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واکاوی دیدگاههای اقتصادی – سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر
مقدمه
بدون اغراق میتوان گ فت که حزب توده ایران طی  ۷دهه گذشته پرورنده اصلی نظرهای اقتصادی مارکسیستی کشورمان
بوده است .حزب توده ایران در هر برهه تاریخی کلیدی این دوره ،با واکاوی دقیق اقتصاد سیاسی کشور و اوضاع جهانی
توانسته است برنامههای مشخصی را در راستای ایجاد تغییرات بنیادی اجتماعی-اقتصادی ارائه دهد .در تمام برشهای
تاریخی ایران در هفت دهه اخیر ،حزب ما در عمل فعالترین نیرو در زمینه دفاع از منافع طبقه کارگروزحمتکشان بوده
است .از اینرو تحلیلها و برنامههای حزب توده ایران در حیطههای عملی و نظری همواره بر اساس قضاوت های منصفانه
و یا مغرضانه مورد بررسی نیروها و فعالین سیاسی کشور مان قرار داشته است .در برهه کنونی نیز حزب توده ایران بر پایه
تحلیل دقیق اقتصاد سیاسی کشور و شرایط مشخص جهانی دارای مواضع و سیاستهای مشخصی است .دیدگاههای حزب
در ارتباط با موضوعها و دگرگونیهای کلیدی اقتصادی -سیاسی ایران و جهان  ،عالوه بر سندهای رسمی مصوبه کنگرهها و
پلنومهای حزب ،تحلیلها و نظرهای حزب و مجموعه وسیعی از مقالههای منتشر شده در نامه مردم نیز منعکس شده است.
جزوه در دست ،با هدف واکاوی برخی از این مقالههای تحلیلی و خبری به منظور ارائه روند تکوین چشمانداز کنونی و خط
سیر نظرهای اقتصادی -سیاسی حزب توده ایران تنظیم گشته است .از این طریق بهتر میتوان دیدگاههای حزب توده ایران
در جریان تغییرات و تحوالت مهم را ارزیابی نمود .مقاله های مورد بحث در این جزوه نشان میدهند که حزب ما توانسته
است در زمینههای گوناگون و با در نظر گرفتن حلقههای کلیدی «اقتصاد سیاسی» ،تحلیلهای دقیقی را ارائه دهد .در بخش
ضمیمه این جزوه به همراه فهرست مقاله های پیش گ فته ،پیوند های مربوط به متن مقاله ها موجود ارائه گردیده است.
یکی از هدفهای انتشار این جزوه ترویج پایههای نظری سیاستها و دیدگاههای کنونی حزب توده ایران و اسانسازی معرفی
انها به نسل جدید مبارزان کشورمان است که در راه پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی و ازادی و دموکراسی فعال هستند .در
مقالههای مورد بحث این جزوه میتوان دید که در خط مشی و برنامههای حزب ،بر مبنای هدف راهبردی (استراتژیک) گذر
به سوی سوسیالیسم ،به طور عملی تضادهای مشخص کنونی در نظر گرفته میشود .حزب توده ایران مرحله کنونی
دگرگونیهای ایران را گذار مستقیم به سوسیالیسم ارزیابی نمیکند و طرح چنین گذاری را در مرحله کنونی تحوالت کشور
متاثر از ذهنگرای ی چپروانه و به دور از واقعیتهای موجود میداند .خط مشی و هدف محوری ما در مرحله کنونی ،ارتقای
جنبش مردمی با هدف گرداوری حداک ثر نیرو به منظور شکست دادن دیک تاتوری حاکم و گذر به مرحله «ملی-دموکراتیک»
است .در این مبارزه ،حزب ما نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را عامل تعیین کنندهی ی میداند .پیروزی در این مبارزه
فقط از راه پیوند ارگانیک خواستههای مبرم عدالت اجتماعی با دگرگونیهای عمیق سیاسی-اجتماعی و دموکراتیک کردن
روبنای سیاسی کشور امکانپذیر است.
یکی از معیارهای مهم سنجش هر نیروی سیاسی جدی همانا توانای ی ان در ارائه تحلیلهای منسجم و بههمپیوسته سیاسی
مرتبط و هماهنگ با مسائل عمده اقتصاد سیاسی کشور است .لذا هدف دیگر انتشار این جزوه ،بسترسازی برای فراهم
اوردن امکان تبادل نظر و ایجاد بحثهای پویا و خالق در درون جنبش مردمی است تا بتوان با کار حزبی و سازمانی به
فصلمشترکهای کلیدی بین نیروهای پیشرو رسید .باید پذیرفت که در حال حاضر تولید انبوهی از نظریههای شخصی در
کنار بیانیههای نامتجانس ،و بهطور عمده کلیگوی یهای برامده از نشستهای تصادفی و زودگذر از سوی بخشهای ی از
نیروهای سیاسی اپوزیسیون ،کمکی اساسی به ارتقای جنبش مردمی نمیکند .این قبیل نظرها و نوشتارها ،اگرچه قابل احترام
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هستندّ ،اما در بسیاری موارد فاقد درک و تحلیل اقتصاد سیاسی می باشند و به صورت تکبعدی فقط به تغییرات سیاسی در
چارچوب بحثهای انتزاعی چگونگی گذر از دیک تاتوری به مرحله دموکراتیک میپردازند .امید است که با انتشار این جزوه و
برجسته نمودن تحلیلهای اخیر اقتصادی -سیاسی حزب توده ایران ،دیگر سازمانها و حزبها و صاحبنظران پیشرو کشور
ما نیز به نوبه خود و در گامی مشابه ،مجموعهی ی از تحلیل های نظری منسجم و رسمی خود را در این زمینه ارائه دهند .ما
معتقدیم که از این راه میتوان در راستای همکاری نیروهای سیاسی پیشرو و مطرح در درون جنبش مردمی و ارتقای کیفی و
ّکمی مبارزه با دیک تاتوری حاکم قدمهای ی اساسی برداشت .روشن است که در این مختصر ،ارائه یک برنامه اقتصادی
کارشناسی شده جامع و تشریح جزئیات و پارامترهای اقتصاد سیاسی مورد نظر نیست ،بلکه منظور تشریح خط مشی کالن
و سمتگیری عمومی یک حزب سیاسی -حزب توده ایران -در عرصه مقوله اقتصاد سیاسی در پهنه داخلی و جهانی است .باید
توجه داشت که علم و کارشناسی اقتصادی با اقتصاد سیاسی تفاوتی اساسی داردّ .اولی بهوسیله ابزارها و روشهای ریاضی
و امار در صدد برنامهریزی اقتصاد خرد و کالن است ،در صورتی که موضوع اقتصاد سیاسی تحلیل و بررسی فعل و انفعالها
و مناسبات تولیدی و اجتماعی و تکامل انها در جامعه بشری است .زندهیاد جوانشیر در ک تاب پرارزش و خواندنی با عنوان
«اقتصاد سیاسی :شیوه تولید سرمایهداری» مینویسد" :اقتصاد سیاسی علمی است که مناسبات اقتصادی را که در روند

تولید ،توزیع ،و مبادله خواستههای ّمادی در مراحل گوناگون تکامل جامعه بشر میان انسانها برقرار میشود ،و همچنین
قوانین اقتصادی تکامل این مناسبات را بررسی میکند" .اقتصاد سیاسی نقش محوری و بنیادی در تحلیلهای حزب توده

ایران پیرامون مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته است و دارد .در جزوه در دست میتوان خط سیر این تحلیلها را که بر
مبنای اصول مارکسیسم-لنینیسم تنظیم شدهاند مشاهده نمود .از دید حزب ما ،مسائل اقتصادی یا سیاسی در خال تکوین
و ّ
تحول نمییابند و همانطور که در بسیاری از مقالههای ذکر شده در این جزوه میتوان دید ،تحلیلهای حزب جنبههای
بههم پیوسته سیاسی-اقتصادی-اجتماعی مسائل را با در نظر گرفتن رابطه ارگانیک میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی
مورد واکاوی قرار دادهاند.
کشف نبوغامیز کارل مارکس در مورد ارتباط بین پایه ّ
مادی دگرگونیهای اجتماعی و روبنای سیاسی و مجموعه روابط اجتماعی
بسیار فراتر از بررسیهای سیاستورزانه یا جامعهشناختی یا اقتصادی کارشناسانه محض است .در اینجا تاکید مارکس بر
مقوله ماتریالیسم تاریخی و این نک ته حساس است که تکامل هر نوع صورتبندی جامعه بشری ،تابعی از تکامل و گسترش
ماتریالیستی در عرصههای کلیدی اجتماعی است که به نوبه خود بستگی به درجه رشد ّ
مادی جامعه و کیفت و ک ّمیت نیروهای
مولد ان دارد .در مراسم خاکسپاری کارل مارکس ،فردریش انگلس کشف این واقعیت بدیهی مارکس را به صورت ساده و
زیبای ی بیان میکند" :انسانها نخست باید بخورند ،بنوشند ،مسکن داشته و لباس بپوشند تا بتوانند به سیاست ،علم،

هنر ،مذهب و غیره بپردازند .بنابراین ،تولید وسایل ّمادی ابتدای ی زیست و لذا درجه تکامل اقتصادی هر خلق یا هر دوران
پایهی ی را تشکیل میدهد که بر روی ان نهادهای حکومتی ،نظرهای قضای ی ،هنر و ّحتی اندیشههای مذهبی انسانهای
مربوطه فرامیروید .پس از روی پایه [ماتریالیسم] است که باید اینها را توضیح داد و نه برعکس ،انطور که تا کنون معمول
بوده است" .در این ارتباط است که میتوان برخوردهای انتقادی حزب ما نسبت به تحلیلها و مواضع سیاسی تکبعدی
(بهاصطالح «مطالبه محور») در قبال تحولهای کلیدی یا پدید ههای پیچیده را درک کرد .ارائه تحلیلهای تکبعدی و
ضعیف در مورد "جهانیسازی اقتصاد بازار"" ،دموکراسی – بازار ازاد" یا محور قرار دادن اصل "انتخابات ازاد" یا
"جمهوریخواهی" در مبارزه با دیک تاتوری ،ناشی از عدم توجه به این اصل بسیار ساده اقتصاد سیاسی است که منجر به
اشتباه و ذهنگرای ی راستگرایانه یا چپروی میگردد .در اینجا میتوان به مقاله نقش اجتنابناپذیر اقتصاد سیاسی (دنیا،
دوره هفتم ،شماره  ۳تیر  )۰۳۳۱اشاره کرد که حزب ما برای توجه دادن به اهمیت مقوله اقتصادی سیاسی بعنوان یکی از
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ابزار مهم تحلیل چند جانبه و درک پدیده "جهانیسازی" در ارتباط با "اقتصاد بازار ازاد" و نولیبرالیسم اقتصادی منتشر
نمود.

بر مبنای تعریف فردریش انگلس" :اقتصاد سیاسی علم شرایط و شکلهای ی است که در هر جامعه مفروض ،تولید و مبادله
در درون ان انجام میگردد و محصول به دست امده در درون ان توزیع میشود" .نک ته بسیار کلیدی ظریفی که انگلس در
اثر انتیدورینگ بدان اشاره میکند این است" :اقتصاد سیاسی نمیتواند برای همه کشورها و همه دورانهای تاریخی یکسان
باشد" .بهدرستی میتوان گ فت که این گ فته انگلس چراغ راهنمای بسیار مهمی در تفسیر ،درک و بهکارگیری ماتریالیسم
تاریخی در گذر زمان و تغییر و حرکت جامعه بشری است .برای مثال ،در دوران کنونی نیروی بالقوه دگرگونیهای انقالبی
نمیتواند فقط محدود به تعریفهای کالسیک طبقه کارگر پرولتاریای صنعتی باشد؛ به صورت گستردهتر ،امروزه «طبقه
کار» و قشرهای زحمتکش درون ان شامل تمام افراد و گروههای اجتماعی است که درچارچوب اقتصاد کالن جامعه نیروی
کار خود را به شکلهای گوناگون به سرمایهداری کالن میفروشند -از جمله اگر در بخشهای خدمات یا در استخدام بخش
دولتیاند یا ّ
حتی اگر بیکار هستند .در برهه کنونی ،و در چارچوب سرمایهداری جهانی ،بخش اعظم اضافهارزش انباشت شده
در دست سرمایههای کالن همراه با تمرکز ابرسودها و بازانباشت دور جدیدی از سرمایههای کالن ،ثروتهای ی نجومی را در
مالکیت قشری کوچک (با خصلت مالیگرای ی) قرار میدهد .واضح است که شرایط عینی قرن بیست و یکم در مقایسه با
شرایط نیمه قرن نوزدهم ،یعنی زمانی که مانیفست حزب کمونیست بهوسیله مارکس و انگلس نوشته شد ،تفاوت دارد و
نیروهای مولد (کار انسانی و وسایل تولید) نظام سرمایهداری دستخوش تغییرهای عظیم و جهش انقالبی گشتهاند .این به
نوبه خود سبب ایجاد تغییرهای ّکمی و کیفی در درون طبقه کارگر و ظهور قشرها ی نوین در ان شده است که دقیقا همان
جهش انقالبی است که مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست در بحث راجع به پویای ی و پیشرفت وسیع نظام
ّ
سرمایهداری به ان اشاره میکنند .در برهه کنونی ،با وجود این جهش کیفی و ّکمی نیروهای مولد ،هنوز هم وسایل تولید
(وسایل کار ،از جمله سرمایه و موضوع کار) در تصاحب انحصاری قشر کوچک سرمایهداران کالن است و قشر های
زحمتکش و طبقه کارگر (اک ثریت مردم) میباید با فروش نیروی کار انسانی (یدی و فکری) نیازهای ّ
مادی خود را تامین کند.
به عبارت دیگر ،حلقه اصلی مناسبات تولیدی ،یعنی مالکیت وسایل تولید ،در دوران کنونی اساسا در دست سرمایهداری
کالن قدرتمند است ،که در عصر فناوریهای پیشرفته باید جنبه انحصار خصوصی "مالکیت اثار فکری" در علوم و فناوری،
انحصار مالکیت "نام تجارتی" ،و حق امتیاز در عرصههای گوناگون در راستای کسب سودهای افسانهی ی را به ان اضافه
کرد .روشن است که با ترویج و تحمیل "تعدیل اقتصادی نولیبرالی" درعرصه جهانی ،این فرایند «فروش کار انسانی» و تمرکز
انحصارگرایانه سرمایه و سود ،به برکت جهانیسازی اقتصاد "بازار بینظارت" (یا انطور که میگویند" :بازار ازاد") همراه با
تنزل «ارزش نیروی کار انسانی» ،به سود سرمایههای کالن تشدید شده است .این همان تضاد اشتیناپذیر میان خصلت
اجتماعی فرایند تولید و کار از یک سو و تصاحب خصوصی اضافهارزش ناشی از تولید توسط سوداگری سرمایه داری از سوی
دیگر است که در جهان کنونی همچنین در بر گیرنده اضافهارزش برامده از طیف وسیعی از «کار اجتماعی» انجام شده
بهوسیله الیههای گوناگون زحمتکشان است که صد و پنجاه سال پیش در دوره مارکس به صورت امروزی وجود نداشتند.
بافت این طیف وسیع قشرهای زحمتکشان در جهان امروز به دلیل تکامل و پیشرفت سریع فناوری و تاثیر ان بر ترکیب
ارگانیگ سرمایهها و امکان حرکت سریع جهانی سرمایهها ،دائما دستخوش دگرگونی ّکمی و کیفی است .ولی مناسبات پایهی ی
این طبقه کارگر در برهه کنونی و تضاد ان با سرمایههای کالن ،در اساس عنصری ثابت است .در سه دهه گذشته بهروشنی
دیده شد که ترویج و تحمیل "اقتصاد بازار" بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی بهمثابه مدرنترین شیوه سوداگری و
استثمار ،بهشدت برخالف منافع و مصالح طبقه کارگر و زحمتکشان عمل کرده است .درکشور ما نیز در دو دهه گذشته
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"تعدیل"های اقتصادی رژیم والی ی با گرایش نولیبرالی ،اک ثریت مردم کشور ما ،یعنی طبقه کارگر و قشرهای گوناگون
زحمتکشان را در تضاد با زیربنای اقتصادی بهغایت ناعادالنه و روبنای سیاسی دیک تاتوری ان قرار داده است.
در سه دهه گذشته این الگوی اقتصادی نولیبرالیستی به مثابه پیشرفتهترین شکل سرمایهداری در چارچوب جهانی شدن و
تسلط سرمایههای مالی کالن بر بخش بزرگی از ّملتهای جهان ترویج و تحمیل شده است .همانطور که گ فته شد ،سمتگیری
اقتصادی-اجتماعی رژیم والیت فقیه نیز در دو دهه گذشته با فراز و نشیبهاییدر راستای اجرای سیاستهای تعدیل
اقتصادی با گرایش بارز به سمت اقتصاد "ازاد" (بی نظارت) بر پایه نظریههای راستگرایانه نولیبرالیسم اقتصادی بوده است.
تحلیل های حزب توده ایران در مقاله های متعدد نشان می دهند که به دلیل شرایط عینی کنونی ،منجمله درجه رشد نیرهای
مولده ،بافت طبقاتی جامعه و لزوم ایجاد جبهه وسیع ضد دیک تاتوری در سطح ملی ،مبارزه برای سرنگونی سرمایه داری و یا
حذف ساختارهای اقتصاد سیاسی بورژوازی ملی در دستور کار گذر به مرحله ملی دموکراتیک قرار نمی گیرند .در این رابطه
حزب ما رشد و توسعه اقتصادی بر اساس نقش محوری سرمایه های کالن خصوصی را در تضاد با پ ی ریزی مبانی دموکراسی
و عدالت اجتماعی می داند .به نظر ما سیاست های تهاجمی نولیبرالیسم اقتصادی به مانند خصوصیسازیهای گسترده،
حذف یارانهها برای ازادسازی قیمتها ،تنزل ارزش نیروی کار و محو امنیت شغلی بر خالف منافع ملی و قشرها و طبقه های
مربوط به کار و تولید و ایجاد ساختارهای مدنی دموکراتیک عمل می نماید .لذا در مبارزه با دیک تاتوری حاکم ،نیروهای
سیاسی پیشرو کشور باید بتوانند بهصراحت نشان دهند که در برابر الگوی نولیبرالیسم اقتصادی و سمتوسوی جهانیسازی
بازار ازاد و اجرای تعدیلهای اقتصادی برای پ یریزی ان در کشور ما ،چه موضعی دارند .ایا ان را قبول میکنند؟ و اگر نه،
چه جایگزینی را در مقابل نسخههای تعدیل اقتصادی ارائه میدهند؟ ایا تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشورمان
را بخش ناگزیری از فرایند گذر از دیک تاتوری حاکم میدانند؟ ایا در روند گذر از استبداد و ایجاد و تداوم مؤلفههای دموکراسی
وجود رابطه ارگانیک میان تغییرهای بنیادی اجتماعی-اقتصادی و سمتگیری به سوی عدالت اجتماعی را قبول دارند یا
معتقدند که پیوند ارگانیک بین بازار ازاد و دموکراسی عامل تعیین کننده دگرگونسازی کشور مان خواهد بود؟ نظر انها در
مورد ورشکستگی عملی ،تئوریک و اخالقی الگوی نولیبرالی "اقتصاد بازار– دموکراسی بازار ازاد در کشورهای پیشرفته
سرمایهداری چیست؟ ایا هنوز این الگو نولیبرالیستی را که اقتصاد ّملی بسیاری از کشورها را به ورطه ورشکستگی کشانده
است ،قابل تجویز برای کشورمان میدانند؟ و در این صورت ،ان را به نفع کدام طبقات و قشرهای کشورمان ارزیابی میکنند؟
ایا ثروتمند شدن را عامل اساسی و ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی می دانند و یا برنامه ریزی مدون ملی برای رشد و توسعه
یک پیش شرط گریز ناپذیر است؟ ایا ادامه تعدیل های اقتصادی و شوک های اقتصادی بسوی پ ی ریزی "اقتصاد بازار" به
مانند عملکرد دولت های رفسنجانی ،خاتمی و احمدی نژاد را باید به نفع سرمایه کالن ادامه داد؟ ایا بر اساس الگوی "اقتصاد
ازاد" و برنامه تعدیلی رایج دولت های رفسنجانی ،خاتمی و احمدی نژاد ،می باید تولید داخلی را فدای منافع کالن بورژوازی
تجاری نمود؟ در این رابطه می توان پرسید :ایا دولت حسن روحانی نیز در مسیر القای ایدوئلوژی نولیبرالی عمل خواهد
نموده و ایا بوسیله بستر سازی سیاسی و فرهنگی زمینههای حقوقی تهاجم بر ضد قدرت صنفی نیروی کار ،گسترش
خصوصیسازی و ازادسازی قیمتها را فراهم خواهد گشت؟ به نظر ما ،ارائه پاسخهای مشخص به پرسشهای پیشگ فته
مهمترین بخش تحلیلها و برنامههای نیروهای سیاسی کشور ما در ارزیابی برنامه های اقای حسن روحانی خواهد بود.
در بخش بعدی این نوشته ،با بازبینی نکات کلیدی گزیدهی ی از مقالههای منتشر شده توسط حزب توده ایران ،تالش
میکنیم خالصهی ی از پاسخهای حزب و مواضع ان در قبال پرسشهای پیشگ فته و دیگر مسائل عمده اقتصادی-اجتماعی
را ارائه دهیم .گستره زمانی مطالب این جزوه از حدود شروع دوره اول ریاست جمهوری محمدرضا خاتمی در میانه دهه ۷۱
تا کنون در نظر گرفته شده است ،چرا که پاسخگوی ی به بسیاری از مسائل و نکات کلیدی ان برهه هنوز هم در دستور کار
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نیروهای سیاسی پیشرو کشور ما قرار دارد ،و از این طریق بهتر میتوان روند تکوین مواضع کنونی حزب توده ایران و سیر
دیدگاهها و درجه انسجام نظرهای حزب را از ان برش زمانی تا به حال ارزیابی نمود.
مروری اجمالی بر مجموعه مقالههای اقتصادی – سیاسی حزب توده ایران
اواسط دهه  ۷۱مصادف بود با روزهای پایانی اخرین دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و اتمام عملی اتحاد سیاسی
خامنهای -رفسنجانی که اقتصادی ملی کشور را در شرایط اسفناکی قرار داد .برنامههای اقتصادی دوره اول و بخشی از دوره
دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با تایید رهبری و پشتیبانی شخصیتها و جناحهای قدرتمندی همراه بود که بعدا
موسوم به "اصولگرایان" شدند .این برهه اغاز نخستین ازمایش سازمان یافته رژیم والیت فقیه در پیاده کردن تعدیل
اقتصادی بر اساس نسخههای صندوق بینالمللی پول و با سمتگیری به سوی بهاصطالح بازار ازاد بود .در دهه  ، ۷۱برخالف
واقعیتهای عریان و بر پایه تبلیغات کر کننده رژیم ،سیاستهای اقتصادی رژیم نام و نشان بسیار بیم ّ
سمای "دوره
سازندگی" را ،و هاشمی رفسنجانی به عنوان رهبر نخستین جراحی اقتصادی بسیار خشن ،لقب "سردار سازندگی" را یدک
میکشید .حزب توده ایران از همان ابتدا با تعدیلهای اقتصادی نولیبرالی "سردار سازندگی" مخالفت کرد و با تحلیلهای
دقیق ،نسبت به پیامدهای وخیمی که این سیاست برای اقتصاد ملی و زندگی زحمتکشان به بار میاورد ،هشدار داد.
پیشبینیهای حزب درست بود و ان شوک اقتصادی ضدانسانی بر پایه نسخههای صندوق بینالمللی پول ،مردم کشور ما را
با وضعیت دردناکی روبرو ساخت که تا کنون نیز ادامه دارد .در سال  ، ۷۷رشد تورم تا  ۷4/5درصد ،بحران بدهیهای
خارجی ( ۳۷میلیارد دالر) ،بحران ارزی (افزایش نرخ برابری ارز یا به عبارت دیگر ،کاهش ارزش پول ّملی) ،و رشد واردات تا
مرز  22/5میلیارد دالر در طی دوره اجرای برنامه بهاصطالح تعدیل ،ضربات شکنندهی ی به اقتصاد کشور و زندگی
زحمتکشان کشور وارد ساخت .در مقاله ایران ده سال پس از تعدیل اقتصادی -بحثی پیرامون مختصات کلی سیاست
اقتصادی مردمی (دنیا ،دوره هفتم ،شماره  ،2ابان  )۰۳۷4تحلیل ّ
مفصل حزب در مورد اجرای تعدیلهای اقتصادی رژیم
والی ی و زیرپایه نظری ان بر اساس نولیبرالیسم اقتصادی را میتوان یافت .این مقاله ضمن تشریح و توضیح پایههای نظری
نولیبرالیسم اقتصادی و "بازار ازاد" و توضیحهای ی در مورد نحوه اجرای ان در کشورهای پیشرفته سرمایهداری و ترویج و
پیشبرد ان در عرصه جهانی ،نفوذ نظری و عملی ان را در کشور ما تشریح میکند.
در اواسط دهه  ۷۱خورشیدی ،ویرانی برامده از برنامههای دوره "سردار سازندگی" در کنار ّ
جو خفقان استبداد حاکم منجر
به ایجاد شرایطی بحرانی گشت که عمال دیک تاتوری والی ی را در برابر مردم با بحران چندجانبه عمیقی روبرو کرد .در نتیجه،
سیاستهای "تعدیل اقتصادی" به سود سرمایههای کالن ،در میان طیف وسیعی از قشرها و طبقههای زحمتکش و
میانهحال و خردهبورژوازی با انزجار و تنفر روبرو گشت .مردم با گوشت و پوست خود پیامدهای ویرانگر این سیاست را به
صورت گرانی ،بیکاری و نبود دورنمای ی برای یک زندگی شایسته احساس میکردند ،در حالی که شاهد رشد سریع ثروتهای
نجومی و انباشت سرمایههای انگلی و گسترش رانتخواری در میان قشر کوچکی از جمعیت بودند .در این برهه ،گسترش
اعتراضهای روزافزون در سطح جامعه و تاثیر انها بر کشمکشهای جناحی درون هرم قدرت سیاسی موجب کند شدن و تاخیر
در اجرای تمام و کمال اولین مرحله تعدیل های اقتصادی رژیم والی ی گشت .به قدرت رسیدن اصالحطلبان و دولت اقای
محمد خاتمی در سال  ۰۳۷۱همراه با پشتیبانی جنبش مردمی ،فرصتی طالی ی را برای اجرای اصالحات اقتصادی به نفع
اک ثریت مردم از طریق تدوین و عملی کردن یک برنامه اقتصادی مترقی ایجاد کرد .تلفیق اصالحات در روبنای سیاسی با
تغییرات اجتماعی -اقتصادی بنیادی با هدف رشد و توسعه اجتماعی-اقتصادی به سود طیف گسترده زحمتکشان ،و بازسازی
سرمایهداری تولیدی ّملی همراه با تعمیق پشتیبانی اک ثریت مردم میتوانست نیروی ّ
مادی و معنوی عظیمی را برای ایجاد رفاه
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و اسایش در زندگی مردم ایجاد کند .در ان برهه تاریخی تمام امید مردم و پشتیبانی انکارناپذیر انها متوجه ایجاد بسترهای الزم
برای دگرگونسازی واقعی حیات جامعه و جهش کیفی در ّ
تحول جامعه رو به جلو بود .برخالف این امیدها و خواستها،
متاسفانه سیاستهای اقتصادی در دو دوره ریاست جمهوری اقای خاتمی نیز ،این بار با نام و نشان باز هم بیمس ّمای
"برنامه توسعه" ،در صدد حفظ و بازتولید و ادامه همان سیاستهای تعدیل اقتصادی "دولت سازندگی" بر اساس نسخههای
صندوق بین المللی پول برامد .بار دیگر منافع سرمایههای کالن و محوری ساختن سوداگری سرمایهداران بزرگ ستون اصلی
سیاستهای اقتصادی رژیم والیت فقیه را تشکیل داد ،و این فرصت تاریخی برای تدوین و اجرای برنامههای ی برای بازسازی
اقتصاد ّملی از دست رفت و انواع ابزار و شیوههای پ یریزی و پیاده کردن اقتصاد بازار ازاد و نقش محوری دادن به سرمایهداری
و سوداگری خصوصی بهصورت وسیعتری به کار گرفته شد .حزب توده ایران ضمن پشتیبانی از اصالحات در زمینه تامین
ازادیهای اجتماعی و امکان شکلگیری و فعالیت نهادهای سیاسی دموکراتیک در دولت خاتمی ،همزمان برنامههای
اقتصادی و نظریههای نولیبرالی ان را قاطعانه مورد انتقاد قرار میداد .در مقالههای تحلیلی درج شده در «نامه مردم» ،زیرپایه
نظری و پیامدهای عملی قدمهای اقتصادی اصالحطلبان حاکم در راه سیاستهای نولیبرالی مورد ارزیابی و انتقاد قرار
میگرفت .با اشکار شدن پیامدهای منفی این سیاستها اقتصادی نولیبرالیستی ،صفحههای نامه مردم ،ارگان مرکزی
حزب،مملو از خبرها و امارهای فراوان در مورد تاثیر ّ
مخرب سیاستهای ی بود که در راستای منافع قشرهای باالی ی صاحب
ثروت و قدرت اجرا میگردید .حزب ما پیگیرانه اشاره میکرد و هشدار میداد که الگوبرداری از اقتصاد "بازار ازاد" به امید
ایجاد و ریشهدار کردن ازادی و دموکراسی ،خیالی واهی است .مقالههای منتشر شده توسط حزب دائما اشاره به عدم تطابق
این الگوی ضداجتماعی و غیردموکراتیک با شعارهای "مردمساالری و «جامعه مدنی" اصالحطلبان داشت .برای مثال ،تاکید
بر ایجاد شکاف در جامعه و سوءاستفاده از ان بهوسیله نیروهای مخالف اصالحات را میتوان در این مقالههای نامه مردم
دید :جنبش اصالحطلبی نمیتواند نسبت به شکاف طبقاتی و انحطاط اجتماعی بیاعتنا باشد (شماره ۰۳ ،5۳4مرداد
 ،)۰۳۷4برنامه توسعه سوم در یک نگاه (شماره  2 ،5۷۰اذر  ،)۰۳۷۳تاکید بر معضالت اقتصادی ،جبهه جدیدی که
گشوده میشود (شماره  4 ،5۱5شهریور  ،)۰۳۷۳و خصوصیسازی ،برنامهای که با شتاب اجرا میشود (شماره ،5۱۰
 ۰5تیر  .)۰۳۷۳تالش مقالههای ی مانند بحثی پیرامون توسعه اقتصادی ،سرمایهداری جهانی ،و جامعه مدنی ایران (شماره
 2۰ ،55۷اردیبهشت  )۰۳۷۳و این است روزگار دهقانان در رژیم والیت فقیه (شماره  2۰ ،۱4۷مهر  )۰۳۳۳اشاره به
تجربه تعدیلهای اقتصادی نولیبرالی و مضمون غیردموکراتیک این نظریهها و پیامدهای مخرب انها بود .در این دوره ،بسیاری
ّ
از سیاستگذاران و نظریهپردازان در طیف اصالحطلبان این الگوی اقتصاد نولیبرالی بازار را به عنوان نوشدار و حال ل مشکالت
سیاسی-اقتصادی-اجتماعی قلمداد میکردند .چپهای سابق کشورمان نیز به صورت تلویحی نولیبرالیسم اقتصادی را تایید
میکردند یا در برابر ان سکوت پیشه میکردند .گرایش بسیاری از انها با دگردیسی به سوی سوسیال دموکراسی راستگرا ،مبتنی
بر "راه ّ
سوم" بود که بهوسیله اکادمیسینهای ی مانند انتونی گیدنز تبلیغ میشد و در دولت دست راستی تونی بلر در بریتانیا
زیر لوای "حزب نوین کارگر" به سود سرمایههای کالن و ایجاد "بازار بینظارت" یا بهاصطالح "ازاد" و گسترش اقتصاد
کازینوی ی به موقع اجرا گذاشته میشد .مقاله "راه سوم" بیراههی ی خطرناک و بیسرانجام (شماره  ۷ ،۱2۷تیر  )۰۳۳۰یک
دهه پیش این پایه نظری و برنامه اقتصادی را در چارچوب "جهانی شدن" مورد بررسی قرار داد و نشان داد که وقتی تونی بلر
و گرهار شرودر (صدراعظم المان) در بیانیه مشترکشان میگویند" :عملکرد سیاسی (دولت) نباید مانع فعالیتهای ضرور
بازار گردد ،بلکه باید مکمل ان باشد" ،این در واقع ادامه همان سیاستهای نولییبرالیسم اقتصادی است که پیامدهای
خطرناکی را به همراه خواهد داشت .بحران عمیق سرمایهداری و ورشکستگی و سقوط اقتصادی بخش بزرگی از کشورهای
اروپای ی و از جمله بریتانیا ،مؤید نظرها و پیشبینیهای علمی مطرح شده در مقاله پیشگ فته است .نیروهای چپ سابق و
نولیبرالهای دواتشه در کشور ما در چند سال گذشته با ورشکستگی عملی نولیبرالیسم اقتصادی و متالشی شدن پایههای
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نظری ان ،در مورد پیوند ارگانیک "دموکراسی -بازار ازاد" بهشدت دچار سردرگمی و تش ّتت نظری گشتهاند .هماکنون ،این
چپهای سابق که گ فتههای اکادمیسینهای نولیبرالی مانند انتونی گیدنز ورد زبانشان گشته بود (برای نمونه در مقالههای:
سوم"" ،ازادی انتخاب فردی" )...حاال انچنان دچار سردرگمیاند که ّ
"چپ نو در برابر چپ کهنه یا ّ
سنتی"" ،راه ّ
حتی از
موضع سوسیال دموکرات هم دیگر قادر به توضیح و تشریح این بحران عمیق و طوالنی بنیادی سرمایهداری نیستند و موضع
سکوت اختیار کردهاند .مهمتر اینکه انها به همراه نظریهپردازان اصالحطلب محافظهکار مایل به واکاوی اقتصاد سیاسی
ّ
ضدملی برامده از دو دهه برنامههای تعدیل اقتصادی رژیم والی ی نیستند .این نیروها و فعاالن که در مبارزه با دیک تاتوری خود
را قهرمانان دموکراسیخواهی و ازادیخواهی میدانند ،تلویحا برنامههای دست راستی و خشن احمدینژاد با هدف ازاد سازی
اقتصاد را تایید می نمودند یا در مقابل ان موضع منفعل میگیرند و حداک ثر نحوه اجرای و مدیریت ان را نقد میکنند! در
مقابل ،حزب توده ایران در چند سال گذشته بحران سرمایهداری جهانی و بحران ویرانگر کشورهای حوزه یورو را مورد تجزیه
و تحلیل عملی و موشکافانه قرار داده است .در طی این سالها ،نمایندگان حزب ما در عرصه بینالمللی فعاالنه با ان مبارزه
کردهاند .مقالههای نامه مردم با شکافتن جنبههای اقتصادی گوناگون بحران سرمایهداری جهانی و پیامدهای ضددموکراتیک
ان در اروپا و دیگر نقاط جهان ،نظریهپردازان نولیبرال کشور را در مورد الگوبرداری از نولیبرالیسم اقتصادی به طور ّ
جدی
به چالش انتقادی کشیدهاند و خواستار پاسخگوی ی انها به انتقادها و پرسشهای مطرح شده بودهاند .در این زمینه میتوان
نجات اقتصاد نولیبرالیستی"
به این مقالهها رجوع کرد :بحر ِان اقتصادی اروپا (شماره  22 ،۳4۱اسفند  ،)۰۳4۱بسته " ِ
عدالت اجتماعی ،و دموکراسی (شماره  ۳۱ ،۳۳2ابان  ،)۰۳4۱بحران اتحادیه اروپا و
استقالل ملی،
اروپا در تضاد با
ِ
ِ
درماندگی سرمایهداری جهانی (شماره  ۰2 ،۳۳۱ابان .)۰۳4۱
دو دوره دولتهای اصالحات ،از سال  ۰۳۷۱تا  ،۰۳۳۷مصادف بود با اشاعه وسیع جهانی نظریههای اقتصاد نولیبرالی
مک تب شیکاگوی میلتون فریدمن و ترویج الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در سطح اکادمیک و تحمیل ان از طریق نهادهای
تحت کنترل کشورهای امپریالیستی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی .برخالف تبلیغات "ضداستکباری" دستگاه
رژیم والی ی ،در دو دهه گذشته و تا کنون اجرای نسخههای نهادهای استکباری در دستور کار رژیم بوده است .این نسخههای
اقتصاد بینظارت یا بهاصطالح "ازاد" بر اساس قانون عرضه و تقاضا ،در هسته خود بهوسیله بازار کار انعطافپذیر ،یعنی
تنزل دائمی ارزش نیروی کار همراه با کاهش و ّ
حتی حذف حقوق قانونی و صنفی زحمتکشان اعمال میشود ،و حاوی
مدرنترین شیوههای انتقال ثروت ّ
مادی از طبقات و قشرهای پایینی به باالی یهاست .جناحهای کلیدی و باندهای قدرت
اقتصادی ّ
متصل به هرم قدرت روبنای سیاسی دیک تاتوری حاکم ،بیش از دو دهه است که به مزایای این فرمول "ثروت افرین"
واقف بودهاند .بخشهای ی از طیف اصالحطلبان نیز با وجود داشتن گرایشهای "ضداقتدارگرای ی" به دلیل منافع طبقاتی
خود فرمولهای نولیبرالی اقتصاد بینظارت را م ّد نظر داشتهاند .در هر دو دوره دولتهای اصالحطلبی ،شئون اصلی اقتصاد
کشور به نفع قشرهای فوقانی و الیگارشها و برخالف منافع و مصالح اک ثریت مردم ،یعنی طبقات و قشرهای زحمتکش کشور،
به سوی ایجاد مبانی بازار ازاد سوق داده شد.
حزب ما طی مقالههای متعددی نظریه نولیبرالیسم اقتصادی و پروژه جهانیسازی اقتصاد بینظارت برای سوداگری و غارت
لگامگیسخته منابع و ذخایر طبیعی و حاصل کار زحمتکشان را یک الگوی سرمایهداری چندجانبه سیاسی-اقتصادی-اجتماعی
ارزیابی کرده است .در این مقالهها تاکید ما بر واکاوی روندهای ّ
مخربی است که زیرپایه اقتصادی کشورهای سرمایهداری
پیشرفته را به سوی اقتصاد بینظارت تغییر میدهد و اثار و پیامدهای انها را میتوان در بعدهای سیاسی-اقتصادی-اجتماعی
تشخیص داد .برای مثال ،پدیدههای ی مانند اشاعه "دموکراسی بازاری" که شهروند را صرفا صاحب حقوق یک مصرف کننده
میداند ،تشدید تولید و تشویق کاالگرای ی ومصرفگرای ی ،همراه با دامن زدن به فرهنگوارههای جامعه مصرفی،
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جمعگریزی ،فردگرای ی افراطی ،فتیشیسم (شیء پرستی) کاال و نامهای تجاری ،از اثار جانبی و تصادفی این روندها نیستند،
بلکه همگی ابزار عمده و الزم برای مدیریت افکار عمومی در چارچوب اقتصاد بازارندّ .اما از سوی دیگر همانطور که گ فته شد
بخشهای مشخصی از نظریهپردازان اصالحطلب ،برخی از فعاالن سیاسی صاحبنظران لیبرال و نیروهای چپ سابق کشور
به مجذوب تبلیغات پرزرقوبرق سرمایهداری جهانی شدند ،به طوری که ساختار نظری انها بر پایه استعارهها و مفهومهای
کاذبی مانند «دهکده جهانی» و تئوریهای بیپایه و بیمایهی ی مانند "پایان تاریخ" و الزم و ملزوم بودن "بازار ازاد" و "ازادی
و دموکراسی" استوار شد .این نوع تعبيرهای عاميانه و سطحی "جهانی شدن" را به مفهوم تقلیل گیتی به يک دهکده جهانی
میگیرد يا ان را در پیشرفت دسترسی به اطالعات خالصه میکنند ،و با پدیدهها و روندهای ّ
مخرب ضداجتماعی "اقتصاد
بازار -دموکراسی بازار" از زاویه دید جامعهشناسی و بحثهای روانشاختی تکبعدی برخورد میکنند .در مقابل ،میتوان دید
که در اسناد و مقالههای تحلیلی متعددی که از جانب حزب ما منتشر شده است" ،جهانی شدن" به عنوان یک فرايند
اقتصادی-سياسی و برنامهریزی شده پیچیده و نوین امپریالیستی ارزیابی میشود که استفاده از فناوری پیشرفته (اطالعاتی،
مخابراتی ،اينترنتی) و از جمله ابزار توليد نوین در کل نظام سرمايهداری بخشی از ان است .در برابر این تهاجم وسیع جهانی
نیروهای راست علیه منافع زحمتکشان و پیامدهای سهمگین فروریزی کشورهای سوسیالیستی ،حزب توده ایران توانست با
تحلیلهای دقیق و موشکافانه مواضع مترقی و صحیحی علیه فرایند طراحی شده جهانیسازی بازار بینظارت اتخاذ نماید و
انها را به تحوالت درون کشور و سیاستهای رژیم والی ی بسط دهد .مقالههای ی مانند دفاع بانک جهانی از سیاستهای
اقتصادی رژیم (شماره  24 ،۱۰۰خرداد  ،)۰۳۳۱صندوق بینالمللی پول و رژیم والیت فقیه (شماره  ۰ ،۱2۱ابان
 ،)۰۳۳۱حزب توده ایران و "جهانی شدن" سرمایهداری (دنیا انالین ،مهر  ،)۰۳۳۱احمدینژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی
و سد راه پیشرفت ایران (شماره  ۰۱ ،۳۳۷اسفند  )۰۳۳۳منعکس کننده پایههای نظری محکم و موضعگیری پیگیر حزب
ما در این زمینهها است .پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی ضددموکراتیک اجرای برنامه اقتصادی بازار بینظارت و
نسخههای صندوق بینالمللی پول ،و بحران عمیق کنونی نظام سرمایهداری جهانی ،مؤ ّید مواضع و پیشبینیهای علمی حزب
ماست.
در عرصه بینالمللی نیز نظرها و تحلیلهای حزب توده ایران به مثابه یکی از نیروهای پراعتبار پیشرو جنبش جهانی کمونیستی
و کارگری به طور گستردهی ی منتشر شده است که گزارش شماری از انها در «نامه مردم» منعکس گردیده است .برای مثال،
تحلیلهای ی مانند طبقه کارگر و زحمتکشان و "جهانی شدن" -سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در اتن (شماره
 ۰ ،5۱۱تیر  ،)۰۳۷۳به چند زبان در سطح جهان منتشر شدند .حضورمنظم نمایندگان حزب در گردهمای ی های مهم
نیروهای مترقی و چپ و احزاب کمونیستی و کارگری و ارائه مقالهها و نظرهای منسجم و منظمی از این دست توانسته است
خدعهگری و تبلیغات دروغین و فریبکارانه رژیم درباره مخالفت ان با نظم سرمایهداری و تظاهر ان به وجود پدیدهی ی به نام
"اقتصاد اسالمی" را فاش کند و نشان دهد که اقتصاد سیاسی کشور ما با گرایش بارز به سوی اقتصاد بازار تدوین شده و به
پیش برده میشود.
در مجموع بهدرستی میتوان گ فت که مقالههای متعدد اقتصادی-سیاسی حزب در دو دوره دولت اصالحات ارائهدهنده
منسجمترین تحلیلهای اقتصادی-سیاسی بودهاند .زمان نشان داد که هشدارهای دائمی ما در مورد عدم تطابق سمتگیری
برنامه اقتصادی دولت خاتمی به سوی بازار ازاد با منافع اک ثریت مردم ،و بیثباتی توسعه سیاسی ناشی از ان ،صحیح بودند.
بیشک الگوبرداری از نسخههای نولیبرالی و ادامه سیاستهای "تعدیل اقتصادی" یکی از انحرافهای بزرگ و بنیادی
سیاستگذاران اصالحطلب از مسیر تامین یک زندگی شایسته برای همه زحمتکشان بود .همین انحراف و شرایطی که افرید،
یکی از بسترهای مهم موفقیت پوپولیسم (عوامفریبی) احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری  ۰۳۳۷و به حاشیه رانده
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شدن اصالحطلبان بود .باید توجه داشت که بهبود برخی از شاخصهای اقتصادی طی  ۳سال دولت اصالحطلبان هیچگونه
تاثیر بنیادی و باثباتی در معیشت تودههای وسیع زحمتکشان و طبقه کارگر نداشت و به هیچوجه نتوانست تاثیری بر نقش
و عملکرد محوری و ضدملی سرمایهداری غیرتولیدی و انگلی و مناسبات رانتخواری کالن داشته باشد.
با شروع دوره ریاست جمهوری احمدینژاد در سال  ۰۳۳۷حزب توده ایران از اولین نیروهای سیاسی بود که بهدرستی ادامه
همان برنامههای تعدیل اقنصادی با گرایش نولیبرالی را که این بار با هیاهو و شعارهای پوپولیستی (عوامفریبانه) عرضه
میشد نشان داد ،و تداوم و گسترش اقتصاد کالن رانتخواری را پیشبینی کرد ،از جمله این مقالههای «نامه مردم» :تحقق
عدالت اجتماعی با کدام برنامه؟ (شماره  25 ،۷۰4مرداد  ،)۰۳۳۷برنامه اقتصادی دولت احمدینژاد :تقویت داللی،
تضعیف تولید ملی (شماره  5 ،۷22مهر  ،)۰۳۳۷با عملکرد دولت احمدینژاد اقتصاد کشور به کدام سو میرود؟ (شماره
 ۰۷ ،۷25ابان  )۰۳۳۷برخالف بسیاری از تحلیلهای ی که احمدینژاد و باند او را متمایل به چپ اعالم میکردند ،حزب ما
بهدرستی سیاستهای دولت نهم را خدعهگری و تزویر به نام مردم و تودههای محروم و به سود غارتگران ثروت ّملی دانست
و ان را دست به دست شدن منافع کلیدی اقتصادی-سیاسی و رانتخواری قشرهای الیگارش نوخاسته همراه با گسترش
فزاینده نفوذ فرماندههای ارشد سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی در دستگاه حکومت به عنوان قدرتمندترین بورژوازی
بورکراتیک-نظامی ارزیابی کرد ،که نمونههای ی از این موضعگیری را میتوان در این دو مقاله «نامه مردم» یافت :سپاه
پاسداران و تاملی بر نقش بورژوازی بوروکراتیک و پیامد های تسلط ان بر اقتصاد ایران (شماره  ۰۱ ،۳۳۰اذر ،)۰۳۳۳
احمدینژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران (شماره  ۰۱ ،۳۳۷اسفند  .)۰۳۳۳دوره دوم ریاست جمهوری
احمدینژاد که با سرکوب شدید کودتای انتخاباتی خرداد  ۰۳۳۳اغاز شد و تثبیت گشت ،مصادف بود با تشدید تضادها و
کنش و واکنشهای باندهای قدرت رژیم والی ی .تبلور نهای ی این تضادها و کنشهای متقابل درگیری رهبر دیک تاتوری مذهبی
حاکم و رئیس جمهور کودتاساخته رژیم والی ی بود .در تحلیلهای حزب توده ایران ،ضمن تشریح دیالک تیک برهمکنشهای
پیچیده سیاسی میان نیروهای پرقدرت درون رژیم و در نظر گرفتن منافع انها در زیرپایه اقتصادی ،نزاع و کشمکش این
جناحها در روبنای سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت .برخالف انبوهی از نظرهای شخصی و مقالهنویسیهای
هیجانزده بر اساس روانکاوی شخصیتها ،به عقیده ما ارزیابی و تحلیل رقابت و مبارزه میان شخصیتهای کلیدی بر پایه
روحیات و اخالق یا عقاید دینی انان ،تحلیل بسیار ناقص و غیرواقعبینانهای از این برهه حساس است .این نوع تحلیلها که
عموما مبتنی بر ارزیابی ذهنیت و رفتار شخصی شخصیتهاست نمیتواند برای جنبش ضددیک تاتوری مفید باشد .محصول
نهای ی این گونه تحلیلها و گمانهزنیها در سطح بحثهای اکادمیک و محفلی ،بدون در نظر گرفتن منافع ّ
مادی طبقاتی
گروههای اجتماعی ،تولید شمار قابلتوجهی مقالههای سبک و نامنسجم و غیرعینی در فضای مجازی بود .در مقابل،
مقالههای متعدد حزب ما با ارزیابی علمی اقتصاد سیاسی کشورمان و ساختار هرم قدرت سیاسی ،شکافهای رو به ژرفش
درون رژیم را مورد واکاوی قرار دادند .برای نمونه ،میتوان به این دو مقاله «نامه مردم» رجوع کرد :نزاع انگلیترین بخشهای
سرمایهداری در قلب رژیم والیت فقیه (شماره  24 ،۳5۳اذر  ،)۰۳۳4ریشههای مادی شکافهای روبنای سیاسی و لزوم
مبارزه فعال برضد دیک تاتوری (شماره  ۰4 ،۳۱۳اردیبهشت .)۰۳4۱
در دو سال اخیر ،بر اثر پیامدهای مخرب اجرای نسخههای نولیبرالی صندوق بینالمللی پول بهوسیله دولت کودتای ی
احمدینژاد از یک سو ،و تاثیرگذاری ّ
جدی تحریمهای دخالتجویانه کشورهای امپریالیستی از سوی دیگر ،میهن ما وارد
مرحله بحرانی ویرانگری شده است .مقاالت متعدد نامه مردم در این سالها نشان میدهند که چگونه زندگی و معیشت
اک ثریت مردم ،یعنی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور رو به وخامت گذاشته و تولید ّملی در سراشیبی سقوط خطرناکی
قرار گرفته است ،ولی در مقابل ،منافع الیههای فوقانی ثروتمندان و سرمایههای کالن کامال محفوظ مانده است .سرمقاله
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«نامه مردم» (شماره  ۰۷ ،4۱5مهر  )۰۳4۰با عنوان بیانیه مصوب پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره وضعیت
بحرانی کشور ،و شرایط بسیار دشوار اقتصادی ،بیانگر جنبههای مشخص و مهمی از بحران اقتصادی حاکم بر میهن ما
است.
حزب ما از همان ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری احمدینژاد بهدرستی پیشبینی کرد که برخالف شعارهای عوامفریبانه
احمدی نژاد ،سیاست تعدیل اقتصادی رژیم والی ی به برکت ّ
جو امنیتی-نظامی برامده از کودتای انتخاباتی با شدت بیشتری
ادامه خواهد یافت .در چند سال اخیر ،در تحلیلهای حزب ما نقش کلیدی سپاه و بسیج در اجرای کودتای انتخاباتی و در
چارچوب سیاستهای اقتصادی-سیاسی بررسی شده است .در این تحلیلها رشد نفوذ و قدرت تعیین کننده فرماندهان ارشد
سپاه و بسیج به مثابه بورژوازی بورکراتیک-نظامی در عرصه اقتصادی-سیاسی تشریح شده است .در بحبوحه رخدادهای پس
از کودتای انتخاباتی خرداد  ،۰۳۳۳مقاله سپاه پاسداران و تاملی بر نقش بورژوازی بوروکراتیک و پیامدهای تسلط ان بر
اقتصاد ایران در «نامه مردم» (شماره  ۰۱ ،۳۳۰اذر  )۰۳۳۳بهتفصیل به نقش سپاه در عرصه اقتصادی و پیامدهای
اجتماعی-سیاسی ان پرداخته است .در دوره دوم دولت دارودسته احمدینژاد ،حزب ما در مقالههای متعددی به اجرای
نسخههای صندوق بینالمللی پول و گسترش خصوصیسازی و ایجاد بازار انعطافپذیر کار اشاره می نمود .یکی از هدفهای
این مقالهها نشان دادن ارتباط مستقیم فرایند تعدیل اقتصادی در راستای ایجاد مبانی «اقتصاد ازاد» و لزوم سرکوب جنبش
کارگری و پایمال کردن حقوق صنفی و خواستهای ّ
مادی طبقات و قشرهای گسترده زحمتکش بوده است .در این عرصه،
تالش ما نشان دادن پیامدهای ویرانگر اقتصادی و ضددموکراتیک برنامههای ی بود که اثار ّ
مخرب و ضدانسانی انها را در دیگر
کشورهای سراسر جهان نیز میتوان دید .مقالههای نامه مردم نشان میدهند که برخالف ادعای هوداران دو اتشه نولیبرالیسم
اقتصادی ،این الگوی اقتصادی بازار ازاد نهتنها ربطی به ازادی و دموکراسی ندارد ،بلکه در عمل برخالف ان عمل میکند.
اشاره تحلیلهای حزب ما به این واقعیت است که یکی از دالیل قابل استفاده بودن این الگوی سرمایهداری جهانی بوسیله
دولت های رژیم والی ی ،همانا ضددموکراتیک بودن ان است که گسترش و حفاظت از منافع و ثروتاندوزی قشرهای فوقانی
جامعه را امکان پذیر می نماید .در دوره ّدوم ریاست جمهوری احمدینژاد ،برنامههای اقتصادی رژیم والی ی همچنان بهوسیله
یک دولت کودتای ی و به سبک پینوشه ،دیک تاتور سابق شیلی ،در حال اجرا بوده است .دو مقاله :احمدینژاد قهرمان
اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران (شماره  ۰۱ ،۳۳۷اسفند  )۰۳۳۳و نولیبرالیسم اقتصادی :رژیم مجری طرحهای
صندوق بینالمللی پول (شماره  2۷ ،۳۷۳تیر  )۰۳4۱بیانگر و روشنگر این وضعیتاند.
در سالهای اخیر مقالههای تحلیلی متعدد حزب توده ایران بر این حقیقت تاکید داشتهاند که گذر میهن ما از سلطه
دیک تاتوری والی ی به حکومتی ّملی و دموکراتیک نیازمند جهشی کیفی در چارچوب « ّملی» و در دو بعد بههمپیوسته دموکراسی
و عدالت اجتماعی است .در غیر این صورت ،تجربههای تاریخی میهن ما و دیگر کشورها نشان میدهد که اصالحها و تغییرها
سطحی و بیثبات خواهند بود .مقالههای نامه مردم در زمینه تحلیل اقتصادی-سیاسی تحوالت چند سال گذشته بر لزوم
درساموزی از پیامدهای منفی اجرای تعدیلهای اقتصادی در دو دوره دولت اصالحطلبان اشاره و تاکید داشتهاند .این
سیاستی بود که نقش محوری سرمایههای کالن را عامل رشد اقتصادی میدانست و اصالحات سیاسی را فقط در سطح نخبهها
و به صورت مکانیکی از باال به پایین درک میکرد ،و از این رو ،از خواستهای مبرم طبقات و قشرهای زحمتکش ،یعنی
اک ثریت مردم ،برای تحقق عدالت اجتماعی جدا ماند .همین سیاست بود که زمینهساز ظهور و ّ
تفوق پوپولیسم (عوامفریبی)
احمدینژاد در عرصه مسائل اقتصادی گشت .تاکید حزب ما بر لزوم مبارزه و برخورد قاطعانه با ادامه برنامههای تعدیل
اقتصادی دولت احمدینژاد است ،که میباید همراه با ارائه بدیلی بر اساس یک برنامه اقتصادی مترقی ،شرایط ذهنی الزم را
برای بسیج کردن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در امر مبارزه با دیک تاتوری فراهم اورد .این دیدگاه در مقاله جنبش مردمی:
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لزوم یک برنامه مترقی اقتصادی و گذار به مرحله دموکراتیک ملی در نامه مردم (شماره  ۰2 ،۳۱۰بهمن  )۰۳۳4بیان و
تشریح شد .در برنامه و تحلیلهای حزب ما بهروشنی میتوان تاکید بر گذر از دیک تاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک را دید.
برخالف انچه در نوشتههای جریانهای چپروانه دیده میشود ،در مقالههای تحلیلی حزب توده ایران شعارهای پرطمطراق
انقالب سوسیالیستی-کارگری-کمونیستی داده نمیشود ،بلکه منطبق با شرایط و واقعیت موجود اقتصاد سیاسی ،پیشبرد
مبارزه طبقاتی درون کشور از راه ایجاد جبهه ضددیک تاتوری مورد نظر است .برای مثال ،اینکه ما بخشهای پیشرو طیف
اصالحطلب و هوداران انها را بهعنوان یکی از نیروهای سیاسی عمده درون جنبش مردمی میدانیم ،دقیقا برامده از موقعیت
و خواستهای طبقاتی انها در چارچوب اقتصاد سیاسیجامعه است ،و مهمتر اینکه در مرحله کنونی ،منافع انها مخرج
مشترکهای ی با منافع و مصالح طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان دارد .بنابراین ،ایجاد یک اتحاد وسیع سیاسی میان طبقه
کارگر و نیروهای سیاسی نماینده این طبقهها و قشرها در راستای گذر از دیک تاتوری والی ی و جهش انقالبی به مرحله مترقیتر
بعدی امری منطقی و ضروری است .دیدگاهها و برنامههای کوتاه مدت و مرحلهی ی حزب ما با در نظر داشتن هدف درازمدت
و راهبردی (استراتژیک) گذر به سوسیالیسم و بر مبنای شرایط مشخص ایران و جهان ،و بهویژه هدفها وامکانات مبارزه
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تدوین میشود .حزب توده ایران بر اساس درک ماتریالیستی خود از تحوالت تاریخی و شناخت
واقعیتهای عینی ،حذف نظام سرمایهداری در کشور ما را در مرحله کنونی امکانپذیر نمیداندّ .اما ما معتقدیم که بر اساس
یک برنامهریزی ّ
مدون ملی ،در مرحله کنونی ،طرد کامل الگوی نولیبرالیسم اقتصادی ،حذف نقش محوری سوداگری
سرمایهداری کالن خصوصی یا شبهخصوصی در اقتصاد ّملی ،حذف کامل تسلط اقتصاد سیاسی سرمایهداری تجاری و حذف
ریشهی ی بورژوازی بوروکراتیک در دورنمای گذر کشور ما از دیک تاتوری به دموکراسی قرار دارد.
به نظر ما ،شعارهای ذهنگرایانه و نامنطبق با مضمون مبارزه طبقاتی ،نامرتبط با مرحله رشد جامعه ،و خارج از واقعیتهای
اقتصادی سیاسی هیچگاه راهگشای گذر کشور ما از دیک تاتوری نخواهند بود .این انحراف نظری و ذهنگرای ی از یک سو در
جریانهای چپروی ی دیده میشود که تصور میکنند با "حرکتهای انقالبی" طبقه کارگر انقالبی میتوانند سرمایهداری و
دیک تاتوری را سرنگون و بالفاصله سوسیالیسم را برقرار کنند ،و از سوی دیگر نیروهای چپ سابق را در بر گرفته است که
تصور میکنند بدون توجه به اقتصاد سیاسی کشور و منافع و مبارزه طبقات گوناگون جامعه میتوان بر اساس شعارهای
تکبعدی (مثل جمهوریخواهی یا جمهوری سکوالر) و بیاعتنا به زیربنای اقتصادی رژیم والی ی ،روبنای سیاسی ان را در
خال دموکراتیزه کرد.
توجه به جهانبینی "اسالم سیاسی" از منظر اقتصادی-اجتماعی و ارتباط ان با مبانی دموکراسی نیز یکی از مسائل بسیار
پراهمیت فراروی نیروهای مترقی کشور ما و منطقه است .از یک سو ،تجربههای شکست انقالب مردمی بهمن ،۰۳5۷
کاستیهای پایهی ی رویکرد اصالحطلبی حکومتی به فرایند دموکراسی و بیتوجهی کامل انها به عدالت اجتماعی ،و  ۳سال
حکومت "اصولگرایانه" در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد ،دادههای بسیار مهمی را در مورد شناخت طیفهای موجود
"اسالم سیاسی" در اختیار نظریهپردازان سیاسی و اقتصادی قرار میدهد .از سوی دیگر ،به ک ژراهه کشیده شدن خیزشها و
جنبشهای مردمی مصر و تونس در دو سال اخیر (که در مصر منجر به طغیان عمومی و برکناری محمد مرسی شد) و همینطور
پیامدهای ضداجتماعی کنونی الگوی شبهدموکراتیک ترکیه و بهاصطالح "معجزه" نولیبرالیسم اقتصادی در ان کشور بهوسیله
حزب اسالمی حاکم "عدالت و توسعه" نشان از وجود خصلتهای عام در طیف نیروهای "اسالم سیاسی" دارد .در این
ارتباط ،مقاله رویکرد اقتصادی-اجتماعی "اسالم سیاسی" در «نامه مردم» (شماره  ۰۳ ،422خرداد ماه  )۰۳42ضمن
تمرکز بر رابطه ارگانیگ میان زیرپایه اقتصادی و روبنای سیاسی ،و توجه به نکات مشترک عملکرد دو نحله متفاوت اسالم
سیاسی در ایران و ترکیه ،توضیح میدهد که" :بدیهی است که از نظر بهوجود اوردن تحول سیاسی و برخورد با ازادیهای
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اجتماعی و فردی و دموکراتیزه کردن شئون اساسی جامعه" ،اسالم سیاسی" کارنامه ناموفقی داشته است .همینطور میتوان
گ فت که در زمینه بهوجود اوردن تحول و دگرگونیهای اقتصادی-اجتماعی نیز "اسالم سیاسی" با همه ادعاهایش درباره عدل
الهی ،معنویت ،و حمایت از مستضعفان ،هنوز نتوانسته است الگوی اقتصادی معتبری بر مبنای عدالت اجتماعی ارائه
دهد .اتفاقا "اسالم سیاسی" در اریکه قدرت ،چه از نوع واپسگرا و چه در شکل متجددش ،برخالف عدالت اجتماعی و
نیروهای مولده عمل کرده است و گرایش بارز ان در انتها به سوی اقتصادی غیرتولیدی و باال بردن درجه استثمار ،بنا بر
شرایط مشخص هر جامعه بوده است .تفسیر عام "اسالم سیاسی" از مقوله عدالت اجتماعی بسیار محافظهکارانه است ،و
در عمل ،عدالت اجتماعی را به نمادها و فعالیتهای خیریهای و صدقهورزی تنزل میدهد" این مقاله در خاتمه اینطور
نتیجهگیری میکند که" :میتوان گ فت که رویکرد "اسالم سیاسی" به دگرگونیهای بنیادی اقتصادی-اجتماعی ،که مهمترین
عامل گذار کشورهای اسالمی از عقبماندگی و استبداد به سوی ازادی است ،در بهترین حالت ان منفعالنه و در بدترین
حالتش بهطور فعال ارتجاعی است .در اینجا صحبت از فرد یا شخصیتهای مذهبی نیست .برای مثال ،در کشور ما بسیاری
شخصیتهای مسلمان روشنگر و مبارز میتوان یافت که نقشی مهم در راستای منافع مردم داشتهاند و دارند .تاکید ما بر این
است که ضعف و ناپیگیری بخشهای متجدد و رفورمیست نیروهای "اسالم سیاسی" به دلیل ایمان و باورهای دینیشان
نیست .این نوع نتیجهگیریهای دینستیزانه در قالب سکوالریسم-دموکرات ناب ،اصوال یا ذهنگرایانه است یا هدفهای ی
مغرضانه را دنبال میکند .مسئله کلیدی این است که رفتار ناپایدار و ناقص "اسالم سیاسی" متجدد در برابر ازادی-دموکراسی،
برامده از دیدگاه محافظهکارانه ان درباره اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی است ".در این ارتباط ،جالب توجه است که
تحوالت قبل و بعد از مهندسی انتخابات خرداد  ۰۳42دقیقا نشان دهنده درجه پایین درک یا عدم تعهد طیف وسیع اسالم
سیاسی ،چه نحله متجدد و رفورمیست و چه نوع فقاهتی ارتجاعی ان نسبت به شئون عمده دموکراسی و عدالت اجتماعی در
راستای لزوم گذار کشور ما از دیک تاتوری والی ی است.
هدف تالش حزب توده ایران در تحلیل شرایط مشخص همانا ارائه راهکارهای ی است که بر اساس تجربه عملی و واقعیتهای
عینی در بعدهای بههمپیوسته سیاسی و اقتصادی تنظیم شدهاند .به نظر حزب ما ،تدوین نقشه راهی به جلو در جهت ایجاد
تغییرهای بنیادی در میهن ما ،مشروط به ارائه همزمان منشور ازادی و یک برنامه اقتصادی مترقی است ،که برای گذار به
دموکراسی و تامین عدالت اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگرند .تالش در راستای باال بردن اگاهی و سازماندهی و بسیج کردن
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از راه ایجاد سندیکاهای مستقل یکی از مهمترین قدمهای فراروی جنبش مردمی است .مقاله
جنبش کارگری-سندیکای ی در مرحله کنونی در «نامه مردم» (شماره  ۰۱ ،42۷تیرماه )۰۳42
وظیفه و اماجهای بیدرنگ
ِ
نشان میدهد که اهمیت این امر بعد از مهندسی انتخابات  ۰۳42دوچندان گشته است.
تنها از این طریق و با شعارهای مشخص عملی ،کار سازمان یافته در میان مردم ،و باال بردن سطح اگاهی قشرها و طبقههای
زحمتکش اجتماعی میتوان گامهای ی اساسی در مسیر همکاری نیروهای سیاسی و اجتماعی و برپای ی جبهه واحد وسیع برای
گذر از دیک تاتوری برداشت .در کنار انتشار برنامه نوین ّ
مصوب کنگره ششم حزب توده ایران (بهمن ماه  )۰۳4۰اینک ما این
جزوه را با هدف ایجاد بحثهای پویا و ارتقای سطح مبارزه علیه دیک تاتوری حاکم و تامین فردای ی بهتر و جامعهی ی مترقی در
اختیار فعاالن سیاسی جنبش مردمی کشورمان قرار میدهیم.
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مجموعهی ی از مقالههای سالهای اخیر حزب توده ایران در زمینه اقتصاد سیاسی
 .1نطفه بستن نولیبرالیسم اقتصادی در زهدان کودتای خونین پنوشه در شیلی (نامه مردم  15 ،931مهرماه
)1392
جنبش کارگری-سندیکای ی در مرحله کنونی (نامه مردم  ۰۱ ،42۷تیرماه )۰۳42
ماجهای بیدرنگ
ِ
 .2وظیفه و ا ِ
گسترش فقر (نامه مردم  2۱ ،42۳خرداد ماه )۰۳42
شکاف طبقاتی ،و
اهبرد اقتصادی رژیم والیت فقیه،
 .3ر ِ
ِ
ِ
اجتماعی "اسالم سیاسی" (نامه مردم  ۰۳ ،422خرداد ماه )۰۳42
رویکرد اقتصادی-
.۷
ِ
ِ
 .5بیانیه مصوب پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره وضعیت بحرانی کشور ،و شرایط بسیار دشوار
اقتصادی (نامه مردم  ۰۷ ،4۱5مهر )۰۳4۰
 .۱به سوی کدام راه رشد اقتصادی؟ (نامه مردم  2۳ ،4۱۰مرداد )۰۳4۰
 .۷بحر ِان اقتصادی اروپا (نامه مردم  22 ،۳4۱اسفند )۰۳4۱
عدالت اجتماعی و دموکراسی (نامه مردم
استقالل ملی،
نجات اقتصاد نولیبرالیستی" اروپا در تضاد با
ِ
 .۳بسته " ِ
ِ
 ۳۱ ،۳۳2ابان )۰۳4۱
 .9بحران اتحادیه اروپا و درماندگی سرمایهداری جهانی (نامه مردم  ۰2 ،۳۳۱ابان )۰۳4۱
 .11نولیبرالیسم اقتصادی :رژیم مجری طرحهای صندوقبین المللی پول (نامه مردم  2۷ ،۳۷۳تیر )۰۳4۱
 .۰۰ریشههای مادی شکافهای روبنای سیاسی و لزوم مبارزه فعال برضد دیک تاتوری (نامه مردم ۰4 ،۳۱۳
اردیبهشت )۰۳4۱
 .12جنبش مردمی ،لزوم یک برنامه مترقی اقتصادی و گذار به مرحله دموکراتیک ملی (نامه مردم  ۰2 ،۳۱۰بهمن
)۰۳۳4
 .13نزاع انگلیترین بخشهای سرمایهداری در قلب رژیم والیت فقیه (نامه مردم  24 ،۳5۳اذر )۰۳۳4
 .۰۷احمدینژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران (نامه مردم  ۰۱ ،۳۳۷اسفند )۰۳۳۳
 .۰5سپاه پاسداران و تاملی بر نقش بورژوازی بوروکراتیک و پیامدهای تسلط ان بر اقتصاد ایران (نامه مردم ،۳۳۰
 ۰۱اذر )۰۳۳۳
 .۰۱طرح هدفمندسازی یارانهها از ادعا تا واقعیت (نامه مردم  2۳ ،۳۱۳دی )۰۳۳۷
 .۰۷رژیم والیت فقیه و خصوصیسازی (نامه مردم ۰5 ،۷۳۰دی )۰۳۳۱
 .۰۳حزب توده ایران و "جهانی شدن" سرمایهداری (دنیا انالین ،مهر )۰۳۳۱
 .۰4اصالح ساختار اقتصادی یا خدمت به کالن سرمایهداران (نامه مردم  2۱ ،۷۷4مهر )۰۳۳5
 .21مسابقه بزرگ برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (نامه مردم  2۳ ،۷۷۷شهریور )۰۳۳5
 .21ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تالشهای ارتجاع برای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق زحمتکشان (نامه
مردم  2۱ ،۷۷5مرداد )۰۳۳5
 .22برنامه اقتصادی دولت به سود چه کسانی است؟ (نامه مردم 2۷ ،۷۳2بهمن )۰۳۳۷
 .2۳میزان تورم و حداقل دستمزدها (نامه مردم  25 ،۷۳۷اسفند )۰۳۳۷
 .22با عملکرد دولت احمدینژاد اقتصاد کشور به کدام سو میرود؟ (نامه مردم  ۰۷ ،۷25ابان )۰۳۳۷
 .25برنامه اقتصادی دولت احمدینژاد :تقویت داللی ،تضعیف تولید ملی (نامه مردم  5 ،۷22مهر )۰۳۳۷
 .22تحقق عدالت اجتماعی با کدام برنامه؟ (نامه مردم  25 ،۷۰4مرداد )۰۳۳۷
 .22مجلس ارتجاع و حقوق زحمتکشان (نامه مردم  ۰4 ،۱44ابان )۰۳۳۳
 .22این است روزگار دهقانان در رژیم والیت فقیه (نامه مردم  2۰ ،۱4۷مهر )۰۳۳۳
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 .29دورنمای برنامه اقتصادی مجلس هفتم :سمتگیری اقتصادی-اجتماعی بهسود کالن سرمایهداری (نامه مردم
 ۳۱ ،۱4۰تیر )۰۳۳۳
 .31برنامه چهارم توسعه یا نسخه صندوق بینالمللی پول برای ایران (نامه مردم  22 ،۱۳۱اردیبهشت )۰۳۳۳
 .۳۰طرح تثبیت دستمزدها ،یا دستبرد به حقوق زحمتکشان (نامه مردم  ۰۳ ،۱۷5اذر ) ۰۳۳2
 .۳2بررسی اقتصاد سیاسی عملکرد تهاجمی امریکا و رژیم والیت فقیه (نامه مردم  ۳۰ ،۱۱5تیر )۰۳۳2
 .۳۳جمهوری اسالمی و صندوق بین المللی پول – همکاری یا فرمان پذیری (نامه مردم  2۱ ،۱۷۳شهریور )۰۳۳۰
 .32گردهمای ی زمین :شاهدی نو بر تضاد سرمایه داری و حفظ محیط زیست (نامه مردم  2۱ ،۱۷۳شهریور )۰۳۳۰
 .۳5جایزه های "انرون" ابزاری برای تصاحب منابع انرژی در روسیه (نامه مردم  ۰۳ ،۱۳۰فروردین )۰۳۳۱
 .۳۱سرمایه گذاری خارجی ،خصوصی سازی و دست یابی به فن اوری نوین (نامه مردم  ۰۳ ،۱۳۰فروردین )۰۳۳۱
 .32صندوق بین المللی پول و "رژیم والیت فقیه" (نامه مردم  ۰ ، ۱2۱ابان )۰۳۳۱
 .32عسلویه ،تجلی خشم زحمتکشان بر ضد سیاست های ضد مردمی (نامه مردم  2۱ ، ۱2۱شهریور )۰۳۳۱
 .39ادامه سیاست های فاجعه بار خصوصی سازی و "تعدیل اقتصادی" ثمری جز فاجعه کنونی نخواهد داشت
(نامه مردم  2۱ ،۱۰۷شهریور )۰۳۳۱
 .۷۱دفاع بانک جهانی از سیاست های اقتصادی رژیم (نامه مردم  24 ، ۱۰۰خرداد )۰۳۳۱
" .۷۰راه سوم" بیراهه ی ی خطرناک و بی سرانجام (نامه مردم  ۷ ،۱2۷تیر )۰۳۳۰
 .۷2نقش اجتناب ناپذیر اقتصاد سیاسی دنیا دوره هفتم شماره ۳تیر ۰۳۳۱
 .۷۳ایران ده سال پس از تعدیل اقتصادی دنیا دوره هفتم شماره  2ابان ۰۳۷4
 .۷۷طبقه کارگر و زحمتکشان و "جهانی شدن"  -بخش های ی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران ( ۰تیر
 ۰۳۷۳نامه مردم  )5۱۱و متن کامل سند ارائه شده در کنفرانس جهانی احزاب کارگری و کمونیستی در اتن -دنیا
دوره هفتم شماره  2ابان ۰۳۷4
 .۷5محوری ساختن نقش سرمایه – بازار ازاد ،در تضاد با رویش حکومت مردم گرا (نامه مردم  ۰۳ ،5۳4مرداد
)۰۳۷4
 .۷۱جنبش اصالح طلبی نمی تواند نسبت به شکاف طبقاتی ،و انحطاط اجتماعی بی اعتنا باشد (نامه مردم ،5۳4
 ۰۳مرداد )۰۳۷4
 .۷۷برنامه توسعه سوم در یک نگاه (نامه مردم شماره  2 ،5۷۰اذر )۰۳۷۳
 .۷۳تاکید بر معضالت اقتصادی ،جبهه جدیدی که گشوده می شود (نامه مردم  4 ،5۱5شهریور )۰۳۷۳
 .۷4خصوصی سازی ،برنامه ای که با شتاب اجرا می شود (نامه مردم  ۰5 ،5۱۰تیر )۰۳۷۳
 .5۱بحثی پیرامون توسعه اقتصادی ،سرمایه داری جهانی ،و جامعه مدنی ایران! (نامه مردم  2۰ ،55۷اردیبهشت
)۰۳۷۳
 .5۰اروپا ،وحدت مالی و پول واحد (نامه مردم شماره  24 ،5۷4دی )۰۳۷۷
 .52درس گیری از "معجزه" اقتصادی "ببرهای اسیا" (نامه مردم  ۳۱ ،52۳دی )۰۳۷۱
 .53از دروغ های "سردار سازندگی" تا واقعیت های سخت اقتصادی (نامه مردم شماره  ۰۰، 52۱اذر )۰۳۷۱
 .5۷تکنولوژی پیشرفته – کار تولیدی و نظام سرمایه داری (نامه مردم  ۰5 ، 5۰۱مهر )۰۳۷۱
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