب، به يك رشته اقدام

 اخراج مستشاران، و بر چيدن پايگاه هاي نظامي آمريكا در ايران؛
 كشور، متعلق به سرمايه داران بزرگ داخلي و انحصارهاي خارجي؛درصد از صنايع بزرگ   70ملي كردن 

 هاي بيمه، كه با سرمايه داخلي و خارجي ايجاد شده بودند؛ هاي خصوصي و شركت ملي كردن بانك
 ؛“د”و “ ج”تصويب قانون اصالحات ارضي، مشهور به بند 

 افزايش حداقل دستمزدها؛
 برقرار كردن نظارت دولت بر بازرگاني خارجي؛
 هاي امپرياليستي؛ الغاي قراردادهاي اسارت بار اقتصادي با دولت

 خروج از پيمان نظامي سنتو و پيوستن به جمع كشورهاي غير متعهد؛
 لغو قرار داد اسارت بار كنسرسيوم نفت.

برخـوردار   عهواقعيت اين است كه، نيروهاي چپ ايران، با وجود توان كمي نسبتاً  محدودخود در آستانه انقالب، از نفوذ معنوي  چشمگيري  در درون جام 
اجتـمـاعـي    هاي زيادي از برنامه حداقل نيروهاي چپ ايران، و به ويژه حزب توده ايران، بود، كه به سبب توان عظيم  هاي باال، بخش بودند. اجراي خواست 

ي عظـيـم   ها، تحقق پيدا كرد. نيروهاي چپ ايران و به خصوص حزب توده ايران، با تكيه بر اين دست  آوردها، توان توده ا  حاضر در صحنه، و خواست توده
 انقالب، و برداشت هاي نظري خود از شرايط مشخص اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور، به اين نتيجه رسيدند كه، در صورت ژرفش رونـد اصـالحـات        

ـ       اقتصادي، و تثبيت دست آورد هاي مراحل نخست انقالب، روند انقالبي در كشور را مي -اجتماعي  دگـي  توان ادامه داد ، و سرانجام بر عامل عـقـب مـان
نيروهـاي  .   روبنايي  يعني  نبود يك ائتالف بزرگ مردمي و مترقي از نيروهاي سياسي كشور با برنامه معين و مشخصي در مسير بازسازي كشور،  چيره شد
تشكيل  ني،گوناگون شركت كننده درحاكميت برآمده از انقالب، كه به طور عمده از نيروهاي طرفدار جبهه  ملي، نهضت آزادي، و روحانيون به رهبري خمي

نداني دوام ن چشده بودند، در مرحله هاي آغازين انقالب حكومت ائتالفي يي را تشكيل دادند كه با توجه به تفاوت هاي اساسي موجود بين اين نيروها، زما
يـي از    ها نياورد. يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه، تركيب طبقاتي حاكميت برآمده از انقالب به طور عمده شامل بورژوازي تجاري و صنعتي و بخش

يت نداشتند. اكمخرده بورژوازي بود، و بررغم نقش قاطع و تعيين كننده طبقه كارگر در به پيروزي رساندن انقالب، اين طبقه و متحدان آن نماينده يي در ح
ا  به همراه ن منبود طبقه كارگر و نمايندگان سياسي آن در حاكميت برآمده از انقالب، نقطه ضعف اساسي يي بود كه بعدها پيامدهاي فاجعه باري براي ميه

ب ترمـز  نقالداشت. نيروهاي طرفدار جبهه ملي و نهضت آزادي، از ژرفش انقالب و دست آوردهاي آن نگران بودند، و معتقد بودند كه، مي بايست بر روند ا 
كند. از سوي ديگر، خميني  و بخش بزرگي از روحانيون، خواهان قبضه كردن  قـدرت،        ايران را تهديد مي“  خطر سرخ”زد، زيرا در صورت عمق يافتن آن، 

در حكم اصل تأمين كننده حاكميت روحانيون بر حيات سـيـاسـي        –برپايي حكومت خليفه گري و اجراي قوانين اسالم بودند. گنجاندن اصل واليت فقيه  
 در قانون اساسي جمهوري اسالمي، نشانه روشن اين  تمايل در ميان  اين نيروها بود. -كشور

 خواهانة  آن، همه تالش خود را بـه كـار گـرفـتـنـد.           نيروهاي ارتجاعي  درون و بيرون از حاكميت، براي منحرف كردن انقالب از مسير مردمي و ترقي
شـي  هاي ارتجاعي حاشيه خليج فارس بود، از هيچ تالـ  امپرياليسم جهاني نيز كه سخت نگران اثرگذاري انقالب بهمن در كل منطقه، و به خصوص بر رژيم

 براي درهم شكستن انقالب و به شكست كشاندن آن، خودداري نكرد. 
واه، خـ    ينيروهايي كه حاكميت را در روندي كوتاه زمان قبضه كردند، خيلي زود خصلت انحصارگرايانه و ارتجاعي خود را در شكل يورش به نيروهاي ترق

 هاي برحق خلق كرد، بروز دادند. ها، و لشكر كشي نظامي به كردستان، به منظور سركوب خواست ها، بستن روزنامه دستگيري و شكنجه آن
امپرياليسم، و چـرخـش بـه راسـت در              منتشر كرد، نسبت به خطر ارتجاع ،1358شهريورماه   6كميته مركزي حزب توده ايران، در بيانيه مهمي كه در 

با كمال تأسف، شاهد آن هستيم كه در هفته هاي اخير  چرخشي در اوضاع سياسي درون كشور پـديـدار   ” حاكميت جمهوري اسالمي، هشدار داد، و نوشت:  
كه از يـك     تيمشد و با اين  چرخش ضربه دردناك و هراس انگيزي به امر اتحاد نيروهاي ملي و آزادي خواه وارد آمد... ما امروز در مقابل اين واقعيت هس   

اي روهسو حمله وسيعي از طرف نيروهاي انحصار طلب راست براي سركوب آزادي و در درجه اول آزادي نيروهاي راستين انقالبي  چپ و حتي بخشي از ني
ايـران     كنند، آغاز شده و از طرف ديگر كردستان به صحنه اي از جنگ و برادر كشي مبدل گشته است... حزب تـوده     انقالبي كه زير پرچم اسالم مبارزه مي

توان مسئله ملي را نه در كردستان و نه در ساير نقاطي كه محرومـيـت    برقرار ساخت، ولي نمي“  آرامش” برآن است كه از راه سركوب و كشتار ممكن است 
 ).191 - 187، صفحات اسناد و اعالميه هاي حزب توده ايراننگاه كنيد به: ”(هاي ملي مطرح است، حل نمود... 

گـرفـت.   مي   روحانيون حاكم، و متحدان آنان، به رهبري خميني،  به لحاظ طبقاتي از خرده بورژوازي سنتي تا بزرگ سرمايه داري تجاري ايران را در بر 
چـپ،     هاياين نيروها كه در آغاز انقالب براي تحكيم پايه هاي سياسي حكومت به حمايت و پشتيباني طيف گسترده نيروهاي سياسي ايران، از جمله نيرو
زمـيـنـه    اي   به منظور كسب اعتبار و ثبات نيازمند بودند، با گذشت زمان و تحكيم پايه هاي قدرت سياسي شان، با برنامه و مانورهاي از پيش حساب شده 

، با يورش وسيع به نيروهاي دگرانديش، ناقوس مـرگ انـقـالب ،        1360سركوب خشن و پاكسازي گسترده نيروهاي دگر انديش را تدارك ديدند. از اوايل  
از    -هاي آن به صدا درآمد. در همين دوران است كه رژيم جمهوري اسالمي بسياري از برنامه هاي مترقي تصويب شده در آغاز انقالب     ها، و آرمان هدف

را به دستور خميني متوقف كرد، و بر پايه تقدس مالكيت در اسالم،  چرخش حكومت به سمت كالن سرمايه داري  تـجـاري و        -جمله اصالحات ارضي 
 زمين داران بزرگ را اعالم كرد.

بيشتر نيازمند است، اما  ، گذار بسيار بغرنج و پيچيده اي است كه هنوز به بررسي و پژوهش57روند  چرخش به راست، و در فرجام، شكست انقالب بهمن 
مگـونـي   توان بيان كرد اين  است كه، ائتالف نيروهاي مذهبي شركت كننده در انقالب، با وجود ناه آن چه كه اكنون، پس از تجربه هاي به دست آمده مي

. بـا     هاي مردمي انقالب را نداشتند به طور عمده  ظرفيت عملي كردن آرمانطبقاتي و داشتن نظرهاي متفاوت درباره انقالب و سرنوشت آن، 
از سوي خميني، هدف بخش عمده رهبري اين نيروها بازگرداندن ايران به قلمرو چـيـرگـي      “  كوخ نشينان” وجود همه آن شعارها در زمينه توجه به حقوق 

هاي مردمي توده هاي شـركـت      كردنِ حاكميت روحانيت بر ميهن ما بود، بازگشتي  كه با هدف ها و آرمان“  ابدي” و “  صدر اسالم” قوانين قرون وسطايي 
تماعي بزرگي اج كننده در انقالب همخواني نداشت. اين ائتالف به دليل نقش ويژه اي كه خميني، در مقام رهبر انقالب، از آن بهره مند بود، توانست نيروي 

لـفـت   مـخـا  را پشت سر خود قرار دهد، و در نبود جبهه واحدي از نيروهاي مترقي و چپ، موفق شد برنامه خود به منظور تحميل حكومتي اسالمي، باوجود 
ـ     ل حـمـيـ   ضمني و آشكار همه نيروهاي سياسي ديگر، به پيش برد. در عين حال بايد يادآور شد كه، توطئه هاي امپرياليسم و ارتجاع، به خصوص توطئه ت

كشورو فراهم آوردن زمينه سركوب كليه نيروهاي دگر انديـش،   العاده در ، شرايط را براي اعالم وضع فوق1359جنگ ايران و عراق به ميهن ما در شهريور 
(به ويژه پس از آزادي خرمشهر و بيرون راندن  نيروهاي اشغالـگـر عـراقـي از          “  جنگ، جنگ، تا يپروزي” آماده كرد. درپيش گرفتن سياست خانمان سوز  

هاي مهمي از خاك ميهن) از سوي خميني، يورش وحشيانه به آزادي ها و حقوق دموكراتيك، از جمله دستگيري وسيع، شكنجـه، و اعـدام هـاي            بخش
ه  قـانـون   جملگروهي، باز گذاشتن دست بورژوازي تجاري (بازاريان محترم) به غارت كشور، و طرح قوانين ارتجاعي برضد كارگران، زنان، و زحمتكشان (از 

هاي آشكاري بودند از سوي حاكميت در جهت سركوب كامل انقالب و بازگرداندن كشور به  اقدام، 1361و   1360هاي  كار توكلي و قانون قصاص)، در سال 
 ديكتاتوري  قبل از انقالب. -دوران حكومت پليسي 
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 هـا    امروز پس از گذشت سي و سه سال از پيروزي انقالب، روشن است كه خميني، و ديگر سران رژيم واليت فقيه، با پشت كردن  به هدف ها و آرمان
سياسي قرن بيستم را به شكست كشاندند، و فرصت تاريخي بزرگ مـيـهـن مـا را در              -هاي اجتماعي  ترين جنبش ي توده هاي ميليوني، يكي از بزرگ

 1388باتـي    تخادستيابي به آزادي، دموكراسي، استقالل، و عدالت اجتماعي، نابود كردند. رويدادهاي دهه اخير در ميهن ما، كه آخرين نمونه اش كودتاي ان 
م بـر    ها ايراني به طرزي خشن و سركوبگرانه، به فرمان ولي فقيه پايمال گرديد، ماهيت ضد مردمي ديكتاتوري حـاكـ     است، كه در جريان آن آراي ميليون

جهان چيزي نبوده و نيست جـز    “  نظام نمونه” ميهن ما را نشان داد. امروز اكثريت قاطع مردم ميهن مان در چنگال فقر و محروميت دست و پا مي زنند، و  
 .حاكميت خشن و سركوبگرانه، نماينده هاي بزرگ سرمايه داري بوروكراتيك و تجاري كه پيامدهاي فاجعه باري براي ايران به همراه داشته است

عملكرد فاجعه بار اين نيروها در سي و سه سال گـذشـتـه، آزمـون          ، سپرده شدن رهبري انقالب به خميني و روحانيون هوادار او، و1357انقالب بهمن 
شـان  ها همراه بوده است. اين تجربه تاريخي در عين حـال ن     اخالقي آن -تاريخي بزرگي بوده است كه با رسوايي اين نيروها و نمايش ورشكستگي نظري 

كه رهبران جمهوري اسالمي قول آن را به مردم مي دادند، چيزي جز همان نظام كهنه سرمايه داري نيست كه اين بار بـا روبـنـايـي       “  راه سومي” داد كه، 
 عقب مانده و قرون وسطايي در قالب  ديكتاتوري واليت فقيه خود را نمايان كرده است.

قـدرت  كـز    ايران در هزاره سوم ميالدي كشوري است اسير ديكتاتوري سرمايه داري بزرگ با روبنايي مذهبي. ادامه رژيم واليت فقيه به عنوان نماد تمر 
 اقتصادي و دست يابي به حقوق و آزادي هاي دموكراتيك و عدالت اجتماعي -سياسي اين ديكتاتوري، سد اساسي حركت ايران به سمت پيشرفت اجتماعي

براي نجـات  ها ميليون نفر از شهروندان در فقر و محروميت، اقتصاد تك محصولي، نبود صنعت هاي پايه اي  ها تن بيكار، به سربردن ده است. وجود ميليون 
ان، و هاي مدني و دموكراتيك، نقض وحشيانه حقوق اقليت هاي ملي و مذهبي و زن كشور از وابستگي،  محروم بودن اكثريت عظيم جامعه از حقوق و آزادي

ران ي سـ   حاكميت ديكتاتوري و استبداد خونريز كه آماده است تا به منظور  تأمين و تضمين حيات خود،  به هر جنايتي دست بزند، بخشي از دسـتـاوردهـا   
 جمهوري اسالمي براي مردم ميهن ماست.

   
  

 اقتصادي، و دگرساني در آرايش طبقاتي جامعه، سي و سه سال پس از انقالب بهمن-تغييرهاي اجتماعي
هاي عمده و پر اهمـيـتـي بـوده        اقتصادي و آرايش طبقاتي ميهن ما دستخوش تحول -بيش از سه دهه پس از پيروزي انقالب بهمن، شرايط اجتماعي  

هـا،     هايي همراه شد. اقدام هايي نظير ملي كردن بـانـك    ، روند حركت و رشد سرمايه داري به طور موقت با اختالل57است.  در پي پيروزي انقالب بهمن  
گرچه از اهميت جدي و اصـولـي     -هاي بيمه، برخي صنايع بزرگ، و واگذاري مالكيت واحدهاي صنعتي و مجتمع هاي بزرگ كشاورزي و خدماتي  شركت

تار اقتصاد ايـران،  هاي موثر و پرارزش نتوانست در ساخ اما با فرا نروئيدن انقالب به مرحله اجتماعي و حاكميت يافتن ارتجاع، اين اقدام -يي برخوردار بودند 
اقتصادي كالن سرمايـه داري تـجـاري و سـرمـايـه داري                   –دگرگوني ژرف و پايداري پديد آورد، و تعادل نيروها در جامعه به سمت حاكميت سياسي 

، “ بنياد مستضعفـان ”العاده در نهادهايي همچون  بوروكراتيك تغيير كرد. سرمايه بزرگ تجاري با چنگ انداختن بر شاهرگ حيات اقتصادي كشور و نفوذ فوق
، و در كنارِ آن، سرمايه داري اداري (بوروكراتيك) جديد، به نيروي غالب و مسلط بدل شد. حزب ما در بـرنـامـه       “ توليت آستان قدس رضوي” ، “ بنياد شهيد” 

هـم اكـنـون      ”. . .  ) خود با هشدار نسبت به تشديد فعاليت سرمايه بزرگ تجاري و رشد سرطاني آن خاطرنشان ساخته بـود:      1360مصوب پلنوم هفدهم ( 
چشـم     ابلعملكرد سرمايه داري تجاري و تاحد معيني سرمايه داري وابسته به زمين و مسكن اين خطر [بازگشت تسلط نظام غارتگر سرمايه داري] را درمق  
طـرف     از   همه مردم قرارداده و ضرورت مبارزه همه جانبه براي ريشه كن كردن اين تسلط غارتگرانه و محدود كردن فعاليت سرمايه در اين زمينه هـا را   

 ).  1360، برنامه حزب توده ايران“ (ترين اقشار جامعه ايران مطرح كرده است وسيع
ريادابا تحكيم پايه هاي رژيم واليت فقيه، به ويژه پس از پايان جنگ خانمان سوز هشت ساله ايران و عراق، سرمايه بزرگ تجاري و سرمـايـه داري       

از سوي كارگزاران و نمايندگان سياسـي  “  تعديل اقتصادي” اقتصادي خود را تحكيم كردند. اجراي برنامه   -(بوروكراتيك) پايه هاي انحصاري قدرت سياسي  
اد بيـش  هاي جبران ناپذيري به بخش صنعت و توليد كشور وارد ساخت، بلكه سبب گرديد كه واردات به شدت افزايش يابد و اقتص اين نيروها نه تنها ضربه

 هاي غيرمولد رانده شود؛ توليد به حاشيه رفت و توزيع جاي آن را اشغال كرد.  از پيش به سمت داللي و فعاليت
تـوان     ،  ژرفش شكاف طبقاتي و توزيع ناعادالنه درآمد ملي را باعث شد. اين سياست را مـي      “ تعديل اقتصادي” هاي  درعين حال، به كارگيريِ سياست 

سمت گيري عمده اقتصادي رژيم واليت فقيه در دو دهه اخير دانست كه با برگماري احمدي نژاد به رياست جمهوري، شتاب بيشتري گـرفـت. مـطـابـق         
هاي مخرب اقتصادي به كار گرفته  شده در دهه هاي اخير كه از جمله به تشديد بيكاري، تورم، و    )، بر اثر سياست 1389گزارش مركز آمار ايران(خرداد ماه  

ميليون نفر زير خط فقر نسبي به سـر   30ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر مطلق، و بيش از  10رشد نقدينگي، انجاميده است، در حال حاضر بيش از 
 ).1389خرداد  8مي برند (روزنامه دنياي اقتصاد، 

حداقل دستمزد واقعي هـر    “  انداز اقتصاد ايران هيات چشم” ، فاش كرد كه كارشناسان اقتصادي 1390دي ماه  10ويژه نامه روزنامه شرق در باره اشتغال، 
عالي كار در اسفند ماه سال گذشته،  اند. برآورد چنين رقمي در حالي است كه طبق مصوبه شوراي  هزار تومان  برآورد كرده121جاري را  كارگر ايراني در سال

طبق ارزيابي كارشناسان اقتصادي، رقمي كه قـدرت خـريـد      ” هزار تومان اعالم شده بود.   330به ميزان  90ميزان حداقل دستمزد اسمي كارگران در سال 
شود. از سوي ديگر هرچند از سوي مقامات رسمي خط فـقـر     هزار تومان برآورد مي121جاري  دهد، حداقل مزد واقعي است كه در سال كارگران را نشان مي

ن ايـن    تر از خط فقري خواهد بود كه تاكنون از سوي كارشـنـاسـا    جاري، پايين كشور اعالم نشده اما قطعا حداقل مزد واقعي محاسبه شده كارگران در سال
 “حوزه اعالم شده است.

ـ      با توجه به خودداري مقام ه هـا،    هاي رسمي در ارايه آمار جديد در زمينه خط فقر، بدون شك اين آمار با توجه به اجراي برنامه ضد مردمي حـذف يـاران
، تـعـداد     هاي مولد توليدي، كه به تعطيلي بسياري از مراكز توليدي منجر گرديده اسـت    تحريم هاي فزاينده اقتصادي، و رشد اقتصاد انگلي به ضرر فعاليت

صـل از    دهند.  اين در حالي است كه آمار رسمي اعالم مي دارد، درآمـد حـا        اند آماري بسيار بيشتري را تشكيل مي افرادي كه به زير خط فقر سقوط كرده
ميليارد دالر بوده است. در اين عرصه درآمد ساالنه ارزي در دوره احمدي   800فروش نفت خام در مقام  منبع اصلي درآمد ارزي، طي سه دهه اخير، بيش از 

ساله آخـر حـيـات         9برابر دوره  5برابر دوره مير حسين موسوي، و  4/  8برابر دوره رفسنجاني، و  4/  3برابر متوسط درآمد ساالنه دولت خاتمي،  2/  5نژاد، 
، به نقل از آمار بانك مـركـزي و     90آذر ماه  20).  بر اساس گزارش روزنامه آرمان،   1388شهريور  25رژيم محمد رضا پهلوي بوده است (روزنامه سرمايه،  

گـذرد از       ميليارد دالر بوده است، و در دو سال و نيمي كه از فعاليت دولت دهم مـي  279وزارت نفت، ميزان درآمد صادرات نفت خام در دولت نهم معادل 
درصد رشد درآمد داشته اسـت.     14ميليارد دالر كسب شده است. درآمدهاي دولت نهم احمدي نژاد، در مقايسه با دولت دهم وي،   192همين محل معادل 

ميليارد دالر مي رسد. با استناد به همين گزارش، كـلِ    505كل درآمد صادرات نفت خام دو دولت[نهم و دهم] به    90بر اساس همين گزارش، تا پايان سال 
 ميليارد دالر بوده است. 433، معادل 1383تا  1360هاي اول تا هشتم، يعني از سال  درآمدهاي نفتي دولت

 هاي غيرمولد است.  نماگرهاي اقـتـصـادي بـانـك         روند كلي، حاكي از تغيير درآرايش نيروي كار از توليد صنعتي و كشاورزي به سمت خدمات و فعاليت
دهد، كه اين امر گرايش سرمايه گذاري هاي كشور بـه   درصدي نسبت سرمايه ثابت به توليد داخلي گزارش مي 8/2از كاهش سهم  1388مركزي در سال 

). برپايه اعتراف رئيس كميسيـون    1388شهريور  17سمت ساختمان و مستغالت را نشان داده، و حاكي از كاهش رشد صنعتي كشور است (روزنامه سرمايه،  
ميليارد دالر در سال مذكور به بخش توليد اختصاص يابد، حتي يـك دالر     3بايد  كه مي 1388، از مصوبه قانون بودجه سال 1388صنايع و معادن در سال 

درصد واحدهاي توليدي كشور تعطيل يا در شرف تعطيلي اند. همچنين اكثر واحدهاي   50هم به توليدگران پرداخت نشد. آمارهاي رسمي نشانگر آنست كه  
، بر پايه بررسي كارشناسانه آمارهاي 90دي ماه  25، “ جهان صنعت” درصد ظرفيت خود مشغول كارند. روزنامه   30توليدي و صنعتي بزرگ ايران با كمتر از 
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 “ اند. بيش ازيك ميليون شاغل در سال گذشته شغل خود را از دست داده”رسمي  اعالم كرد: 
درصد بيشترين سهم اشتـغـال را داراسـت.         47/  4، اعالم مي دارد كه، بخش خدمات با انتشار يافت 1390كه در بهار داده هاي مركز آمار ايران 

 1389تا انتهاي سـال       1388درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. بر اساس همين گزارش، از انتهاي سال  20/ 9و كشاورزي   31/ 8هاي صنعت با  بخش
ها در بخش صنعـت   هزار نفر كاهش يافته است. در همين مدت تعداد  شغل  200ميليون و  3هزار نفر به 300ميليون و  4تعداد شاغالن بخش كشاورزي از 

 200ميليون و  3بيش از  1389هزار نفر افزوده شده است. در انتهاي سال   200هزار كاهش داشته است.  در مقابل، به تعداد شاغالن در بخش خدمات  100
 اند.   هزار نفر  در بخش خدمات شاغل بوده 100ميليون و 10هزار نفر صنعتگر، و  600ميليون و  6هزار نفر كشاورز، 

يـل  بخش بزرگي از رشد اشتغال درفعاليت هاي خدماتي ايران، كه به رغم كاهش نرخ رشد اقتصادي روي داده است، در عمل با افزايش واردات و تـبـد    
برخي از واحدهاي توليدي به عرضه كنندة كاالهاي رقيب خارجي (در زيربخش هايي چون پوشاك، چرم ، كفش) صورت پذيرفته است، كـه در چـنـيـن           

رشد سريـع  هاي صنعتي همراه بوده است. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمد نفت،    موردهايي باالرفتن سهم اشتغال خدماتي با كاهش سهم فعاليت
ين و   هاي تجاري ايران (به ويژه چ  هاي توليدي به كشورهاي طرف معامله هاي اخير مويد اين فرضيه است كه شمار كثيري از شغل واردات مصرفي در سال
 كره) منتقل شده اند.  

بـر رغـم     ” كند:   بر اساس تحليل كارشناسان اقتصادي، اقتصاد كشور براي حداقل سه سال اخير در ركود بوده است. روزنامه اعتماد در اين رابطه فاش مي 
، شـاخـص     1386خودداري بانك مركزي از انتشار آمارهاي رسمي مربوط به عملكرد اقتصادي كشور و انتشار آمار رشد توليد و سرمايه گذاري پس از سال 
ي هاي اقـتـصـاد      هاي ديگر تائيد كننده ي بروز وضعيت كسادي در اقتصاد كشور هستند. به طور مثال بخش ساختمان كه بيشترين پيوند را با ديگر بخش 

در ركود به سر مي برد. ارزش واردات ماشين آالت و دستگاه ها و ابـزارهـاي         1387هاي شغلي است، از سال  كشور دارد و منبع مهمي براي خلق فرصت
درصد و آهن  18/5درصد ، وسايل حمل و نقل  14/2معادل  1388-1387هاي  الكتريكي (كه بخش قابل توجهي از كاالهاي سرمايه اي هستند) طي سال  

دهد رشد بسيـار نـاچـيـز        هاي اخير را مورد تاكيد قرار مي درصد تنزل پيدا كرده است. شاخص مهم ديگري كه وقوع كسادي ناگزير در سال  12/5و فوالد 
) است. رشد سـرمـايـه گـذاري در           1386و  1385هاي رونق و افزايش درآمدهاي نفتي (  درصد) در سال  6/6و  3سرمايه گذاري ثابت ناخالص ( به ترتيب  

درصد) بسيار كم   16/9درصد) بوده  كه از پيش بيني هاي برنامه ي چهارم ( رشد متوسط ساالنه    2/1و  2/5ماشين آالت بسيار ضعيف تر (به ترتيب معادل 
ميليون و درسال  20/615، 1384تر است.  براساس نتايج طرح نمونه گيري اشتغال و بيكاري منتشره از سوي مركز آمار ايران شمار شاغلين كشور در سال  

هاي شغلي جديد بسيار ناچيز بوده است.  اقتصاددانان مطلع تصريح دارند كه ميان اشتغال و رشـد اقـتـصـادي         ميليون نفر و ميزان فرصت 20/677، 1389
دهد. در شرايطي كه رشد اقتصادي رونـدي    درصد افزايش در نرخ رشد اقتصادي نرخ بيكاري را يك درصد كاهش مي 2ارتباط مستقيم برقرار است و اينكه 

 “هاي شغلي ناممكن است. نزولي به خود مي گيرد، افزايش آهنگ رشد فرصت
، اقتصاد ايران بر پايه الگوهاي رشـد سـرمـايـه       “ بانك جهاني” و “  المللي پول صندوق بين” دهد كه، با اجراي دستورات  تركيب درآمد ملي ايران نشان مي

به اجـراي    با توجه  -داري و استفاده از درآمدهاي نفتي، به اقتصادي غيرمولد بدل شده است. يكي از جنبه هاي بسيار مهم در تحول آرايش طبقاتي جامعه  
ذب رشد مصرف گرايـي كـا     -هاي ديكته شده از سوي نهادهاي قدرتمند سرمايه داري و نيز با درنظر داشت تركيب درآمد ملي و هزينه هاي ملي  سياست

كـم  بدون رشد توليد با تكيه به درآمدهاي نفتي و رانت خواري است؛ اين امر، پيدايش اليه ها و طبقه هاي جديدي را موجب گرديده است كـه بـخـش          
اقتصادي دارند. نكته پراهميت دربحث دگرسـانـي در        –دهند. اين اليه هاي انگلي نقش پررنگ و مؤثري در حيات سياسي   شماري از جامعه را تشكيل مي

ان، اسـت.    دارآرايش طبقاتي جامعه، رشد سرطاني سرمايه داري  بوروكراتيك جديد و نقش فزاينده جرگه ساالري نظامي (اُليگارشي نظامي)، يعني سپاه پاس  
جنبه هاي مهمي   –دولت احمدي نژاد   –هاي اقتصادي سپاه در مقام  الية  مسلط  سرمايه داري كنوني بوروكراتيك ايران و دولت دست نشاندة آن  فعاليت

نـظـامـي را       العاده حساس و دقيق بود. ريشه اصلي رشد و برآمد اين جرگه ساالري  از آرايش طبقاتي در جامعه را آشكار مي سازد كه بايد نسبت به آن فوق
وقـانـي   ر فـ   بايد در ساختار سرمايه داري مخدوش كشور ما و نيز برنامه هاي تعديل اقتصادي جستجو كرد. با افزايش درآمدهاي نفت، در ساليان اخير، قشـ  

خود در حاكميـت  وذ كارگزاران رژيم با استفاده از رانت حكومتي و با برداشت غيرقانوني از درآمدهاي ملي و دستبرد به آن، برميزان ثروت و به موازات آن نف
درراسـتـاي      سياسي سپاه (الية كنوني غالب در سرمايه داري بوروكراتيك ايران) در تضاد با منافع اكثريت مردم است و تنها   -افزوده اند. عملكرد اقتصادي 

ي صـاد منافع بخش اندك شماري از جامعه قراردارد. سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك، عنصرهاي عمده تشكيل دهنده روابط و نظام اقـتـ     
بقاتـي  هاي ياد شده، تركيب طبقاتي حاكميت و تركيب ط ها، صاحب نفوذ و قدرت در هرم حاكميت اند. تحول  حاكم به شمار مي آيند. نمايندگان سياسي آن 

 كند. را روشن مي –جنبش سبز  –جنبش مردمي، از جمله جنبش ضد استبدادي كنوني در برابر كودتاي انتخاباتي 
  

 طبقة كارگر:
هاي ضد ملي تعديـل اقـتـصـادي و          هاي چشمگيري همراه بوده است. اجراي سياست  تركيب كمي و كيفي طبقه كارگر ايران در سه دهه اخير با تحول

مطابق آمـار،   ست. اصالح ساختار اقتصادي و ادامه اين سياست ها در دولت احمدي نژاد، بيشترين تأثير را بر طبقه كارگر و نقش و جايگاه آن بر جا گذاشته ا
ن ايـ    با ركود و تعطيلي كارخانه هاي بزرگ، بخش عمده طبقه كارگر ايران در كارگاه هاي كوچك، صنوف و بنگاه هاي كوچك توليدي مشغول به كارنـد.  

نـعـتـي    و صـ واقعيت، امر سازمان يابي جنبش كارگري را با دشواري روبه رو مي سازد. بر اساس آخرين داده هاي آماري، شمار كارگران واحد هاي توليدي  
بر اساس گـزارشـي كـه         هزار نفر تخمين زده مي شود كه بخش عمده اي از آنان در واحد هاي توليدي كوچك مشغول به كارند.  600ميليون و  6كشور 

واحد و در سـال   71هزار و  17، 1387نفر كارگر و بيشتر در سال  10،  به نقل از مركز آمار ايران انتشار داد، تعداد  كارگاه هاي صنعتي با 90ايسنا، دي ماه 
دهد. تعداد شـاغـالن     واحد اعالم كرده است كه نشان از كاهش پنج و نيم درصدي اين واحدها را نسبت به سال گذشته نشان مي 863هزار و  12را  1388

 هزار نفر اعالم گرديده است.  250ميليون و  1، كمي بيشتر از 1388اين بخش در سال 
ها به شمار مي آيد. ضعف كمي و كيفي و نبـود تشـكـل        طبقه كارگر به سبب نقش مؤثرش در حيات اقتصادي، نيروي پرتوان و اساسي در عرصه تحول

گردد. طبقه كارگر ايران به لحاظ عيني جدي تـريـن نـيـروي         هاي مستقل، مانع از حضور جدي تر و متشكل جنبش كارگري در مبارزات ضداستبدادي مي
 ناسازگار و مخالف با اقتصاد داللي و انگلي است.

هـا،   راضطبقه كارگر استوارترين نيروي ترقي خواه و تحول طلب جامعه ماست. غلبه بر ضعف طبقه كارگر در زمينه سازمان يافتگي و يكپارچه كردن اعت 
پرشتاب در شود. دگرگوني هاي    دركنار پيوند زدن مبارزه اش، به همراه ديگر زحمتكشان، با جنبش همگاني ضد استبدادي، وظيفه يي تاخير ناپذير تلقي مي

 فضاي سياسي و اقتصادي، زمينه هاي عيني رشد و گسترش جنبش كارگري را فراهم مي آورد. طبقه كارگر در مبارزه با استبـداد و تـأمـيـن حـقـوق و               
 د.خواهانة  آينده كشور، نقشي پراهميت و تعيين كننده برعهده دار هاي ترقي هاي دمكراتيك و عدالت اجتماعي، يا به بيان دقيق تر، تحول آزادي

  
 دهقانان:

ضـد  خـواهـانـه، و           دهقانان نزديك ترين متحدان طبقه كارگرند. دهقانان ايران برپايه منافع اجتماعي خويش، داراي گرايش هاي عدالت جويانه، آزادي 
 مي آيند.هاي بنيادين و در طرد رژيم واليت فقيه به شمار  استبدادي اند. دهقانان زحمتكش نزديك ترين و عمده ترين متحدان طبقه كارگر به راه  تحول

از  هاي متعدد، از جمله: فروپاشي بنيه بخش كشاورزي، واردات گستردة كاالهاي كشاورزي، حمايت حاكميت  طي سه دهه پس از پيروزي انقالب، به دليل
است. در  ده بزرگ زمين داران، و فعاليت مخرب بنيادهاي انگلي، فقر، و مهاجرت هاي گسترده از روستا به شهر، جنبش دهقاني كشور بسيار ضعيف باقي مان

 55هاي اخير آمار روستاها به مـرز     هزار آبادي را ثبت كرده است. در سال  63، 1385هزار آبادي در سرار كشور سرشماري شد. آمار سال   68،  1375سال  
كاهـش يـافـتـه        85هزار روستا در سال  46به  75هزار در سال  85رئيس مركز آمار ايران اعالم كرد كه، تعداد روستاهاي كشور از   هزار تنزل يافته است. 



 

ان  وده ا ب  ن  و ش دوم                                                                                      -ح   ا  14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و

انـد.     ها به سمت شهرهاي برخوردار از امكانات حركت كـرده    اند و جمعيت آن هزار روستاي كشور طي اين مدت خالي از سكنه شده 39است، و به عبارتي، 
در مـنـاطـق         1335درصد جمعيت كشور در سال    68رئيس سازمان آمار ايران  با بيان اين مطلب در پنجمين همايش مهاجرت در ايران افزود كه، حدود 

). البته   1388درصد جمعيت در مناطق شهري سكونت دارند(روزنامه خراسان، اسفند ماه   68روستايي سكونت داشتند كه هم اكنون وضعيت برعكس شده و 
معيـت  بيني كرد كه، ج دكتر عادل آذر، رييس فعليِ مركز آمار ايران، در نشستي خبري كه به منظور شروع سرشماري نفوس و مسكن برگزار شده بود، پيش

گويد كه، جمعيت روستاهاي ايران بسيار كم شده و اين كاهش را    درصد[جمعيت كشور] رسيده باشد. آذر مي     22روستاهاي ايران در اين آمارگيري به حدود 
اند اما اين روستاهـا   سال گذشته مي داند. آذر همچنين اضافه كرده است كه،  فقط پنج استان كشور با رشد مثبت جمعيت روستايي مواجه بوده  20مربوط به 
ه بـه    شان تغيير كرده و كم شده است. رئيس مركز آمار ايران در اين ارتباط گفت كه، در حال حاضر و با تـوجـ      هاي بين دو سرشماري جمعيت نيز در سال
هاي قبل از انقالب  شود جمعيتي كه در سال بيني مي دهند و پيش درصد از جمعيت مردم ايران را تشكيل مي  30هاي گذشته روستاييان  هاي سال سرشماري

تيرمـاه   29درصد برسد و در ازاي آن رشد شهرنشيني در ايران باال برود(روزنامه شرق،    30درصد جمعيت كل كشور بود در سرشماري سال جديد به زير  70
90.( 
هـاي     كاهش سهم بخش كشاورزي با افزايش سهم صنايع همراه نبوده است؛ بخش خدمات رشد پيدا كرده است كه اين رشد ناشي از گسترش فعاليت 

هـزار تـومـان         557،   1387غيرمولد و تجاري و در نتيجة  تزريق درآمدهاي نفتي بوده است. بر اساس گزارش بانك مركزي، هر خانوار روستايي در سال  
هـا  هاي كشاورزي و تاخت و تاز دالالن و واسطه    هاي رژيم در رابطه با واردات بي روية محصول كسري بودجه داشته است. اين حقيقتي است كه سياست 

ـ    را    يـان در اين بخش، به طور عملي كشاورزان و دهقان ها را به خاك سياه نشانده است و كوچ عمومي آنان به شهرها و كاهش شمار روستا ها و روسـتـائ
و ارائه يارانه هاي نقدي، سعي داشته است كه حمايت فقيرتـريـن   “  هدفمند كردن يارانه ها” باعث شده است.  از سوي ديگر، رژيم از طريق اجراي سياست  

 هاي  روستايي و عشايري را  براي ادامه و تضمين حيات سياسي خود جلب كند.  اليه
، هاي عمده ضعف جنبش دهقاني محسوب مي شوند. عشاير  نبود تشكل هاي صنفي در بين دهقانان و نبود سنديكاهاي ويژه كارگران كشاورزي، از عامل

هـاي   عشيره اي به سر مي برند. سياست   –دهند، كماكان در چارچوب روابط عقب مانده ايلي  كه بخش تحليل روندة جمعيت[روستايي] كشور را تشكيل مي  
ير و تـالش    هاي عشا هاي طبيعي مانند خشكساليِ چند سال اخير، بر فقر و تيره روزي آنان افزوده است. حل مشكل  رژيم واليت فقيه، و در كنارِ آن، حادثه
ازمـان  هاي دولت ملي و دمكراتيك آينده ميهن ماست. دهقانان توان بالقوه مهمي در جامعه محسوب مي شوند و سـ     براي اسكان داوطلبانه آنان، از وظيفه

 گردد. دهي آنان و احياي جنبش دهقاني، در پيروزي و ارتقاء جنبش مردمي و طرد رژيم واليت فقيه عاملي انكار ناپذير قلمداد مي
  
  

 خرده بورژوازي، و قشرهاي ميانه حال:
شود. خرده بورژوازي ايران در طول دهه هاي اخير اكثريت جامـعـه شـهـري         خرده بورژوازي در مجموعه خود به دو بخش شهري و روستايي تقسيم مي

ن، و   هاي دولتي و خصوصي، معلمان، پـيـشـه ورا      ايران را تشكيل داده است. خرده بورژوازي ايران طيف گسترده يي شامل كارمندان رده هاي پايين اداره 
 گيرد.  كسبه خُرد، و همچنين صدها هزار دهقان كم زمين، دركنارِ بخش اندك شمار دهقانان ميانه حال، را دربر مي

شود. حزب ما در ارزيابي هاي خود از بخش سنتي خرده بورژوازي ايران، ايـن گـروه را شـامـل               خرده بورژوازي به دو بخش سنتي و جديد تقسيم مي
سرمـايـه   ام بازماندگان نظام هاي پيش از سرمايه داري ارزيابي كرده است كه به نحوي در عرصه توليد و توزيع كاال و خدمات نقش داشتند. با گسترش نظ 

ي اند. خـرده بـورژواز        هاي وسيعي از آن به سمت ورشكستگي سوق داده شده تر شده و بخش داري در ميهن ما، ميدان فعاليت خرده بورژوازي سنتي تنگ
هـاي  اه جديد ايران زائيده سرمايه داري كنوني است و بخش وسيعي از آن در شركت هاي خدماتي و يا فن آوري و همچنين كارگاه هاي توليدي و تعميرگ

 كوچك و متوسط متمركز شده اند.
انـد، و       تـه با رشد سرطاني سرمايه داري تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك جديد، خرده بورژوازي ايران و قشرهاي ميانه حال جامعه در تنگنا قرار گرفـ 

اخـيـر بـر      شود. اين قشرها در مجموعه خود زير فشار خردكننده سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه بوروكراتيك قرار دارند. درسال هاي    ها تهديد مي منافع آن
موجود كنند. نارضايتي شديد قشرهاي ميانه حال از وضع   ها در جنبش مردمي نقش فعالي  بازي مي وزن اجتماعي قشرهاي ميانه حال افزوده شده است؛ آن

را بـه يـك      آن و استبداد واليي، ضرورت توجه دقيق به موقعيت، توان، و جايگاه اين اليه عظيم و تأثير گذار اجتماعي و نيز همكاري با نمايندگان سياسي
 هاي كنوني ميهن ما مبدل ساخته است. بايد توجه اين قشرهاي اجتماعي را به درپيش گرفتن موضع هاي قـاطـع و      اولويت غيرقابل چشم پوشي در تحول

 ها به سود طرد رژيم واليت فقيه بهره گرفت. ريشه نگر(راديكال) جلب كرد، و از توان چشمگير آن
  

 طبقه سرمايه دار:
اي سرمايه داري ايران دچار دگرگوني هاي كيفي قابل مالحظه اي شده است. سرمايه داري تجاريِ كالن و سرمايه داري بوروكراتيك كه بخش عمـده     

اقتصادي ايـن دو اليـه           –هاي سه دهه اخيرند. نفوذ سياسي و توان مالي   هاي اصلي تحول از سران رژيم و روحانيون حاكم را شامل مي شود، بهره برده
ار مـي    خواهانة مردمي به شـمـ   سرمايه داري ايران، بسيار باالست. اين دو اليه سرمايه داري از عمده ترين نيروهاي ارتجاعي مخالف هر نوع جنبش ترقي 

ين انتخابـات  خونآيند. سرمايه داري بوروكراتيك ايران، كه اكنون فرماندهان سپاه پاسداران (جرگه ساالري نظامي) در آن نقش عمده اي دارند، در كودتاي    
ي رياست جمهوري اخير، احمدي نژاد را بر كرسي قوه مجريه گمارد، و در رويدادهاي سال هاي اخير همواره نقش عميقا ضدمردمي و ضد جـنـبـش آزاد       

ترقي در   ل مخواهانه مردم ما داشته است. فساد مالي شديد و رانت خواري، ويژگي عمده اين سرمايه داري است. سرمايه داري بوروكراتيك  با هرگونه تحو  
يـژه  هاي بسيار در فضاي سياسي كشور، برسر تصاحب رانت هاي حكومتي، به و   كشور مخالف است و در تضاد با آن قرار دارد. درحال حاضر، با وجود تنش 

هـا، ضـمـن         آنرانت نفت، رقابتي پيدا و پنهان بين اليه هاي سرمايه داري انگلي، يعني سرمايه بزرگ تجاري و بوروكراتيك جريان دارد، و برخورد منافع 
 اشتراك هايشان، بسيار چشمگير و شايسته توجه است.

الهاي كا دركنارِ اين دو بخش، سرمايه داران صنعتي كوچك و متوسط حضور دارند كه منافع عيني آنان با توليد ملي گره خورده است؛ واردات سيل آساي
سال اخيـر،  هاي چند  كند. اين بخش سرمايه داران ملي، در تحول  رسمي، قاچاق خارجي، فساد گسترده، و رانت خواري، منافع اين سرمايه داران را تهديد مي

وده و فاسد سرمـايـه   اند. در مرحله كنوني، از سويي عملكرد سركوبگرانه، به شدت آل  به ويژه در مبارزه با كودتاي انتخاباتي، از زمره نيروهاي بسيار فعال بوده
ه خصوص العاده سرمايه بزرگ تجاري، درتضادي جدي  با ديگر اليه هاي سرمايه داري، ب داري بوروكراتيك نظامي، و از ديگر سو نفوذ مالي و سياسي فوق

اي دمكراتيك ه تبخش سرمايه داري وابسته به توليد، قراردارد. افزايش فعاليت سياسي بورژوازي ملي در پيوند با قشرهاي ميانه حال، و تاكيد شان بر خواس 
ر سازمان دهـيِ    ن دمانند: برگزاري انتخابات آزاد، مبارزه با كودتاي انتخاباتي و دولت ضدملي احمدي نژاد، پديده قابل تأملي است كه لزوم توجه دقيق به آ 

 مبارزه گسترده با رژيم واليت فقيه، اهميت جدي دارد.
  

 تحول از كدام راه؟
  

ولي فقيه رژيم، در جريان انتخابات رياست جمهوري، تا به امـروز،    “  اصلح” تاريخي بيش از بيست ميليون ايراني به نامزد “  نه” و رأي  1376از خرداد ماه 
جـنـبـش    هاي اجتماعي و دستيابي به حقوق و آزادي هاي دموكراتيك با فراز و نشيب بسيار ادامه يافته است. مبـارزه      جنبش مردمي ميهن ما در راه تحول

هاي جامعه ما برجاي گذارد و طـيـف        ، توانست مهر و نشان خود را بر تحول1384تا  1376مردمي در دوران هشت ساله روند اصالحات، يعني سال هاي 
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 گسترده يي از نيروهاي اجتماعي را به عرصه مبارزه بر ضد رژيم واليت فقيه بكشاند.
، ادامه اين مبارزه و نقطه عطفي در پيكار سه دهه اخير بـرضـد     1388خيزش پرشكوه مردم ميهن ما بر ضد كودتاي انتخاباتي، در بيست و دوم خردادماه 

ر خود گـرفـت و       هاي سياسي را زير تأثي ها در ميدان مبارزه، بسياري از معادله استبداد و ديكتاتوري رژيم واليت فقيه به شمار مي آيد. حضور نيرومند توده 
ي، و طـرد      ماعبارديگر نشان داد كه، مردم دلير ايران به رغم سركوب و اختناق، خواهان زندگي بهتر و تأمين حقوق بديهي خود از جمله آزادي، عدالت اجت

ماست.  شوراستبداد و ارتجاع اند. آنچه درجريان انتخابات رياست جمهوري و پس از آن رخ داد، گواه بر وجود ريشه هاي ژرف اجتماعي جنبش مردمي در ك 
هـاي     ها و قشرهاي مختلف، هريك به نحوي، منافع خود را در معرض خطر سياست جنبش اعتراضي مردم، بخش هاي وسيعي از جامعه را فراگرفت. طبقه 

بـه     را ضد ملي و ضد مردمي دولت احمدي نژاد و ارتجاع حاكم ديده، و مي بينند. طيف گسترده شركت كننده در جنبش مردمي، ژرفاي نارضايتي اجتماعي
جامعه و   طن خوبي آشكار مي سازد. برخالف تبليغات دروغين كودتاچيان به رهبري ولي فقيه، مبارزات اعتراضي برضد تقلب بزرگ و كودتاي انتخاباتي از ب 
بـدادي و    استـ براساس نيازها و ضرورت هاي عيني پديد آمده، و  ادامه پيدا كرده است. حزب ما اين جنبش را، به رغم پاره يي ضعف ها، ادامه مبارزات ضد 

جانبه يـي     كند. مبارزه دشوار و همه  خواهانه دهه هاي اخير و داراي ماهيت و خصلت ملي، دمكراتيك، ضد ديكتاتوري، و استقالل طلبانه ارزيابي مي آزادي
خط مشي يي كه هر يك نيازمند سياست و  -هاي مختلف  ها ايراني آغاز گرديده است، با عبور از مرحله كه در پي كودتاي نظاميان، و خيانت به راي ميليون

مه  فراز و   ها ادامه خواهد يافت. نكته پراهميت اينست كه، جنبش با ه  با تكيه بر نيروي توده -واقع بينانه و منطبق بر همان مرحله و لحظة مفروض است 
كند و ها در روزهاي نخست پس از كودتاي انتخاباتي، رژيم را به هراس اف فرودهاي خود، خاموش و سركوب نگرديده است. تظاهرات عظيم و ميليوني توده 

شـهـرهـاي    د،   پايه هاي آن را به شدت متزلزل ساخت. كودتاچيان و حاميان آنان دريافتند كه اگر اجازه دهند اين شكل حركت عظيم خياباني ادامه پيدا كن 
سـپـاه، و        ها هزار نيروي امنيتي، بسيـج، و    توانند حالت روزهاي انقالب را به خود بگيرند و مهار اوضاع از دست آنان خارج خواهد شد. هجوم ده  كشور مي

لـو  هاي ارتباطي از جمله تلفن، تلفن همراه، و اينترنت، دستگيري هاي وسيع، توانست ج اشغال شهرهاي عمده كشور و سركوب وحشيانه، مختل كردن خط
هـاي   نظامي به هيچ روي به معناي پـايـان اعـتـراض          -ها در خيابان ها را بگيرد، اما اين هجوم گسترده و وحشيانه نيروهاي امنيتي شركت گسترده توده

تواند باشد. حزب ما به عنوان بخش جدايي ناپذير و فعال اين جـنـبـش،      نيست و نمي“  پايان فتنه” مردمي، و يا به بيان ولي فقيه و مزدوران تاريك انديشي، 
رچه بيـشـتـر    ها، افشاگري پيگيرانه استبداد و دولت ضدملي و نامشروع مولود كودتا، باالبردن آگاهي، جلب و جذب ه تداوم مبارزات را در سازمان دهي توده

نگيـن  ي سجنبش كارگري و طبقه ها و اليه هاي محروم به صف هاي مبارزه، اتحاد عمل بين همه مدافعان آزادي و عدالت اجتماعي، و نيز ادامه تكان ها
 كند. ها، ارزيابي مي اعتراضي توده

رزه بـا    از ضرورت هاي گزينش سياستي مؤثر و كارآمد در مبـا  -با پايبندي به خواست و منافع مردم  -استفاده ماهرانه از هر روزنه و شكاف در حاكميت 
ل عمومـي  شود. يكي از ضعف هاي جنبش سبز، در آغاز كار، تاكيد يك جانبه و صرف بر آراي انتخابات، كم توجهي به مساي  ديكتاتوري و ارتجاع قلمداد مي

اجتماعي تحميل شده برگرده زحمتكشان، و عدم تالش در جذب و جلب طبقه كـارگـر و       –هاي دمكراتيك، فشار شديد اقتصادي  در زمينه: سركوب آزادي 
ب و   هاي مخر ديگر زحمتكشان به صف مبارزه بود. به اعتقاد ما، طرح اين واقعيت كه: وخامت روزافزون وضعيت معيشتي كارگران و زحمتكشان با سياست  

سازي يارانه  يي مانند برنامه هدفمند هاي ضدمردمي امنيتي ارتباط مستقيم دارد، و اينك سياست  –ضدملي ارتجاع حاكم، دولت احمدي نژاد و مافياي نظامي 
وجه مبـارزه  ز تها، طرح تحول اقتصادي، و جز اين ها، كه زندگي را براي زحمتكشان تلخ و ناگوارتر ساخته و مي سازد، از جمله مسايلي است كه بايد درمرك

اجتماعي نيروهاي سياسي قرار بگيرد. نكته پراهميت ديگر، ضرورت اتحاد و وحدت عمل بين نيروهاي شركت كننده در جنبش مـردمـي اسـت.         –سياسي 
سياسي، از اي رويدادهاي پس از كودتاي انتخاباتي لزوم توجه جدي به اين امر را برجسته مي سازد. طيف گسترده نيروهاي اجتماعي، و ائتالف متنوع نيروه 

 .ازدنيروهاي ملي تا طيف وسيع نيروهاي چپ در صف جنبش مردمي، ضرورت نزديكي، تفاهم، اشتراك مساعي و اتحاد عمل را به اولويتي مهم بدل مي س
پلمـاسـي   دي عالوه براين ها، در طول دوران پس از رويدادهاي مرتبط  با كودتاي انتخاباتي، دولت كودتا به رهبري ولي فقيه، با ناكامي و شكست سنگين

شوراي امنيت سازمان ملل متحد و به دنبال آن اعمال تحريم هاي مداخله جويانه و يك جانـبـه از سـوي         1929هسته اي خود روبه رو شد، كه قطعنامه 
زيان مـنـافـع و       به آمريكا و اتحاديه اروپا، حاصل آن بود. قطعنامه هاي تحريمي مداخله جويانه آمريكا و اتحاديه اروپا، از جمله تحريم نفت ايران، به شدت 

 امنيت ملي كشور ما بوده، و در اوضاع جاري كشور، دستاويزي براي ارتجاع حاكم به منظور به كار بردن فشار بيشتر بر جنبش مردمي است.
ار بر هاي ضدملي و مغاير با منافع ملي دولت كودتا و ولي فقيه را عامل تشديد فش حزب ما، ضمن محكوم كردن تحريم ها و مخالفت قاطع با آن، سياست

ا توانايي و   كند. به عالوه، اين واقعيت نيز آشكارتر شده است كه، دولت نامشروع كودت  كشور و پايمال شدن منافع ملي و حقوق راستين مردم ايران تلقي مي
و تـه    گرايش به تأمين منافع ملي و تضمين حقوق بديهي كشور در زمينه انرژي هسته اي و كسب فن آوري آن در همكاري سازنده و مثبت با جهان نداشـ 

دتا  بـه  كو ندارد. دراين زمينه، حزب ما، ضمن مخالفت قاطع با تحريم و مداخله كشورهاي امپرياليستي، بر ضرورت اتحاد عمل براي بركناري دولت ضدملي 
 روشني تاكيد كرده است.

 ها ايراني در آن به خشن ترين شكل ممكن لـگـدمـال شـد،       سه سال پس از كودتاي نيروهاي امنيتي و سپاه كه به دستور مستقيم ولي فقيه راي ميليون
اقتصاي دولت برگمارده و در مجموع حاكميت جمهوري اسالمي به طور روشن نشانگر عدم كـارايـي      -وضعيت كنوني كشور و بحران همه جانبه  سياسي

هاي حتي متحدان ديروزين و مدافعان برگماري احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري اسـت.   هاي حاد سياسي در صف شيوه حكومتي كنوني و رشد بحران
 رويدادهاي دوسال گذشته و ادامه جنبش مردمي نيرومندي كه خواهان تغيير شيوه حكومت مداري استبدادي در ميهن ماست، به رغم همه حـركـت هـاي     

اليـت  ل و  سركوبگرانه و دستگيري و به زنجير كشيدن صدها مبارز راه آزادي، گواه اين واقعيت است كه رژيم استبدادي و شيوه منحط و ضد مردمي اعمـا 
 زند، و به رغم ادعـاهـاي     مطلقه فقيه به عنوان چارچوب اساسي اعمال حاكميت سياسي، در بحران عميق عدم مشروعيت و مقبوليت مردمي دست و پا مي

نـي  هاي آينده ميهن ما براي سران رژيم بسيار نگران كننده است. سومين سالگرد جنبش هـمـگـا     گوبلزي دستگاه هاي تبليغاتي حاكميت، چشم انداز تحول
اي روهدمكراتيك و ضد استبدادي همچنين يك رشته موضوع هاي مهم و مبرم را به عنوان مسئله هاي حاد قابل بررسي در دستور كار  همه حزب ها و ني

ـ       ر ر د  مخالف و منتقد استبداد واليي قرار داده است. موضوع ها و پرسش هايي درباره: نقش و توان جنبش مردمي، سياست و تاكتيك هاي مناسب و مـؤث
اتي در حال و ارزمرحله كنوني، و  گام هاي عملي و واقعي در راه اتحاد عمل نيروهاي آزادي خواه و ضد استبداد، و باالخره  دورنماي جنبش و چشم انداز مب

 ها پرداخت و راه كارهاي مناسب را جستجو كرد.   اند كه بايد با دقت به آن هايي آينده، از جمله موضوع
شود. بي شك گفت و گو و همكاري سازنده مـيـان هـمـه اجـزا و                در خصوص اين موضوع ها  نظر و ديدگاه هاي متفاوت و مختلفي بيان شده و مي

هاي درست كه براساس خرد جـمـعـي،     هاي جنبش دمكراتيك و ضد استبدادي كنوني از اهميت جدي برخوردار است. زيرا تنها در پرتو اتخاذ سياست  بخش
در راه      توان به ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي مبارزات اميد داشت و گـام  همكاري، و تحمل، بدور از ذهني گرايي و پيش داوري صورت گرفته باشد، مي

اتـخـاذ   نـي    پيروزي و تأمين حق حاكميت مردم برداشت و استبداد واليي و دولت برگمارده ولي فقيه را به عقب نشيني و تسليم وادار كرد. در وضعيت كنو 
اپذير در هاي امروز ايران و منطقه و در پيوند با آن، تالش خستگي ن سياست، تاكيتك، و راهكارهاي مناسب و منطبق با ظرفيت جنبش و متناسب با واقعيت

ميت ترين نيروهاي مخالف استبداد، مدافع آزادي، تأمين عدالت اجتماعي و حق حاك راه اتحاد عمل و حركت به سمت تشكيل يك جبهه فراگير شامل وسيع
له كنونـي  مرحمردم عاجل ترين وظيفه ها به شمار مي آيند. تعيين تاكيتك هاي مناسب و شعارهاي واقع بينانه منطبق با ظرفيت و توان جنبش، با توجه به  

هـان  ع جمبارزه، به تشخيص صحيح و عيني روندهاي موجود ، نقش هر يك از طبقه ها و اليه هاي درگير اين مبارزه، درك درست و واقعي داشتن از اوضا
هاي  هرمو منطقه بستگي تام و تمام دارد. درك تضادهاي طبقاتي و منافع گروه ها و قشرهاي گوناگون اجتماعي، جنگ قدرت براي انحصار بيش از پيش ا 

سـي  تواند تأثير مهمي را در شكل و ماهيت روبنـاي سـيـا      ها كه مي اقتصادي و نقش فزاينده هرم رهبري سپاه و نيروهاي امنيتي در تحول -قدرت سياسي
امـر  تواند بـه     هايي است كه رسيدن به درك مشتركي از اين مجموعه در ميان نيروهاي آزادي خواه و تحول طلب مي كشور برجاي بگذارد از جمله موضوع

رزاتي جنبش هاي تاكتيكي به سود حفظ موقعيت و ارتقاء سطح مبا تواند در اتخاذ سياست ها مي  سازمان دهي مبارزه مشترك ياري رساند.   درك اين واقعيت 
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نبـش  . ج مردمي عامل موثري قلمداد گردد و به نوبه خود زمينه نزديكي و هماهنگي در بين طيف هاي متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادي را فراهم آورد
، مضمون  كليدي حق حاكميت مردم و تضاد آشتي ناپذير آن با استبداد واليي و رژيم واليت 1388ماه  بزرگ ملي و مردمي بر ضد كودتاي انتخاباتي خرداد

قـرار  “  نمايـنـده خـدا     ” فقيه را به شكل بي سابقه اي به نمايش گذاشت و نشان داد  مادامي  كه  محور و اساس حكومت مبتني بر اراده يك  فرد  در مقام 
 توان به عملي شدن  حق حاكميت و اعمال اراده خلق چشم اميد داشت. عنوان گردد، نمي” خداوند ”داشته باشد، و مشروعيت حاكميت از سوي 

، و تأثير مهم آن در افكار عـمـومـي      1390مجلس نهم در اسفندماه “  انتخاباتي” همبستگي طيف وسيعي از نيروهاي مترقي و دموكراتيك در تحريم شو 
 اطـع ايران وجهان، نمونه روشني از اثر بخشي حركت مشترك نيروهاي اپوزيسيون در مبارزه مشترك بر ضد رژيم واليت فقيه است. خودداري اكثريـت قـ     

درصد از دارندگان شرايط را شامل مي شد، به رغم  30هاي مستند، به زحمت كه بر اساس برخي گزارش“  انتخاباتي” مردم ميهن ما از شركت در اين نمايش 
مردم نشانگر بحران فزاينده سياسي رژيم واليت فقيه و پايگاه بيش از پيـش مـحـدود      “  حماسه شركت گسترده” همه كارزار تبليغاتي سران رژيم در زمينه 

، براي نخستين بار در تـاريـخ     “ انتخاباتي” در اين نمايش رسواي “  مراجع تقليد” اجتماعي آن است. عدم شركت بخش عمده يي از رهبران مذهبي، از جمله  
 جمهوري اسالمي، نشانگر شكاف عميق در ساختار حاكميت سياسي جمهوري اسالمي و بي ثباتي رهبري خامنه اي، در مقام  ولي فقيه رژيم است.

  
  

 هاي بنيادين است آينده ميهن ما، در گرو مبارزة مشترك همه آزادي خواهان در راه تحول
مـي  هاي نظا هاي فراوان اجتماعي، اقتصادي، اختناق سياسي و خطرهاي جدي مداخله بيش از سه دهه حاكميت رژيم واليت فقيه، كشور ما را با دشواري  

هاي اخير به طـور   گزينش راه، در سال ، وهاي آتي ميهن ما كشورهاي امپرياليستي و درگيري هاي فاجعه بار نظامي رو به رو كرده است. بحث بر سر تحول 
اجتمـاعـي   هاي  هاي بنيادين،  متمركز بوده است.  حزب توده ايران معتقد است كه، تحول  عمده پيرامون دو انتخاب اساسي: اصالحات، و يا انقالب و تحول 

ير، از جمله هاي اخ اند كه بيرون از اراده  اين يا آن شخصيت و يا نيروي سياسي، عملي مي شوند. تجربه هاي گوناگون سال  روند هاي بغرنج و  قانون مندي
كه ظرفيت چارچوب هاي حاكم بـراي اصـالح بـه        ، نشان داد  1384  -1376هاي  هاي ناكام جنبش مردمي در راه پيش برد امر اصالحات در سال تالش

ـ     منظور عملي كردن خواست ت هاي اكثريت مردم ما، بسيار محدود است. با وجود آنكه در دوران حكومت اصالح طلبان، در مقاطعي هم دولت و هم اكـثـري
ه  قاطع مجلس در دست اصالح طلبان حكومتي بود، ولي تكيه بر حفظ ساختارهاي موجود و حركت بر اساس تمركز تصميم گيري در چارچوب نيروهايي كـ 

ها  از سوي ولي فقيه ارتجاع تعيين شده بود، توان جنبش اصالح طلبي را در ميهن ما به شدت محدود كرد. كشور در وضعيـتـي     بودن يا نبودن آن“  خودي” 
رفت كه بخش بزرگي از زحمتكشان و نيروهاي سياسي كشور، به درستي، معتقد بودند كه دست آوردهاي دولـت و مـجـلـس           1384به استقبال انتخابات 

و  نه،اصالحات براي بهبود حقوق و شرايط زندگي زحمتكشان بسيار محدود بوده است. هراسِ سران دولت اصالحات از توان نيروهاي مردمي حاضر در صح 
دولت  هاي وسيعي از زحمتكشان از بي عملي عدمِ بهره وري درست از اين نيرو براي كسب امتياز از مرتجعان حاكم، سبب شد تا در شرايط نارضايتي بخش

ـ         هـره اصالحات در بهبود وضعيت زندگي آنان، و اختالف نظر و گسست در جبهه نيروهاي مدافع اصالحات، نيروهاي ارتجاعي بتوانند از اين وضعـيـت  ب
 دولت احمدي نژاد را روي كار آورند.  –و با تخلف هاي  گسترده  -برداري كنند 

هاي برگزاري سه انتخابات متفاوت در شش سال گذشته (دو انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي اسالمي) مـردم و نـيـروهـاي            تجربه
و در   كـم    سياسي و آزادي خواه كشور را با پديده جديدي رو به رو كرده است. برگزاري انتخابات، بر اساس چارچوب هاي تعيين شده از سوي مرتجعان حا 

اري انتخابـات  بخش باشد. روند برگز  تواند براي جنبش مردمي ميهن ما سود كنند  نمي ها شهروند را لگد مال مي شرايطي كه اين چنين بي محابا آراء ميليون
برگزار شد، در حالي كه بخش بزرگي از شخصيت هاي اجتماعي و فعاالن دانشجـويـي، زنـان، و         1390نمايشي مجلس شوراي اسالمي، كه در اسفندماه 

ـ  و بـي       ودنكارگري در زندان ها به سر مي بردند و شماري از رهبران سابق جمهوري اسالمي يا در حصربودند و يا خانه نشين، نمونه ديگري از بي ثمر ب
 اعتباري روندها، و همچنين بي اعتنايي سران رژيم به حقوق مردم و حق حاكميت آنان بر سرنوشت شان است. 

دست ه، بر اين اساس، ميهن ما به يك تحول بنيادين، كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را در بر گيرد، نيازمند است. حزب ما همچنين معتقد است ك 
كـومـت   هاي بنيادي  تنها از راه  شركت فعال و سازمان يافته نيروهاي اجتماعي در يك جنبش سراسري ضد استبداد واليي و تغيير شيوه حـ  يابي به تحول

ام سرمايه نظ مداري در ميهن ما امكان پذير است. حزب توده ايران، براساس تجربه خود از رشد سرمايه داري قرن اخير در جامعه ما، معتقد است كه، چون  
حل  تواند معضل هايي همچون عقب ماندگي و بي عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه را فراگرفته است، داري، در هر شكل سياسي آن، در كشور ما نمي

 تعريف كرد:  توان بدين سان اقتصادي چنين انقالبي را مي -كند، بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقالب ملي و دموكراتيك قرار دارد كه هدف اجتماعي 
 محدود كردنِ رشد سرمايه داري بزرگ؛

 رد؛ هاي انباشته شده يي، كه در اختيار تعداد انگشت شماري از نهادهاي انگلي وابسته به سران رژيم قرار دا باز تقسيمِ امكان هاي مادي و ثروت
 و حركت به سمت عملي كردن عدالت اجتماعي، يعني: گسستن زنجير هاي فقر، عقب ماندگي و بي عدالتي. 

حفظ  ، وبرگزيدن چنين راه رشدي، پاسخ به نيازهاي پايه اي جامعه ما نظير اشتغال، مسكن، بهداشت همگاني، آموزش و پرورش رايگان، تأمين اجتماعي
يِ محيط زيست، است. چنين سمت گيري يي به شركت كردن و ايفاي نقش اساسيِ طبقه كارگر و نمايندگان سياسي طبقه كارگر به منظور  تأثـيـر گـذار      

امعـه  اقتصادي كنوني ج -چنان، با توجه به سطح عقب ماندگي روابط اجتماعي  جدي بر جنبش دموكراتيك و ملي كشور، نيازمند است. حزب توده ايران هم 
مونيـسـتـي    و كما، معتقد است كه، چنين تحولي به بسيج نيرو در گستره جامعه، و اتحادي توانمند از نيروهاي تحول خواه و پيشرو، به ويژه جنبش كارگري 

 ايران، احتياج دارد.
يـك     ترين وظيفه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور را در شرايط كنوني، طرد رژيم ديكتاتوري واليت فقيه، و روي كـار آمـدن     حزب توده ايران، مهم

 ترين گام  در اين راه، برپايي  يك جبهه وسيع مردمي و ضد استبدادي است. كند و معتقد است كه، مهم دولت ائتالف ملي، ارزيابي مي
  
  

 منشوري براي وحدت عمل و آزاديِ ايران از چنگال استبداد
 
 

 پيشنهادهاي حزب توده ايران، براي تشكيل جبهة واحد ضد استبدادي
هاي دموكراتيك، بر ضرورت وحدت، همكاري، و هميـاري   حزب توده ايران مدت هاست به هدف  برچيدن بساط استبداد قرون وسطايي و برقراري آزادي

 نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور، در برپايي يك جبهة واحد در برابر  استبداد پاي فشاري كرده است.   
، در مقام نظريه و عملكرد رژيم استبداد قرون وسطايي در ميهن ما همه ساختارهاي اجرايي، قانون گذاري، و قضايي را به شدت زيـر    “ واليت فقيه” اصل 

در كشور را در حد اجرايِ فرمـان هـاي     “  اجراي قانون” تأثير قرار داده، و بر خالف اصل صريح قانون اساسي ، استقالل سه قوه كشور را از بين برده است.  
تنزل داده است. در چنين وضعيتي، نه تنها قانون و قانون اساسي مالك و ميزان تصميم گيري ها نيست، بلكه آن گونه كه  تـجـربـه هـاي            “  ولي فقيه” 

جمـهـوري    ها ايراني در جريان انتخابات رياست هاي اخير از جمله  تقلب ها و مداخله هاي گسترده ولي فقيه و انصارش در لگد مال كردن راي ميليون سال
نشان داد، نوعي حكومت خليفه گري قرون وسطايي  با تكيه بر نيروي خشن سركوب و پايمال كردن خواست هـا   1388خرداد ماه  22و سپس  1384سال 

 ها ايراني، بر ميهن ما حكم مي راند.  و حقوق دموكراتيك ميليون
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ترين خصـلـت    چنين جبهه يي، بر چيدن بساط  حاكميت رژيم استبدادي و طرد رژيم واليت فقيه است، مهمترين وظيفه   از آن جايي كه نخستين و مهم
سـي از    ترين طيف نيروهاي اجتماعي و سـيـا     بايد دربر گيرنده وسيع آن نيز، ضد ديكتاتوري و ضد استبداد واليي است. چنين جبهه يي از نظر طبقاتي، مي 

 جمله: نمايندگان كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، خرده بورژوازي، قشرهاي مياني و سرمايه داري ملي ايران، باشد.
آزادي خـواه    ي وحزب توده ايران، براي برنامه مورد نظر خود در برپايي جبهة واحد ضد استبداد واليي كشور، پيشنهاد هاي زير را با تمامي نيروهاي مترق

 كشور در ميان مي گذارد:
  

 اول: تركيب و ساختارِ جبهه :
 ژيـم جبهه واحد ضد استبدادي، كليه آن حزب ها، سازمان ها، نيروها و شخصيت هاي مترقي و آزادي خواه كشور را در بر مي گيرد كه در راه طـرد ر           

ارزه بـرضـد     ها در مب كنند، و هدفشان استقرار آزادي، استقالل، صلح و عدالت اجتماعي است. جبهه واحد در مقام  ستاد مشترك توده  واليت فقيه مبارزه مي
 كند. ها، تاكتيك هاي مبارزه را بر اساس توافق مشترك نيروهاي شركت كننده در آن، تعيين مي استبداد، با توجه به شرايط و روند تحول

  
 هاي جبهه: دوم: برنامه و هدف 

 
كـنـد؛    ميجبهه واحد ضد استبدادي، براي طرد رژيم واليت فقيه، استقرار حق حاكميت مردم بر سرنوشت شان، آزادي و عدالت اجتماعي در ايران مبارزه 

 داند: خواهان جدايي كامل دين از حكومت است، و عملي كردن  برنامه هاي زير را ضرور مي
طرد رژيم واليت فقيه، همچون نهادي به منظور اعمال اراده يك فرد برجامعه، كه تبلور آشكار و صريح ديكتاتوري فـردي اسـت، و اسـتـقـرار               -الف  

 دموكراسي؛
جدايي دين از حكومت، و استقرار يك حكومت ائتالف ملي، با هدف رفع محروميت شديد در جامعه، و تدوين برنامه هاي اقتصادي بـراي تـحـقـق        -ب

 عدالت اجتماعي، و تأمين استقالل و حاكميت ملي؛
 حزب ها، سازمان ها، و گروه هاي سياسي براي فعاليت آزادانه سياسي؛به رسميت شناختن حقوق كليه  -پ
 به رسميت شناختن حقوق كليه اتحاديه ها، سنديكاها، و تشكل هاي كارگران و زحمتكشان؛ -ت
 عقيدتي، و پايان دادن به شكنجه و پيگرد دگرانديشان؛ -آزادي فوري و بدون قيد و شرط  كليه زندانيان سياسي -ث
 ها، و ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي، مانند: راديو، تلويزيون، و اينترنت؛ ها، نشريه ها، مجله لغو سانسور و محدوديت از كليه روزنامه -ج
 انحالل فوري ارگان هاي سركوبگر، از جمله وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، بسيج، دادستاني و دادگاه هاي انقالب؛ -چ
در هاي ايران، از جمله خلق كرد، بلوچ، آذربايجاني، تركمن، و عرب، و شناسايي حق خودمخـتـاري      پايان دادن به سركوب اقليت هاي مذهبي و خلق -ح

 هاي ايران؛ چار چوب يك ايرانِ واحد و دموكراتيك براي تمامي خلق
 هايي كه از سوي رژيم واليت فقيه بدين قصد به تصويب رسيده اند؛ پايان دادن به سركوب و تجاوز به حقوق زنان، و لغو كليه قانون -خ
 انحالل فوري نهادهاي ضد مردمي، مانند: شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخيص مصلحت؛ -د
 ، و شناسايي آمران و عامالن اين جنايت هولناك.1367تشكيل كميته حقيقت ياب براي بررسي جنايت فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي سال  -ذ
ولي فقيه و انصارش، نشان داد كه طيف گسترده يي از نيروهاي اجتماعي ، از زنـان و       1388خرداد ماه  22حركت عظيم مردم در پي كودتاي انتخاباتي   

بـه     هاي مشخص مبـارزاتـي،   ها، در صورت  خواست ها نفري اعتراضي توده جوانان و دانشجويان تا كارمندان و آموزگاران، حاضرند در حركت هاي ميليون
يم بـود.  رژ عرصه مبارزه روي آورند. نقطه ضعف اين جنبش، پيوند ضعيف آن با طبقه كارگر و زحمتكشان و ناتوانيِ اين جنبش در فلج كردن چرخ اقتصادي 

كشور ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، مسئله اتحاد عمل و هـمـكـاري نـزديـك              هاي فوق، با توان و نيروي جنبش كارگري در بر اين اساس، تأمين هدف
 شود. نيروهاي طرفدار منافع كارگران و زحمتكشان كشور، به يكي از عرصه هاي عمده فعاليت حزب در شرايط كنوني بدل مي

سـتـه   وابرژيم واليت فقيه، كه پايگاه طبقاتي آن بيش از پيش به كالن سرمايه داري  تجاري و سرمايه داري بوروكراتيك  كشور، به ويژه بخش نظامي  
هـاي   آزاديشود، امروز بيش از هر چيز ادامه موجوديت خود را در گروِ حفظ  وضعيت  اختناق، و ادامه سركوب حقوق و  به رهبران سپاه و بسيج ، محدود مي

هـاي     آرمـان هاي  ممكن  مبارزه براي دستيابي به    ها در جريان پيكار ضد استبداي خود  آموخته اند كه بايد از همه شكل دموكراتيك مردم  مي بيند. توده 
ده ايـران    هاي مبارزه استفاده كرد. حزب تو  توان و بايد از همه شكل جنبش و شكست ارتجاع  بهره گرفت.  براي پايان دادن به رژيم ديكتاتوري حاكم، مي 

 داند. ترين وظيفه  خود در اوضاع كنوني مي بسيج نيرو و تدارك چنين مبارزه يي را مهم
  
 
 دموكراتيك  ديدگاه  ائتالفي –حزب توده ايران، دربارة برنامه حكومت 

 
 بر چيدنِ ساختارهاي استبداد واليي و نهادهاي وابسته به واليت فقيه مهم ترين وظيفه چنين حكومتي است.  نخستين گام چنين حـكـومـتـي، دعـوت        
 مجلس مؤسسان براي تنظيم  و تصويب قانون اساسي و نهادهاي حاكميت نوين است. اعضاي مجلس مؤسسان با راي مساوي، مستقيم، و مخفي، از بيـن  

ـ   همه  شهروندان ايراني، صرف نظر از جنس، زبان، مليت، دين، و تعلق هاي سياسي و عقيده اي، انتخاب مي شوند. مجلس مؤسسان موظف خواهد بو  ا  د ت
 درباره  نوع حكومت و قانون اساسي جديد تصميم بگيرد.

مي مـي  عموحزب توده ايران،  درباره برنامه حكومت آينده، كه شكل آن به نظر ما مي بايد جمهوري باشد ، نظرهاي خود را به شرح زير در معرض افكار 
 گذارد:

  
 تحول در سازمان هاي حكومتي -الف 

  
 حزب توده ايران،                         

 خواهانِ تشكيل حكومتي دموكراتيك بر اساس اتحاد داوطلبانه كليه خلق هاي ايران، و بر مبناي احترام متقابل و حقوق  برابر است؛
يـد  بـا    معتقد است كه، براي تحكيم حاكميت ملي،  دفاع از تماميت ارضي و يكپارچگي ملي، تأمين و استوار داشتنِ استقالل سياسي و اقتصادي، كشـور 

 داراي نيروهاي مسلح دفاعي نيرومند و كارا، و نيروهاي تأميني[امنيتي] مردمي و دموكراتيك باشد؛
 مخالف جدي هرگونه حكومت دين ساالرانه، و خواهان جدايي كامل دين از حكومت است؛

بـر مـردم     بـرا معتقد است كه، كليه ارگان هاي حكومت ائتالفي آينده، از پائين تا باال، بايد از سوي مردم و با راي مساوي و مخفي انتخاب شوند، و در     
 پاسخگو باشند؛
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و    معتقد است كه، مجلس شوراي ملي ايران، عالي ترين مرجع قدرت حكومتي است كه، نمايندگان  برگزيده مردم در آن شركت مي كنند. قانونـگـذاري   
 نظارت بر عملكرد  دولت  از وظايف مجلس است؛

ه ، كـ خواهانِ  تأمين  استقالل دستگاه قضايي كشور، بر اساس انتخاب دموكراتيك قضات، از سوي حكومت آينده و انحالل  دستگاه قضايي كنوني است
 ؛بر اساس اصل واليت فقيه تنظيم گرديده است، و نيز خواهانِ انحالل نهادهاي وابسته به آن از جمله دادگاه هاي انقالب و جز اين ها، است
تحميل شـده،     ما خواهانِ لغو كليه قرار دادها، پيمان هاي آشكار و نهان، و مغاير با منافع ملي و حقوق مردم ايران كه از سوي رژيم واليت فقيه به ميهن

 است.
  
  

 حقوق و آزادي هاي سياسي، فردي، و اجتماعي -ب 
 :  حزب توده ايران خواهانِ

 انحاللِ فوري همه ارگان ها و نهادهاي سركوبگر از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، دادستاني انقالب، و بسيج است؛
و غـيـر     اعم از نظامي    -آزاديِ فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي ـ عقيدتي، اعالم بي اعتبار بودن اتهام ها و حكم هاي دادگاه هاي شرع 

 و محاكمه علني  شكنجه گران و مسؤالن كشتار هاي جمعي زندانيان سياسي ايران است؛ -نظامي 
 حقِ حيات را حق طبيعي و خدشه ناپذير انسان مي داند، و خواهانِ لغو مجازات اعدام در قوانين جزايي كشور است؛

و خواهانِ تضمين خدشه ناپذير و بدون قيد و شرط  آزادي انديشه، دين، بيان، قلم، مطبوعات، و حق  تشكيل حزب ها، جمعيت هـا، اتـحـاديـه هـا،              
 سنديكاهاي صنفي است، و از حق انتخاب شغل، محل سكونت، و حق اعتصاب و حقوق مدني و دموكراتيك شهروندان، دفاع مي كند؛

و نظارت بر اجراي آن از طريق برپايي نهاد مستقلي با شركت نماينده هاي  سازمان ها، حزب ها، و   “  منشور جهاني حقوق بشر” اجرايِ بدون قيد و شرط 
 گروه هاي سياسي و صنفي كشور است؛

سال به باال، صرف نظر از جنس، نژاد، مذهب، انديشه،   25سال به باال، و حق انتخاب شدن براي همه افراد   16تأمينِ حق انتخاب كردن براي همه افراد 
 ميزان تحصيالت، و مليت  است؛

بـخـش   در و معتقد به تضمينِ مشاركت واقعي سازمان هاي مستقل و صنفي طبقه كارگر و زحمتكشان در ادارة  امورِ مربوط به شرايط كار و زندگي آنان 
توليـدي  اي هاي توليدي، اداري، و خدماتي كشور است. بر اين اساس، حزب توده ايران  خواهانِ شركت نماينده مستقيم كارگران در مديريت صنايع، واحده 

 كشور، وزارت خانه ها، و نهادهاي رسمي دولتي است.
 ست.شناساييِ بدون قيد و شرط  حقوق تمام اقليت هاي ديني و  مذهبي تمامي شهروندان ( سني، مسيحي، زرتشتي، كليمي، بهايي، و جز اين ها ) ا

    
  

 مسئلة ملي  -پ
  

من هـا،    تركايران كشوري است چندين مليتي (كثيرالمله)، كه در آن خلق ها و مليت هاي گوناگون (فارس ها، آذربايجاني ها، كردها، بلوچ ها، عرب ها،    
گون كشور ما ند. رشته هاي گوناگوني خلق هاي گونا  ها، و آشوري ها) زندگي مي كنند، كه  داراي سرزمين، زبان، آداب و آئين، و رسم هاي ويژه خودا  ارمني

رما با كشورا به هم پيوند مي دهد. آنان در طول سده هاي متمادي تاريخ، سرنوشت مشتركي داشته اند و دست در دست هم، در ابداع و ايجاد فرهنگ غني  
 هم همكاري كرده اند، و در راه استقالل و آزادي ميهن مشترك خويش، ايران، دوشادوش هم، فداكاري كرده اند.

تـمـامـيـت     فظ   حزب توده ايران، طرفدارِ برابري كامل حقوق همه خلق هاي ايران و خواهانِ اتحاد داوطلبانه آن ها در چار چوب  ميهنِ واحد، و برپايه ح
 امـل ارضي ايران، است. بر اين اساس، حزب توده ايران، طرفدار سرسخت وحدت كشور بر اساس استقرار يك حكومت فدرال در ايران، و تأمين حقـوق كـ     

 خلق هاي ايران در تعيين سرنوشت خويش، و برخوردار شدن از كليه حقوق ملي، اجتماعي، و فرهنگي است.
  
 زنان -ت  

 
 سـتـم  رژيم واليت فقيه با تجاوز وسيع به حقوق زنان، و اعمال  تبعيض در عرصه هاي گوناگون از جمله در زمينه اشتغال، تحصيل، و حـقـوق فـردي،        
ري فـو  مضاعفي را كه قرن هاست بر زنان ميهن ما مي رود، شدت بخشيده و وضعيت دهشت باري را به آنان تحميل كرده است. از اين روي، برنامه ريزي 

ده ايـران    خواه و حكومت ائتالفي آينده ايران است. بر اين اساس، حزب تـو   در راه رفع اين تبعيض ها، از جمله مهم ترين عرصه هاي مبارزه نيروهاي ترقي
:  خواستارِ

  
 الغايِ بي درنگ همه قوانين تصويب شده  مغاير با شئون اجتماعي و انساني زنان است؛

 سلبِ حق  چند همسر گزيني و طالق يك جانبه از سوي مردان است؛
 افزايشِ سن قانوني ازدواج براي دختران  است؛

و هـنـر   ش، الغايِ همه قوانين مرتبط  با جدا سازي جنسيتي، و الغايِ تمامي محدويت هايي كه از سوي رژيم به صورت قانون بر سرراه تحصيل، كار، ورز
 زنان ايجاد شده  است؛

 ت؛تضمينِ حق مشاركت كامل زنان در توليد و اداره امور كشور از طريق تصويب قانون هايي مشخص به منظور  پيش بردن  چنين امري در جامعه اس
از فرزندان، تي تضمينِ قانون برابري حقوق زن و مرد درهمه زمينه ها، از جمله در زمينه اشتغال، انتخاب آزادانه همسر، طالق، برخورداري از ارث، سرپرس

 شهادت دادن در برابر دادگاه، قضاوت، و جزاين ها، است؛
 پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان است؛

 مساوي است؛پرداخت دستمزد مساوي به زنان و مردان، در مقابل كارِ 
ـ     ايجاد شبكه هاي فراگير شيرخوارگاه ها و كودكستان ها، براي كمك به زنان، به ويژه زنان شاغل، و ايجاد امكان يـش از    هاي تربيتي براي كودكـان، پ

 مدرسه، است؛
ماه مرخصي زايمان براي زنان، با دريافت حقوق، و تضمين بازگشت آنان به كار، و تأمين حق استفاده از مرخصي بدون حقوق براي زنان،   6تأمينِ حداقل 

 تا يك سال پس از زايمان، با حفظ محل خدمت و حق برخورداري مادر از مرخصي با حقوق در زمان بيماري كودكان، است؛
 هاي علمي و ارتقاء شغلي برابر با مردان، است؛ هاي آموزش تخصصي، به منظور دسترسي زنان به درجه برنامه ريزيِ مركزي براي ايجاد امكان
 تأمينِ حق آزادي مسافرت زنان، است.

هموار ساختن همكاريِ مستقيم و دموكراتيك با سازمان هاي مستقل زنان در راستاي پي ريزي قانوني آزادي هـاي فـردي و       حزب توده ايران خواهانِ 
  اجتماعي  به همراه  اشاعه فرهنگ برابريِ جنسي  و طرد شئون عقب مانده� سنتي و ديني است. 
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 جوانان -ث
 

معه مـا در      هاي  بسيار مهم پيش روي جا هاي آنان از مسئله ها و معضل دهند، و از اين روي، مشكل ترين گروه جمعيتي ميهن ما را تشكيل مي جوانان، بزرگ
ورزشـي، و    هاي آموزشي، فرهنـگـي و        ها، از جمله بيكاري وسيع، نبود و يا كمبود امكان ها و مشكل اوضاع كنوني است. رسيدگي فوري و عاجل به اين مسئله 

ه اي   ويـژ گستردگي ناهنجاري هاي اجتماعي كه به دليل محروميت و فقر بي سابقه در جامعه، كه به خصوص بين جوانان رواج پيدا كرده است، از اولـويـت         
بيت نسـل جـوان     ها، تعليم و اشتغال، براي جوانان ضروري است. برنامه ريزي براي تر  برخوردارند. در اين عرصه، تدوين  برنامه اقتصادي مردمي، توسعه امكان 

 هاي زيراست: ها و اقدام كشور، و آماده ساختن آنان براي اداره كشور، از جمله عرصه هاي مهمي است كه نيازمند تحول
  

 ها؛    ايجاد ساختار وسيع و سراسري آموزشي رايگان در همه سطح
 برنامه ريزيِ وسيع به هدف باال بردن توان مادي و معنوي نظام آموزش عالي و تحقيقاتي  كشور؛
 ايجاد ارتباط بين بخش هاي صنعتي و آموزشي در راستاي امكان دستيابي به كارآموزي تخصصي؛

 ها و مقررات قرون وسطايي رژيم  واليت فقيه در زمينه ورزش؛ جوانان، و لغو همة قانونهاي تفريحي سالم براي  گسترش هر چه بيشتر ورزش و امكان
  ايجاد امكان مبادله فرهنگي، علمي، ورزشي، و هنري با جوانان ديگر كشورها؛

  
دالنه وري عا هاي مفيد است. تنها از طريق بهره  كشور ما داراي نيروي كار جوان بسيار عظيمي است كه بخشي قابل توجه از آن داراي تحصيالت و تخصص 

اقتصادي كشورمـان قـدم       –و انساني با هدف ارزش افزايي مادي و معنوي از اين منبع و ثروت عظيم ملي، مي توان درجهت ايجاد تغييرهاي بنياديِ اجتماعي 
آن، ايجـاد آزادي    ات برداشت. در اين راستا برنامه اقتصادي ملي مي بايد با توجه به دموگرافي(جمعيت شناسي) كشور، بهره وري از فن آوري پيشرفته، و به مواز   

 هاي  فردي و اجتماعي در فضاي مولد ابتكار و خالقيت، نسل جوان كشورمان را به سوي آينده هدايت كند.       
  
 

 هاي برنامة اقتصادي مردمي، براي تغييرهاي بنيادي سرفصل –ج 
  

تكامـل و    ما هدف راهبرديِ حزب توده ايران، تالش براي ايجاد شرايط گذر به مرحله سوسياليسم در كشورمان است. بر پايه درك ماترياليسم تاريخي، حزب  
ها بـا   رابطة آنهاي مشخص جامعه، يعني تغييرهاي كمي درجة رشد نيروهاي مولده و  تغيير انقالبي  كشورمان به شيوة توليدي سوسياليستي را به گذر از مرحله

ايِ جـامـعـه،     اقتصادي حزب ما، همواره با هدف به وجود آوردن تغييهاي بنيادي و گذرِ مرحله  –داند. برنامه هاي اجتماعي   مناسبات اجتماعي جامعه وابسته   مي
لـه خـرده     اند. محور تاكتيكي مبارزه ما، باال بردن آگاهي و بسيج طبقه كارگر، قشر هاي زحمتكـش، و از جـم          مطابق با شرايط مادي و ذهني آن، تدوين شده

 –ر به مرحلة ملي   گذ بورژوازي، در به وجود آوردن  پيوند ميان شرايط ذهني و عيني  جامعه  است. از اين روي، در برهه كنوني، طرد ديكتاتوري واليت فقيه، و 
 درنگ  مادي آنان مي دانيم.   ها بر مبناي خواسته هاي بي دموكراتيك را مشروط به بسيج توده

داريِ مـخـدوش     سرمايه  ة ماند  و مناسبات توليدي عقببط   آن رواكه بر  ، كشورهايي ست ي در حال رشد اها ركشو ة مر عي، در زجتما دي و اقتصا انظر ان از يرا
تـي و    فاقد توليد صنع در عمل،  تك محصولي و وابسته به نـفـت و         ما  ر كشو ني و تسلط سرمايه داري جهاني،  ف  -مي عل ب نقال اشد  ريط  اشر در ست.  احاكم  

ن گذشته و تـا  قر كشاورزي موثر است. ما معتقديم كه،  ثروت ملي اصلي كشور مان  بر آمده از كار نيروي انساني و منابع طبيعي غني آن است. اما در طول يك  
ريزي شده اسـت.    هاي نجومي براي قشرهاي بورژوازي اليگارش برنامه  يي پايين، در راستاي به وجود آوردن ثروت وري به حال، اين نيروي بالقوه عظيم، با بهره

كراتـيـك،   بورسرمايه داري تجاريِ غير توليدي، با وجود تفاوت هاي مشخص آن در طول حاكميت دو رژيم سلطنتي و واليي، در اتحادي نا مقدس با بورژوازي 
ششم حزب مـا،     هاي كليدي برنامة كنگره اند. از اين روي، مختصه  هاي انگلي غير توليدي شكل داده زير بناي اقتصادي كشورمان را بر مبناي واردات و فعاليت

ر دستـور كـار     د  در سطح كالن  با هدف تغيير اقتصاد سياسي كشورمان تنظيم شده اند. تدبير و ارائه جزئيات  راه حل هاي كارشناسي برنامه  اقتصادي مردمي 
 اقتصادانان مترقي كشورمان است.

مـان را در      هاي كلي برنامه حزب ما بر مبناي تئوريك بنا شده اند، مبناي تئوريكي كه،  تغييرهاي بنيادي روبناي سياسي و زيربناي اقتصادي كشور    مختصه
امـة عـمـلـيِ ايـجـاد           داند. امتداد اين اصل در مورد شرايط كنوني كشورمان يعني: تلقيقِ مبارزه با ديكتاتوري واليي به همراه برن   پيوند اورگانيك با يكديگر مي

زحمتـكـشـان،    اقتصادي  در چارچوب حفظ استقالل ملي در برابر امپرياليسم. در اينجا نقش كليدي را اكثريت مردم، يعني قشرهاي   -تغييرهاي بنيادي اجتماعي
سال، منطبق با شـرايـط كـنـونـي، بـا              70اجتماعي حزب ما هنوز بعد از   –طبقه كارگر، و خرده بورژوازي  به عهده دارند. از اين روي، برنامه هاي اقتصادي  

مه حزب هاي برنا گيري بارز به سوي نيروي كار و توليد، در صدد محدود كردن نقش سرمايه ها و سوداگري خصوصي تنظيم شده اند. آنچه كه در مختصه  سمت
هاي هم زمان و به هم پيوسته اي است كه تنها با نقـش مـحـوري       ها مستلزم اقدام برجسته است اين واقعيت است كه، عملي شدن چالش برانگيز آن ما در زير

 توانند تحقق پيدا كنند. ها مي حكومتي دموكراتيك و شفاف، و پشتيبانيِ توده
  

 هاي كليديِ برنامة اقتصادي مردمي: مختصه
  
 .  مبارزه براي محو كامل سرمايه داري بوروكراتيك به وسيله  شفاف سازي و پاسخگو بودن تمام نهادهاي مدني و دولتي؛1
ن هاي داللي و واسطه گري غير توليدي با به كار گيري سرمايه هاي خصوصي درجهت توسعه و رشد كشور، و نه برعكس. اوليـ   . محو نقش محوري فعاليت 2
هاي اساسي در محو نقش محوري سرمايه هاي مالي خصوصي، كوچك سازي حجم سرمايه هاي خصوصي به صورت عام، جلوگيري از تمركز سرمايه هاي  گام

 هاي توليديِ ارزش افزا است؛ كالن خصوصي و تغيير جهت دادن سرمايه هاي غير توليدي به سوي فعاليت
بـنـيـادي       افزا و پاسخ به نـيـازهـاي    .  نظارت شفاف نهادهاي حكومتي بر بازرگاني خارجي در جهت توسعه و ثبات توليدات داخلي و ارتقاء نيروي كار ارزش 3

هاي مصرفي جامعه، با رعايت اكـيـد      هاي وارداتي به عامل تكميل كنندة بخش توليدي در برآورده كردن احتياج نقش فعاليت شهروندان. به عبارت ديگر، تعديل 
 قانون هاي مالياتي و گمركي در حفاظت و گسترش توليد ملي ؛

لـب هـاي     گو در امر مبارزه پيگير با فساد اقتصادي و به ويژه تـقـ   هاي سرمايه هاي خصوصي با ايجاد نهادهاي قانوني مؤثر و پاسخ .  شفاف سازي فعاليت 4 
بـتـوان   آن مالياتي. هدف در اينجا تحميل ماليات هاي كمرشكن به تمامي بخش خصوصي نيست، بلكه ايجاد آن چنان سازوكاري (مكانيسمي) است كه بر پايه    

رد. به عبارت  ي كفعاليت و رقابت بخش خصوصي را شفاف كرده و از سوداگري آن بر پايه رانت خواري و اعمال فشار تنزلي بر ارزش نيروي كار قاطعانه جلوگير
ان، واردات كاالها، تكشديگر، امكان رقابت سرمايه ها در بازار فقط بر پايه ارزش افزايي از طريق تحول فن آوري مجاز خواهد بود و نه از طريق تنزل درآمد زحم

 ؛ و تخريب محيط زيست
ها دستمز ق و د    ترميم ساالنه حقو ، و     جامعه د در     موجو ي ها زمتناسب با نيا ن، حمتكشااي تمام  زبردرآمد و بازنشستگي قل احدنيِ تضمين قانوو تأمين    .5

 ر؛كشورم در توخ متناسب با نر
ر فرايـنـد   فعاليت مستقل و كامال آزاد سنديكايي در جهت حفاظت از حقوق زحمتكشان وارتقاء كمي و كيفي نيروي كار. شركت مستقيم نماينده شاغالن د  .  6 

 هاي نهادهاي عمومي و خصوصي ؛ تصميم گيري
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 ر بر مبناي نياز هر شهروند؛سر كشواسرتي و آموزشي در شابهدت خدمان يگاو راگير  افرمِ نظاد يجاا.  7
با در آمد حاصل از تدوين و اجراي دقيق نظام مالـيـاتـي     -در حكم پشتوانه اصلي هزينه هاي دولت   –.  حركت به سمت جايگزين كردن در آمد نفت و گاز  8

اتي، بهداشت العمؤثر، اختصاص دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازي ساختارهاي راهبردي (استراتژيك) كشور مانند: ترابري، ارتباطات و فن آوري اط   
 اجرايِ اكيد گرفتن ماليات ها و شفاف كردن جمع آوري و هزينه كردن ماليات ها؛و آموزش. 

اوم نـظـام   تد . تنظيم برنامه ريزي توسعه كشور بر مبناي تحول تمام منطقه ها و مشاركت مستقيم  شورا ها و نهادهاي محلي در حمايت براي برپا داشتن و 9
 هاي كشورمان؛    اقتصادي بين خلق –ساخت هاي مادي الزم در راستاي ايجاد برابري واقعي سياسي  به عبارت ديگر، فراهم آوردن زير“. فدراليسم”

طريق سرمايه از جامعه  ر در كا د يجااي ابرصي، بخش خصوهاي  نمكااجمله ، از جامعهد در موجوهاي  امكانهمه ده از ستفااي ابرملي سيع ي ويزربرنامه .  10
 ري؛ نيمه بيكاري  و بيكادن بين بردر سطح كشور و از “ ايجاد كار براي همه”افزا  در راستاي  اريِ  ارزشگذ

و مديريت حرفه اي اين ابزار در جهت ايجاد ثبات اقتصادي در برابر بي ثـبـاتـي و        “  صندوق هاي ثروت ملي” اختصاص دادن بخشي از در آمد نفت به .   11
، قابل توجه اسـت.  “) ان. اس. اف  “(“ صندوق ياري ملي” تعرض هاي سرمايه داري جهاني. در اينجا تجربه برخي كشور هاي داراي منابع سرشار طبيعي در ايجاد  

هـاي     تيـاسـ  هدف، به كارگيريِ هر چه بيشتر نظارت، و تحت الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمايه داري جهاني در جهت تضمين حاكميت ملي، ترويج سـ 
  المللي و حفاظت از منافع ملي است؛ مترقي بين

توزيع عـادالنـة   افزا،  .  تغيير بنيادي در قانون هاي ارضي با سهيم كردن مستقيم دهقان در مالكيت و سود حاصل از آن، باال بردن انگيزه كار توليديِ ارزش 12
ن شهر و روستا و كشاثروت در راستاي برنامه ملي با هدف راهبردي (استراتژيك) كاهشِ واردات غذايي، و اعتدال در وابستگي كشور به بازار جهاني. منافع زحمت   

زمين از آنِ كسي است كه بـر آن      ”  كند كه، يك بار و براي هميشه، مسئلة زمين داران كالن بنا بر اصل منصفانه  همين طور امنيت ملي كشورمان ايجاب مي
  حل شود؛“ كند كار توليدي مي

ركـنـان   المللي در چارچوب فعاليت صنفي مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و مؤثر نمايندگان كا .  تدوين و اجراي دقيق قانون كار مطابق موازين بين 13
 هاي بزرگ خصوصي و نهادهاي بخش عمومي؛ در امور تصميم گيري و اجراييِ شركت

با قابليت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلي. در اين عرصه، تـجـربـه     “  كار فكري” هاي اقتصادي و توليد كاال ها و خدمات مبتني بر  .  گسترش فعاليت 14
ـ           كشور هاي ديگر نشان مي ر) دهد كه مشاركت بخش دولتي و خصوصي، به ويژه سرمايه هاي توليدي خارجي (با تأكيد بر انتقالِ فن آوري و مـديـريـت مـدب

 تواند تركيب مؤثري را ارائه دهد؛ مي
يت منـافـع   رعا.  ارزيابي دائمي موقعيت و توان اقتصادي كشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامه هاي منطقه اي و جهاني مبتني بر همكاري عادالنه و  15

 توانند چارچوب الزم براي گسترش بازرگاني كشور فراهم آورند؛ ملي، كه مي
ز فرار سرمايـه  هاي خارجي به منظور انتقالِ فن آوري، باال بردن توان توليدات منطبق با منافع ملي و قانونگذاري الزم در راستاي جلوگيري ا .  جذب امكان 16

 هاي كالن؛
گويي به  تشويق فعاليت سرمايه هاي كوچك درسطح روستاها براي پاسخر.  كشو ن ستائيا از رولت  دوحمايت همه جانبه تحول بنيادي اقتصاد روستا بر پايه .  17
است كـه ايـن      هاي محلي با در اختيار گذاشتن وام، فن آوري، شبكه ارتباطات و آموزش. تجربه عملي كشورهايي مانند هند و آمريكاي التين نشان داده  احتياج

  تواند در تحول زندگي و ارتقاء ذهنيت زنان در روستاها تأثير بسيار مثبت بگذارد؛ روش مي
هاي سرمايه داري كالن بر مبناي اجاره مكان  يِ مدون سرتاسري براي ايجاد مسكن براي همه شهروندان از طريق خانه سازي و محو  فعاليتيز رنامه  بر   . 18

 هاي مسكوني.  
  
  

 براي پيشرفت و رشد اجتماعي
  

 تنظيم و توزيع عادالنه درآمد ملي از طريق ايجاد تناسب معقول و علمي ميان دو بخش انباشت اجتماعي و مصرف در مجموعه اقتصاد ملي؛
 تدوين قانون ماليات متناسب با درآمد، با هدف تنظيم عادالنه درآمد ملي؛

ق سـرمـايـه      هاي بخش خصوصي، براي ايجاد كار در جامعه از طري هاي موجود در جامعه، از جمله امكان ريزي وسيع دولتي براي استفاده از همه امكان برنامه
 گذاري در بخش توليد، و تالش براي از بين بردن بيكاري  و نيمه بيكاري؛

ـ    تـورم در    رخ   تأمين و تضمين قانوني حداقل دستمزد براي زحمتكشان، متناسب با نيازهاي موجود در جامعه، و ترميم ساالنه حقوق و دستمزدها متناسب با ن
 كشور؛

 هاي عمومي؛ طريق هاي مختلف، از جمله نظام يارانه مركزي بر نيازمندي پرداخت كمك معاش به محرومان، زحمتكشان، و كارگران به
 تهيه و تدوين قانون كار و تأمين اجتماعي دموكراتيك، با مشاركت مستقيم نماينده هاي سازمان هاي صنفي كارگران و زحمتشكان؛

 به رسميت شناختن قراردادهاي جمعي براي كارگران واحدهاي صنعتي ، كشاورزي، توليدي، و خدمات؛
 تأمين حقوق بازنشستگي براي كليه زحمتكشان شهر و روستا؛

 ايجاد نظام فراگير تأمين اجتماعي؛
 غير قانوني كردن كارِ كودكان؛

 هاي رفاهي و آسايشي براي سالمندان و از كار افتادگان؛ ايجاد امكان
 مبارزه با مفاسد اجتماعي از جمله اعتياد و فحشا؛

بر اسـاس    يع دگرگون كردن ساختار فاسد اداري رژيم واليت فقيه، و ايجاد نظام اداري دموكراتيك، بر اساس ضابطه هاي دقيق تقسيم كار صحيح اداري، ترف
 آزمودگي، سابقه خدمت و كيفيت كار، و تجديد نظر در قوانين استخدامي كشور؛

مـدت،     رازحمايت همه جانبه دولت از روستائيان كشور، براي بهبود وضع دهقانان، از طريق كمك همه جانبه به تعاوني هاي روستائي، پرداخت وام هـاي د     
 آنان؛ وردتأمين ماشين آالت، بذر، كود، سم هاي شيمايي، و بهبود شرايط كار و زندگي كشاورزان،  و شامل شدن  قانون كار و بيمه هاي اجتماعي در م

در كـا    تعيين نرخ عادالنه براي محصوالت كشاورزي از طريق نظارت مركزي، و بيمه كردن اين محصوالت. ايجاد امكانات براي آموزش حرفه اي و تربـيـت   
 متخصص در امور كشاورزي، و تأمين و ارتقاء سطح بهداشت و آموزش  و فرهنگ در روستاها؛

ايجاد سـيـلـو و      ي، توجه به مسائل ويژه دامداري و زندگي عشايري، از جمله تأمين مرتع براي تغذيه دام، ايجاد مراكز پزشكي براي مبارزه با بيماري هاي دام
 سردخانه هاي مجهز، و اعطاي وام و ديگر كمك هاي دولتي به عشاير تهيدست و فراهم آوردن اسكان آنان؛

، و   مـات ايجاد و تأمين نظام فراگير  و رايگان خدمات بهداشتي  در سراسر كشور و زير پوشش قرار گرفتن منطقه هاي محروم ، از طريق گسترش ايـن خـد    
داشـتـي.   بـهـ     تأسيس بيمارستان ها، زايشگاه ها ، آسايشگاه ها، و درمانگاه هاي سيار، و توجه جدي به امر ايجاد شبكه وسيع تربيت كادر متخصص پزشكي و  

 دولت؛و  استقرار نظام بيمه درماني، سوانح، نقص عضو و از كار افتادگي، بيكاري  و فوت. تأمين حق بيمه كارگران و زحمتكشان از حساب كارفرمايان
 ايجاد و گسترش نظام آموزش اجباري و رايگان، تا پايان دوران متوسطه در سراسر كشور؛

تكميل و توسعه شبكه آموزش و پرورش، و آموزش عالي در سراسر كشور. برنامه ريزي و سرمايه گذاري در گسترش آموزش عالـي بـراي تـربـيـت كـادر              
دانشگاه.  تا متخصص و علمي در امر مديريت، مهندسي و پزشكي. تأمين آموزش رايگان كودكان، نوجوانان و جوانان، در همه مرحله هاي آموزش، از كودكستان 

، و پرداخـت  التتجديد نظر در برنامه هاي آموزشي كشور و زدودن آثار مخرب و ارتجاعي عملكرد سران رژيم واليت فقيه از نظام آموزشي كشور، و ايجاد تسهي
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 كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان خانواده هاي كم درآمد؛
نه هـاي  رساايجاد شبكه آموزش سراسري نوين، يادگيري از راه دور، به خصوص در عرصه آموزش عالي، با استفاده از فن آوري نوين از جمله شبكه سراسري 

 گروهي از قبيل تلويزيون، اينترنت، و ايجاد موسسه هاي آموزشي يي كه نظارت بر آن را عهده دار شوند؛
برنامه ريزي جدي و دراز مدت مركزي، براي حل معضل مسكن در كشور، و تمركز آن در دست بخش دولتي و تعاوني. تأميـن مسـكـن مـنـاسـب بـراي               

 زحمتكشان، با قيمت ارزان، و كمك به خانه سازي انفرادي خانواده هاي  بدون مسكن، از طريق پرداخت وام هاي دولتي؛
 ايجاد نهاد كارآمد و مركزي براي حفظ محيط زيست، و باال بردن آگاهي عمومي  در اين زمينه؛

 پايه گذاري و گسترش صنعت ايرانگردي و جهانگردي (توريسم)، با بهره گيري از روش هاي نوين، به منظور كسب درآمد ارزي براي كشور؛
 ارائه برنامه علمي و عملي براي گسترش فن آوري اطالعات و ارتباطات، و بهره گيري الزم از فن آوري براي پيشرفت جامعه.

  
  

 سياست خارجي -ح 
ـ   حزب توده ايران، معتقد به يك سياست خارجي مستقل در راستاي حفظ استقالل و امنيت كشور، و در راه شكوفايي ايران است. بر اين اسـاس، حـز      وده ب ت

 ايران خواهانِ :
ور ما دخالـت  كش استقرار مناسبات دوستانه و برابر حقوق با همه  كشورهايي است كه استقالل و تماميت ارضي ايران را به رسميت بشناسند و  در امور داخلي 

 نكنند؛
عـاري از    و  انحالل پيمان هاي نظامي در منطقه، و پايان دادن به حضور نظامي نيروهاي خارجي در منطقه خليج فارس، و تبديل اين منطقه به  منطقه صلح

 هاي كشتارجمعي؛ سالح
و هاي رهايي بخش ملي، به منظور مقابله با زورگويي هاي سرمايـه داري جـهـانـي            همكاري نزديك با كشورهاي در حال توسعه، غير متعهد، و نيز جنبش

 دارد؛ اجتماعي ميهن ما و اين كشورها -اجتماعي يي است كه اثرهاي مخرب بر روند رشد اقتصادي  -هاي اسارت بار اقتصادي  انحصارها در تحميل سياست
حزب توده ايران،  المللي، از جمله سازمان ملل متحد است. به گمان  المللي ونهاد ها و ارگان هاي بين مبارزه براي  مردمي كردن (دموكراتيزه كردن) روابط بين  

 است؛“  وتو”نخستين گام در اين عرصه، شناسايي حقوق برابر براي همه كشورها، و پايان دادن به روابط غير عادالنه، و لغو حق 
 انعقاد قرارداد  و پيمان  دوستي و همكاري با كشورهاي حوضه درياي خزر.

  
 فرهنگ، شكوفايي علم و فن -چ  
ايـران  دهد و بر اين اساس، حزب توده    زدودن  مظاهر ارتجاعي و قرون وسطايي از جامعه،  سمت و سوي اساسي مبارزه حزب ما را در اين عرصه تشكيل مي  

:  خواستارِ
ـ       هاي ساكن ايران، و كوشش در راه شكوفايي ادبيات و رشته هاي گوناگون هنري، و سنن،  آداب، و رسوم مترقي خلق احيايِ فرهنگ ملي خلق  ران هـاي اي

 است؛
 لغوِ تمام  قوانيني است كه مانع پيشرفت هنر موسيقي، سينما، نقاشي، پيكره سازي، تئاتر، و مجموع هنرهاي ملي، است؛

تفاده از فـن  اس برنامه ريزي براي رشد همه جانبه علم و فن، و استفاده از دستاوردهاي انقالب علمي و فني، براي تأمين خودكفايي از طريق تعميم و گسترش
 آوري  در زمينه هاي گوناگون است؛

علمـي   ها براي باال بردن درجه تخصص و كارداني كادرهاي ايجاد موسسه هاي تخصصي، پژوهشي ، در زمينه هاي گوناگون علمي، و به وجود آوردن  امكان
 كشور است؛

 تشكيلِ فرهنگستان علوم است؛
 هاي ادبي، موسيقي، و هنري است. كمك به تشكيل ساختارها، و انجمن

  
    
* 
مشـخـص    هاي ملي و دموكراتيك توده هاي وسيع خلق در مرحله اقتصادي كشور، و آرمان -حزب توده ايران، برنامه خود را كه بازتاب شرايط رشد اجتماعي   

ول طـبـقـه      ه اتاريخي كنوني است، عرضه مي دارد. حزب توده ايران، همه اعضاء و هواداران خود، همه قشرهاي زحمتكش و مترقي  جامعه، به ويژه  و در درج 
ن برنـامـه، بـه      اي كارگر و متحدانش، دهقانان تهيدست، كارمندان، پيشه وران جزء، روشنفكران ترقي خواه و ميهن دوست را فرا مي خواند تا در راه عملي كردن

 سـمـت  منظور دستيابي به آزادي واقعي، استقالل، صلح، و عدالت اجتماعي،  و همچنين  گشودن مسير حركت به سمت جامعه يي نوين و دموكـراتـيـك، بـه         
 سوسياليسم، جامعه يي عاري از بهره كشي فرد از فرد، تالش ورزند.

 
  
  
  
  
  
  
 


