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 مقدمه

ر مـالـی، ونـقـل و امـو های ارتباطـات و حـمـل های بنیادین در عرصه های جهان بیش از پیش به یکدیگر پیوند خورده است. پیشرفت در دوران ما، سرنوشت مّلت
گـرایـان  ٔه فعالیت اسـالمداری، ادام های سرمایه فریب در دولت گرایان افراطی عوام گیری راست داری، قدرت یابندٔه سرمایه های شّدت داری، بحران سازی سرمایه جهانی
وهوایی زیـانـبـار کـه بـر زنـدگـی  ، تغییرهای آب» پایان بی«های نظامی گاه  ها و مناقشه گرا چه در قدرت دولتی و چه در میان جوامع، نظامیگری و ادامٔه جنگ واپس

هـای  یار مهم خیزشهایی مثل جمهوری خلق چین، و البته عامل بس ای گذاشته است، ظهور قدرت کننده میلیاردها انسان و حیات بر روی کرٔه زمین تأثیر منفی نگران
و بـه طـور های عظیم در سراسر جهان،  عدالتی زیست در برابر بی خواهی برای تحقق عدالت اجتماعی، دموکراسی و صلح، و حفظ محیط های ترقی مردمی و جنبش

 ر دارند.های انسانی تأثی کلی مبارزٔه طبقاتی با هدف تأمین زندگی انسانی و شایسته برای زحمتکشان، همگی بر روند تحّول اجتماعی و زندگی در جامعه
ر سرنوشت مـّلـت کننده د نقش تعیین -یعنی مبارزٔه مستقل مردم و توازن نیروهای مترقی و ارتجاعی در درون ایران -درست است که در تحلیل نهایی، عامل داخلی

مناسب و در پیش گرفتن  گیری ای متقابل با عامل داخلی دارد. به همین دلیل، برای تحلیل درست و دقیق رخدادها و موضع المللی نیز رابطه ایران دارد، ولی عامل بین
 ابل با آن بررسی کرد.بینانه در مسیر مبارزٔه ضداستبدادی، الزم است که اوضاع ایران را با شناخت اوضاع جهان، در بستر این اوضاع، و در پیوند متق مشی واقع خط
 

 سیمای جهان در سّومین دهٔه هزارٔه سّوم میالدی -الف
 . درآمد١
 

اقتصادی وارد دوران گـذر از -بندی اجتماعی بشری از لحاظ صورت در روسیه در آخرین سدٔه هزارٔه دّوم میالدی، جامعهٔ  ١٩١٧با پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر 
گیـری  اشته است. شکلداری و گذار به سوسیالیسم شد. روند این گذار، ُمهر و نشان خود را بر همٔه رخدادهای جهان در صد و اندی سال گذشته به جا گذ نظام سرمایه

ریـکـای های سوسیالیستی در اروپای شرقی و آسـیـا و آمـ گیری شماری از دولت های دموکراتیک مّلی، و نیز شکل بخش، جنبش های ضداستعماری و رهایی جنبش
هـایـی  و بنیادگذاری جـامـعـه سانالتین، همگی در همین دوران گذار رخ داد. نبرد کار و سرمایه، مبارزه برای رهایی از یوغ سرمایه و پایان دادن به استثمار انسان از ان

ی پیشرفت و تـرقـی در کـنـار هایی همراه بوده است. نیروها ها اوج گرفت. اّما مثل هر گرایش تاریخی دیگر، این مبارزه نیز با فراز و نشیب گرا، در همٔه این سال انسان
حـاد شـوروی و اروپـای ساز و ماندگار سوسیالیسم در ات اند. تجربٔه ارزشمند و دستاوردهای تاریخ هایی نیز شده اند، متحمل شکست سازی که داشته های دوران پیروزی

در مقابل اولـویـت  -ه سودداری و اولویت دادن ب جز سرمایه های آن، درس بزرگی برای جامعٔه بشری بود و نشان داد که راه دیگری به ها و اشتباه کاستی شرقی، با همهٔ 
 ای شایستٔه انسان امروزی دارد. وجود دارد که توان زیادی برای پدید آوردن زندگی -دادن به نیازهای بشر

ان، و پشتیبان ماّدی و داری و امپریالیسم بر جه ها سال وزنٔه تعادل قدرتمندی در برابر سلطٔه انحصاری نظام سرمایه های سوسیالیستی توانمند، برای ده وجود دولت
و  ١٣۶٠دهـٔه داری در سراسر جهان بود. اّما با شکست تجربٔه سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی در اواخـر  بخش و ضدسرمایه های رهایی معنوی جنبش

عمده نظام و ویکم، در جهان ما به طور  داری به هم خورد. در دهٔه پایانی قرن بیستم و دو دهٔه اخیر قرن بیست ، این توازن نیروها به سود نظام سرمایه١٣٧٠اوایل دهٔه 
جویی جهانی و اسـتـثـمـار و غـارت  تازی در سلطه ، یکه» مطلوب و مساعد«گیری از این وضعیت  داری جهانی با بهره داری غالب بوده است. سرمایه مناسبات سرمایه

و  -، شرایط مـتـفـاوتداری جهانی را شّدت بخشید. این تغییر توازن نیروها به سود سرمایه -های زورگویانه و جنگ از جمله از طریق مداخله -های جامعٔه بشری ثروت
ه بـا الـگـوی ضـدانسـانـی ها گرفته تا مـبـارز  های گوناگون، از مقابله با دیکتاتوری های جهان به وجود آورد که در جبهه را برای مبارزٔه زحمتکشان و مّلت -دشوارتری

 رزمند. رزمیدند و همچنان می نولیبرالیسم اقتصادی، می
انـد کـه  داری ایههای گوناگون در حال مبارزه برای تحقق بدیل دیگری در مقابل سرم در سراسر جهان در شکل -همٔه مزدبگیران -امروزه، زحمتکشان و طبقٔه کارگر

بـر روی کـرٔه  -جودات دیگرو مو -ها بر روی کرٔه زمین را ویران کرده و بقای حیات انسان زیست انسان کند، بلکه محیط محابا از آِن خود می فقط دسترنج آنها را بی نه
گاهی عمومی نسـبـت بـه سـرشـ خاکی را به طور جّدی تهدید کرده است. این مبارزه دستاوردهای ارزنده ت و مـاهـیـت ای نیز داشته است که کمترین آنها، افزایش آ

 زیست بشر بوده است. اقتصادی و نجات محیط-های اجتماعی عدالتی داری و ضرورت رفع بی استثمارگر و غارتگر سرمایه
تشکیل شد) با اقتصاد بزرگـی کـه در  ١٣٨۵(شامل برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی که در سال » بریکس«رفت که گروه کشورهای موسوم به  امید می

ه راست حاکمیت در بـرزیـل و ای در برابر سیطرٔه امپریالیستی آمریکا و اروپا باشد. اّما با چرخش ب های ضدنولیبرالی وزنه مجموع دارد، بتواند با در پیش گرفتن سیاست
قشرهای بـاالیـی های داخلی، و بافت اقتصادی به طور عمده غیرتولیدی و وابستٔه روسیه و حاکمیت  هند، ضعیف شدن قدرت و نفوذ آفریقای جنوبی به خاطر دشواری

ری امپریالیسم جهـانـی و گ توجه در توازن نیروهای جهانی در مقابل سلطه ای قابل بورژوازی پرقدرت و پرنفوذ در این کشور، در عمل توان گروه بریکس برای اینکه وزنه
 ویژه امپریالیسم آمریکا باشد، ضعیف شد. به

نظامی دارای فـنـاوری ها و تسلیحات  ای در منطقٔه خاورمیانه داشته است. این کشور در زمینٔه سیستم کننده البته فدراسیون روسیه در دهٔه اخیر نقش مهم و تعیین
تریلیون دالری، که شالودٔه اصلی آن صدور نفت خام و گاز و تسلیحات نظامی اسـت، قـدرت  ١٫۶ای است ولی در عرصٔه کلی اقتصاد، با درآمد ناخالص ملی  پیشرفته

در روسیه بحـران «یه: آید. به گفتٔه دمیتری ُنویُکو، نمایندٔه مجلس روسیه (دوما) و عضو رهبری حزب کمونیست فدراسیون روس شمار نمی ای به مالحظه اقتصادی قابل
(سخنرانی در نشست ساالنٔه نمایندگان »داری و ورشکستگی سیاست لیبرال بورژوازی همراه است. اقتصادی جهانی با بحران داخلی ناشی از احیای سرمایه-اجتماعی

جویی امپریالیسم آمـریـکـا در  ) به این ترتیب، روسیه در سیاست خارجی توان مقابله با زورگویی و سلطه٢٠١۶ویتنام،   های کمونیست و کارگری جهان در هانوی، حزب
 تغییر دهد.تواند به عنوان قطب مخالف واقعی و استواری در برابر امپریالیسم آمریکا، توازن کنونی قوا در عرصٔه جهانی را  تمام جهان را ندارد و نمی

سم جهانی دیده داری و امپریالی انداز تغییری اساسی در قدرت انحصاری سرمایه گیری اقتصادی و نظامی جمهوری خلق چین در عرصٔه جهان، چشم امروزه، با قدرت
مّلی بـه مـنـظـور  ریزی منظم و مدّون توسعه و رشد اقتصاد شود. توسعه و رشد اقتصادی چین زیر نظارت حزب کمونیست، شامل اتکای بنیادی این کشور بر برنامه می

هـای  گیری گسترده از طیف وسیعی از فـّنـاوری داری نولیبرال، توسعه و بهره سرمایه»بازار آزاد«جای سپردن تام و تمام ارکان بنیادی اقتصاد به  توسعٔه نیروهای مولد به
میلیون چیـنـی از ٨٠٠از یی داخلی و بیرون آوردن بیشتر   های توسعه های عظیم در پروژه گذاری زیست، سرمایه ویژه دیجیتال، توجه جّدی به بهبود محیط پیشرفته و به

با دیگر کشـورهـای جـهـان » یک کمربند، یک جاده«آمیز مثل طرح  های همکاری صلح زیر خط فقر و ارتقای سطح زندگی عمومی مردم چین، در پیش گرفتن شیوه
این کشـور را بـه قـطـب ترین موتورهای محّرک اقتصاد جهان، امروزه  گرایانه، و تبدیل کردن چین به یکی از مهم جای برخوردهای زورگویانه و قلدرمنشانه و نظامی به

کارگیری شیؤه تولید  ناگزیر بههایی که در مورد پیامدهای بالقوه  رغم نگرانی های مسّلط امپریالیستی آمریکا، اروپا، و ژاپن تبدیل کرده است. به نوظهوری در مقابل قدرت
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روبروست و روز  های ساختاری جّدی و شدیدی داری با بحران داری در جمهوری خلق چین وجود دارد، ظهور این قطب جدید، آن هم در حالی که دنیای سرمایه سرمایه

 ن خواهد بود.یی در سراسر جها های منطقه های سیاسی و اقتصادی و تحّول تردید عامل مهمی در کنش و واکنش کند، بی به روز زندگی زحمتکشان را دشوارتر می
راق، لـبـنـان، و جویانه در بسیاری از کشورهای در جهان در دو سه سال اخیر، از جمله در فرانسه، شیلی، اکوادور، ایران، عـ های مردمی عدالت اوج گرفتن خیزش

، و وارد قدرت حـاکـم بریتانیا، به رهبری برنی سندرز و جرمی کوربین داری مثل آمریکا و های قدرتمند سرمایه های متمایل به چپ در قطب عراق، یا ظهور جّدی جنبش
داری رضایتی  سرمایههای جهان از وضعیت غالب و مناسبات ناعادالنٔه  ها در کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال، همگی نشان از آن دارد که زحمتکشان و مّلت شدن چپ

 کوشند. داری، برای بهبود زندگی خود و داشتن زندگی شایسته، می ندارند و به هر وسیلٔه ممکن برای رهایی از استبداد و سلطٔه سرمایه
هـای  میل سیاستهای بزرگ این قاره شکل گرفت، به دلیل تح های بانکی و صنعتی و کشاورزی قدرت سرمایه اتحادیٔه اروپا، که با هدِف حفظ و گسترش منافع کالن

ایتالیـا خـواهـان خـروج از ایـن هایی مثل یونان و  کند. امروزه مّلت هایی روبروست که حّتی بقای این اتحادیه را نیز تهدید می ها با دشواری نولیبرالی و ریاضتی بر مّلت
ویژه در سه ماه اّول، هیچ خبری از برخورد متحدانه در اتحادیٔه اروپا دیده نشد و مردم کشورهای عضو این اتحادیه، آن را  ، به١٩-گیری کووید اند. در جریان همه اتحادیه
عـدم «رانسه هشدار داد کـه جمهور ف اعتنایی، انفعال، سردرگمی، و ناتوانی در رویارویی با ویروس کرونا متهم کردند. کار به جایی رسید که امانوئل ماکرون رئیس به بی

در ارتـبـاط  ١٣٩٨ها، ماکرون در بهمن  ) به گزارش خبرگزاری٢٠٢٠آوریل  ١٧(یورونیوز، » آمیزی رقم بزند. تواند آیندٔه فاجعه همبستگی اروپا در این روزهای بحرانی می
تک کشورهای ما شنیده شود، بایـد  آور است. این زنگ هشداری تاریخی است که باید در تک این خروج، اتفاقی شوک«با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته بود: 

ویژه پـس از روی کـار آمـدن دونـالـد تـرامـپ در آمـریـکـا،  های اخیر، به در عین حال، اتحادیٔه اروپا در سال» در سراسر اروپا شنیده شود و ما را به تفکر وادار کند.
که با ایـران مـعـامـلـه  هایی های آمریکا بر ایران و شرکت هایی نیز با آمریکا پیدا کرده است. اختالف بر سر برجام و خروج دولت ترامپ از آن و اعمال تحریم کشمکش

هـای اتـحـادیـٔه  توسط روسیه برای صادرات گاز این کشور به اروپا و تحریم روسیه توسط آمریکا، بر سر افزایش پراخت» ٢-نورد استروم«لولٔه  کنند، در مورد ساخت خط
جای دالر و تصمیم آمریکا (با توافق سازمان تجـارت جـهـانـی) بـه  المللی به ، و نیز تالش اروپا برای افزایش سهم یورو در تجارت بین» ناتو«های  اروپا در تأمین هزینه

هایی از موارد تنش میان ایـن دو  گیرد، نمونه ای که هواپیماسازی ایرباس از اتحادیٔه اروپا می های تجاری بر برخی از کاالهای صادراتی اروپا به خاطر یارانه اعمال تعرفه
مـنـاقشـه بـا رقـیـب آید که اتحادیٔه اروپا، که به طور عمده زیر نفوذ سیاسی و اقتصادی آلـمـان و فـرانسـه اسـت، در  قدرت امپریالیستی بود. در نتیجه، به نظر می

های روسـیـه در  حریماش به ت ای مثل روسیه و چین برای خود است، اگرچه هنوز برای حفظ منافع امپریالیستی اش در آمریکا، در پی یافتن متحدان تازه امپریالیستی
 کند. جدید علیه چین نیز شرکت می» جنگ سرد«دهد و در  ارتباط با مسائل شش سال پیش در اوکراین ادامه می

در جـریـان  هایی که با شتاب در جهان امروز گفته و تحّول سیاسی پیش-اقتصادی-های اجتماعی و همٔه مشخصه -و ایران -توجه به توازن نیروها در سطح جهان
د مـبـارزه بـا هـدِف های مبارزه، و طرح شعارهای مؤثر استراتژیکی و تاکتیکی برای پیشُبر  های مشخص مبارزٔه اجتماعی، تعیین راه و شیوه است، برای شناخت مرحله

 های انسانی و منافع زحمتکشان، اهمیتی بنیادی دارد. ای آزاد و مبتنی بر اندیشه ساختن جامعه
گذرانـد. از  گر تأثیر میتردید بر یکدی ای که دارند، بی های جهانی و داخلی توازن نیروها با وجود استقالل نسبی برای مبارزان هوادار سوسیالیسم روشن است که جنبه

قت اوضاع جهان و ایـران، در های مرتبط با آن سّیال، و همواره در حال تغییر و گاه دچار تغییرهای پرشتاب است، ارزیابی مکرر و باد آنجا که این توازن نیروها و تحّول
د، ولـی کنـ داری و امپریالیسم به طور بنیادی تغییر نمی های ویژٔه هر مقطع، ضرورتی همیشگی است. اگرچه سرشت سرمایه هر مقطع مشخص، و تشخیص مشخصه

و فشاری که از طرف  های امپریالیستی جهان، های نوین سلطه و استثمار، برخورد منافع درون هر یک از قدرت کارگیری شیوه های جهانی، به برخورد منافع میان قدرت
. تـوجـه بـه ایـن شود که مناسبات نیروها در عرصٔه جهان و داخل هر کشور همیشه و در هر حال یکسان نماند شود، همگی سبب می مقابل به سرمایٔه جهانی وارد می
در عرصٔه جهـانـی یـا ها و تعیین مسیر مبارزه امری ضروری برای نیروهای سیاسی جّدی است. مساعد یا نامساعد بودن توازن نیروها  تغییرهای مداوم در تحلیل تحّول

اشد. اهمیت تـوجـه بـه ایـن تواند به پیشُبرد جنبش مّلی و دموکراتیک در هر کشور کمک کند یا مانعی دشوار بر سر راه آن ب داخلی، و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، می
تا با پـیـگـیـری و  جاست. هیچ دستورکاری برای همیشه صادق نیست. حزب ما همواره تالش دارد المللی و داخلی توازن نیروها در همین های بین ارتباط متقابل جنبه

هـای  نامه و سـیـاسـتهای جاری در هر مقطع معّین، بر  های غالب در آنها، و ارزیابی و تحلیل طبقاتی نیروها و تحّول های جهانی و داخلی، شناخت گرایش درک تحّول
 استراتژیکی و تاکتیکی خود را مطابق با شرایط نوین تنظیم کند.

 
 امپریالیسم. ٢

، در قرن بیستـم، رفت شمار می داری به های مهمی شد. اگر در قرن نوزدهم، رقابِت آزاد خصلت عمدٔه سرمایه داری دستخوِش تحّول در قرن بیستم میالدی، سرمایه
  امپریالیسم وارد شد.داری به مرحلهٔ  گیری سرمایٔه مالی در کنار این انحصارها، سرمایه با تراکم و تمرکز سرمایه و تولید، انحصارهای بزرگ پدید آمدند. با قدرت

گیری از  داری، و با بهره مارکس در تشریح نظام سرمایه ) ضمن بسط نظریهٔ ١٩١۶( » داری باالترین مرحلٔه سرمایه -امپریالیسم«والدیمیر ایلیچ لنین در اثر ارزندٔه خود 
عـلـمـی رسـیـد کـه داری را بررسی کرد و به این نتیـجـٔه  های علمی شماری از اقتصاددانان آن روز (مثل هابسن انگلیسی و هیلفردینگ اتریشی)، رشد سرمایه نظریه
تمایز از صدور کـاال، داری وارد مرحلٔه نوینی شده است که برخی از مشخصات اصلی آن عبارتند از: تراکم تولید و سرمایه و گسترش انحصارها، صدور سرمایه م سرمایه
ویژه در روند اجرای الگوهای  هایی که در کارکرد امپریالیسم به رغم تغییر شکل آمیزی سرمایٔه بانکی و صنعتی که الیگارشی مالی را به وجود آورده است. امروزه، به درهم

هـای اقـتـصـادی  لـتشود و مطابق با واقعیت موجود است. لنین افزون بر خص های بنیادی امپریالیسم همچنان آشکارا دیده می نولیبرالی پدید آمده است، این ویژگی
حلٔه امپریالیسم، سلـطـٔه اش به دموکراسی گرایش داشت، در مر  رغم اینکه بورژوازی در مرحلٔه رقابتی امپریالیسم، سرشت سیاسی آن را نیز تشریح کرد و نشان داد که به

ها منجر نشود. لنین  صهجویی در تمام عر  تواند به انحصارطلبی در سیاست، به ارتجاع، و به کار گرفتن زور و سلطه انحصارها در اقتصاد و محدود شدن جّدی رقابت نمی
 نویسد: در همین اثر می

گـری و پـوسـیـدگـی  لنین در بخش دیگری از این اثرش که به طفـیـلـی» نظر سیاسی به طور کلی عبارت است از تمایل به ِاعمال زور و ارتجاع. امپریالیسم از نقطه«
العادٔه طـبـقـه، یـا بـه بـیـان  امپریالیسم عبارت است از انباشت عظیم سرمایٔه پولی در چند کشور معدود... از اینجاست رشد فوق«نویسد:  پردازد، می داری می سرمایه
ور سـرمـایـه... ایـن عملی اسـت. صـد کنند و در هیچ کاری شرکت ندارند، یعنی حرفٔه آنها بی گیر، یعنی افرادی که از محل بهرٔه سهام زندگی می تر قشر، بهره صحیح

 » کند... گیر با تولید را تشدید می گسیختگی کامل ارتباط قشر بهره
نـحـصـارهـا در ص ادر دنیای کنونی، مسئله بر سر این نیست که انحصارهای امپریالیستی وجود دارند یا ندارند. آنچه اهمیت دارد، شناخت ماهیت و کارکرد مشخـ

داری جهانی محصـول  رمایههای س افروزانٔه آنهاست. و نکتٔه مهم دیگر این است که بحران هایی برای مقابله با سرشت زورگویانه، سرکوبگرانه، و جنگ جهان و یافتن راه
 بازگشت. » عادی«گذاری یا انحراف در نظام بانکی یا اعتباری نیست که بشود آن را تصحیح کرد و به روال  های سیاست اشتباه



 ۶                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
 شده و پیامدهای نولیبرالیسم اقتصادی داری جهانی . سرمایه٣
 

کسب سود، و بازارهـای  گذاری برای به گردش درآوردن سرمایه و وقفه در پی یافتن بازارهای فروش، بازارهای سرمایه اش، بی داری بنا به سازوکار درونی نظام سرمایه
داری و  ) پس از بیان روند توسعٔه سرمایه١٨۴٨( » مانیفست حزب کمونیست«پیشه کرده است. مارکس و انگلس در » وطنی جهان«مواد خام و نیروی کار ارزان، بوده و 

 جهانی سرمایه نوشتند: گیری بورژوازی امروزین، در مورد توسعهٔ  های تولیدی کوچک برای برآوردن نیازهای افزایندٔه بازار، و شکل جای کارگاه ایجاد صنایع بزرگ به
ونقل زمین را  سایل حملرانی، و و صنایع بزرگ، بازار جهانی را که کشف آمریکا زمینٔه آن را فراهم ساخته بود پدید آورد. بازار جهانی گسترش شگرف بازرگانی، کشتی«

بورژوازی فـقـط یـک آزادی، «و اینکه: » داد... کرد و سرمایٔه خود را افزایش می موجب گردید. این امر به نوبٔه خود در گسترش صنایع تأثیر بخشید... بورژوازی رشد می
 «بندوبار تجارت را معمول داشت. یعنی آزادی بی

 نویسند: پردازند و می داری می مارکس و انگلس در همین اثر سپس به حرکت جهانی سرمایه
جـا  جا مستقر شود، و بـه هـمـه جا رخنه کند، همه راند و بورژوازی ناچار است همه تر برای فروش کاال، بورژوازی را به سراسر گیتی می نیاز به بازاِر روز به روز گسترده«

شود و صنـایـع  روز نابود می وطنی داده... صنایع مّلی قدیمی هر کشی از بازار جهانی، به تولید و مصرف همٔه کشورها خصلت جهان رابطه برقرار سازد... بورژوازی با بهره
ز دورترین مناطـق وارد بلکه ا گیرد: مواد خام این صنایع دیگر داخلی نیست، شود، جای آن را می های متمدن به امری حیاتی تبدیل می جدیدی که رواج آنها برای مّلت

شـد،  آورده مـیجای نیازهای پیشین که با محـصـوالت داخـلـی بـر  رسد. به فقط در درون کشور، بلکه در تمام مناطق گیتی به مصرف می های آن نه شود و فراورده می
فایی محلی و مـّلـی را گیری و خودک های گوناگون ضرور است. جای گوشه آید که برای برآورده کردن آنها، محصوالت دورترین کشورها و اقلیم ای پدید می نیازهای تازه

، صـص ١٣٨۵(مانیفست حزب کمونیست، مترجم محمد پورهرمزان، انتشارات حزب تودٔه ایران، چاپ دّوم، » گیرد. ها با یکدیگر می جانبٔه مّلت آمد و شد و ارتباط همه
٢٨-٢٧  ( 

 داری  می نامیم، از همان آغاز در جریان بوده است. سرمایه» جهانی شدن«بینیم که آنچه امروزه  به این ترتیب، می
ل، و جز آن، در چـارچـوب های دیجیتا ونقل، فّناوری های بانکی، حمل های انقالب علمی و فّنی در زمینٔه ارتباطات، مبادله داری جهانی از میوه گیری سرمایه با بهره

 است.ای در جهان به وجود آمده  های کالن و کاال در جهان، تغییرهای ساختاری عمده تر شدن حرکت آزادانٔه سرمایه داری و آسان جهانی شدن سرمایه
 نویسد: ) می١٨۵٨-١٨۵٧داری، در اثر ارزشمند خود گروندریسه ( کارل مارکس در جریان بررسی علمی توسعٔه سرمایه

(گروندریسه، مبانی نقـد » گرایش به ایجاد بازار جهانی مستقیمًا در خود مفهوم سرمایه است. هر حد و مرزی برای سرمایه مانعی است که باید از میان برداشته شود.«
گاه، تهران، چاپ سّوم، پاییز   )٣٩۴، جلد اّول، ص ١٣٧٨اقتصاد سیاسی، ترجمٔه باقر پرهام و احمد تدین، انتشارات آ

جب مرگ آن بـه مصرف ماندن سرمایه را مو گوید و حرکت نکردن و بی ارزش سخن می و باز در جای دیگری از این اثر، زمانی که از گردش سرمایه برای کسب اضافه
 نویسد: داند، می عنوان سرمایه می

برای اشتغال و  ای تاب است که زمینه مصرف مانده در دست بانکداران] هم بی ای از تورات] پول [بی که آهو برای جویبارهای آب اشتیاق شدید دارد [جمله چنان...«
 )١٨جا، جلد دّوم، ص  (همان» گذاری سودزا پیدا کند. سرمایه

 داری و در امتداِد آن است. این جهانی شدن سرمایه، ادامٔه منطقی مرحلٔه امپریالیستی سرمایه
شـد کـه زیـر فشـار » ِکیـنـزی«داری  یافته و عملی جایگزین الگوی سرمایه از دهٔه هشتاد قرن بیستم میالدی، الگوی اقتصادی نولیبرالیسم نیز به صورت سازمان

سرمایه، مجبور به دادن امتیازهایی به زحمتکشان و مزدبگیران شده بود. الگوی نولیبرالیسم درصدد پس گـرفـتـن آن امـتـیـازهـا و » حفظ نظام«زحمتکشان و برای 
المـلـلـی ُپـرقـدرتـی  داری بین دستاوردهای زحمتکشان، و شتاب بخشیدن به انباشت سرمایه برآمد. از آن زمان تا کنون، نولیبرالیسم اقتصادی توسط نهادهای سرمایه

سازی اقتصاد، و انضباط مالی، بر همٔه  میالدی)، به بهانٔه تعدیِل اقتصادی، بهینه ١٩٩٠المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی (از دهٔه  مانند صندوق بین
کـردن ها، کوچک  سازی گستردٔه دارایی داری بزرگ و کوچک تحمیل شده است. خصوصی کشورهای سرمایه -و در نتیجه سیاسی و اجتماعی -های اقتصادی عرصه

هـای کـالن و  زدایی به سـود سـرمـایـه هایی از خدمات و وظایف دولت به بخش خصوصی، مقررات گذاری و انتخاب، واگذاری بخش سرمایه» آزادی«دولت به بهانٔه 
آور سرمایٔه مالی و به وجود آمدن انواع ابزارهای مالـی قـمـاری  (یعنی بدون نظارت بر کارکرد سرمایٔه خصوصی)، رشد سرسام» آزاد«اصطالح  انحصاری و ایجاد بازار به

هـای  نیروی کار و از بین بردن شـغـل» تعدیل«های ریاضتی،  های سودمند برای زحمتکشان و ِاعمال سیاست برای کسب سود، حذف خدمات اجتماعی دولتی و یارانه
اند که  وی نولیبرالیسمهای ناپایدار و بدون مزایا، و ضعیف و سرکوب کردن نهادهای صنفی و سندیکایی، همگی جزو الگ کاری و شغل وقت و دائم و توسعٔه پراکنده تمام

هٔه گـذشـتـه، اند. حاصل اجرای این سیاست اقتصادی در چند د های گوناگون، مطابق با شرایط مشخص هر کشور، اجرا شده در کشورهای گوناگون به میزان و شیوه
بـگـیـران بـوده ای اندک، و تنگدستی اکثریت عظیم زحمتکشان و مـزد در دست عده -و در پیوند با آن، تمرکز قدرت سیاسی -انباشت و تمرکز سرمایه و ثروتی عظیم

 است.
سال پیش وجود نداشت، ولی از ثروت عظیمی که خود تولیـد  ۴٠درست است که زحمتکشان امروزه از امکانات نوین زندگی مثل تلفن دستی (موبایل) برخوردارند که 

ح زنـدگـی مـیـلـیـاردهـا فقط سـطـ سازی نه دار رسیده است. جهانی وری به طبقٔه سرمایه اند و بخش اعظم مزایای افزایش بهره اند، به طور عادالنه برخوردار نشده کرده
، و ایـجـاد های طبقاتی زحـمـتـکـشـان گیری از مهاجران، کاهش قدرت سازمان زحمتکش در سراسر جهان را بهبود نبخشیده، بلکه با پایین نگه داشتن مزدها، بهره

 ت. تر هم کرده اس های ناپایدار، قدرت خرید زحمتکشان را کاهش داده و وضعیت زندگی اکثریت زحمتکشان جهان را وخیم لشکری از بیکارشدگان و شغل
کسَفم اینترنشنال، در سخنانی در همایش داووس ( در سال گذشتـه «) در سوئیس دربارٔه میزان فقر و نابرابری در جهان گفت: ٢٠١٩خانم وینی بیانیما، مدیرعامل آ

مـیـلـیـون ۵٠٠میلیارد نفر) روزانه ٣٫٨میلیارد دالر افزایش یافت، در حالی دارایی نیمٔه پایینی جمعیت جهان (نزدیک به ٢٫۵] ثروت میلیاردرهای جهان روزانه ٢٠١٨[ 
کسَفم سازمانی غیرانتفاعی است که هر سال گزارش» دالر کاهش یافت. ن هایی دربارٔه وضعیت زندگی مردم جهان و میزان نابرابری در توزیع امکانات و ثروت در جها آ

کسفم،  ٢٠٢٠کند. در گزارش سال  منتشر می درصد از ثروتمندترین افراد جهان، بیشـتـر  یک ) آمده است که ثروِت ٢٠٢٠ژانویه  ١٩این سازمان (نقل از سایت اینترنتی آ
ویژه بر نابرابری شدید میان زنان و مـردان  میلیاردی جهان است. در این گزارش به ٧٫٧درصد) از جمعیت ٩٠میلیارد نفر (نزدیک به ۶٫٩های  از دوبرابر مجموع دارایی

تریلیون دالر در سال ارزش دارد. ١٠٫٨کم  کنند که دست میلیارد ساعت کار مراقبت بدون مزد می١٢٫۵تأکید شده است، از جمله اینکه زنان و دختران جهان هر روز 
کسفم به سهم ناچیز مالیات ثروتمندان اشاره شده است و اینکه اگر فقط یک درصد بیشتر  ان فقط نیمدرصد از ثروتمندترین افراد جه در آمار دیگری در گزارش ساالنٔه آ

هایی مثل آموزش، بهداشت و درمان، یا مراقبت از سالمندان و نوزادان ایجاد  میلیون شغل در بخش١١٧توان پول الزم برای ایجاد  مالیات بدهند، در مّدت ده سال می
 کرد.
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های اتـحـادیـٔه ویژه در مورد کشور  ریزی مستقل اقتصادی (به های کشورها در برنامه سازی با محدود کردن حاکمیت مّلی کشورها و نقش دولت در عین حال، جهانی

ده است بـه طـوری های کالن محلی دا های فرامّلی و سرمایه های فرامّلی و قشر کوچکی از صاحبان سرمایه اروپا یا مکزیک در نفتای سابق)، قدرت زیادی به شرکت
سـازی  کنند. جـهـانـی زیست، دولت آن کشور را به دادگاه ببرند و ادعای خسارت توانند به خاطر وضع قوانین در هر کشور جداگانه، مثًال برای حفظ محیط که حّتی می

مسـائـلـی مـثـل وفصل انسـانـی  ها و نهادهای مالی، کاهش بدهکاری، و حل گذاری تولیدی در این کشورها، محدود کردن نفوذ بانک داری بر افزایش سرمایه سرمایه
. نمونٔه چـیـن در اجتماعی در کشورهای در حال توسعه را بسیار محدود کرده است-مهاجران، اثری منفی گذاشته و امکان ایجاد تغییرهای بنیادی و توسعٔه اقتصادی

کار ارزان آن گـذاشـتـه گذاری خارجی در آن کشور و استفاده از نیروی  هایی برای سرمایه هایی با دیگر کشورها دارد، از این لحاظ که دولت چین شرط این مورد تفاوت
ریزی مـرکـزی و  رنامهعالوه، دولت چین از طریق ب های نوین به نیروی کار چین بوده است. به فّنی و فناوری-ترین آنها، شرط انتقال دانش علمی است که یکی از مهم

 کنترل مرکزی امور بانکی، نظارت معّینی بر روند حرکت سرمایه و کاال منطبق بر منافع عمومی کشور و مردم چین داشته است.
 
 . امپریالیسم آمریکا، قدرت نظامی و قدرت دالر۴
 

بادالت مالی به اتـکـای خاطر دسِت باال داشتن در تجارت جهانی و در م ترین قدرت نظامی دنیاست. در کنار این قدرت نظامی، آمریکا به تردید بزرگ آمریکا امروزه بی
ّوم، آمریکا به عـّلـت خصوص پس از پایان جنگ جهانی د المللی موقعیت برتری در جهان پیدا کرد. در قرن بیستم و به تدریج در عرصٔه بین دالر، در صد سال گذشته به

نـی دّوم، ترین ذخایر عظیم طالی جهان را در اختیار داشت. پس از جـنـگ جـهـا جای آن، بزرگ کمک به کشورهای دیگر در بازسازی پس از جنگ و دریافت طال به
ش، ١٣٢٣م/١٩۴۴ال آمریکا که کمترین آسیب را در جنگ دیده بود، و شالودٔه صنعتی قوی و پررونقی نیز داشت، به قدرت اقتصادی بزرگی تبدیل شد. در ژویـیـٔه سـ

ن بـه دالر ّیـکشور جهان در کنفرانسی در شهر برتون وودز در ایالت نیوهمشایر آمریکا توافق کردند که دالر ارز مرجع باشد و ارزهای دیگر با نسبتـی مـعـ ۴۴نمایندگان 
گذاری شدند. پشـتـوانـٔه  المللی پول و بانک جهانی نیز در همین کنفرانس و به منظور کنترل جریان دالر و نظارت بر آن پایه گذاری شوند. دو سازمان صندوق بین ارزش

، و در بحبوحٔه جنگ ُپرهزینٔه ویتنام کـه ١٣۴٠ترین ارز دنیا شد. در میانٔه دهٔه  خوِد دالر نیز طال بود که آمریکا ذخیرٔه عظیمی از آن داشت. از همان زمان، دالر ُپرقدرت
به مطالبـٔه طـال از  ارزش شدن دالر، شروع برد، کسری موازنٔه مالی آمریکا شّدت یافت و فرانسه و دیگر کشورهای جهان از ترس بی لیندون جانسون آن را به پیش می

های جنـگ  ، دولت ریچارد نیکسون برای تأمین هزینه١٣۵٠تدریج کاهش یافت. سرانجام، در سال  بانک مرکزی آمریکا کردند. ذخایر طالی پشتوانٔه دالر در آمریکا به
قدار معّینی طال وابسته نبـود و ه متصمیم به قطع ارتباط دالر با (ذخیرٔه) طال گرفت و توافق برتون وودز به این ترتیب به هم خورد. از آن زمان به بعد، ارزش دالر دیگر ب

رفتند. از همـان زمـان، و  یین میداری آمریکا بود. حاال دیگر بقیٔه ارزهای جهان در مقابل دالر آمریکا باال و پا چاپ اسکناس دالر آمریکا  فقط به اختیار چاپخانٔه خزانه
، که با ِاعمال فشار آمریکا و توافق با صادرکنندگانی مثل عربستان، به دالر در جـهـان مـعـامـلـه ١٣۵٢درصدی قیمت نفت اوپک در سال ۴٠٠ویژه پس از افزایش  به
 ترین ارز در تجارت جهانی بوده است. شد، تا کنون دالر قدرتمندترین ارز رسمی و ذخیرٔه جهانی و رایج می

درصد کل ۴٠های مرکزی دنیا، و  های ارزی بانک درصد اندوخته۶١شود و در حدود  کاالی جهان با دالر انجام می های زنجیرٔه تأمین درصد مبادله٨٠امروزه در حدود 
المللی مالـی مـثـل صـنـدوق  رقیب آمریکا در نهادهای بین ) به همین دلیل، و به عّلت نفوذ بی٢٠٢٠مارس  ٢٠های جهان، به دالر است. (نقل از اینِوستوپدیا،  بدهی
نندٔه اسکـنـاس دالر در المللی پول و نیز استفاده از دالر در اغلب معامالت نفتی و تقاضای هنگفت همیشگی برای دالر در بازارهای جهان، آمریکا که تنها چاپ ک بین

فروشند و  آمریکا می به جهان است، در مبادالت مالی دنیا و کنترل بر آن موقعیت انحصاری برتری دارد. اقتصادهای جهان برای به دست آوردن دالر، کاالهای خود را
خـدمـات را بـه رایـگـان کنند که چاپ آن برای آمریکا هزینٔه زیادی ندارد. در واقع، آمریکا حجم عظیمی کاال و  در ازای آن، کاغذ ارزشمندی به نام دالر دریافت می

یل کند. و بـاز بـه های دیگر تحم های اقتصادی کمرشکنی را بر کشورها و شرکت ها و محاصره تواند تحریم کند. از همین طریق است که آمریکا می دریافت (وارد) می
 شد.المللی خوِد آن اقتصاد) با ارزش شدن دالر (در واقع ذخیرٔه ارز بین دلیل همین موقعیت ویژٔه دالر است که کمتر اقتصادی است که خواهان کم

خـسـتـیـن بـار المللی، که ن هایی برای شکستن این قدرت انحصاری دالر (و آمریکا) صورت گرفته است، از جمله تعیین یک ارز خنثای بین های پیش تالش در دهه
الملـلـی.  میالدی پیشنهادش را داده بودند، یا تالش برای رقابت یورو با دالر در عرصٔه مبادالت بین ١٩۴٠جان ِمینارد ِکینز انگلیسی و فردریش شوماخر آلمانی در دهٔه 

نحصار دالر را در هم هایی کرده است برای اینکه این ا اش بیشتر از آمریکاست، تالش های بانکی چین نیز که امروزه دّومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است و دارایی
هـای  المللی به اقتصاد چین و نیز افزایش فـعـالـیـت ، افزایش اعتماد بین٢٠١۵در سال » یوآن«بانکی فرامرزی با ارز چینی  بشکند، از جمله با ایجاد نظام پرداخت بین

و جـلـوگـیـری از  ١٩-های خارجی. برای مثال، موفقیت چین در مقابله با کووید های چینی و ارز یوآن در خارج از چین و دادن وام به یوآن به شرکت پولی بانک-مالی
 المللی به ثبات اقتصادی چین را افزایش داد. انقباض اقتصادش، اعتماد بین

ترین شبکٔه انتقال پول در جهان، موقعیت  بانکی جهانی مستقر در بلژیک که قاعدتًا باید خنثا باشد)، این بزرگ (انجمن ارتباطات مالی بین» سویفت«کنترل آمریکا بر 
بر اسـاس اطـالعـات  گیرد. برتر آمریکا در تجارت جهانی را تأمین کرده است، زیرا بخش عظیمی از مبادالت با دالر و از طریق نهادهای بانکی در نیویورک صورت می

هـای بـانـکـی  درصد ماه مه کاهش یافت. تحریـم۴٠٫٨٨به  ٢٠٢٠درصد در ماه مارس ۴۴٫١المللی از  های بین منتشر شده توسط سویفت، سهم دالر در بازار پرداخت
م چین) و گردش آن از طـریـق ویژه در بازار عظی پذیر بود. رواج پول دیجیتال (به آمریکا بر روسیه و ونزوئال و ایران از همین مجرای سویفت و اعمال نفوذ آمریکا امکان

دالر آمـریـکـا را بـه تواند امکان دور زدن سویفت و تضعیف قدرت  ها، می های هوشمند موبایل) و نه از طریق بانک های گوشی افزارهای کاربردی (مثل َاپلیکیشن نرم
در عـرصـٔه یـن وجود آورد. در حال حاضر چین در تدارک گسترش این گردش پول دیجیتالی در بیرون از چین است. موفقیت این تحّول، همراه با پیشرفت عظـیـم چـ

تردید مایٔه نـگـرانـی امـپـریـالـیـسـم  تواند تغییری بنیادی در ساختارهای مالی دنیا و سرکردگی دالر و آمریکا به وجود آورد که بی می (5Gارتباطات موبایل نسل پنجم (
، ١٩-گـیـری کـوویـد ویژه در جریان هـمـه ستیزی گستردٔه دولت ترامپ، به یی آمریکا علیه چین، و نیز چین تجاری و تعرفه» جنگ سرد«های  آمریکاست. یکی از عّلت

درصد زنجیرٔه تأمین تولیـد ٨٠کرده است که در حدود  -تا حد قطع ارتباط -همین تحّول بوده است. جالب اینجاست که آمریکا در حالی صحبت از فشار تجاری بر چین
 آورد. و توزیع آمریکا به چین متّصل است و قطع یا کاهش این پیوند اختاللی جّدی در گردش کاال و سرمایه در آمریکا به وجود می

ای ارز خـارجـی هـ ها پیش آغاز شده است. برای مثال، سهم دالر آمریکا در کل ذخـیـره طور که اشاره شد، دالرزدایی از تجارت جهانی روندی است که از سال همان
کاهش یافته است. بسیاری از کشورهای جهان تـنـّوع  ٢٠٢٠ماهٔه اّول سال  درصد در سه۶٢به زیر  ٢٠٠٠درصد در سال ٧٢المللی پول از  کشورهای عضو صندوق بین

های مرکزی کشورهای جهان میزان خرید طالی خود را افزایش دادند که بـه  ، دهمین سال پیاپی بود که بانک٢٠١٩اند. و سال  در ذخیرٔه ارزی خود را هدف قرار داده
درصد در پایـان ژوئـن ٢٣٫۶۴معنای کاهش اعتماد به دالر کاغذی و بدون پشتوانٔه (طالی) آمریکاست. این در حالی است که سهم آمریکا در ذخیرٔه طالی جهان از 



 ٨                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
روند دالرزدایی را تسریع کرده باشد. باید دید واکنش امـپـریـالـیـسـم  ١٩-گیری کووید رسد که همه کاهش یافت. به نظر می ٢٠٢٠درصد در پایان ژوئن ١۵٫۵به  ٢٠١٩

 آمریکا به این روند چه و چگونه خواهد بود.
شـود،  رد و مدیریت مـیگی داری شکل می ای که بر پایٔه مناسبات سرمایه سازی خود زیانبار نیست. ولی جهانی خودی ای نیست و به همیاری و تجارت جهانی پدیدٔه تازه

داری کـه در دورٔه  رمایهیی س های دوره داری و نولیبرالیسم همیشه در معرض بحران خواهد بود. بحران سازی نولیبرالی، به عّلت سرشت سرمایه ویژه در دورٔه جهانی به
نولیبرالی، صـرفـًا بـه سازی  اجرای الگوهای نولیبرالی، جهانی شدن سرمایه، و انقالب فناوری اطالعاتی در چند دهٔه اخیر نیز ادامه داشته است نشان داد که جهانی

داری در  سیاسی سرمایه-سازی اقتصادی نیست. هدف عمدٔه جهانی» دهکدٔه جهانی«المللی و تسهیل مبادله و برپا ساختن  معنای گسترش سادٔه معامالت تجاری بین
 وری تولید بوده است. فّنی نوین و افزایش بهره-دورٔه امپریالیسم، افزایش سود و انباشت سرمایه با استفاده از امکانات علمی

 
 . سرمایٔه مالی و قماری۵
 

رهای مالی قماری، سهم بزرگی از ای که در اختیار دارند، و نیز رواج ابزا اند با استفاده از اهرم اقتصادی های مالی در بازارهای بانکی و پولی و اعتباری توانسته سرمایه
ی بسـیـار قـدرتـمـنـد ارزش به دست آمده در بخش تولید را به خود اختصاص دهند. در برخی از کشورهای پیشرفته، مثل آمریکا و بریتانیا، سرمایـٔه مـالـ سود یا اضافه

اقتـصـادی یـا تـحـمـیـل  های ها و محاصره های جهانی، از جمله در ِاعمال تحریم های خود برای مداخله در روند تحّول (قدرتمندتر از سرمایٔه تولیدی) است و از اهرم
 کند. نیافته یا در حال توسعه، استفاده می قراردادهای غارتگرانه به منظور دسترسی به منابع طبیعی و انسانی کشورهای توسعه

اخـتـیـار و زیـر  های جهان را در های غالب، امروزه انحصارهای فرامّلی صنعتی و مالی بخش وسیعی از دارایی رغم تبلیغات رسانه واقعیت دردناک این است که به
) و شهر لنـدن روزانـه استریت (در نیویورک های مالی جهان مانند وال های ُپرقدرت سرمایه کنند. در مرکز های اقتصادی جهان را کنترل می نظارت خود دارند و شریان

شود که نـقـش  و فروش می جا و خرید گذاری و دیگر ابزارهای مالی جابه های سرمایه های اعتباری و مسکن و  حّتی بیمه صدها میلیارد دالر سهام و اوراق بهادار و وام
یا » اختیار معامله«(مثل های مالی  های قماری و کازینویی و استفاده از مشتق کند. معامله بسیار زیانبار، انگلی، و ضدمردمی در حیات اقتصادی جامعٔه بشری بازی می

کزهای مالـی، هـم بـه ها در این مر  برای خرید یا فروش یک دارایی معّین در یک زمان معّین در آینده) بر سر قیمت سهام و انواع اوراق بهادار و کاالها و دارایی» آتی«
ارزش تولیـد شـده  ضافهداران را، با تصاحب ا بخش تولید لطمه زده است و هم اشتغال و زندگی میلیاردها انسان را به خطر انداخته است، و فقط قشر کوچکی از سرمایه

 یی رسانده است. های افسانه توسط زحمتکشان در سراسر جهان، به ثروت
هـای  تـوسـط بـانـک» ایجاد پـول«های خصوصی)، توسعٔه گستردٔه ابزارهای اعتباری،  زدایی از بخش بانکی (بانک سازی، مقررات در چهار دهٔه گذشته، بر اثر مالی

هـای  های مالی بزرگ، وضعیتی به وجود آمده است که سهامـداران شـرکـت توسط شرکت» معامله با پول«خصوصی از طریق دادن وام بدون پشتوانٔه پولی، و نیز رواج 
هـا و  خـاطـر وام اند کاهش یافته، و بـدهـکـاری آنـهـا بـه اند سودهای کالنی به جیب بزنند، و در عوض، سهم زحمتکشان از ثروتی که خود ایجاد کرده بزرگ توانسته

 های اعتباری و خریدهای قسطی، در مقیاسی عظیم سال به سال افزایش یافته است.  کارت
دی و قـمـاری هـای غـیـرتـولـیـ خصوص در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، در چهار دهٔه اخیر گرایش بارزی به فعالـیـت داری جهانی، به اقتصاد سیاسی سرمایه

های  یش ایجاد بحرانبندی و معامله بر سر قراردادهای اعتباری و کاالهای استراتژیک مثل نفت) ولنگارانه و بدون نظارت داشته است که بیش از پ بازی، شرط (بورس
هـا نـقـش  داری در ایـجـاد بـحـران سازی سرمایه های مرکزی) در دورٔه مالی های خصوصی (و نه بانک توسط بانک» ایجاد پول«داری را شّدت بخشیده است.  سرمایه
مـحـدودی پـول ها تا افـراد، مـقـدار بـالـقـوه نـا کلید کامپیوتر و وام دادن، بیشتر به شرکت های خصوصی با فشردن چند دکمٔه صفحه ای داشته است. بانک برجسته

درصد پول در گردش، از این نـوع ٩۵آورند. در کشورهای پیشرفته، در حدود  الکترونیکی (نه اسکناس و سکه) یا سرمایٔه مجازی یا موهوم را در اقتصاد به گردش درمی
های مجازی، برای خود درآمـد  ها با دریافت بهره یا همان سوِد بانکی از این وام درصد است. این بانک۵است و سکه و اسکناس (پول واقعی) در گردش فقط در حدود 

ان کوچک و مـتـوسـط بـرای های الکترونیکی در عرصٔه تولید کاالها و خدمات بیشتر در اقتصاد به کار رود، از جمله در کمک به تولیدکنندگ کنند. اگر این وام ایجاد می
نکه منجر به توّرم شـود. ولـی تواند به افزایش اشتغال و به افزایش تولید ناخالص مّلی کمک کند بدون ای های نوین، می گذاری موّلد و استفاده از فّناوری توسعٔه سرمایه

د، بـه صـورت هـای مـوّلـ جای تخصیص یافتن و مصرف شدن در فعـالـیـت به -سازی های اخیر و پس از مالی ویژه در دهه به -ها آید که این وام مشکل اینجا پدید می
ُرباید و از آِن  قتصاد را میافزا نیست بلکه ارزِش ایجاد شده در بخش موّلد ا فقط ارزش گیرد که نه ویژه امالک و مستغالت قرار می ای در اختیار بخش مالی و به گسترده
اعتباری غیرتولیـدی) -های گوناگون (یعنی ارتقای معامالت پولی زند. پدید آمدن و ترکیدن حباب عالوه به توّرم قیمت مسکن و بهای بورس دامن می کند، و به خود می
داری  های بارز نظام سرمـایـه یا موهوم، از خصلت» مجازی«های مالی  های اینترنتی، یا اوراق دولتی، بر اثر افزایش و تراکم سرمایه های مسکن، سهام شرکت در زمینه

تریلـیـون ۶٠٠به  ٢٠٠٨تریلیون دالر بود که تا سال ١٠٠بالغ بر  ٢٠٠٠های مالی در سال  امروزی است و ریشه در همین روند دارد. ارزش اسمی فعالیت این نوع سرمایه
آوریـل  ٢٨برابر کل تولید ناخالص مّلی جهان است. (نقل از ایـنـِوسـتـوپـدیـا، ١٠کنند که در حدود  تریلیون دالر برآورد می١٠٠٠دالر بالغ شد. این رقم را امروزه در حد 

کنـد. الـبـتـه  میشود، از آن خود  داری تولید می ارزشی را که در اقتصاد واقعی سرمایه طور که گفته شد، سرمایٔه مجازی و قماری بخش عظیمی از اضافه ) همان٢٠٢٠
وّلـد و ایـجـاد ارزش ی مـاین نکته را هم نباید ناگفته گذاشت که افزایش پول واقعی از راه چاپ اسکناس و ضرب سّکه نیز اگر همراه با توسعه و رشد فعالیت اقتصـاد

ل یا در مجارستان پـس های معروف آن در جمهوری وایمار آلمان پس از جنگ جهانی اوّ  ارزش شدن پول مّلی منجر خواهد شد که نمونه نباشد، باز به افزایش توّرم و بی
است که نرخ توّرم و کاهش ارزش پول مّلی به درصدهای نجومی رسید. در ونزوئال و جمهوری اسالمـی ایـران  ٢٠٠٨از جنگ جهانی دّوم و در زیمبابوه پس از بحران 

 شود.  نیز روند مشابهی دیده می
طور کلی شـرایـط بسـیـار های بزرگ امپریالیستی، در چهار دهٔه گذشته به  داری جهانی، در کنار توان عظیم نظامی قدرت ها در سرمایه برآمِد همٔه این تغییر و تحّول

 دشواری را برای طبقٔه کارگر و زحمتکشان جهان به وجود آورده است.
 
 های نوین . انقالب فّناوری۶
 

بـه ارمـغـان آورده های گوناگون کار و زندگی بشـر  های مثبت بسیاری را در عرصه ها و تحّول کار، مبارزه، و آفرینندگی زحمتکشان جهان در تاریخ معاصر، پیشرفت
وری را  نوین تولید که بهره ونقل، و مواد و فرایندهای های اطالعاتی، ارتباطات، حمل های نوین و پیشرفته، فّناوری های علوم گوناگون، فّناوری است، از جمله در زمینه

فّنی متعلـق -ی علمیدهند. امروزه علم و فن جزو نیروهای موّلد و محّرک تحّول اجتماعی است و علم وارد ترکیب زیربنای جامعه شده است. این دستاورها افزایش می



 ٩                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
ی مردم، و غلـبـه بـر جانبه برا های انسان و فراهم آوردن زندگی بهتر و شایسته، تأمین اجتماعی همه به مجموعٔه جامعٔه بشری، ظرفیت عظیمی برای تأمین نیازمندی

یـاب  نـت و مـوقـعـیـتهای علمی و فنی امروزی، مانند اینتـر  های اجتماعی و طبیعی در اختیار بشر قرار داده است. گفتنی است که بسیاری از نوآوری ها و مانع مشکل
دولـتـی، در  وجوی گوگل، با پول مردم، یعنی با استفـاده از مـنـابـع مـالـی افزار تشخیص صدا و حّتی موتور جست جهانی و مخابرات موبایل و هوش مصنوعی و نرم

ب کرده اسـت و از رایگان تصاح ها یا صنایع نظامی دولتی به دست آمده که بعدًا بخش خصوصی آنها را در عمل به های تحقیق و توسعٔه نهادهایی مثل دانشگاه بخش
 برد. آنها سودهای کالن می

ود را از حـاصـل کـار فقط سهم شایستٔه خ داری انحصاری کالن به سود خود، زحمتکشان نه ویژه سرمایه داری، و به اّما به دلیل مصادرٔه این دستاورها توسط سرمایه
های جـوان، و  شنی آیندٔه نسلهای ناپایدار، بدهکاری، نارو کاری و شغل اند که بیکاری، پراکنده تری نیز روبرو شده های نوین و گسترده اند، بلکه با دشواری خود نگرفته
متکشان و امـنـیـت جای اینکه شرایط کار زح بشری به داری، این دستاوردهای همه هایی از آن است. به عبارت دیگر، به دلیل سلطٔه سرمایه زیست بخش ویرانی محیط

داری  کرده است. سرمایـه تر و امنیت اجتماعی آنها را کمتر های فراغت بیشتری برای آنها فراهم آورد، زندگی زحمتکشان را نامطمئن اجتماعی آنها را بهتر کند و فرصت
های هوشمند، وادارد. دستکـاری  کنندگان را مرتبًا به خرید وسایل نو و تازه، مثل گوشی کند تا مصرف نیز استفاده می» کهنگی عمدی«برای کسب سود بیشتر، از شیؤه 

هـای افـزایـش  یگر شیوههای تراریخته کشاورزی یا دامی، یا تسریع مصنوعی پرورش طیور (و دام) برای گوشت (و شیر)، از د ژنتیکی گیاهان و جانوران و تولید فراورده
ی پیشرفتـٔه امـروزی بـه دار  داری ولی در خدمت آنها، در دنیای سرمایه وکارهای دیگر سرمایه خوِد نوآوری در فّناوری، مستقل از کسب حجم سود است. عالوه بر اینها،

های گوناگون از سراسر جهان را برای  تبدیل شده است که خیل عظیمی از نیروهای متخصص در رشته» کاالی فّناوری«وکاری عمده صرفًا برای تولید و فروش  کسب
 کسب سود به خدمت گرفته است.

جایی پول  های بانکی (تسهیل جابه های اینترنتی، از جمله تسهیل عظیم در مبادله و ایجاد توانایی دسترسی به اطالعات از طریق شبکه» انقالب فّناوری اطالعاتی«
هایی  کاربست شیوه جایی کاالها در زنجیرٔه تأمین، و های مرزی به منظور سریع کردن جابه ونقل و برداشتن محدودیت و خرید و فروش)، همراه با پیشرفت صنعت حمل

شده و افزایش حـجـم سـود  و امکان کاهش انبارداری، تأثیری چشمگیر بر کوتاه کردن دورٔه برگشت سرمایٔه جهانی (Just In Time)» هنگام تولید و تحویل به«مثل 
هـای  جمله در شـبـکـهاز سرمایه داشته است. این انقالب در عرصٔه اجتماع نیز، اگرچه به طور ناموزون در سطح جهان، تغییرهایی کیفی و کّمی در ارتباطات عمومی، 

هـای  اربست فّناوریهای هوشمند، به وجود آورده است که در گذشته تصّور آن غیرممکن بود. ک رسانی، و رد و بدل کردن اطالعات، از جمله در گوشی اجتماعی و پیام
نیـز از امـکـانـات هایی برای عموم مردم به وجود آورده است. در مواردی  تردید مزیت هایی مثل خدمات دولتی، کارهای بانکی، آموزش، و سرگرمی بی جدید در عرصه

در فرانسه، یا نـظـاهـرات در  ١٣٩٨های مردمی استفاده شده است، از جمله در جنبش جلیقه زردها در سال  ها در جنبش های مجازی برای هماهنگی اعتراض شبکه
 آغاز شد. ١٣٨٩های موسوم به بهار عربی که از سال  ، یا خیزش١٣٩٢میدان تقسیم استانبول در سال 
غیردموکراتیـک های اخیر، کاربردهای  فّنی دیگر، فّناوری اطالعاتی و توسعٔه کاربست هوش مصنوعی و تشخیص صدا و چهره در دهه-اّما مانند هر دستاورد علمی

: هـک کـردن تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد اند. از آن جمله مـی های خصوصی از آن بهره برده ها، و شرکت ای نیز داشته است که سیاستمداران، دولت گسترده
در درجـٔه اّول بـه های شخصی کاربران اینترنـت  های رقیب به قصد ایجاد اختالل یا حملٔه سایبری، ربودن داده ها، یا دولت ها، بانک های کامپیوتری شرکت سیستم

اذهان، تأثیرگذاری  داری تجُسسی یا پایشی)، انتشار اطالعات و خبرهای نادرست به قصد انحراف اصطالح سرمایه ها و خریداران اطالعات (به قصد فروش به بازاریاب
ی برگزیت، هر دو در سال پرس جمهوری آمریکا و همه بوک در انتخابات ریاست ها (نمونٔه همدستی کمبریج آنالیتیکا با فیس های اجتماعی از جمله در انتخابات بر تحّول
زدایـی و  هـای شـخـصـی. مـقـررات های امنیتی و مـحـدود کـردن آزادی های درون اجتماع با هدف )، شنود ارتباطات شخصی، و رصد کردن و پاییدن تحّول٢٠١۶

 هایی طالیی برای سرمایه در این عرصه به وجود آورده است. سازی (از جمله در نهادهای امنیتی و پلیس) فرصت خصوصی
هـای  نـگـی و دسـتـگـاهسپاری و انتقال تولید (مثًال در خودروسازی یا ساخت وسایـل خـا های نوین در تولید، برون کارگیری فّناوری زمان با پیشرفت فّناوری و به هم

م و دیگـر کشـورهـای تناالکتریکی و الکترونیکی و کفش و لباس) از کشورهای پیشرفته به کشورهای دارای نیروی کار ارزان، از جمله به چین و  هند و بنگالدش و وی
زون و َاپل و نـایـک و پیکری مثل آما های غول آسیایی و کشورهای اروپای شرقی و آمریکای التین، لشکری از نیروی کار اضافه نیز در اختیار سرمایه قرار داد. شرکت

هـمـٔه کـاالهـای ایـن  گذاری و توزیع کاال هستند و خود هیچ تولیدی ندارند. های سرمایه های تولیدی، بلکه اساسًا شرکت امثال آنها نیز هستند که در عمل نه شرکت
داری  به این طـریـق، سـرمـایـهشود.  هایی در کشورهای دارای نیروی کار ارزان تولید می ها و کارخانه ها، توسط کارگاه ها بر پایٔه طراحی و امتیاز تولید این شرکت شرکت

ارزش کالنـی را بـه جـیـب  ویژه کشورهای پیشرفته، اضافه توانسته است از راه تولید کاالها در کشورهای دارای نیروی کار ارزان، و فروش آنها در بازارهای جهانی و به
هـای مـوتـوری) یـا  پـیـک های مسافرکش و مسافربرهای اسَنپ و َتپسـی و های ناپایدار و بدون مزایا (از نوع موتوری کاری و شغل عالوه، این روند به پراکنده بزند. به
شّدت ضعیف کـرد، و  زنی زحمتکشان را به یی) در کشورهای مبدأ منجر شد که قدرت تشکل و چانه یی و غیردائم (از جمله در مشاغل حرفه های قراردادی و پروژه شغل

 در ضمن، عاملی برای پایین نگه داشتن مزدها شد.
ز آن برای بقای خـود و داری، در نبرد طبقاتی میان کار و سرمایه، ا علم و فّناوری نوین و پیشرفته نیز مانند هر دستاورد بشری دیگر شمشیری دولبه است که سرمایه

 کند. این ابزار باید در خدمت منافع عمومی بشر باشند، نه در خدمت پایمال کردن این منافع. های خود استفاده می پیشُبرد هدف
 
 داری جهانی های سرمایه . بحران٧
 

برالی، جهـانـی شـدن داری در دورٔه اجرای الگوهای نولی یی سرمایه های دوره دهد که بحران گذرد نشان می ویکم می ای که از قرن بیست تاریخ قرن بیستم و دو دهه
ی روبرو هستیم. سـرشـت دار  ای در جهان سرمایه سرمایه، و انقالب فّناوری اطالعاتی تناوب بیشتری یافته و اکنون به طور متوسط هر چهار تا هفت سال با بحران تازه

 داری، اکنون بیش از پیش آشکار شده است. ها در نظام سرمایه ناشدنی بودن این بحران ذاتی و حل
یا حبـاب » کام-حباب دات«، بحران ١٩٩٧ایم: بحران مالی بدهکاری کشورهای آسیایی و کاهش ارزش پول آنها در سال  در چند دهٔه اخیر شاهد چهار بحران بوده

 حـبـاب مسـکـن«به اوج خـود رسـیـد، بـحـران  ٢٠٠٠تی) بود و در مارس  های اینترنتی و فناوری اطالعات (آی اینترنت که ناشی از معامالت قماری بر سر شرکت
ر سر ها و در عین حال، معامالت قماری ب های مردم و عدم توانایی آنها در بازپرداخت وام های مسکن و افزایش بدهی روّیٔه وام بر اثر دادِن بی ٢٠٠٨-٢٠٠٧های  سال»

 شتاب گرفت. ١٩-گیری کووید که با همه ٢٠٢٠سالمت سال -اسناد وام، و باالخره بحران اقتصادی
در روندهای تولید های عظیمی که در علم و فن، و در نتیجه  داری معاصر نسبت به صد یا دویست سال پیش، و دگرگونی رغم بغرنجی بافت اقتصاد سرمایه امروزه، به

داری،  هـای سـرمـایـه نحـراو مبادله و توزیع کاال و سود، و گردش انواع سرمایٔه تولیدی و کاالیی و مالی به وجود آمده است، سازوکار اصلی و بنیادین پـدیـد آمـدن بـ
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داری  ان سرمایـههای اقتصادی جه اجتماعی دریافتند، تغییری نکرده است. بحران-طور که مارکس و انگلس در پی مطالعٔه عمیق و گستردٔه این نظام اقتصادی همان

 داری است. ناشی از تضادهای درونی و ذاتی سرمایه
ط نـیـروی کـار و ارزش تولید شده توس داری، هدف اصلی از تولید کاال و خدمات، نه ایجاد ارزش مصرف و برطرف کردن نیازها، بلکه تصاحب اضافه در نظام سرمایه

ارزش، فـروش کـاال و نـقـد کـردن  یعنی تولید کاال و اضافـه -های آن»  لحظه«ها یا  کردن آن است. در گردش و دورپیمایی سرمایه، اگر در هر یکی از مرحله» نقد«
بزار تولـیـد (از سـاخـتـمـان و آید. اگر سرمایه یا اعتبار الزم برای تهیٔه ا ای پیش آید، بحران پدید می وقفه -ارزش، و توزیع سود و برگشت سرمایٔه پولی به گردش اضافه
تروریسم، یا عوامل طبیـعـی و انداختن تولید در دسترس نباشد، اگر تولید کاال به هر دلیلی (مثًال اعتصاب گسترده، جنگ یا  آالت تا مواد خام و نیروی کار) و راه ماشین
نندگان یا نـبـود ک گیری بیماری) مختل شود، اگر کاالهای تولیدشده (چه کاالهای مصرفی، چه کاالهای موّلد) از جمله به دلیل فقر و کاهش قدرت خرید مصرف همه

کننده کامًال به جای خود باقی است)، یا اگر سرمایٔه مالی  خوانند، در حالی که نیاز مصرف می» تولید اضافه«اعتبار پولی به فروش نرسند (که معموًال این حالت را بحران 
های بـانـکـی یـا  رخ بهرهارزش است) را ببرد و سرمایٔه صنعتی سهم ناچیزتری (مثًال بر اثر باال بودن ن اش اضافه تری از سود تولید شده (که سرچشمه سهم بسیار بزرگ

 دهد. شود و بحران رخ می جذب شدن سرمایٔه مالی انباشت شده در معامالت قماری)، در هر حال، گردش سرمایه مختل می
ها و بورس سهام)، یکی از عـوامـل اصـلـی  (مثل مشتق» کاالهای مالی«گذشته، فرایند اضافه انباشت عظیم سرمایٔه مالی و جذب شدن آن در انواع  در چهار دههٔ 
و بدهکار بودن همه  های به یکدیگر اعتبارها و بانک-داری بوده است. به عّلت وابستگی زنجیروار نهادهای مالی های اقتصادی و بحران در جهان سرمایه ایجاد حباب

جهانـی «شاهد بودیم. به عّلت  ٢٠٠٨انجامد که نمونٔه بارز آن را در بحران  پولی می-ای از این زنجیر، به فروریختن کل زنجیر مالی به هم، هر گونه اختالل در هر حلقه
سـتـرش مانند و به سراسر جهان، از جمله کشورهای پیرامونی یا در حال تـوسـعـه، نـیـز گ هایی به کشورهای پیشرفته محدود نمی داری، چنین بحران سرمایه» شدن
هـای جـامـعـٔه  ه بـحـرانها را به بیرون از مرزها و اقتصادهای خودشان منتقل و آن را ب کنند تا بحران داری بزرگ جهان پیوسته تالش می های سرمایه یابند. دولت می

 بشری تبدیل کنند.
ا افـزایـش داده م ر بحران سرمایه داری به تشدید تضاد میان قطب های امپریالیستی دامن زده است و رقابت برای باز تقسیم بازارها در دهه دوم سده بیست و یـکـ
 د.است. این تضادها به شکل درگیری ها و تنش های خطرناک در نقاط مختلف جهان مانند قفقاز جنوبی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا بروز می کن

شتاب گرفت و  ١٩-گیری کووید پدیدار شد که با همه ٢٠١٩ای در اواخر سال  راست نکرده بود که طلیعٔه بحران تازه ٢٠٠٨داری هنوز کمر از زیر بحران  نظام سرمایه
منجر شد. ایـن  -در آمریکا رخ داد ١٩٣٠تر از آنچه در بحران بزرگ دهٔه  و در مواردی حّتی گسترده -ای در آمریکا و اروپا سابقه تر شد و به بیکاری بی تر و گسترده عمیق

های زحمتکش چقدر توخالی و صرفًا به قصـد تسـهـیـل  تر برای توده نظارت در فراهم آوردن زندگی بهتر و امن بی» آزاد«های اقتصاد  ویژه نشان داد که وعده بحران به
ضـعـیـف شـدن  های گسترده و داران و انباشت بیش از پیش سرمایه و افزایش سود آنها بوده است. بر اثر خصوصی سازی جریان ثروت از زحمتکشان به سوی سرمایه

ه طـور جـّدی های خدمات اجتماعی دولتی و همگانی در چهار دهٔه گذشته ب داری نولیبرال، بودجه قدرت صنفی و سیاسی زحمتکشان در پی اجرای الگوهای سرمایه
سپانیا، و نیز روسیه و هند و بار آمریکا و برزیل، و کشورهای اروپایی فرانسه، بریتانیا، روسیه، ایتالیا، ا کاهش یافت و این خدمات دچار آسیب جّدی شدند. واکنش فاجعه

 های گذشته بود. گواه بارز پیامدهای زیانبار کاربست الگوهای نولیبرالی در این کشورها در دهه ١٩-گیری کووید ایران، در مقابله با همه
، و نـیـز ٢٠٠٨نظارت، در بحران سال  بی» آزاد«نقش دولت در اقتصاد » کوچک کردن«های کالن و انحصاری برای  رغم خواسِت نولیبرالی سرمایه شگفت اینکه به
ها و  داری و بانک خدماتی عظیم سرمایه-های تولیدی های مرکزی بودند که به کمک شرکت داری و بانک های سرمایه ، این دولت٢٠٢٠اقتصادی -در بحران سالمتی

های بعد از طریق مالیات یا کاهش خـدمـات دولـتـی بـه دوش  اصطالح دولتی، در سال به» های نجات بسته«های خصوصی آمدند. روشن است که هزینٔه این  بیمه
حـفـظ نـظـام داری انحصاری کشورهای پیشرفته در آمریکا و اروپـا و آسـیـا، بـرای  های سرمایه شود. در چنین مواردی است که همٔه جناح زحمتکشان انداخته می

 کنند. ها و صنایع ورشکسته شده، برای نجات بخش خصوصی با یکدیگر همکاری می شرکت» مّلی کردن«داری و جلوگیری از فروپاشی آن، و پرهیز از  سرمایه
داری رخ  رونی سرمایههای دولتی، بلکه به دلیل سازوکارهای د های مالی یا دستکاری در حسابداری بودجه داری نه به دلیل اختالس وار سرمایه های نمونه این بحران

وکـارهـای  سـبها، طبقٔه کارگر و زحـمـتـکـشـان و ک های گوناگون مبارزٔه طبقاتی میان نیروی کار و سرمایه است. در بحران دهد که در ضمن بستری برای عرصه می
اغلب از درون تر  های بزرگ شوند. در عوض، شرکت وکارهای کوچک ورشکسته می یابد و کسب بینند. بیکاری و فقر افزایش می ترند که بیش از همه آسیب می کوچک
انحصـاری خـود را تـحـکـیـم گیرند و سلطٔه  تری را در اختیار خود می های بزرگ تر، سرمایه آیند و با از میدان به در کردن رقیبان ضعیف ها قدرتمندتر بیرون می بحران
 کنند. می

 
 رفت از بحران داری برای برون . تالش سرمایه٨

سال پیش آن را توضیح دادنـد، امـروزه شـّدت یـافـتـه اسـت.  ١۵٠داری که مارکس و انگلس در حدود  اجتماعی سرمایه-بندی اقتصادی تضادهای درونِی صورت
رزش تـولـیـد ا اش در اضافه ای که سرچشمه داری، تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه است؛ سرمایه ترین تضاد نظام اقتصادی سرمایه عمده

به سرشت تضـادآمـیـز آن، رفت از بحران و ادامٔه حیاتش است، ولی بنا  ای برای برون های تازه داری همواره در پی یافتن راه شده توسط نیروی کار است. اگرچه سرمایه
 آورد. تری را پدید می بسا بحران بزرگ شود و چه کند دیر یا زود به ضد خود تبدیل می هایی که پیدا می راه

ای برای رشد واقعی همگـانـی و اشـتـغـال پـایـدار، بـه  جای ارائٔه برنامه تر شده است، و به داری جهانی مشکل برای سرمایه» تعادل«های اخیر، بازگشت به  در دهه
یـاسـی تر از پیش کرده است. به همین دلـیـل، وجـهـٔه روبـنـای سـ های ریاضت اقتصادی برای زحمتکشان متوسل شده است که وضع را وخیم نظامیگری یا برنامه

 ار شده است.اعتب داری و اطمینان به آن، نزد بخش عظیمی از افکار عمومی بی گذاران ارشد آن، و بخش مالی کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری، سیاست سرمایه
وجـود، و بـا در توجه است. دولت چین توانست با استفاده از منابع عظیم مالی و انسانی م های اخیر قابل در این میان، واکنش جمهوری خلق چین نسبت به بحران

هـا،  گـاههای پرسـرعـت، فـرود  آهن ها، راه های مسکونی، شهرک گذاری عظیم زیرساختی در داخل کشور، از جمله ساختن ساختمان های سرمایه پیش گرفتن سیاست
خاطر تقاضای گستردٔه چین در ایـن دوره بـه مـواد  را پشت سر بگذارد. حّتی به ٢٠٠٨های عمده بحران اقتصادی  ها در مقیاسی عظیم، بدون آسیب بندرها، و بزرگراه

 اّولیه، چین توانست به شماری از کشورهای صادر کنندٔه مواد خام و کاالها نیز در برون رفتن از بحران کمک کند.
های  درصد) در چین، و نیز در کشورهای دیگری مثل ویتنام و برخی از کشورهای آمریکای التین مثل بولیوی، در سال۶ادامٔه نرخ رشد اقتصادی مثبت (با میانگین 

دیـده شـد  ١٩-روشنی در برخورد با بحران کووید ومرج ذاتی اقتصاد بازار نشان داد. همین روند به ریزی شده را در برابر هرج ، امتیاز اقتصاد برنامه٢٠٠٨پس از بحران 
گیـری از  در هند، با بهره های محلی مثل دولت کمونیست در ایالت کراال که در آن کشورهایی مثل چین و ویتنام و کوبا، حّتی سنگاپور و تایوان و کرٔه جنوبی، نیز دولت

در حـالـی اسـت کـه گیری ناشناختٔه جدید به دست آوردند. ایـن  های چشمگیری در مقابله با همه ریزی مرکزی و اولویت دادن به زندگی و جان مردم، موفقیت برنامه
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پیشگیرانه و درمانی، تهیه و توزیع های  ها با یکدیگر و مناقشه با دولت فدرال بر سر اقدام ویژه در آمریکا، به رقابت شهرها و ایالت داری به ومرج اقتصاد بازار سرمایه هرج

 جمعی با بیماری و نـبـوِد های اقتصادی انجامید که در کنار تعلل در مبارزهٔ  نشینی و تعلیق فعالیت برنامگی و حّتی تقابل در اعمال خانه وسایل پزشکی و حفاظتی، و بی
هزار نفر منجر شد. در آمریکا، کشوری که کمتـر ٢۴۵و مرگ بیشتر از  ١٩-میلیون آمریکایی به بیماری کووید١٠نظام درمانی همگانی در آن کشور، به ابتالی بیشتر از

 درصد آمار جهانی بود.٢۵و مرگ ناشی از آن در حدود  ١٩-درصد جمعیت کل جهان را دارد، میزان ابتال به کووید۵از 
گیری آن نیز مستلزم همکاری جهانی در مهار آن، و در  گیر شد، مشکلی جهانی است و به همین دلیل، مقابله با همه همه ٢٠٢٠ویروس کورونای جدید که در سال 

در آمریکا، که حّتی کار به راهزنی و مصادرٔه وسـایـل حـفـاظـت شـخـصـی  ١٩-گیری کووید تهیٔه واکسن و داروی مؤثر برای آن است. در مقابل نحؤه واکنش به همه
کشـورهـای  های پزشکی و گسیل کادرهای پـزشـکـی بـه های کوبا و چین و ویتنام در ارسال کمک سفارش شده توسط آلمان و کانادا کشیده شد، رفتار انسانی دولت

است که ارزش  در یک مورد، خودپرستی و سودجویی سرمایه حاکم است و در طرف دیگر، همیاری و همکاری بشردوستانه دیگر، نشان از بینشی کامًال متفاوت داشت:
 شود. انسانی محسوب می

مجدد خود بیابد و به حیات خـودش » تعادل«ای برای به دست آوردن  های تازه داری که شیوه اند برای سرمایه داری در عین حال فرصتی یی سرمایه های دوره بحران
 -می سوسیالیسـتـیداری و برقراری نظمی نوین، نظ تا حد بر هم زدن نظم سرمایه -های خود را اند برای زحمتکشان تا خواست ها فرصتی ادامه دهد. همچنین، بحران

از هر بحران بستـگـی  بتواند از این فرصت به سود خود استفاده کند، به توازن نیروهای طبقاتی در هر لحظٔه مشخص -سرمایه یا کار -به پیش ببرند. اینکه کدام طرف
 دارد. 
پذیر، شاهـد  آسیبومیر گسترده در میان زحمتکشان و قشرهای  تردید دنیای پس از کرونا نیز ُمهر و نشان این بحران سالمت را بر خود خواهد داشت. سوای مرگ بی

، و انـواع وکارهای کوچک و حّتی مـتـوسـط تر شدن شرایط کار زحمتکشان، ورشکستگی کسب خانمانی، وخیم های جمعی و از بین رفتن امنیت شغلی، بی روند اخراج
هایشان خواهند داشت. اّمـا از سـوی دیـگـر،  بودیم که همگی اثر ماندگاری در زندگی زحمتکشان و خانواده ١٩-گیری کووید های روحی و روانی ناشی از همه بیماری

های دیگر، در این  رانبوک بودیم که در مّدت چند ماه، میلیادرها دالر به ثروتشان افزوده شد. مثال بح هایی مثل آمازون یا فیس یی شرکت شاهد کسب سودهای افسانه
، قدرتمندتر از گذشته به سودَورزی خود ادامه دهند. ایـن ١٩-تر شدند تا در فردای غلبه بر کووید تر را بلعیدند و بزرگ های کوچک تر شرکت های بزرگ بحران نیز شرکت

هایی چشمگیر با زندگی عادی قبـل  تردید تفاوت پس از بحران کرونا بی» زندگی عادی«داری پیشرفته نیز دیده شد.  های خصوصی دنیای سرمایه روند حّتی در دانشگاه
واهـد داشـت. ن خـاز کرونا خواهد داشت. اینکه این تغییر تا چه حد به سود یا زیان زحمتکشان باشد، بستگی به قدرت و برآمد مبارزٔه طبقـاتـی زحـمـتـکـشـان جـهـا

 کند که از این بحران نیز به سود بقای خود و برای سودَورزی استفاده کند. داری جهانی تالش می سرمایه
سـتـی، بـه کـار خصوص در مرحلٔه امـپـریـالـیـ داری، به هایی است که سرمایه افروزی به منظور بیرون رفتن از بحران، یکی از شیوه در این میان، نظامیگری و جنگ

ای  داری برای نجات خود به هر وسیـلـه داری برای حل تضادهای دورنی خود است. سرمایه سرمایه » حل راه«های بارز این  های جهانی اّول و دّوم نمونه گیرد. جنگ می
هـان، صـلـح های شماری از کشورهای ج یی در زرادخانه هاست، که با وجود تسلیحات هسته افروزی یکی از این وسیله ممکن است متوسل شود، و نظامیگری و جنگ

 کند. جهان و حیات جامعٔه بشری را تهدید می
 
 داری بحران سرمایه» حل راه«افروزی به مثابه  . نظامیگری و جنگ٩

هـای   قـدرتهای بزرگ، تحمیل زورگویانٔه سیاسِت  داری به منظور حفظ و تحکیم سرکردگی نظامی قدرت های مرحلٔه امپریالیستی سرمایه رشد نظامیگری از خصلت
افروزی به مثابه یکـی  ، و جنگ» نافرمان«بزرگ امپریالیستی به کشورهای دیگر، فروش انواع تسلیحات و خدمات نظامی و کسب سودهای کالن، تجاوز به کشورهای 

توان دید. پس از روی کار آمدن رونالد ریگان در آمریـکـا و  میالدی می ١٩٧٠داری است. این روند را در پی بحران اقتصادی دهٔه  های سرمایه های حل بحران از شیوه
های کروز مـجـهـز بـه نسـل نـویـنـی از  به جریان افتاد: استقرار موشک» ناتو«های وسیع گسترش و تقویت پیمان آتالنتیک شمالی  مارگارت تاچر در بریتانیا، برنامه

» دنـیـای آزاد«به بهانٔه دفـاع از » جنگ ستارگان«های نظامی آمریکا در جهان همراه با طرح جنگ فضایی به نام  یی در اروپا، و گسترش پایگاه های هسته کالهک
(یـعـنـی اردوگـاه » امپراتوری شـیـطـان«میالدی با شعار مبارزه با  ١٩٨٠جویی امپریالیسم در دهٔه  مرحلٔه خصومت .» خطر کمونیسم«داری) و مقابله با  (یعنی سرمایه

 در زمان جورج بوش پسر ادامه یافت.» جنگ بر ضد ترور«و » محور شرارت«سوسیالیستی آن زمان) توسط دولت ریگان در آمریکا آغاز شد که بعدًا در شکل مبارزه با 
و افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چـیـن، سـیـاسـت خـارجـی  ٢٠٠٨اش در آمریکا در شرایط معّین پس از بحران اقتصادی  جمهوری باراک اوباما در دورٔه ریاست

مطرح کرد و به پیش برد. اوباما حّتـی در زمـانـی کـه » مهار چین«های نظامی در منطقٔه آسیای شرقی و  ها و ائتالف را برای گسترش پایگاه» چرخش به سوی آسیا«
های آمریکا داده بـود، بـه  هایی که برای پایان دادن به همٔه جنگ رغم وعده جنگ در بعضی موارد صحبت کرد. اوباما به» توجیه اخالقی«گرفت، از  جایزٔه نوبل را می

هـمـراه بـا مـتـحـدان فـرانسـوی و  ٢٠١١جنگ در افغانستان و عراق  ادامه داد، پهپادهای نظامی را برای کشتار در پاکستان و سومالی به کار گرفت، در مـارس 
یمن و سـوریـه را  های هوایی در اجتماعی لیبی منجر شد، و بمباران-اقتصادی-اش لیبی را بمباران کرد که به کشته شدن معمر قذافی و فروپاشی سیاسی بریتانیایی

 توسعه داد.
امی چیـن بـارزتـر های آمریکا ادامه یافت، تهدید تجاری و نظ جمهور، همٔه جنگ های مجدد این رئیس رغم وعده جمهوری دونالد ترامپ نیز، به در چهار سال ریاست

اسـتـفـاده از  های اخیر، این روند نـظـامـیـگـری بـا های نیابتی افزایش یافت. در دهه ویژه به کشورهای حاشیٔه خلیج فارس و تداوم جنگ شد، و فروش تسلیحات به
 ویژه آمریکا را افزایش داده است و آن را در موقعیت تهاجمی برتری قرار داده است. های نوین، قدرت نظامی امپریالیسم و به فناوری
ی افروزی، که بارش بـه دوش زحـمـتـکـشـان اسـت ولـی سـودهـا های نجومی نظامیگری و جنگ ویژٔه آمریکا، برای توجیه هزینه های امپریالیستی، و به قدرت
صـحـبـت » نـافـرمـان«به کشورهـای » بردن دموکراسی«و » دخالت بشردوستانه«رود، همچنان از  آورش به جیب صنایع تسلیحاتی و پیمانکاران خصوصی می سرسام
سـرمـایـه بـا هـدِف  شدن حرکت گرایی و تجاوزگری، و در کنار آن تحمیل الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب جهانی کنند. رفتار امپریالیستی در قالب نظامی می

ار هرچه بیشتر نیروی کـار و داری به منظور برآوردن نیاز سرمایٔه جهانی به استثم های مالی قدرتمند، بخشی از روند تحّول گریزناپذیر نظام سرمایه تأمین سلطٔه سرمایه
 ارزش) است. کسب هرچه بیشتر سود (اضافه

مپریـالـیـسـتـی، نظامی ا-های پایدار در کشورهای جهان داشته است. در این میان، مجتمع صنعتی این روند تأثیری بسیار منفی بر جریان تحقق دموکراسی و آزادی
ن زدن بـه های نظامی در کشورهایی مثل عراق و سوریه و لیبی و افـغـانسـتـان، دامـ شامل پیمانکارهای خصوصی وابسته به آنها، نقش مهمی داشته است. مداخله

آور تسلیحات از جمله  ولی سودآور در عراق و افغانستان، فروش سرسام» پایان بی«های  های نیابتی مانند آنچه در یمن و سوریه جاری است، ادامه دادن به جنگ جنگ
خودسرانه در کشورهایی که روی خوش به امپریالیسـم نشـان » تغییر رژیم«های خلیج فارس، تالش برای دست زدن به کودتاهای سیاسی و نظامی و  نشین به سلطان
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فزایـنـده و غـارت ثـروت دهند، مثل آنچه در ونزوئال و برزیل و آرژانتین و بولیوی روی داد، همگی ناشی از سرشت تجاوزگرانه و آزمندانٔه سرمایه در پی سودهای  نمی
 های جهان است. مّلت

داری همچنان به مسابقٔه تسلیـحـاتـی و فـروش  های سوسیالیستی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، سرمایه پس از فروریزی دولت» جنگ سرد«با وجود سر آمدن 
کند، از جمهوری خلق چین و فـدراسـیـون روسـیـه  ای را مطرح می های تازه» دشمن«زند، و برای توجیه این نظامیگری،  دامن می» بازار مرگ«تسلیحات و گستردن 

 گرفته تا جمهوری اسالمی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره.
دمات جانبـی، از های نظامی و خ افزاری کالسیک و نوین، و پیمانکاران خصوصی پیوسته به آنها در عرصه پیکر تولیدکنندٔه انواع تسلیحات و جنگ انحصارهای غول
کـم حـفـظ  رش یـا دسـترونق قرن بیستم و تا امروز، گست-های رکود اند. در دوره داری های اقتصادی بسیار سودآور در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه ارکان عمدٔه فعالیت

رغـم تـلـفـات  رانی، بـههای بحرانی بوده است. جنگ و وی های نظامی، از ابزار معمول برای گذراندن دوره ها و درگیری های نظامی، همراه با ایجاد یا حفظ تنش بودجه
و سودآور است، چه در جریان خود جنگ و چه بـعـد از آن و در » مفید«خدماتی امپریالیستی -نظامی-آورد، برای مجتمع صنعتی هایی که به بار می جانی و خسارت

هـای  یرانـگـری و جـنـگافروزان باشد، اینان به و اصطالح سازندگی و غارت ثروت کشورها. در نبود جنبش صلح قدرتمندی که بتواند مانع مؤثری در برابر جنگ به دورهٔ 
 پایان خود ادامه خواهند داد. بی

رقـدرِت زمان با افزایش قدرت اقتصادی جمهوری خلق چین که اکنون دّومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیاست، آمریکا که خود را در معرض سقـوط از مـقـام ابـ هم
ظامی برتـر جـهـان بیند، بیش از پیش هدفش را شتاب بخشیدن به روند حفظ و تقویت موقعیت خود به مثابه ابرقدرِت ن اقتصادی برتر جهان و عقب افتادن از چین می

درن جهانهای تسلیحاتی م سازی و سازندگان و فروشندگان سیستم گیری، به برطرف کردن عطش همیشگِی سودَورزی انحصارهای اسلحه قرار داده است. این سمت
هـای  گذاری آمریکا در پـروژه و پیمانکاران خصوصی وابسته به آنها کمک خواهد کرد. ترامپ در زمینٔه سرمایه -ترین آنها در آمریکا و اروپای غربی قرار دارند که عمده -

بـدون  -باط با چیـنآمیز او در ارت های تحریک گیری های خاورمیانه چراغ سبز نشان داد. برخی از موضع نظامی کردن فضا و گسترش ناتو برای ایفای نقش در درگیری
 کننده است. طلبان بوده است که بسیار نگران گرایان و جنگ نیز چراغ سبزی به نظامی -شک با هدف مهار توسعٔه اقتصادی چین

نخـسـت «انداز بود، زیر پوشش شعار  ، و در حالی که بحران اقتصادی دیگری در چشم٢٠١٧اش در ژانویٔه  جمهوری دونالد ترامپ از همان ابتدای شروع دورٔه ریاست
الـمـلـلـی  یـنهـای بـ هایی برخاست که نتیجٔه آنها بـاال گـرفـتـن تـنـش و به بهانٔه باز گرداندن صنایع تولیدی به آمریکا و ایجاد اشتغال، به حمایت از سیاست» آمریکا
نبال شرکت در جنگ در جمهوری که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که آمریکا به د گرایی در جهان و شتاب گرفتن مسابقٔه تسلیحاتی بوده است. رئیس ونظامی

تهدیـد » نابود کردن«و  توجهی از کشورهای جهان از جمهوری دموکراتیک خلق کره گرفته تا ایران و ونزوئال را به تجاوز نظامی خارج از مرزهای خود نیست، تعداد قابل
 کرد.

ط کشورهـای ها، افزایش خرید تسلیحات توسط کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، و امارات متحد عربی، رشد تولید و صدور اسلحه توس نتیجٔه این سیاست
کشوری  که باالترین ارقام بـودجـٔه  ١٠های مرزی بود. در فهرست  ها و تنش یی مثل اسرائیل، و باال گرفتن درگیری های بزرگ منطقه داری بزرگ جهان و قدرت سرمایه

ه نباید ناگفتـه گـذاشـت کـه لبتنظامی را دارند، پس از آمریکا و چین که در مقام اّول و دّوم هستند، عربستان سعودی در رتبٔه سّوم و روسیه در ردیف ششم قرار دارد. ا
کشور بعدی در این فهرست (چین و عربستان سعودی و هند و روسـیـه  ٧بودجٔه نظامی آمریکا نزدیک به سه برابر بودجٔه نظامی چین و بیشتر از مجموع بودجٔه نظامی 

 و آلمان و بریتانیا و فرانسه) است. 
درصد نسـبـت ۴به میزان  ٢٠١٩المللی مطالعات استراتژیک، کل هزینٔه نظامی جهان در سال  منتشر شده توسط انستیتوی بین» ترازنامٔه نظامی«طبق آمار گزارش 

میلیارد دالر (بـدون در ۶٨۴درصد این رقم، یعنی ۴٠تریلیون دالر رسید که در ده سال پیش از آن سابقه نداشت. نزدیک به ١٫٧٣به سال قبل افزایش یافت و به حدود 
آمریکـا (مـعـادل  های دیگر بودجه و در بودجٔه وزارت انرژی پنهان شده است)، بودجٔه نظامی یی که در رقم های جاری و تسلیحات هسته های جنگ نظر گرفتن هزینه

پدیا) بودجٔه نظامی آمریکا در این سال نـزدیـک بـه  درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته بود. (ارقام از ویکی۶٫۶درصد تولید ناخالص این کشور) بود که ٣٫۴
برابر چهار کشور بعدی بوده است. هزینٔه نظامی ناتو در همین  ١٢تا  ١١برابر بودجٔه عربستان سعودی، و بین ٩میلیارد دالر)، نزدیک به ١٨١برابر بودجٔه نظامی چین (۴

را بـه  ٢٠٢٠موفق شد بودجٔه اختصاص یافته به امور نظامی آمریـکـا در سـال  ٢٠١٩میلیارد دالر بود. (نقل از سایت اینترنتی ناتو) دونالد ترامپ در سال ٣٠٢سال، 
های تسلیحاتـی آمـریـکـا  ) برخی از تحلیلگران نظامی معتقدند که بیشترین بخش بودجه٢٠١٩دسامبر  ١۶میلیارد دالر افزایش دهد. (نقل از سایت دیفنس نیوز، ٧٣٨

 هایی در آسیا، اقیانوسیه، و خاورمیانه است. متوجه هدف
ایـش یـافـتـه را نـیـز بـه افـز های عظیم برای ایجاد ماشین جنگی مهیب کشورهای امپریالیستی، کشورهای دیگر و از جمله کشورهای کمتر توسـعـه صرف بودجه

گـفـتـه، کشـورهـای  پـیـش » ترازنامٔه نظـامـی«رود. بر اساس گزارش  شان واداشته است که سودش به جیب فروشندگان امپریالیستی تسلیحات می های نظامی بودجه
اند. برای مثال، هزینـٔه نـظـامـی سـرانـٔه  داشته ٢٠١٩دفاعی به نسبت تولید ناخالص و میزان جمعیت را در سال -خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشترین هزینٔه نظامی

میلیارد دالری عـربسـتـان از ١١٠دالر بود. قرارداد خرید تسلیحاتی  ٨٣٧دالر بود در حالی که همین رقم در بریتانیا  ٢۵٠٠و  ٢٣٠٠عربستان سعودی و عمان به ترتیب 
 های مّلی در راه مخارج نظامی است. ای از این اتالف ثروت میلیارد دالر، نمونه ٣۵٠و توافق خرید تسلیحات بیشتر در ده سال بعدی به ارزش  ٢٠١٧آمریکا در سال 

 » ناتو«. سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ١٠
شکل گرفت. گردانـنـدگـان  ١٩۴٩/١٣٢٨(ناتو) است که در سال » پیمان آتالنتیک شمالی«امنیتی موسوم به -افروز، سازمان نظامی یکی از نهادهای جهانی جنگ

مـیـان » پـیـمـان ورشـو«در زمان جنگ سرد ایجاد شد، در صورتی که » طلبی شوروی و اقمارش توسعه«اصطالح  اند که ناتو برای مقابله با به این ائتالف نظامی مدعی
های تجاوزگرانٔه کشورهای عضو نـاتـو و  به منظور مقابله با طرح ١٩۵۵/١٣٣۴ماه مه  ١۴یعنی در  کشورهای سوسیالیستی سابق بیشتر از شش سال بعد از ایجاد ناتو،

های سوسیالیستی در  در روند فروریزی دولت ١٩٩١/١٣٧٠رفت که با انحالل پیمان ورشو در اوایل تابستان  زمانی ایجاد شد که آلمان غربی به ناتو پیوست. انتظار می
 .طلبان جهان به موجودیت ناتو است اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی، ناتو نیز برچیده شود که نشد. همین موضوع یکی از موارد اعتراض صلح

های امپریالیستی برای حفظ و تـحـکـیـم سـلـطـٔه  منحل شد، نشانٔه بارز تالش قدرت» ورشو«پس از انحالل پیمان » ناتو«ادامٔه فعالیت ائتالف نظامی امپریالیستی 
های جانبدارانٔه شورای امنیت سازمان ملل مـتـحـد یـا  میالدی، نیروهای نظامی ناتو به اتکای برخی از قطعنامه ١٩٩٠های آغازین دهٔه  سرمایٔه جهانی است. از سال

)، ٢٠١١، تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای جهان در آفـریـقـای شـمـالـی (لـیـبـی، » دفاع از حقوق بشر و دموکراسی«، و به بهانٔه » جامعٔه جهانی«صرفًا با نظر 
انـد و در  ) را با خشونت نقض کـرده٢٠٠١)، و دیگر نقاط جهان (از جمله افغانستان، ١٩٩٢)، اروپا (یوگسالوی، از ٢٠٠٣خاورمیانه (از جمله عراق، به هدایت آمریکا، 

هـای  جهان پس از حملـهاند (از جمله در سومالی برای مقابله با دزدان دریایی). سران ناتو مدعی شدند که شرایط  عملیات دریایی در ورای حوزٔه عمل خود شرکت کرده
 داند که التزامی به تأیید سازمان مـلـل مـتـحـد نـدارد. تغییر کرده است و روند کار ناتو نیز باید تغییر کند. ناتو خود را سازمانی مستقل می ٢٠٠١سپتامبر  ١١تروریستی 
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منظور حفظ و تحـکـیـم  های نظامی جدید به های بالقؤه کشورهای عضو، راه را برای تجاوزها و ماجراجویی ها، حیطٔه عمل، و دشمن منشور جدید ناتو با بازتعریف هدف

را اعالم کردند کـه ایـن های امپریالیستی، و پیش از همه امپریالیسم آمریکا، گشود. آمریکا و متحدانش در ناتو آشکا طلبانٔه قدرت های توسعه سلطٔه سرمایه و سیاست
هان و در ورای منطقٔه ای از جهان که الزم ببینند، وارد عمل خواهد شد. گسترش میدان عمل این نهاد نظامی تجاوزگر در سراسر ج ائتالف نظامی در آینده در هر نقطه

ظ صلح و دمـوکـراسـی، های آن در پوشش دروغین مشارکت برای حف آتالنتیک شمالی (یعنی اروپا و آمریکا و کانادا در دو سوی اقیانوس اطلس)، و روند فزایندٔه اقدام
 داری در سراسر جهان ندارد. هدفی جز دفاع از حریم سرمایه و تأمین و حفظ منافع و سلطٔه سرمایه

مالی عظیمی بـه  های هایی مثل الکهید مارتین و جنرال داینامیکز کمک اند و شرکت ترین سازندگان و فروشندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی اعضای ناتو از بزرگ
ایش بودجٔه نظامی این جمهوری دونالد ترامپ به کشورهای عضو ناتو برای افز کنند. فشار آمریکا در دورٔه ریاست های آن در کشورهای گوناگون می این سازمان و شعبه

ایـن محیطی در خود این کشورها شده است. بـه زحـمـتـکـشـان  های خدمات اجتماعی همگانی و زیست کشورها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث کاهش بودجه
پس بگیرند. روشن است کـه های نظامی، از آنها  اند، به بهای افزایش بودجه ها تالش و پیکار به دست آورده آورند تا دستاوردهایی را که آنها طی سال کشورها فشار می

ای تنگاتنـگ  د، رابطهکن محیطی که میلیاردها انسان را به فقر کشانده است و جهان ما را تهدید می عدالتی اجتماعی، نژادی، اقتصادی، و زیست میان نظامیگری و بی
دوستان جهان است.  لحیی خطرناکی است که حاضر به دست برداشتن از آنها نیست و این نیز یکی از موارد اعتراض ص وجود دارد. همچنین، ناتو دارای زّرادخانٔه هسته

 یی است. المللی و دنیایی بدون سالح هسته یی بین سالح هسته ناتو عامل اصلی در مسابقٔه تسلیحاتی در جهان امروز و مانع اصلی در خلع
نـیـز » متحـد«عضو اصلی، تعداد زیادی  ٣٠ناتو حیطٔه فعالیت و دخالت خود را به فراسوی آتالنتیک (اقیانوس اطلس) شمالی گسترش داده است و اکنون عالوه بر 

به این گروه پذیرفته شد، تنها متحد ناتو در آمریکای التین است. ناتو، آن طور که ریگان به گورباچف قول داده بود که حّتی یـک ایـنـچ  ٢٠١٧دارد. کلمبیا که در سال 
ند، و همچنـان اش در مرزهای روسیه مستقر  تر نشود، اکنون حیطٔه عمل خود در اروپای شرقی را گسترش داده و نیروهای نظامی هم به مرزهای شوروی سابق نزدیک

های  آن برای حمله» سپر دفاعی موشکی«داری و  یی این ائتالف نظامی سرمایه های هسته دهد. عالوه بر این، سالح به گسترش نیروهایش در اروپای شرقی ادامه می
 دستانه، عاملی کلیدی در پیشُبرد جنگ سرد نوینی در جهان بوده است. پیش

د و بـا انـواع کـنـنـ هایی شده است که برای نجات جان خود خانه و کاشانه را تـرک مـی ها نفر و سیل پناهنده خانمانی میلیون های ناتو برانگیخته موجب بی جنگ
بـقـٔه تسـلـیـحـاتـی و دوستان و نیروهای مترقی جهان خواهان برچیدن ائتالف نظامی تجاوزکار ناتو و پایان دادن به مسا شوند. صلح های جانی و مالی روبرو می آسیب

 های امپریالیستی و بازوهای نظامی آنها زیر هر پوششی در امور کشورهای دیگرند. دخالت قدرت
 
 فرییی نولیبرالی نوفاشیستی گیری عوام . قدرت١١
 

اسـیـونـالـیـسـم) و گرایی (نـ گرا (پوپولیست) و نوفاشیست در قالب ملی گیری نیروهای عوام های اخیر در جهان دیده شد، ظهور و قدرت یکی از روندهایی که در سال
های بـزرگ، اعـمـال  های شرکت افراطی، کاهش مالیات داری نولیبرالی و راست اجتماعی سرمایه-اقتصادی-، ولی با محتوای سیاسی» ضِد دستگاه حاکم«تبلیغاِت 

 ی است.ستیزی، و تبعیض نژاد ستیزی، زن زیست، خارجی ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات اجتماعی دولتی، پایمال کردن حقوق زحمتکشان، ادامٔه تخریب محیط
بـوریـس جـانسـون در  هایی مانند دونالد ترامپ در آمریکا، ژاییر بولسونارو در برزیل، ویکتور اوربان در مجارستان، نورندرا مودی در هند، به قدرت رسیدن شخصیت

هایی از این روند در جهان  مونههایی مثل مارین لوپن (فرانسه)، ماتیو سالوینی (ایتالیا)، و نایجل فاراژ (بریتانیا) به عرصٔه سیاست و حکومت، ن بریتانیا، و ورود شخصیت
حـاکـم، و مـدافـع » فـاسـد«سازی و مخالف سرسخت دستگاه  گرا و مخالف جهانی های سیاسی پشتیبان آنها، در ظاهر خود را مّلی ها و جریان است. اغلب این چهره

ایـن ادعـای آنـهـا کنند، ولی در عمل ثابت شده است که  های زحمتکشان، طرفدار ارتقای تولید داخلی و مقابله با تجارت جهانی، و ایجاد اشتغال معرفی می خواست
 کشان نبوده است.داری نولیبرالی بر ضد زحمت ترین نوع سرمایه ترین و عریان فریبی برای کسب قدرت یا راه یافتن به محافل قدرت، و ادامٔه خشن چیزی جز عوام

کشورهـا و افـت های ریاضتی اعمال شده در این  ها بود، نارضایتی عمیق از وضع موجود و سیاست ها و جریان یکی از عواملی که باعِث توجه مردم به این شخصیت
اطی ارتجاعی علـیـه جانبٔه نیروهای راست افر  درپی و همه های پی سطح زندگی زحمتکشان در چند دهٔه اخیر بوده است. در شرایط ضعف نیروهای چپ، یا بر اثر توطئه

گرا با تـبـلـیـغـات  عوام ای در این نبرد به دست آوردند و نیروهای های چپ نتوانستند موقعیت شایسته ها و شخصیت ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکایی، حزب آنها به
مثل برزیل و آرژانتین و اکوادور و  حق مردم، توانستند آرای مردم را از آِن خود کنند. در برخی از کشورها، گیری از نارضایتی به پایه و بهره های بی فریبکارانه و دادن وعده
 از قدرت برکنار کردند. -و ارعاب نظامی» حقوقی«از جمله کودتای  -گرا توانستند نیروهای متمایل به چپ را با انواع ترفندها بولیوی، نیروهای راست

اق، چـیـن، فریب نوفاشیست، مثل سیاست خارجی دولت ترامپ در مقابله با کشورهایی مانند بالروس، هاییتی، عر  های عوام آفرین دولت های خارجی تنش سیاست
از دولـت نـژادپـرسـت و  های متفاوت، و در حمایت سوریه، پاکستان، ایران، سومالی، سودان جنوبی، ونزوئال، کوبا، روسیه، و نیکاراگوئه یا خلق فلسطین، ولو به عّلت

ود آورده است. آنچه تـا ای را در جهان به وج کننده آفرین نارندرا مودی در مسئلٔه کشمیر و در مقابل پاکستان، وضعیت نگران های تنش گرای اسرائیل، یا سیاست راست
در نظر نـدارنـد  عدالتی و بهبود وضعیت زحمتکشان را های اقتصادی داخلی برای کاهش بی فقط اجرای برنامه فریبان نه کنون روشن شده است این است که این عوام

عـدالـتـی  نسبت به بـیپوستان، و ابراز نارضایتی  پوستان و به طور کلی رنگین (چنانچه در جریان خیزش بزرگ مردم آمریکا در اعتراض به تبعیض نژادی نسبت به سیاه
های بزرگ و نیروهـای  یهداری نولیبرال با ظاهری متفاوت، و متوجه تأمین منافع تقویت موقعیت سرما های آنها ادامٔه سرمایه گسترده در آمریکا دیده شد) بلکه سیاست

امـان  وتـاز بـی در شرایط سلطٔه جهانی و تـاخـت«طلب، نژادپرست، و ارتجاعی است. به بیان رفیق سیتارام ِیجوری، دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست):  جنگ
ست. پشتیبانی سـیـاسـی از های مردم، در خدمت تأمین منافع این سرمایٔه مالی ا المللی، ناسیونالیسم بورژوایی به بهای تحمیل فالکت بیشتر بر توده سرمایٔه مالی بین

 » کند. آمیزی تهدید می رژیم اقتصادی نولیبرالی زیر نام ناسوسیالیسم، کشورها...را به طور مخاطره
کـراسـی، عـدالـت المللی، صلح، دمو  آمیز بین های اخیر تهدیدی جّدی برای همکاری و همیاری مسالمت فریبی نولیبرالی نوفاشیستی در سال جانبٔه عوام یورش همه

 زیست بوده است. اجتماعی، و تالش بشر برای حفظ محیط
 
 گرایی حکومتی . اسالم١٢

 
گـرای  اسـالمهـای  قرن است که در کشورهای خاورمیانه، و همچنین در پاکستان، افغانستان، و ترکیه تا کشورهای شمال آفریقا، طـیـفـی از جـریـان بیشتر از نیم

یـا اسـالم حـکـومـتـی » اسالم سیـاسـی«بینِی بیشتر این نیروها که اغلب آنها را طیف  های سیاسی این کشورها نقش بازی کنند. جهان اند در تحّول گوناگون توانسته
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عـه در تـرکـیـه، المسلمین در مصر، حزب عـدالـت و تـوسـ هایی مثل اخوان خوانند، در ظاهر بر پایٔه بازسازی جامعه مطابق با اصول و شریعت اسالم است. جریان می

د اسالمی در فلسطین، الله لبنان، حماس و جها های َسَلفی مثل القاعده و داعش، بوکو حرام در سومالی، حزب مجاهدین اسالمی و طالبان در افغانستان، انواع جریان
 اند. هایی از این طیف و اسالم فقاهتی در ایران نمونه

های آنها، مانند  همواره به نمادهای مذهبی و معنوی آراسته و مجهز است، ولی در عمل، سیاست» اسالم سیاسی«اگرچه در ظاهر امر گفتمان نخبگان و رهبرهای 
مـعـّیـنـی  ها و قشرهای اجتماعـی سیاسِی طبقه-اجتماعی دیگری، چه مذهبی و چه سکوالر (غیرمذهبی)، در مجموع بر شالودٔه منافع اقتصادی-هر نیروی سیاسی

هـای  ، در هر دو عرصٔه داخلی و خارجی، باید بـه جـنـبـه» اسالم سیاسی«های نیروهای  ها و رفتار های تعیین کنندٔه سیاست استوار است. بنابراین، برای شناخت پایه
ن اسـاسـی جـامـعـه، های اجتماعی و فردی و دموکراتیک کردن شئو گرایان از نظر برخورد با آزادی اجتماعی آنها توجه کرد. اسالم-های کالن اقتصادی عمدٔه برنامه

 اند. کارنامٔه ناموفق و سیاهی داشته
الت اجتماعی ارائـه عد با همٔه ادعاهایی که این جریان دربارٔه عدل الهی، معنویت، و حمایت از مستضعفان داشته، نتوانسته است الگوی اقتصادی معتبری بر مبنای

داری نـولـیـبـرال،  در اریکٔه قدرت، برخالِف عدالت اجتماعی و توسعٔه نیروهای تولیدی عمل کرده و گرایش بارز آن به سوی سرمـایـه» اسالم سیاسِی «دهد. برعکس، 
یژه و مشخص طور عمده غیرتولیدی، انگلی، تجاری، مافیایی، ارتقای بورژوازی بوروکراتیک، و باال بردن درجٔه استثمار، مطابق با شرایط و نظارت و به بی» بازار«اقتصاد 

هـا از  ترین عـامـل گـذاِر مـّلـت اجتماعی، که مهم-های بنیادی اقتصادی (یا حکومتی) به دگرگونی» اسالم سیاسی«توان گفت که رویکرد  هر جامعه، بوده است. می
انـدیشـانـه،  شـّدت ارتـجـاعـی، تـاریـک برنامه، و در بـدتـریـن حـالـت بـه ماندگی و استبداد به سوی پیشرفت و دموکراسی است، در بهترین حالت منفعالنه و بی عقب

 دید.توان در سومالی، سودان، ترکیه، افغانستان، و ایران  روشنی می هایش را به ضددموکراتیک، سرکوبگرانه، و حّتی تروریستی بوده است که نمونه
 
 . تحّول در خاورمیانه و شمال آفریقا١٣

 
 ٧٢ل شده است. درپی اسرائیل پایما های پی ها سالٔه بحران در خاورمیانه، بحران حق حاکمیت مردم فلسطین است که با خشونت توسط دولت های ده یکی از کانون

سـطـیـنـیـان هایشان در اشغال اسرائیل است. محل سکونت فلـ اند و سرزمین سال است که فلسطینیان از حق حاکمیت مّلی و داشتن کشور مستقل خود محروم مانده
های اشغال شـده،  ینآمیز دولت اسرائیل با فلسطینیان در سرزم شّدت تبعیض اکنون به دو بخش کرانٔه غربی رود اردن و نوار غزه کوچک و محدود شده است. رفتار به

فـلـسـطـیـنـی در  ها ها رنجبار کرده است. میلیون نظامی تحمیل شده توسط اسرائیل، زندگی را برای فلسطینی-های انتظامی های اقتصادی و نظارت در کنار محاصره
 وابسته شده است.المللی  های بین ها به کمک اند و زندگی فلسطینی های پناهندگان در کشورهای مجاور، و حّتی در درون سرزمین مادری خود، آواره شده اردوگاه

مـانـدٔه دولـت  یگرایان حماس (حاکم در نوار غزه) بـا بـاقـ در عرصٔه سیاسی نیز تفرقه میان نیروهای سیاسی حاکم بر دولت خودگردان فلسطین، و رودررویی اسالم
ایجاد این تـفـرقـه، ویژه در عرصٔه جهانی ضعیف کرد. در  ها را به خودگردان فلسطین در کرانٔه غربی (به طور عمده متشکل از سازمان فتح) موقعیت سیاسی فلسطینی

ست، تـا اسـرائـیـل و ه انیروهای گوناگونی دخالت داشتند، از جمهوری اسالمی ایران گرفته که با پشتیبانی از حماس در پی ایجاد پایگاهی برای خود در فلسطین بود
بـخـش  دن سـازمـان آزادیاند تا موقعیت اسرائیل را در منطقه حفظ کنند. به باور ما، تقویت و دموکراتیـک کـر  های گوناگون به این تفرقه دامن زده آمریکا که به شیوه

حقوق مـّلـی خـود یـاری ها برای به دست آوردن  تواند به مبارزٔه فلسطینی المللی، می فلسطین در مقام نمایندٔه سیاسی به رسمیت شناخته شدٔه فلسطین در نهادی بین
 رساند.
وفصـل نـهـایـی  را  برای حـل» معاملٔه قرن«اصطالح  وزیر وقت اسرائیل به جمهور آمریکا به همراهی بنیامین نتانیاهو نخست دونالد ترامپ رئیس١٣٩٨بهمن  ٨روز 

تحمیـلـی تـوطـئـٔه فق مسئلٔه فلسطین مطابق خواسِت خود، بدون اینکه مردم و نیروهای سیاسی فلسطین در این طرح مشارکتی داشته باشند، رونمایی کردند. این توا
خواه جهـان،  رقیها و نیروهای ت های فلسطینی توسط رژیم نژادپرست اسرائیل بود که با مخالفت گستردٔه فلسطینی خطرناکی برای رسمی کردن اشغال دائمی سرزمین

 از جمله در اسرائیل، روبرو شد. مبارزٔه مردم فلسطین برای حقوق مّلی خود همچنان ادامه دارد.
در تونس، مصر، اردن، کویت، یمن، عراق، لبنان، و تعدادی دیگر از کشورهای منطقٔه خاورمیانه » بهار عربی«های نیرومند مردمی ضددیکتاتوری موسوم به  جنبش

هـایـی  هـا، تـحـّول های دیکتاتوری و سرکوبگر حاکم بر این کشورها را با چالشی جّدی و عظیم روبرو کرد. ایـن خـیـزش ، رژیم١٣٨٩و شمال آفریقا در نیمٔه دّوم سال 
وکـراسـی بـودنـد. ها و حقوق دموکراتیک، و دمـ اجتماعی مردمی، آزادی-های اقتصادی های محروم منطقه در دستیابی به خواست قانونمند و اثرگذار در مبارزٔه خلق

، ُحسنی مبارک را در کشوری از قدرت انداخـت کـه در ١٣٨٩علی شد و خیزش مردم مصر در بهمن  العابدین  بن  خیزش مردم تونس به سرنگونی رژیم استبدادی زین
 ای برای امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. گاه عمده سه دهٔه پیش از آن، تکیه

هـای  ژیـمهـای ر های سرکوبگرانه و چه به صورت چشم بستن بر روی جنایـت های مردمی، چه به صورت مداخله های امپریالیستی در برابر این خیزش موضع قدرت
مـتـحـدانـش از هـر ها، آمریکا و  ها در طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی بود. در همٔه این جنبش شان، نشان دهندٔه پوچی ادعای این قدرت نشانده سرکوبگر دست

گرا تا حـد بـه قـدرت  سالمیی گرفته تا حمایت از نیروهای ا ای برای پیشُبرد منافع و مقاصد خود و حفظ موقعیت برتر خود استفاده کردند، از دروغ و فریب رسانه وسیله
 رسیدن آنها.

مردمی بـود. نـقـطـه  ها، و سیر صعودی میزان فقر از عوامل خیزش روّیٔه قیمت در تونس، فساد دولتی، استبداد سیاسی، افزایش بیکاری، توّرم فزاینده و افزایش بی
 عطف این جنبش زمانی بود که سندیکاهای کارگری به جنبش پیوستند و اعالم اعتصاب عمومی کردند.

کـارگـری در  هـای یی مردم در میدان التحریر (آزادی) قاهره همراه با اعـتـصـاب در مصر نیز عوامل مشابهی به خیزش مردم منجر شد. تظاهرات گستردٔه چندهفته
د ُمـرسـی هـای بـعـدی مصـر، انـتـخـاب مـحـمـ های دولتی سرانجام ُحسنی مبارک را به زیر کشـیـد. تـحـّول ویژه صنایع نساجی، در بندرها، و در اداره صنایع، و به

، خیزش مـردمـی ١٣٩٢جمهور شدن ژنرال عبدالفتاح سیسی در سال  جمهوری، و سپس برکناری او توسط نیروهای نظامی و رئیس المسلمین به ریاست اخوان نمایندهٔ 
 سرانجام گذاشت. شکل گرفته بود، بی ١٣٨٩مصر را که در سال 

های حاکم در الجزایر، اردن، بحرین، مراکش، لـیـبـی، یـمـن، و سـوریـه  های مردمی برای ایجاد اصالحات دموکراتیک بر ضد دیکتاتوری ، جنبش١٣٩٠در سال 
جـمـهـور عـلـی  یـسگسترش یافت. در یمن، لبٔه تیز مبارزٔه مردم علیه بیکاری، شرایط وخیم زندگی و معیشت عمومی، فساد دولتی، و اصالحات پیشنهادی دولـت رئـ

های سـیـاسـی، و  سال حکومت انجامید. اّما جنبش مردمی خیلی زود دچار تفرقه در قدرت، کشاکش جناح ٣٣گیری او پس از  عبدالله صالح بود که در نهایت به کناره
درصـد بـه ٨٠ور تـا یی مثل ایران و عربستان در آن کشور و جنگ داخلی شد که تا امروز ادامه دارد. امروزه یمن برای ادارٔه امـور کشـ های منطقه های قدرت دخالت
 های مالی خارجی متکی است. کمک
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ق شـدنـد کـه قطر، و ترکیه در هماهنگی با کشورهای امپریالیستی موف گرای اسالمی و نیروهای مورد حمایت مستقیم عربستان سعودی، در سوریه، نیروهای واپس

بشار اسد در بـرابـر  جمهور های بنیادی اقتصادی به نفع زحمتکشان را از مسیر منحرف کنند. مقاومت رئیس مبارزٔه مردم برای اصالحات بنیادی دموکراتیک و دگرگونی
ا دخـالـت گرا هموار کرد. در نـهـایـت، بـ حق مردم و در پیش گرفتن سیاست سرکوب خونین جنبش مردمی، عرصه را برای نیروهای ارتجاعی و راست های به خواست
شان در درون سوریه و  کاشانهها نفر را از خانه و  های امپریالیستی، سوریه به جنگ داخلی کشیده شد که تا امروز ادامه دارد و صدها هزار قربانی گرفته، و میلیون قدرت

 ریه همچنان ادامه دارد.های امپریالیستی، روسیه، ایران، عربستان، و ترکیه در امور سو های قدرت آواره کرده است. دخالت -و تا اروپا و آمریکا -در کشورهای مجاور
نـی صـدهـاهـزار انسـان، خـانـمـا بار در عراق و افغانستان در پی تجاوز آمریکا و متحدان ناتویی آن به این دو کشور و اشغال آنها که به کشتار و بی رویدادهای فاجعه

ای در  ولی ارزنـده دهنده های تکان های مّلی و پایمال شدن حقوق زحمتکشان بود، تجربه دار شدن استقالل مّلی، و غارت ثروت ثباتی سیاسی، فساد دولتی، خدشه بی
داری به کشورهای دیگر است. در افغانستان و عراق، دو همسایٔه شرقی و غربـی ایـران، اکـنـون  سرمایه» آوردن دموکراسی«مورد ادعاهای امپریالیسم جهانی دربارٔه 

ترکیه و پاکستـان)  یی (از جمله ایران و های محلی و منطقه هاست که عرصٔه دخالت قدرت های بزرگ آمریکایی مستقر شده است، بلکه هر دو کشور سال فقط پایگاه نه
 اند. اند، و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و تأمین زندگی عادی برای مردم دچار انحطاط شده ومرج سیاسی و در هرج

بـا یـاری گـرفـتـن از های بزرگ عضو ناتو،  ویژه قدرت در لیبی نیز برنامٔه مشابهی برای مصادرٔه جنبش مردمی برضد بیکاری و فساد اجرا شد. نیروهای خارجی، و به
شورای امنیـت سـازمـان مـلـل ٔه مزدوران مسّلح در داخل کشور، مداخلٔه نظامی در لیبی را سازمان دادند. نیروهای ناتو به بهانٔه تأمین منطقٔه منع پرواز مطابق قطعنام

ای از آشـوب و  و آغـاز دوره ١٣٩٠هزار کشته به جا گذاشت و در نهایت به کشته شدن معمر قذافی در پـایـیـز ۵٠کم  متحد، دست به بمباران لیبی زدند که دست
نان در این کشـور های محلی در آن کشور منجر شد که هنوز هم ادامه دارد. امروزه فرانسه، انگلستان، عربستان، قطر، ترکیه، و روسیه همچ ومرج و جنگ قدرت هرج

 ویران شده و جنگ داخلی آن حضور دارند.
ب شـد. رکوجنبش اعتراضی مردم بحرین نیز در همین دوره اوج گرفت که با گسیل نیروهای نظامی عربستان سعودی و به خاک و خون کشیدن تظاهرکنندگان، س

 ت.گفتنی است که بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و از موقعیت استراتژیک مهمی برای آمریکا و متحدانش برخوردار اس
در منطقٔه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داد نمایشگر خواست فراگیر مردم کشورهای این منطقه برای برخورداری از آزادی و  ١٣٨٩آنچه در چند سال پس از زمستان 

شرایط دستیابی بـه ایـن  های حاکم در فراهم آوردن کفایتی و ناتوانی رژیم دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، و رفاه، و حاکی از اعتقاد آنها به بی
اند و آنها را نیز  ذاشتهاجتماعی این کشورها نیز گ-داری جهانی نیز تأثیر خود را بر وضعیت اقتصادی های اقتصادی سرمایه تردید عامل خارجی بحران ها بود. بی خواست

حاکمیت استـبـدادی ها  ها آشکار بود، ضعف سازمانی نیروهای چپ و دموکرات به دلیل دهه اند. نکتٔه دیگری که در این جنبش هایی عمیق قرار داده در معرض بحران
ایران نیـز رخ داد و  ١٣۵٧ای است که در انقالب مردمی  همان پدیده ها استفاده کردند. این بود. نیروهای ارتجاعی از همین فرصت برای سوار شدن بر موج اعتراض

 تا کنون نیز در ایران ادامه دارد. ١٣۶٠ای کوتاه پس از پیروزی انقالب، از دهٔه  پس از وقفه
اهـانـٔه مـردمـی، خـو  های ترقی های عینی و ذهنی، و مداخلٔه امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی برای ُکند و متوقف و حّتی معکوس کردن حرکت با وجود همٔه دشواری

هـای  ا و انـقـالبهـ ها به جا گذاشت. روند قانونمنـد تـحـّول ها برضد دیکتاتوری، ستم طبقاتی، و فساد حکومتی، تأثیر خود را این جامعه های مردمی آن سال خیزش
های اجـتـمـاعـی دیـگـر  ستم عدالتی و استبداد و ستم طبقاتی و انواع توان تا مّدتی محدود با زور سرکوب کرد، و تا زمانی که نابرابری و فساد و بی اجتماعی را فقط می

 گواه این مدعاست. های عراق و لبنان، نزدیک به ده سال بعد از بهار عربی، که هنوز ادامه دارد، وجود دارد، این روند نیز ادامه خواهد داشت. خیزش مجدد مّلت
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 بشری آغاز شـد. داری به نظام سوسیالیستی در جامعهٔ  گیری نخستین نظام سوسیالیستی جهان در روسیه در قرن بیستم، دوران گذار تاریخی از نظام سرمایه با شکل

عمل اجـرا شـد. دوران اند ولی اکنون باید دست به تغییر آن زد، در عرصٔه  ها تا کنون جهان را فقط توصیف کرده گفت فیلسوف به این ترتیب، این بینش مارکس که می
گاهانه به سود جامعه  زی را برای او تأمین کند.ای انسانی و فارغ از استثمار آغاز شد تا زندگی شایستٔه انسانی امرو  پایان دادن به جبر اجتماعی و انجام تغییرهای آ

داری بـا  ایـهداری از همان زمان با درک خطری که سوسیالیسم برایش در بر خواهد داشت، به مقابله با آن پرداخت. جبهٔه واحدی از چـهـارده کشـور سـرمـ سرمایه
در جنگ جـهـانـی  انیهمدستی ارتجاع داخلی، به روسیٔه انقالبی، کشور شوراها، اعالم جنگ داد که با مقاومت نیروهای انقالبی در هم شکسته شد. امپریالیسم جه

مـقـاومـت،  هـایدّوم نیز فرصتی برای نابود کردن اتحاد شوروی یافت که بر اثر فداکاری ارتش سرخ و مردم شوروی شکست خورد و مردم شوروی با همـیـاری نـیـرو
و آغاز جنگ سرد و ها و طرفداران سوسیالیسم، و نیروهای متفق، آلمان نازی را شکست دادند. بازسازی کشور ویران شدٔه شوراها پس از جنگ جهانی دّوم،  کمونیست

شـورهـای سیاسی اردوگاه سوسیالیستی توسط امپریالیسم، شرایط رشد اتحاد شوروی را دشوار کرد. با و جـود ایـن، اتـحـاد شـوروی و دیـگـر ک-محاصرٔه اقتصادی
برداشتند. حـق کـار،  هایی عظیم و بنیادی سوسیالیستی که پس از جنگ جهانی دّوم در اروپای شرقی شکل گرفتند، در راه پایان دادن به استثمار انسان از انسان گام

ری برای همگان هن بهداشت و درمان و آموزش رایگان، خدمات دولتی رایگان و ارزان، حق مسکن، و حق برخورداری از اوقات فراغت و استراحت و توسعٔه فرهنگی و
ر زنـان و مـردان های ساکن آن کشور ستم مّلی از بین رفت. حقوق بـرابـ کن شد. با دادن خودمختاری (یا خودگردانی) به خلق پذیرفته شد. بیسوادی و بیکاری ریشه

دیـدنـد،  را مـیها تن از زحمتکشان جهان که این دستاوردهای  های گوناگون فرهنگ و هنر رشد جهشی یافت. میلیون تضمین و تأمین شد. و دانش و فناوری و عرصه
 اند. توانستند با مبارزه در کشورهای خود، دستاوردهای مشابهی را تحقق بخشند که بسیاری از آنها هنوز هم محفوظ

غیرپاسخـگـو و پـدیـد آمـدن ترین آنها رشد بوروکراسی ناکارآمد و  گذاری جامعٔه سوسیالیستی البته خالی از اشتباه و ِاشکال نیز نبود که از عمده نخستین تجربٔه پایه
از جنگ سـرد  اشیقشری ممتاز و محدود شدن جّدی دموکراسی در درون حزب و جامعه و نظام شورایی بود. این عامل، در کنار عوامل اقتصادی و فشارهای سیاسی ن

 میالدی کشاند. ١٩٩٠و اوایل دهٔه  ١٩٨٠ و محاصرٔه اقتصادی، در نهایت کار را به فروریزی نظام سوسیالیستی موجود در اواخر دههٔ 
روشـن شـد، زودی  طـور کـه بـه هایی که داشت، شکست بزرگی برای روند جهانی گذار به سوسیالیسم، و همـان از میان رفتن اردوگاه سوسیالیستی با همٔه کاستی

یـسـتـی و پشـتـیـبـانـی ها انسان بود که در این کشورها از حقوق زیادی برخوردار بودند. حضور قدرتمند اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیـالـ ای برای زندگی میلیون فاجعه
ه بود. با از مـیـان داری را برای شماری از  این کشورها فراهم کرد اش از کشورهای در حال توسعٔه جهان، امکان در پیش گرفتن راه رشد غیرسرمایه سیاسی-اقتصادی

 رفتن این پشتیبان سوسیالیستی قدرتمند، آن امکان نیز از میان رفت.
فـتـه یـا در نیا اقتصادی کشورهای توسعه-خواه متوجه حفظ صلح و جلوگیری از جنگ، و پیشرفت اجتماعی در حالی که تالش اردوگاه سوسیالیسم و نیروهای ترقی

ار، سـوداگـری، غـارت ها قرار داشت تا نواستعـمـ ها و کودتاهای خونین در مقابل این تالش حال توسعه بود، امپریالیسم با نظامیگری، تجاوز مستقیم، و انواع دسیسه
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شود، اشغـال  سال دیده می ۴٠اش را ادامه دهد. تحمیل جنگ بر ویتنام و بمباران شیمیایی آن کشور که عوارض آن هنوز هم بعد از  اندوزی ها، و ثروت های مّلت ثروت

های مّلی دکتر مصـّدق  دولتزی کانال سوئز توسط بریتانیا و فرانسه و اسرائیل، حمایت کامل از رژیم نژادپرست (آپارتاید) آفریقای جنوبی، کودتاهای خونین برای براندا
کراتیک آن کشور، فقط چـنـد گرا در افغانستان در برابر دولت مردمی و دمو  ترین نیروهای اسالم در ایران، سوکارنو در اندونزی، آلنده در شیلی، ترغیب و تقویت ارتجاعی

 نمونه از مبارزه و جنگ با سوسیالیسم و نیروهای مّلی و هوادار سوسیالیسم در قرن بیستم تا پیش از فرورویزی اردوگاه سوسیالیسم بود.
گرایی و فردگرایی در قالب آزادِی صوری، کـه بـه  داری بر پایٔه مصرف نظارت سرمایه بی» آزاد«رقیب نظری و ترویج و تحمیل بازار  وتاز بی امروزه، بعد از سه دهه تاخت

ای انسانی و  قراری جامعهتری در مقابل انتخابی تاریخی قرار دارد: بر  ها در مقیاسی عظیم منجر شده است، جامعٔه بشری به طور جّدی سابقٔه نابرابری تر شدن بی عمیق
 زیست. حفظ زیستگاه مشترک بر روی کرٔه زمین، یا ادامٔه خشونت و بربریت استثمار انسان از انسان و ویران کردن محیط

امان بـه  ایه، یورش بیسازی سرم سازی و جهانی داری در چهار دهٔه گذشته، از جمله مالی داری نولیبرالی در مرحلٔه امپریالیستی نظام سرمایه کاربست الگوی سرمایه
زیست، پیامدهای  های طبقاتی، به خطر افتادن جّدی صلح جهانی و محیط ها، افزایش عظیم نابرابری دستاوردها و پایمال کردن حقوق دموکراتیک زحمتکشان و مّلت

داری از یـک سـو، و  پی سرمایـه در های اقتصادی و سیاسی پی اند که این سوداگری نوین سرمایه برای زندگی مردم داشته است. در کنار اینها، شاهد بحران اسفباری
ا به سّدی در بـرابـر داری ر  شده، نظام سرمایه قماری جهانی-های مالی آور و تمرکز عظیم سرمایه ایم. افزایش سرسام های اجتماعی متعدد در سراسر جهان بوده خیزش

 کند. پیشرفت جامعٔه بشری تبدیل کرده است و حّتی بقای حیات بر روی کرٔه زمین را تهدید می
 ند:ک مسیر آینده را تعیین می -و انتخاب آنها -روبرویند که پاسخ به آنها -هایی و گزینه -هایی امروزه جامعٔه بشری و زحمتکشان جهان با پرسش

از هر کس به اندازٔه استعـدادش، «ادامه پیدا کند یا » هر کس به اندازٔه خواستش برای پولدار شدن، به هر کس به اندازٔه طمعش«آیا رابطٔه کار و جامعٔه انسانی بر پایٔه 
 ؟» به هر کس به اندازٔه کارش

ریـزی  داران باشد، یـا بـر شـالـودٔه بـرنـامـه سرمایه» آزاد«وچرا و بدون نظارِت بازار  چون آیا توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بر پایٔه منافع سوداگران و حاکمیت بی
 یی، و جهانی؟ اقتصادی با شرکت دموکراتیک وسیع عموم مردم در سطح مّلی، منطقه

و حراست از » نظارت سرمایه ها و خوشنودی حاکمیت بی خواست«آیا پیوند ماّدی میان مقولٔه دموکراسی و میزان گسترش و ژرفش آن در سطح جامعه باید مبتنی بر 
های انتزاعی محدود، و از حـقـوق مـاّدی  انتخابات صوری و آزادی فردگرایی و بحث» آزادی«سلطٔه بورژوازی بر حیات اجتماعی باشد؟ آیا مقولٔه دموکراسی را باید به 

گاهانه جدا کرد؟ یا اینکه باید دمـوکـراسـی و  ی را در ارتـبـاط اقـعـدموکراتیک بنیادینی مثل حق کار و مسکن و آموزش و بهداشت و درمان و فراغت و سرگرمی و... آ
 ویژه زحمتکشان برقرار کرد؟ کنندٔه عدالت اجتماعی برای همٔه مردم و به تنگاتنگ و ساختاری با مناسبات تولیدی تضمین

هـای  ویکم در خـدمـت سـیـاسـت های اجتماعی مثل تبعیض مذهبی و نژادی و جنسیتی و اعتقادی و مّلی همچنان در قرن بیست ماندگی آیا باید گذاشت که عقب
هـای  اد دگـرگـونـیدرصدی باشد، یا اینـکـه بـا ایـجـ داران یک اندوزی سرمایه های محلی، گسترش سوداگری و ثروت جویانه، و تداوم دیکتاتوری افکنانه و سلطه تفرقه

ها  بین بردن انواع تبعیض های ماّدی از کشی انسان از انسان در تولید اجتماعی کوشید، شالوده اقتصادی بنیادی و دموکراتیک باید در راه پایان دادن به بهره-اجتماعی
برای داشـتـن زنـدگـی های اجتماعی را در سطح محلی و جهانی  های ارتجاعی به جا مانده از قرون گذشته را فراهم آورد، و برابری حقوق فردی و آزادی واره و فرهنگ

 شایسته تأمین کرد؟
شخصی قشری بسیار های  های سودآور برای سرمایه، و سوداگری و انباشت ثروت آیا تمام منابع طبیعی کرٔه زمین را باید برای دامن زدن به مصرف افراطی در عرصه

ریزی شده، تعـدیـل  برنامهای تبدیل کرد، یا با استفاده از فناوری پیشرفته و بر اساس اقتصادی  زیست انسان و دیگر موجودات زنده را به ویرانه کوچک تهی کرد و محیط
عی پیرامون و بـاال داری، و تأمین نیازهای مبرم همٔه مردم جهان، با هدف تداوم و پیشرفت جامعٔه بشری در همزیستی با محیط طبی مصرف کشورهای پیشرفتٔه سرمایه

 برداری کرد؟ بردن سطح زندگی ماّدی و معنوی، از منابع طبیعی موجود بهره
داری  سرمایه«ست، از داری کنونی (از جمله به منظور حفظ آن) صورت گرفته ا هایی برای سرمایه هایی که از چپ و راست در ارائٔه بدیل رغم تالش از لحاظ نظری، به

، اصول انسانی سوسیالیسمی که مارکس و انگلس و لنین و دیگران اندیشمندان سوسیالیسم علمی مطرح کردنـد » سوسیالیسم دموکراتیک«گرفته تا » با چهرٔه انسانی
عـٔه بشـری بـه ای نـدارد. جـامـ پردازان و زحمتکشان جهان است. ولی سوسیالیسم نسخٔه از پیش نوشته همچنان معتبر است و امروزه بیش از پیش مورد توجه نظریه

ا اشـتـراکـی های کمونیسم جنگی و سپس سیاست نوین اقتصادی (نپ) و بعدهـ دارد. در روسیٔه شوروی سیاست های گوناگون در این مسیر گام برداشته و برمی شکل
قالب فرهنگی، ان کردن کامل اقتصاد آزمایش شد. یوگسالوی و تا حّدی هم مجارستان راه خاص خود را انتخاب کردند. و چین امروزی، پس از آزمودن جهش بزرگ و

های کمونیسـت در هـنـد و نـپـال و  کند. حزب را با هدایت حزب کمونیست دنبال می» های چینی سوسیالیسم با ویژگی«و » سوسیالیسم بازار«سیاست درهای باز و 
توانند بـه  ورها اگرچه نمیکنند. این کش های خود دنبال می هایی مثل کوبا و ویتنام و الئوس نیز هر کدام مسیرهای خاص خود را در اداره و توسعٔه و تحّول جامعه دولت

یزان آسـیـب را بـه حـداقـل اند م داری جهانی و اختالل در روند تولید اجتماعی برکنار بمانند، ولی توانسته های اقتصادی سرمایه طور کامل از پیامدهای زیانبار بحران
 برسانند و تولید اجتماعی را متناسب با نیازهای جامعه ادامه دهند.

فقط ثبات اقـتـصـادی داشـتـه،  های سرمایٔه جهانی نه سالٔه امپریالیسم آمریکا و متحدانش، در بحران ۶٠جانبٔه  رغم محاصرٔه اقتصادی همه کوبای سوسیالیستی به
(شامل دارو) را کن کرده، آموزش و بهداشت و درمان  های کشاورزی و داروسازی و پزشکی داشته، بیسوادی را ریشه آمیزی در زمینه فّنی تحسین-دستاوردهای علمی

های طبیعی و  بحران از جمله -ها ها) رایگان کرده است، و حّتی به کشورهای دیگر، از جمله کشورهای آمریکای التین، در غلبه بر بحران برای همه (از جمله خارجی
یـا بـرای کـمـک بـه  ١٩-های ابوال و کووید گیری های شایانی کرده است. گسیل کادر درمانی به چند کشور جهان در جریان همه و آموزش و درمان کمک -سالمت
 رسانی کوبای سوسیالیستی به جهان است. زدگان، نمونٔه برجستٔه یاری زدگان و زلزله سیل

ی خـود عـمـل کـرده داند، ولی همواره در حد امکان به وظیفٔه انترناسیونالیست جمهوری سوسیالیستی ویتنام اگرچه هنوز خود را اقتصادی در حال توسعه و فقیر می
خـتـی، صـنـعـتـی، های زیرسا اجتماعی این دو کشور، مانند اجرای طرح-رسانی به همسایگانش الئوس و کامبوج در راه بهبود اوضاع اقتصادی ویژه در یاری است، به

ذایی و یاری کردن به کوبا در ها گرفته تا ارسال مواد غ ای نیز به کوبا کرده است، از لغو بدهی های ارزنده کشاورزی، و نیز توسعٔه خدمات آموزشی و درمانی. ویتنام کمک
ین، و گیـنـه فـرسـتـاده های اخیر، ویتنام صدها کارشناس به کشورهای آفریقایی موزامبیک، سیرالئون، نیجریه، سودان، لیبریا، بن توسعٔه کاشت و تولید برنج. در سال

کـنـنـد. نصـب و  کمـک -هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات -های اساسی کشاورزی اندازی و توسعٔه تولید برنج ودیگر فراورده است تا به این کشورها در راه
مدرسه قرار داده است، نیز یکی دیگر  ۴٢٠٠آموزان در  اندازی شبکٔه مخابراتی گسترده و ارزان روستایی در موزامبیک که خدمات رایگان در اختیار آموزگاران و دانش راه

اند نیز  طبیعی قرار داشتههای  دوستانٔه ویتنام به کشورهایی که در معرض سانحه های انسان ای بوده است که ویتنام در آفریقا اجرا کرده است. کمک های ارزنده از طرح
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، دولت و مردم ویتنام ماسک و وسایل پزشکی به چین، الئوس، کامبوج، ایتـالـیـا، فـرانسـه، ٢٠٢٠در سال  ١٩-گیری کووید هرگز متوقف نشده است. در جریان همه

 دهند. اسپانیا، آلمان، بریتانیا و کشورهای دیگر فرستادند. دولت و مردم چین به توسعٔه سوسیالیسم متناسب با شرایط خاص آن کشور ادامه می
از لحاظ قدرت اقتصادی از ژاپن پیشی گرفت و دّومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان پس از آمریکا شد. میانگیـن رشـد سـاالنـٔه  ٢٠١١جمهوری خلق چین در سال 

پدیا)، در حالی که ارقام مشابه برای آمریـکـا  درصد بوده است (نقل از ویکی٧٫۶درصد و در ده سال اخیر بین ١٠٫٣ویکم  اقتصادی چین در نخستین  دهۀ  قرن بیست
بوده است (نقل از سایت اینترنتی بانک جهانی). به سـبـب رشـد اقـتـصـادی چـیـن در  ٢٫٢) و ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨(شامل دو سال انقباض اقتصادی در  ١٫٩به ترتیب 

هـای  فّنی، بـخـش-های توسعٔه اجتماعی دولت چین با برخورداری از ثروت همگانی جامعه و دستاوردهای علمی ، و سیاست٢٠٠٨درپی، حّتی در بحران  های پی سال
میلیون نفر از  ٨٠٠  ای در این کشور صورت گرفته است. بیشتر از اند و فقرزدایی گسترده توجهی داشته وسیعی از کشور در نواحی شهری و روستایی رشد اقتصادی قابل
دالر در سـال  ٨٠٠انه از اند. سطح زندگی مردم به طور کلی باال رفته و تولید ناخالص مّلی ساالنٔه سر  فقر نجات یافته و به امکانات مناسب زندگی دسترسی پیدا کرده

 افزایش یافته است. ٢٠١٩دالر در سال ١٠‚١٠٠و  ٢٠١١دالر در سال  ۴٠٠٠به  ١٩٧٨
درصـد تـولـیـد ١۴های زیربنایی اقتصاد کشور را آغاز کرد و با اختصاص دادن  گذاری روی طرح ، برنامٔه اقتصادی سرمایه٢٠٠٨دولت چین در پی بحران اقتصادی 

غیرفسیلی و بهبود خـدمـات های  گذاری روی انرژی آهن پرسرعت، فرودگاه و بندر، بیمارستان، و سرمایه ویژٔه راه آهن، و به ناخالص مّلی به ساخت مسکن، بزرگراه و راه
هزار کارگر و تکنیسین و مهندس و کارشـنـاسـان دیـگـر در ۵٠٠میلیون نفر کار ایجاد شد. فرصت شغلی برای ٢٠رفاهی، رشد اقتصادی را ادامه داد. در نتیجه، برای 

 ٣٠٠هزار کیلومتر بزرگراه و بـیـشـتـر از ۴٠٠ها هزار کیلومتر بزرگراه جدید ساخته شد. امروزه چین نزدیک به  آهن و قطار جهان به وجود آمد، و ده ترین راه ایجاد سریع
ُپرسرعت ندارد. امـروزه های برقی و بیشترین مسیرهای قطار پرسرعت را در جهان دارد، در حالی که آمریکا هنوز قطار  فردوگاه اصلی دارد. چین بیشترین تعداد اتوبوس

های چینی هسـتـنـد.  رکتترین سازندٔه تجهیزات ارتباطات ش ترین سازندٔه پهپاد، و بزرگ ترین سازندٔه خودرو برقی، بزرگ های خدمات اینترنتی، بزرگ ترین شرکت بزرگ
های آمریکایی و اروپایی را دارد. چین همچنین در زمینٔه ابداع و کاربست  مستقل از سیستم (GPS)یاب جهان  ترین سیستم موقعیت گ ماهواره در فضا، بزر ٣۵چین با 

(و ای از شبکٔه ارتباطی برای مرتبط کردن هر کس و هر چیز به یکدیگر است، در دنیا پیـشـگـام اسـت  سیم و موبایل که نوع تازه شبکٔه ارتباطات بی (5Gنسل پنجم (
رساناهای پیشرفتٔه ساخت آمریکا و اروپاست). امروزه چین از لـحـاظ  تراشی برای دسترسی چین به نیمه آمریکا علیه چین و مانع» جنگ سرد«های  همین، یکی از عّلت
در آن کشـور در حـال های یا خریدهای اینترنتی در جهان سرآمد است و خرید و فروش با پول نقد  های الکترونیکی برای هر نوع خرید از فروشگاه استفاده از پرداخت

پنج پول رسمی سبـد ارزی قدری در تجارت جهانی قدرتمند شده است که امروزه این پول، همراه با دالر و پوند و یورو و ین، جزو  انقراض است. واحد پول چین، یوآن، به
 المللی پول است. صندوق بین

هـای مـهـمـی نـیـز  ها و دشـواری سالٔه آن کشور، به مسئله های پنج ) ضمن برشمردن دستاوردهای بسیار مهم برنامه١٣٩١حزب کمونیست چین (آبان  ١٨کنگرٔه 
شهری توسعه یافـتـه وخم توسعٔه اقتصادی و حرکت به سوی سوسیالیسم وجود دارد و توجه به آنها حیاتی است. ژرفش نابرابری میان نواحی  پرداخت که در مسیر پرپیچ

اند، و نـیـز تضـادهـای  طور عمده روستایی مرکزی و غربی کشور که مهاجران آنها تأمین کنندٔه نیروی کار نواحی توسعه یافته های به در شرق و جنوب و کشور و منطقه
های خارجی صنعتی و مالی به اقتصاد چین و روند ناگزیر زایش و قدرت گـرفـتـن  و جریان عظیم سرمایه» اقتصاد بازار سوسیالیستی«اجتماعی برآمده از نقش محوری 

میلیونی، دو روند مهمی بودنـد کـه حـزب  ۴۴٠میلیارد و ١وکارهای خصوصی تولیدی و خدماتی در کشوری با جمعیت  بورژوازی فعال در کسب دار و خرده طبقٔه سرمایه
داری در  )، با درک پیامدهای آمیـخـتـن راه رشـد سـرمـایـه١٣٩١حزب کمونیست چین (آبان  ١٨به آن توجه داشت. در گزارش کنگرٔه  ١٨کمونیست چین در کنگرٔه 

 سالٔه توسعه، به این نکته توجه شده بود که:۵های  برنامه
محفلی که آفت خیلی داران  یافتٔه بورژوازی بوروکراتیک منجر شود، یعنی قشری از سرمایه گیری سازمان تواند به شکل خطر این مسئله در درازمّدت این است که می«

وام و پـروانـٔه کـار، و  داری به دولت [مطابق قانون و مقررات دولتی] به منظور بستن قراردادها، گرفتن نیاز این بخش سرمایه از کشورهای در حال رشد است. وابستگِی 
 » مشابه اینها، تا کنون مانع از آن بوده است که این بخش به طور مستقیم چالشی در برابر حزب کمونیست چین به وجود آورد.

پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین، در سخنرانی گشایش کنگره، به دو هـدف  شی جین ١٣٩۶آبان -در نوزدهمین کنگرٔه سراسری  حزب کمونیست چین در مهر
، و دیگری، تـبـدیـل کـردن چـیـن بـه ٢٠٢١تا سال » نسبت مرّفه به«ای  اشاره کرد: یکی، از بین بردن کامل فقر و ایجاد جامعه» قرن«بنیادی و بلندمّدت اقتصادی 

، یعنی تا صدمین سالگرد بنیادگذاری جمهوری خلق چین است. کنگره با توجه به مسائلی مـثـل آلـودگـی هـوا و خـدمـات ٢٠۴٩یافته  تا سال  کشوری کامًال توسعه
 اجتماعی و نابرابری اجتماعی تأیید کرد که

ری دشوار بـاقـی ها کاستی داریم؛ و فقرزدایی ام ما راه درازی برای حفظ محیط زیست در پیش داریم. در زمینٔه بهبود سالمتی همگانی هنوز در بسیاری از عرصه...«
بسـیـاری در  هـای های مختلف، و توزیع درآمد وجود دارد؛ و مـردم مـا بـا دشـواری مانده است. هنوز ناهمسانی هنگفتی میان رشد مناطق شهری و روستایی، ناحیه

یت در سـاخـتـار های اشتغال، تحصیل، بهداشت، مسکن، نگاهداری از سالمندان روبرو هستند... حزب و دولت در مسیر 'اصالحات و بازار آزاد' و گسترش فعال عرصه
صادی سوسیالیستـِی شود تا نظام اقت دهند، و در کنار آن، بخش دولتی را تحکیم خواهند کرد و بسط خواهند داد. همچنین تعهد می اقتصاد جهانی به حرکت ادامه می

 )١٣٩۶آذر  ٢٠، ١٠۴٠، شمارٔه » نامٔه مردم«)» پایه و نظام تجارت سوسیالیستی بهبود یابند.
برای همکاری اقتصادی و فّنی بین چین و دیگر کشورهای جـهـان » یک کمربند، یک جاده«های فعالیت چین در عرصٔه جهان، طرح زیربنایی  ترین عرصه از موفق

سازمان و شرکت فرامّلی سند همکاری بـرای  ٢٩کشور و  ١٢٣آغاز شد. تا کنون  ٢٠١۴در آسیا و اروپا و آفریقا و حّتی تا آمریکای التین است. اجرای این طرح از سال 
میلیارد دالر اسـت. سـاخـت و ۶٠٠٠اند بیشتر از  هایی که در این طرح شرکت کرده اند. ارزش کل معامله بین چین و کشورها و منطقه مشارکت در این طرح امضا کرده

زدایی، مطالعات هواشناسـی،  های جانبی مثل بیابان های ارتباطات نوین، و نیز طرح ها و فرودگاه و دیگر تأسیسات زیربنایی، استقرار شبکه سازی بندرها و بزرگراه مدرن
چـیـن اسـت کـه های این طرح عظیم به ابتکار جمهوری خـلـق  گذاری کامل چین، از بخش یی، مدیریت منابع آبی، با سرمایٔه مشترک، یا سرمایه مسیریابی ماهواره

 کند. المللی برای توسعٔه متقابل را ترغیب و عملی می همکاری بین
بـزارهـای بـازار بـا اسـتـفـاده از ا -انـد که حزب کمونیست و دولت این دو کشور بارها بر آن تأکید کرده -توسعٔه کشورهایی مثل ویتنام و چین به سوی سوسیالیسم

 »خـوانـنـدٔه آلـمـانـی«به » سرمایه«گفتار چاپ اّول (جلد اّول) ارزشمندش  داری و در شرایط مشخص این کشورها، فرایندی بغرنج است. کارل مارکس در پیش سرمایه
 درس بگیرد، چون اگر او» وضع کارگران صنعتی و کشاورزی انگلیسی«داری در انگلستان و  دهد که از توسعه و رشد سرمایه بیدارباش می

توانم به وی بانگ بزنم کـه  یبینانه خود را تسّلی دهد و بگوید که در آلمان هنوز تا مّدتی اوضاع َبَدک نیست، جز این نم های خود را باال بیندازد یا بخواهد خوش شانه«
 )۵١، ص ١٣۵٢(سرمایه، جلد اّول، ترجمٔه ایرج اسکندری، انتشارات حزب تودٔه ایران، » کنم... این سرگذشت خود تو است که نقل می

 نویسند: مارکس در ادامه می
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بر سر خوِد ایـن  شود نیست. سخن داری ناشی می خود سخن از درجٔه باال یا پایین توسعٔه تضادهای اجتماعی که از قوانین طبیعی [سرشتی] تولید سرمایه خودی به«

دیگران است به کشـوری  شوند.. کشوری که از لحاظ صنعتی جلوتر از گذارند و چیره می هاست که با ضرورتی پوالدین [بر جامعه] اثر می قوانین، بر سر خوِد این گرایش
 جا) (همان» دهد. اش را نشان می که کمتر توسعه یافته است، منظرٔه آینده

 جا مارکس به البته در همین
تـر  تر و مـالیـم تواند درد زایمان را کوتاه می...» کند که  (یعنی قوانین نظارت دولتی انگلستان، که در آلمان وجود ندارد) هم اشاره می» وزنٔه تعادل قوانین کارخانه...«

 )۵٢جا، ص  (همان» کند.
 اند. به همین دلیل است که هواداران سوسیالیسم با بیم و امید به روند توسعٔه کنونی چین و ویتنام چشم دوخته

کشورهایی مـثـل یافتٔه زحمتکشان با همراهی حزب طبقٔه کارگر بستگی دارد. حّتی در  های مردمی از راه بسیج سازمان گذار به سوی سوسیالیسم به موفقیت جنبش
بود و هواداران سوسیالیسم مورد اذیت و آزار قـرار داشـتـنـد، امـروزه در واکـنـش جـامـعـه بـه » زشت«ای ممنوع و  ها سال واژه ده» سوسیالیسم«آمریکا که در آنها 

ر میان مردم جای خـود ها و استبداد سرمایه، و به لطف اندیشمندان و مبارزاِن چپ و کمونیست و سیاستمداراِن سوسیالیست و دموکرات، واژٔه سوسیالیسم د عدالتی بی
 را باز کرده است و مورد توجه مردم قرار گرفته است.

ع مـنـافـع های مـدافـ های کمونیست، حزب داری است. عمل مؤثر و هدفمند حزب جهش انقالبی تاریخ بشر به سوسیالیسم مستلزم نفی کامل امپریالیسم و سرمایه
زاتی طبقٔه کارگر و خواه در این جبهه، عاملی اثرگذار در گسترش جنبش مبار  طبقٔه کارگر، در ایجاد جبهٔه متحد زحمتکشان و همکاری مشترک نیروهای مردمی و ترقی

 زحمتکشان بر ضد امپریالیسم و انحصارها، و موفقیِت این مبارزه است.
ای عـادالنـه،  جامعهگردهای بشر در تالش برای ساختن  ها و عقب نگرد. شکست بینی به آینده می حزب ما به اتکای درکی از که از ماتریالیسم تاریخی دارد، با خوش

ستم امکان یافت که وخم و دشوار همچنان ادامه دارد. بشر در قرن بی متوقف شدن چرخ حرکت تاریخ به سمت تکامل و تغییرهای انقالبی پیشرو نیست. این روند پرپیچ
دی اسـت. امـروزه هـای بـعـ های به دست آمده در آن روند توشٔه راهی ُپربار بـرای تـالش نسـل ای بیازماید. تجربه تا نخستین تجربٔه خود را در ساختن چنین جامعه

کـنـنـد. در ایـن  یها، و با توجه به شرایط مشخص و ویژٔه هر کشور، راه خود را برای رسیدن به سوسیالیـسـم پـیـدا مـ گیری از آن تجربه های جهان با بهره کمونیست
انداز آیندٔه جامعـه  چشم داری رو به افول دارد و سوسیالیسم در های دیگری ممکن است روی دهد، ولی آنچه مسّلم است، نظام ناعادالنٔه سرمایه های تازه اشتباه تجربه

 انداز است. بشری است. مبارزٔه حزب تودٔه ایران در مسیر حرکت قانونمند جنبش مردم و زحمتکشان ایران، برای تحقق همین چشم
 
 زیست . مبارزٔه جهانی در دفاع از صلح و محیط١۵

 
ن فاجعٔه انسـانـی، کـه اند تا از ای اند برای کوبیدن بر طبل جنگ استفاده کرده های امپریالیستی و نیروهای ارتجاعی از هر فرصتی که داشته در تاریخ معاصر، قدرت

غیرانسانی خود سود  های دارانٔه و رسیدن به هدف ویژه تباهی زندگی زحمتکشان، برای تأمین منافع سرمایه حاصلش چیزی نیست جز ویرانی و تباهی جامعٔه بشری و به
وی نـولـیـبـرالـی آن، و داری و الـگـ کشی سرمایه ویژه در دو سال اخیر، نمایشگر رشد مبارزٔه زحمتکشان جهان با بهره های جهان در سه دهٔه گذشته و به ببرند. تحّول

دستیابـی بـه  زیست، و حق حاکمیت مّلی و تجاوزگری امپریالیستی، از یک سو، و تالش گسترده در دفاع از صلح، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، محیط
 عدالت اجتماعی از سوی دیگر بوده است.

هـایـی  ز و نشـیـبها هرگز متوقف نشده است، اگرچه با فرا آمیز مّلت های امپریالیستی، مبارزه برای حفظ صلح و برای پیشرفت مسالمت به موازات نظامیگری قدرت
، مـثـل جـمـهـوری های اسـتـبـدادی زند. حکومت ها برای تأمین زندگی شایسته ضربه می ها به پیکار مّلت اندازی جنگ های تنش و راه روبرو بوده است. ایجاد کانون

هـای  نـبـشو سرکوب جـ اند، اسالمی ایران، از شرایط جنگی و متشنج برای خفه کردن صدای مردمی که خواهان تأمین و تضمین حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعی
شود و هـم  ان تباه میش اند، چون هم جان و خانه و کاشانه و زندگی ها، زحمتکشان همیشه قربانیان اصلی کنند. در جنگ خواه استفاده می جو و آزادی اعتراضی عدالت

ی آنها، از ایـجـاد جـّو شود. این در حالی است که صنایع تسلیحاتی و نظامی و انواع و اقسام خدمات جانب شرایط برای پیکارشان در راه زندگی شایسته بسیار دشوار می
در نتیجـه سـودهـای پایان و  های بی برند و به همین دلیل، اساسًا خواهان جنگ سودهای کالنی می -چه مستقیم و چه نیابتی -ها اندازی جنگ تنش و درگیری، و راه

 اند. پایان بی
بر تشدید استثمـار و داری برای کسب سود، عالوه  بوم روی کرٔه زمین است. سرمایه زیست بشر و زیست شده و نولیبرالی، محیط داری جهانی از دیگر قربانیان سرمایه

کند تا سود به دست آورد، وگرنه گردش سرمایه مختل خواهد شـد و » نقد«ارزش تولید شده را  ارزش، باید بتواند این اضافه تصاحِب کار اضافٔه نیروی کار در قالب اضافه
داری بر اساس رشد مارپیچی است، بدین معنـا کـه  نشان داد، بازتولید گستردٔه سرمایه» سرمایه«سازش  طور که مارکس در اثر دوران بحران به وجود خواهد آمد. همان

دار سود بیـشـتـری  افتد و به همان نسبت، سرمایه ای بیشتر از سرمایٔه دور قبلی به گردش می ارزش موجود در کاال، سرمایه اضافه» نقد کردن«در هر برگشت سرمایه و 
کند تا باز هم سـود بـیـشـتـری  تر مّدت دار تمایل دارد که هر دور برگشت سرمایه را تا حد امکان سریع و کوتاه نسبت به دور قبلی نیز انتظار دارد. به همین دلیل، سرمایه
داران به سودی معقول دست یابند، اقتصادی است کـه بـه طـور  که در آن اکثر سرمایه» سالم«داری، اقتصاد  حاصل کند. مطابق نظر رایج میان اقتصاددانان سرمایه

کند.  میدرصد در سال نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد. اگر رشد مداوم کمتر از این میزان باشد، اقتصاد را با کسادی یا رکود و بحران روبرو ٢٫۵مداوم در حدود 
ازار برده شود، فروخته ای در آن حاصل نشود. به عبارت دیگر، کاال باید بدون مشکل تولید شود، به ب این چرخش یا دورپیمایی سرمایه موقعی کارآمد است که هیچ وقفه

های گوناگون، از  گرایی از راه فارزش آن نقد شود) و دوباره سرمایه به صورت سرمایٔه بارآور یا موّلد به گردش افتد و این دورپیمایی تکرار شود. ترویج مصر  شود (تا اضافه
ارزش) تا فـروش  داری برای کامل کردن دورپیمایی سرمایه از تولید کاال (و اضافه های اصلی سرمایه کنندگان، از شیوه های تازه برای مصرف» نیاز«جمله تعریف کردن 

 ارزش و تحقق سوِد سرمایه است. اضافه» نقد کردن«سرمایٔه کاالیی و 
چرخد و در  یهای طبیعت، برای حداکثر سود و انباشت سرمایه م های آن، فارغ از نیازهای انسان یا محدودیت داری چنین است که چرخ سرشت ذاتی نظام سرمایه

ه صورت کاالیی در خـدمـت های ساکن کرٔه زمین تعلق دارد، ب داری طبیعتی را که به همٔه انسان کند. نظام سرمایه این راه هر چقدر ماّده و انرژی الزم باشد مصرف می
 سرمایه و کسب سود در آورده است و در این راه آن را به ویرانی کشانده است. به قول مارکس:

(سرمایه، جلـد اّول، » ها، یعنی زمین و کارگر است. دهد، گورکِن سرچشمٔه ثروت داری در حالی که تکنیک و سازمان فرایند تولید اجتماعی را ترقی می تولید سرمایه«
 )۴۶١، ص ١٣۵٢ترجمٔه ایرج اسکندری، انتشارات حزب تودٔه ایران، 



 ١٨                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
زدایـی  شود. جـنـگـل میکشی  شّدت از منابع انسانی و طبیعی بهره آن است که به -پایان یا بی -در این روند دورپیمایی سرمایه و رشد مارپیچی (یا تصاعدی) و مداوم

دریـایـی و نشـر ونقل زمینی و هـوایـی و  ویژه برای وسایل حمل های فسیلی به رویٔه سوخت کشی یا فراهم کردن زمین کشاورزی، مصرف بی برای تهیٔه چوب یا جاده
بزرگ، استخراج  گیری صنعتی در مقیاس بسیار روّیٔه آب برای تولید گوشت و محصوالت کشاورزی، ماهی اکسید کربن و متان)، مصرف بی یی (مثل دی گازهای گلخانه

هـای  ها بر اثر تخلیٔه پساب سآور، آلودگی اقیانو های پالستیکی و الکترونیکی در مقیاسی سرسام های الزم برای وسایل الکترونیکی، تولید ضایعات و زباله روّیٔه کانی بی
بـه  زدن جـّدی های رادیواکتیو، همـگـی سـبـب آسـیـب های تجاری و ناوهای نظامی در مقیاسی عظیم، و همچنین نظامیگری و آلودگی وآمد کشتی صنعتی و رفت

 زیست شده است. محیط
تغذیه و تولیدمثـل  های جانوران و اختالل در های قطبی و هیمالیا، نابود شدن زیستگاه ها و آب شدن یخ سوزی جنگل زایی و آتش سیل و توفان و خشکسالی و بیابان

وی زمین زده شـده بوم ر  هایی که به زیست هایی از آسیب محیطی، نمونه ها برای گریز از شرایط وخیم زیست های گروهی انسان های فصلی آنها، و مهاجرت و مهاجرت
دهد جنوبگان یا قارٔه قـطـب  درجه سلسیوس گزارش شد که نشان می ١٨٫٣ترین روز در قطب جنوب با درجٔه حرارت  امسال، گرم ١٣٩٨بهمن  ١٧شنبه  است. روز پنج

غـذایـی، مشـکـل  تواند به اختالل در زنـجـیـرهٔ  وهوایی می جنوب، با سرعتی بیش از میانگین سرعت گرمایش کرٔه زمین در حال گرم شدن است. تغییرهای زیانبار آب
هـای نـظـامـی  برای فرار از سیل و توفان و سونامی و... و نیز وقوع درگیـری» محیطی های زیست مهاجرت«آبی و دسترسی به آب آشامیدنی کافی، راه افتادن موج  کم

 اه و آب بود.های مهم آن، مناقشه بر سر دسترسی به منابع طبیعی مثل زمین و چراگ منجر شود، که مثال بارز آن، جنگ دارفور در سودان بود که یکی از عّلت
کشـور یـا های جهان است، زیرا که پیامدهای چنین جنگی محدود بـه یـک  یی مایٔه نگرانی مّلت ترین احتمال بروز جنگ هسته یی و کوچک وجود تسلیحات هسته

وی کرٔه زمین را یی خطری است که بقای حیات بر ر  های هسته هایی با کالهک به موشک -ها از جمله زیردریایی -ها حّتی یک منطقه نخواهد ماند. مجهز کردن ارتش
میان آمریکـا » استارت جدید«یی) موسوم به  های آمریکا نسبت به چین و روسیه، مناقشه بر سر تمدید پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک (هسته کند. تهدید تهدید می

ند، مایٔه نـگـرانـی یی هست های مرزی میان هند و پاکستان یا هند و چین، که در آنها یک یا هر دو طرف صاحب تسلیحات هسته و روسیه، تنش میان دو کره، و درگیری
شب باشد، نشان از احتمـال  تر به نیمه کنند (ساعتی که هرچه نزدیک را رصد می» ساعت روز قیامت«، در بولتن دانشمندان اتمی که ١٣٩٨جّدی است. روز سّوم بهمن 

 ٧٣شب فاجعه قرار دارد که در تاریخ  ثانیه به نیمه ١٠٠ای منتشر شد و هشدار داده شد که جامعٔه بشری اکنون در مقطع  ای جهانی است) بیانیه بیشتری از وقوع فاجعه
دقیقه و سپس از  ١٠عقربه روی  ١٩٩٠شب بود. در سال  دقیقه به نیمه ٧عقربٔه این ساعت نمادین روی  ١٩۴٣سابقه بوده است! در سال  سالٔه این ساعت نمادین، بی

 ) آمده است:١٣٩٨بهمن  ٣شب قرار گرفت. در بیانیٔه بولتن دانشمندان اتمی ( دقیقه به نیمه ٢روی  ٢٠١٨سال 
ایـبـری ایـن افزارهـای سـ وهوایی، که عواملی مثل جنگ یی و تغییرهای آب کند: جنگ هسته زمان روبروست که بقای آن را تهدید می جامعٔه بشری با دو خطر هم«

 )٢٠٢٠ژانویه  ٢٣(سایت اینترنتی دانشمندان اتمی، » کند. تر هم می وضعیت را خطرناک
ری و جـنـگ و معیوب نظامـیـگـ انجامد. این چرخهٔ  تر شدن این وضع می های نظامی بزرگ دنیا مثل آمریکا و ناتو، فقط به وخیم های صدها میلیاردی قدرت بودجه

یات بر روی کرٔه زمیـن اند تا آیندٔه ح زیست هر کدام به نوبٔه خود در این راه سخت در تالش های صلح و محیط محیطی باید متوقف شود. جنبش تغییرهای زیانبار زیست
ت جامعـٔه بشـری از ها و دیگر نیروهای چپ نیز در تالش خود برای نجا های امپریالیستی و ارتجاعی نشود. کمونیست طلبی داری و جنگ قربانی نظام ویرانگر سرمایه

 اند و خواهند بود. زیست بوده های صلح و محیط آورد، همواره از فعاالن و پیشگامان جنبش داری به همراه می بربریتی که سرمایه
 
 داری های کارآ و انسانی برای سرمایه ریزی جایگزین . مبارزٔه زحمتکشان در مسیر پایه١۶

 
آنـهـا بـه ها و رسـیـدن  کردن و موفقیت این جنبش های مردمی، به عّلت خاستگاه طبقاتی آنها عامل مهم و مؤثری در رادیکال حضور فعال زحمتکشان در جنبش

تشکیل اتـحـادهـا و  های مناسب در زمینهٔ  ها و سیاست های کمونیست مدافع منافع طبقٔه کارگر و ارائٔه برنامه شان است. در همین روند، حضور حزب های نهایی هدف
رای دفاع از صلـح توانند قشرهای اجتماعی وسیعی را ب داری می های جهان سرمایه هاست. بحران های جنبش نیز عاملی اثرگذار بر موفقیت این جنبش پیشُبرد خواست

زیسـت،  ای مـحـیـطه آموزان و دانشجویان، در جنبش ای گسترده و اصولی هدایت کنند. حضور نوجوانان و جوانان، دانش زیست به صحنه بکشانند و به مبارزه و محیط
 انداز امیدبخشی برای پیروزی این جنبش پدید آورده است. های اخیر چشم صلح، و عدالت اجتماعی در سال

را ضرورت توسعـه  زیست خواهند قلدری و تجاوزگری را دفاع از دموکراسی، و ویران کردن محیط داری که می پردازان و ستایشگران نظام سرمایه رغم کوشش نظریه به
و سودجوی ایـن نـظـام، داری و پیامدهای آن را ناشی از اشتباه، موقت، و موضعی، و نه ناشی از سرشت استثمارگر  و ترقی بنمایانند، یا بحران اقتصادی جهان سرمایه

تـریـن  یابد. زنـدگـی مـهـم های کارآ و انسانی برای نظام سرمایه پیوسته و قاطعانه ادامه دارد و گسترش می ریزی جایگزین نشان دهند، مبارزٔه زحمتکشان در مسیر پایه
لیسم، بـه نـوبـٔه نشینی موقت بعد از فرورویزی اردوگاه سوسیا کارگری نیز پس از عقب-ها را به مبارزان صلح و سوسیالیسم داده است. جنبش جهانی کمونیستی درس

دست آورده است، اگـرچـه  توجهی به های قابل خود از نو و با پیگیری به بازسازی توانایی تاکتیکی و سازمانی خود در اتحادی انترناسیونالیستی پرداخته است و موفقیت
گاه است. های خود و تالش برای برطرف کردن آنها نیز به به ضعف  خوبی آ

) در ١٩٩٨(نـوامـبـر  ١٣٧٧دارانه که تظاهر آشکار آن نخستین بار در زمستان  سابقٔه مبارزه با پیامدهای نولیبرالیسم اقتصادی و جهانی شدن سرمایه گستردگی بی
های کارگری در مصر و  های گوناگون ادامه یافته است: از اعتراض های بعد و تا کنون به شکل یافته در شهر سیاتل آمریکا دیده شد، در سال یی سازمان تظاهرات توده

تـریـن  گرفته تا تظاهرات مردم اسپانیا و یونان و ایرلند و جنبش سندیکایی سودان و بـزرگ» ها هستیم درصدی٩٩ما «استریت در آمریکا با شعار  بهار عربی و تسخیر وال
به انگیزٔه قـتـل ان اعتصاب سراسری تاریخ در هند و جنبش جلیقه زردهای فرانسه و تظاهرات زحمتکشان در شیلی و لبنان و عراق و ایران، جنبش سراسری آمریکایی

 محیطی که سراسر جهان را فرا گرفته است. نژادی گسترده، و جنبش بزرگ زیست پوستان و تبعیض سیاه
هـم در درون  -داری جـهـانـی اسـت برانداز سرمایه تردید حاصل پیامدهای اسفناک و خانمان که بی -های ساکن کرٔه زمین کارزار جهانی برای بهبود زندگی انسان

کشور حاضر در مجمع عمومی سـازمـان  ١٩٣هاست که ادامه دارد. برای مثال،  سال -های مردمی البته زیر فشار جنبش -المللی ها و هم در نهادهای مّلی و بین مّلت
هـدف  ١٧را تصویب کردنـد کـه » ٢٠٣٠دگرگون کردن جهان ما: برنامٔه توسعٔه پایدار «با عنوان  ٢٠٣٠) برنامٔه توسعٔه ١٣٩۴(مهر  ٢٠١۵ملل متحد در سپتامبر سال 

صلح و رفاه، و بـه طـور کـلـی  یی را در دستور کار قرار داد. آماج نهایی این برنامه، پایان دادن به فقر، حفاظت از کرٔه زمین و حیات بر روی آن، تأمین و تضمین برنامه
پذیر را پذیرفتند، با التزام بـه ایـنـکـه  است. کشورهایی که این سند توسعٔه پایدار و زیست ٢٠٣٠پذیرتر برای همٔه ساکنان کرٔه زمین تا سال  ای بهتر و زیست تحقق آینده

هـای ایـن هـفـده هـدف  ترند در اولویت قرار دهند. سرفصـل متعهد شدند که تأمین امکان پیشرفت برای جوامعی را که از همه عقب» کس را نباید نادیده گرفت هیچ«
ی به آب تمیز و امکانات ساکنان کرٔه زمین عبارتند از: نبود فقر، نبود گرسنگی، رفاه و سالمتی خوب، آموزش با کیفیت باال، برابری جنسیتی، دسترس جهانی برای همهٔ 
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ر، تولید و مصـرف پذی ها، جوامع و شهرهای زیست ها، کاهش نابرابری قیمت، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت و نوآوری و زیرساخت بهداشتی، انرژی پاک و ارزان

دهای قدرتمند، و همیـاری ها، حفاظت از زندگی بر روی زمین، صلح و عدالت و نها وهوایی، حفاظت از زندگی در دریاها و اقیانوس مسئوالنه، اقدام دربارٔه تغییرهای آب
هـد هـمـٔه های مبرم انسانی مستلزم برخورداری از دانش و امکانات و خالقیت و امـکـانـات مـالـی و تـعـ ها. روشن است که تحقق این هدف در رسیدن به این هدف

 ٔه زمین فراهم آورد. کن کرد و زندگی شایستٔه انسان امروزی را در روی کر  های گوناگون را ریشه های خطرناک و تبعیض هاست تا بتوان فقر و گرسنگی و بیماری مّلت
داری شـنـیـده  سرمایـه» ِکینزی«های سنگین بر ثروتمندان و بازگشت به الگوی  امروزه نداهایی از آمریکا و اروپا برای کوتاه کردن دست سرمایٔه مالی و بستن مالیات

هـای مـردم بـه  خواه حزب دموکرات برای لـغـو بـدهـی شده است که بخشی از نمایندگان رادیکال و ترقی» قرارداد نوین سبز«شود. از جمله، در آمریکا صحبت از  می
یگر کشورهای اروپایی های مشابهی در بریتانیا (توسط جناح چپ حزب کارگر) و د اند. برنامه زیست ارائه داده ها، بهبود وضعیت زندگی زحمتکشان، و نجات محیط بانک

نـیـز بـا » خواهـان انترناسیونال ترقی«تر کردن ساختارهای سیاسی و اقتصادی مّلی و اروپایی ارائه شده است. اخیرًا  برای دموکراتیک (DiEM25(از جمله توسط گروه 
خـواهـان  زمان آن فرارسیده است که ترقـی«و انستیتو سندرز با شعار  DiEM25هایی مثل نوام چامسکی، نیومی کالین، و یانیس واروفاکیس و حمایت  مشارکت چهره

گرایان افـراطـی، و احـیـای نـهـادهـای  فریب و خودکامه و راست گرایی عوام به منظور مقابله با پیامدهای زیانبار نولیبرالیسم، شکست دادن ملی» جهان متحد شوند
در ایران و جـهـان، بـه دلـیـل وجـود خـدمـات » ِکینزی«داری  های جهانی، پا به عرصه گذاشت. برخی از هواداران الگوی سرمایه دموکراسی مردمی، و رفع نابرابری

نامند. گفتنی است کـه  می» چهرٔه انسانی«داری با  اجتماعی دولتی رایگان و گرایش سوسیال دموکراسی در آن در مقایسه با نولیبرالیسم اقتصادی کنونی، آن را سرمایه
ویژه با نگاه به دستاوردهای اجتمـاعـی  در ربع سّوم قرن بیستم و تا پیش از تهاجم نولیبرالیسم، دستاورِد مبارزٔه خوِد زحمتکشان، به» های رفاه دولت«های مثبت  ویژگی

ویژه اروپـا،  در کشورهای غربی، و به» رفاه«داری  های سرمایه های سوسیالیستی بود. با وجود امتیازهایی که دولت چشمگیر سوسیالیسم در اتحاد شوروی و دیگر دولت
کشـی از  های رفاه در قرن بیستم، بدون تکیٔه مستقیم بر بهره داری دولت سرمایه» چهرٔه انسانی«اصطالح  مجبور شدند به زحمتکشان بدهند، نباید فراموش کرد که به

شوروی و اروپای شرقی های سوسیالیستی در اتحاد  پذیر نبود. و تازه همین دستاوردها نیز پس از فروریزی دولت منابع طبیعی و انسانی کشورهای در حال توسعه امکان
 داری قرار گرفتند. های سرمایه تدریج مورد دستُبرد دولت به

ونزوئال، اکوادور، ویکم در کشورهای متعدد ادامه داشته است، از جمله در نیکاراگوئه، شیلی،  داری در قرن بیست های ضدسرمایه در آمریکای التین نیز موج حرکت
دانستـه اسـت،  خود می» حیاط خلوت«برزیل، آرژانتین، بولیوی، اوروگوئه، و البته کوبا. از آنجا که امپریالیسم آمریکا کشورهای مرکزی و جنوبی قارٔه آمریکا را همیشه 

تـای نـظـامـی و داری و چپ در این قاره نیست و به انواع وسایل، از تحریم گرفته تـا کـود های ضدسرمایه های دموکرات با گرایش گیری دولت حاضر به پذیرش شکل
گاهی و رشد جنبش سیاسی، برای فروخواباندن این موج تالش می  دبخش است.خواهانه در این قاره، امی داری و عدالت های ضدسرمایه کند. در مجموع، افزاش آ

ش صـلـح و خواهانه، و جنـبـ های مدنی عدالت زیست، جنبش سندیکایی با فعاالن محیط-های پیوند دهندٔه جنبش کمونیستی و کارگری توسعٔه کیفی و کّمی رشته
دالنه بـرای هـمـٔه آمیز و عا امیدهای واقعی به پیشرفت صلح -اند خواهانه و فرامّلی از خود نشان داده های عدالت های گوناگون ویژگی که همگی در مقطع -ضدجنگ

دارانه و نفی کامل  ی سرمایهساز  ها توانی بالقوه برای عقب راندن جهانی پذیر بودن ساختن جهانی دیگر را افزایش داده است. برآیند این نیروها و جنبش ها و امکان مّلت
زیسـت، و  مـحـیـطخواهی، دفاع از صلـح،  های عمدٔه این جنبش جهانی عدالت داری در شرایط مشخص دارد. جنبه داری نولیبرال و حّتی گذر از نظام سرمایه سرمایه

 خالصه کرد: توان در این موارد های کمونیست و کارگری جهان، در آن شرکت دارد، می آمیز را، که حزب تودٔه ایران، به مثابه عضوی از حزب پیشرفت مسالمت
یـطـی و مـحـ اقتصادی، برتری قومی و نژادی و جنسیتی، و نقض حقوق پناهندگان و مهاجران جنگی و زیسـت-عدالتی اجتماعی پیکار عمومی جامعٔه بشری با بی

 اقتصادی
 المللی سیاسی بین-ها در راه مردمی و دموکراتیک کردن روابط اقتصادی پیکار با پایمال شدن حق حاکمیت مّلی مّلت

داخت کامل آنهـا شود که بازپر  هایی می آور فقیرترین کشورهای در حال توسعه که هر سال بخش بزرگی از درآمد مّلی آنها صرف پرداخت بدهی های سرسام لغو بدهی
 غیرممکن است

 گذاری کاالهای کشورهای در حال توسعه، تعرفٔه واردات و صادرات عادالنه در تجارت خارجی این کشورها المللی عادالنٔه قیمت تنظیم نظام بین
زنـدگـی  رسانی به کشورهای در حال توسعه برای توسعٔه نیروهای تولیدی به منظور از بین بردن فـقـر و بـاال بـردن سـطـح فنی و یاری-های علمی بسط همکاری

 زیست، و کاهش فاصلٔه زیاد بین این کشورها و کشورهای پیشرفته زحمتکشان، با توجه به حفظ محیط
ها و خشـکـسـالـی و وهوایی مثل باال آمدن سطح دریا فّنی به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با پیامدهای زیانبار تغییرهای آب-رسانی اقتصادی و علمی یاری
 قحطی

 داری پیشرفته های سرمایه های فرامّلی و دولت بوم روی کرٔه زمین و مقابله با عملکرد ویرانگر شرکت پیکار همگانی و مشترک در سراسر جهان برای حفظ زیست
 مبارزه در راه تأمین حقوق بشر در همٔه کشورهای جهان مطابق با اعالمیٔه جهانی حقوق بشر

کشـورهـای در حـال وق تقویت سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن بر پایٔه محتوایی دموکراتیک از راه اصالح اساسی روابط حاکم بر این سازمان، تأمین حق
ن ملل مـتـحـد بـوده های بزرگ که بارها سّد راه تأمین نظر و خواست اکثریت کشورهای عضو شورای امنیت و خوِد سازما توسعه، تغییر در ساختار حق وتو ویژٔه قدرت

 است
 فاشیستی و راست افراطی گرا گرفته تا شبه های استبدادی، از اسالم نفی و طرد حکومت

 ویژه پیمان تجاوزگر ناتو یی، به های نظامی منطقه منحل کردن همٔه پیمان
های اقتصـادی) صرهها و محا های بزرگ در امور داخلی کشورهای دیگر (از جمله از راه تحریم پایان دادن به نظامیگری، جلوگیری از مداخلٔه نظامی و سیاسی قدرت

 های نظامی خارجی در سراسر جهان ، و برچیدن پایگاه
 های عینی برای خلع سالح عمومی یی، شیمیایی، بیولوژیکی، و ایجاد زمینه نابود کردن تسلیحات کشتار جمعی هسته

 مبارزه با هرگونه تالش به هدف نظامیگری در فضا و کشاندن مسابقٔه تسلیحاتی به فضا
 
 بندی . جمع١٧

اروپـای  های سوسیـالـیـسـتـی داری (پس از فروریزی اتحاد شوروی و دولت وتاز بدون رقیب نظام سرمایه های کنونی اوضاع جهان را پس از سه دهه تاخت مشخصه
 بندی کرد که از یک سو شاهد: توان بدین صورت جمع شرقی) به طور کلی می



 ٢١                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
سـیـاسـی ایـن های فناوری اطالعاتی و اینترنتی) و تسلط  داری (شامل شرکت بانکی و قماری با دیگر انحصارهای بزرگ سرمایه-های مالی آمیختگی سرمایه درهم

 مجموعه بر حاکمیت کشورهای قدرتمند امپریالیستی و به طور کلی بر حیات جامعه،
تناوب بیـشـتـری  برانداز که در دورٔه کاربست الگوهای نولیبرالی، جهانی شدن سرمایه، و انقالب فناوری اطالعاتی اجتماعی عمیق و خانمان-های اقتصادی بحران
 یافته،

ر بین جوامع گوناگون و ها د هراسی، نابرابری عمیق و گستردٔه درآمدها و دارایی نژادی و بیگانه تشدید استثمار زحمتکشان و پایمال کردن حقوق بنیادی آنها، تبعیض
 در بین قشر کوچکی از هر جامعه و اکثریت مطلق آن،
هـای  خـالـت قـدرتهای امپریالیستی، د های نیابتی ویرانگر و مرگبار توسط قدرت اندازی و دامن زدن به جنگ نظامیگری و به خطر افتادن مکرر صلح و آرامش، راه

 های اقتصادی کمرشکن، داری در امور داخلی کشورهای دیگر شامل مداخلٔه سیاسی و تجاوز نظامی، و تحریم بزرگ سرمایه
گـرایـی  گـر، واپـسویژه در اروپا و آمریکا از یک سو، و از سـوی دیـ فریبانه به فاشیستی و عوام-گرای افراطی و نو های سیاسی و اجتماعی راست بینی گسترش جهان

 سم از از آن، وویژه در آسیا و آفریقا و تهدید دائمی تروریسم، و استفادٔه مستقیم و غیرمستقیم امپریالی مذهبی (اسالم سیاسی، امثال داعش و القاعده) به
 بوم در سراسر جهان آسیب دیدن جّدی و خطرناک زیست

کشـورهـای تر شدن بیش از پیش شرایط زندگی زحمتکشان به طور عام، پایمال شدن استقالل و اقتصاد مـّلـی و دمـوکـراسـی در  ایم. حاصل این روند، وخیم بوده
 ده است.نیافته یا در حال توسعه در آفریقا، آسیا، و آمریکا، و تهدید شدن بقای نوع بشر و حیات بر روی کرٔه زمین بو پیشرفته و در کشورهای توسعه

 ایم: انداز امیدبخش تالش برای تأمین زندگی شایسته را شاهد بوده از سوی دیگر، و در چنین بستری، چشم
 های دموکراتیک، های گوناگون برای تحقق یا حفظ دموکراسی و صلح و حقوق و آزادی نبرد عمومی و طبقاتی زحمتکشان به شکل

 های گوناگون در سراسر جهان، داری به شکل عدالتی نظام سرمایه پیکار برای متوقف کردن ویرانگری و سرکوب و بی
ی، های گوناگون اجتماعی، اقـتـصـادی، سـیـاسـ خواهانٔه مردمی در عرصه خواهانه، و عدالت طبقاتی، مدنی، صلح-کارگری، صنفی-های کمونیستی تالش جنبش

 محیطی، و زیست
 ها در کشورهایی مثل کوبا و ویتنام و چین برای استقرار سوسیالیسم و حفظ و گسترش دستاوردهای مردمی آن. آمیز مّلت کوشش صلح

شرایط مشخص هـر های مبارزاتی در  یی و توازن نیروها در این نبرد طبقاتی و عمومی، میزان تشکل، پیگیری، و تداوم جنبش های جهانی و منطقه بندی قدرت گروه
دیدی نیست، این اسـت کننده است. ولی آنچه در آن تر  های خود، در برآمد این نبرد تعیین اجتماعی گوناگون در پیشُبرد هدف-مّلت، و میزان موفقیت نیروهای طبقاتی

 واهد داشت.های اجتماعی دیگر وجود دارد، این مبارزه نیز ادامه خ عدالتی و استبداد و ستم طبقاتی و انواع ستم که تا زمانی که نابرابری و فساد و بی
اری د سال پس از انتشار مانیفست کمونیست، امروزه مقاومت طبقٔه کارگر و زحمتکشان همچنان با قّوت زنده است و شبح آن در سراسر دنیای سرمایه ١٧٠بیشتر از 

صٔه این مـبـارزه، خواهی در ایران دارد. در عر  خواهی و دموکراسی در گشت و گذار است. این جنبش جهانی زحمتکشان جهان، پیوند و واکنشی متقابل با جنبش عدالت
هـای بـنـیـادی و  سـتخواه ایران و جهان به پیکار خود در راه تحقق خـوا های کمونیست و کارگری، و نیروهای مّلی و ترقی حزب تودٔه ایران در کنار زحمتکشان، حزب
 دهد. دموکراتیک زحمتکشان ایران ادامه می

 
***** 

 
 سیمای ایران در سّومین دهٔه هزارٔه سّوم میالدی -ب

 
 . درآمد١
 

ای گـذرا بشـود.   ویکم میالدی اشـاره های ایران در قرن بیستم و دو دهٔه نخست قرن بیست برای درک وضعیت کنونی ایران، الزم است به اختصار به تغییر و تحّول
رعیتی -نظام ارباب از یک سو آغاز روند حرکت جامعه از -گیرد که از جنبش و انقالب مشروطیت تا برقراری جمهوری اسالمی را در بر می -ها ویژگی اساسی این تحول

ای تعیـیـن سـرنـوشـت ویژه زحمتکشان بر  های دیکتاتوری و ضدمردمی، و از سوی دیگر، مبارزٔه مّلت ایران و به داری و برقراری حکومت فئودالی به سمت نظام سرمایه
ره، ُمهر خود را بـر های تاریخی این دو  اقتصادی کشور بوده است. تحّول-های دموکراتیک و استقالل سیاسی کشور، پیشرفت و آبادانی، و برخورداری از حقوق و آزادی

که هر دو، با وجـود تـغـیـیـرهـای  ۵٧های امروزی میهن ما زده است، که از آن جمله است ادامٔه پیکار برای به سرانجام رساندن دو انقالب مشروطیت و بهمن  تحّول
ام ماندند. در چنین های دموکراتیک ناتم های اصلی خود در تأمین عدالت اجتماعی، استقالل و حقوق و آزادی مثبتی که در جامعه به وجود آوردند، در رسیدن به هدف

 خواهانٔه امروز ایران در جریان است. بستری است که جنبش ضددیکتاتوری و عدالت
 
 ١٣۵٧. انقالب بهمن ٢
 

) آغاز شد که دورٔه حکومتی مستبد، وابسته، و پلیسی بود. منابع نـفـت ١٣۵٧تا  ١٣٠۴ها در ایران ( در حدود دو دهه بعد از انقالب مشروطیت، دوران حکومت پهلوی
می در منطقه تبدیل شد، و ها و فاصلٔه طبقاتی افزایش یافت، ایران به جوالنگاه مستشاران نظامی غربی و پایگاه جاسوسی و ژاندار کشور ما به غارت برده شد، نابرابری

ل مـمـکـن تریـن شـکـ خواهانٔه کشور، از جمله جنبش مّلی کردن صنعت نفت ایران، جنبش ملی مردم آذربایجان و کردستان به شدیدترین و خشن های آزادی جنبش
 سرکوب و به خون کشیده شد.

و سرنـگـونـی آن  ١٣۵٧ها و شدت یافتن نارضایتی اکثریت مردم، مبارزه با حکومت پهلوی دّوم سرانجام به انقالب بهمن  در نبوِد آزادی و عدالت در حکومت پهلوی
کـه سـیـمـای  سیاسی قرن بیستم در ایران و منطـقـه بـود-ترین رویدادهای اجتماعی حکومت انجامید. در کنار انقالب مشروطیت، انقالب بهمن نیز از یکی از مهم

ای که از میانٔه  مردمی اند این حقیقت را نفی کنند که جنبش ژئوپولیتیک (جغرافیای سیاسی) منطقۀ خاورمیانه را دگرگون کرد. حتی دشمنان انقالب بهمن نیز نتوانسته
 های اجتماعی زمان خود بود. ترین جنبش منجر شد، یکی از بزرگ١٣۵٧دهٔه پنجاه خورشیدی در میهن ما شکل گرفت و سرانجام به انقالب بهمن 
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ها  های گوناگون، با خواست جنبش اجتماعی عظیمی بود که اکثریت مردم کشور ما را، از قشرها و طبقه ۵٧حزب تودٔه ایران نیز بر این عقیده است که انقالب بهمن 

ب بهمن، انـقـالبـی مـّلـی و های سرمایٔه جهانی و ارتجاع را در منطقه خاورمیانه در هم کوبید. انقال ترین پایگاه های متفاوت، به حرکت درآورد و یکی از مهم و دیدگاه
ّینی در نهایت شکل مذهبی های مع داری در ایران بود . این انقالب به دلیل اجتماعی در شرایط ویژٔه رشد سرمایه-یی های توده دموکراتیک و نمونٔه کالسیکی از انقالب

سـال  ٢۵کرد که: " طی  ارهبه خود گرفت. کمیته مرکزی حزب توده ایران در اسناد شانزدهمین پلنوم خود که در آستانه انقالب تشکیل گردید، در این زمینه از جمله اش
و جلسات مذهبی، که گروها و سازمان های سیاسی دیگر اجتماعی امکان آن را داشتند که از را مساجد  گذشته روحانیون تنها گروهی بودند که به مراتب بیش از همه 

ان و سـایـر سـازمـان هـای ایـر رژیم جرئت حمله وسیع به آنها را نداشت، با مردم تماس برقرار کنند و افکار خود را در میان مردم تبلیغ نمایند. در حالی که حزب توده 
بسـتـه (ُکـمـپـرادور) و دارِی وا داری بزرگ و رسوخ فزاینده و تسّلط سرمـایـه به موازات رشد سرمایه سیاسی در معرض شدید ترین اشکال فشار و اختناق قرار داشتند." 

داری مـّلـی فـراهـم  ایههایی از سرم بورژوازی و قشرهای میانی و نیز تضعیف مواضع اقتصادی الیه های امپریالیستی در اقتصاد ایران، زمینٔه ورشکستگِی خرده سرمایه
ای برخوردار شده بود کـه  حظهمال دارِی وابسته، از رشد کّمِی قابل رعیتی و بسط مناسبات سرمایه-آمد. طبقٔه کارگر در اثر روند بغرنج و متضاِد برچیده شدن نظام ارباب

سّد استبداد عـبـور  تواند از بخشید. انقالب بهمن نشان داد که جبهٔه متحد خلق در صورت مبارزٔه مشترک می به آن وزن اجتماعی مهمی در ساختار طبقاتی جامعه می
 کند و مقاومت ارتجاع داخلی و امپریالیسم را در هم شکند.

 
 . شکست انقالب و برقراری دیکتاتوری٣
 

یادین اقتصـادیبن انقالب بهمن با در هم کوبیدن رژیم شاهنشاهی، مرحلٔه سیاسی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و به مرحلٔه اجتماعی، یعنی انجام اصالحات
ز نمایـنـدگـان ای متشکل ا های دموکراتیک و عدالت اجتماعی گام نهاد. قدرت سیاسی به طیف گسترده داری و گسترش آزادی اجتماعی در راه محدود کردن سرمایه-

گر ایران اگرچه توانست در داراِن زیر چتر نیروهای مذهبی به رهبری خمینی منتقل شد. طبقٔه کار  زمین داری تجاری، و کالن های بینابینی، سرمایه بورژوازی، الیه خرده
رهـبـری جـنـبـش و  اش بود در های واقعی سندیکایی و فراگیر نتوانست سهمی را که شایسته کننده ایفا کند، ولی به دلیل نداشتن تشکل پیروزی انقالب نقشی تعیین

عـارهـا و ح شـقدرت سیاسی پس از انقالب به دست آورد. خمینی و اطرافیانش از موضع سرنگونِی شاه، یعنی شعار محوری جنبش انقالبی، حرکت کردنـد و بـا طـر 
های دموکراتیـک  و تحقق آزادی» استکبار جهانی«مانورهایی که هدف آن تحکیم موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی، و مّلی بود، وعدٔه مبارزه با 

 انقالب را قبضه کنند.های حکومت اسالمی را دادند، و توانستند در شرایط ویژٔه جامعٔه ایران، به طور انحصاری رهبری  و عدالت اجتماعی، البته در چارچوب دیدگاه
ود سرکوب شـدیـد با وج -خواه ای که نیروهای چپ و مّلی و مذهبی ترقی گیری از جنبش مردمی امروزه روشن است که خمینی و دیگر سران رژیم والیت فقیه با بهره

رهـای مـردمـی آزادی و گیری آن داشتند، و با استفاده از تریبون منبر و مسجد که آزادانه در اختیار آنها بود، بـا شـعـا نقش بارزی در شکل -آنها توسط رژیم سلطنتی
ن تـالش بـخـش بـودن ایـ استقالل و عدالت اجتماعی همراهی کردند و برای تصاحب و قبضه کردن جنبش مردمی ایران خیز برداشتند. عامل خارجی نیز در نتیجه

یری نیروهـای چـپ، و گ تأثیر نبود. اکنون روشن شده است که موضع امپریالیسم آمریکا در آن برهه، متوجه جلوگیری از تعمیق انقالب و قدرت گرا بی نیروهای اسالم
شـد، پـیـش از های اخیر و بر اساس اسناد رسمی دولت آمریکا منـتـشـر  هایی که در سال گرا بوده است. بر اساس گزارش حمایت از به قدرت رسیدن نیروهای اسالم

بـا او تـمـاس  -از جمله ابراهیم یزدی، در پاریـس -جمهور وقِت آمریکا بارها از طریق نزدیکان خمینی ، نمایندگان دولت جیمی کارتر رئیس۵٧پیروزی انقالب بهمن 
 های آمریکا در تهران و پاریس نوشت: در پیامی به سفارت ۵٧اند. سایروس َونس، وزیر امور خارجی وقِت آمریکا، در دی  داشته

 » ایم که برقراری یک ارتباط مستقیم با اطرافیان خمینی تصمیم بسیار خوبی است. ما به این نتیجه رسیده«
) بود ١٣۵٧دی  ١۴اش در فرانسه پیام محرمانٔه جیمی کارتر را به خمینی رساند و همچنین میزبان کنفرانسی در گوادلوپ ( ژیسکار دستن در دوران ریاست جمهوری

، وارن زیمرَمن، دیپلمات آمریـکـایـی ١٣۵٧دی  ٢۴هایی دربارٔه رژیم پهلوی و آیندٔه آن اتخاذ کردند. روز  که رهبران چهار قدرت اروپایی در آن جمع شده بودند و تصمیم
الله دایر بر اینکـه  بیانیٔه آیت«که کا در پاریس، به نمایندگی از کارتر با ابراهیم یزدی دیدار کرد و پیام دولت آمریکا را به او رساند. زیمرَمن ضمن اعالم رضایت دولت آمری

 گوید که می» ارتش را محافظت کنند خیلی خوب بوده است
این دلیـل اسـت  ها برای تحریک و درگیری بین ارتش و طرفداران آقا وجود داشته باشد... به ای ای توسط توده شده ها ترس آن دارند که یک عملیات حساب ارتشی«

» اساسی بـرسـنـد. الله خمینی با رهبران نظامی مالقات کنند تا به یک تفاهم دار آیت که دولت من [آمریکا] معتقد است ضرورت اساسی دارد که نمایندگان صالحیت
 )١٣٩٢دی  ١۵(نقل از سایت "تاریخ ایرانی"، متن مذاکرات نمایندگان امام و کارتر در نوفل لوشاتو، 

زگشت خمینی به ایـران، و  های ویلیام سولیوان، سفیر وقِت آمریکا در ایران، با نمایندگان خمینی در ایران در سه ماهٔه پیش از سقوط رژیم سلطنتی در مورد با ارتباط
گرفته بود (او از مـیـانـٔه ست نقش ژنرال رابرت هایزر، معاون سرفرماندٔه نیروهای ناتو در آن زمان، که در یک ماه آخر حیات رژیم شاهنشاهی عمًال کنترل ارتش را به د

ن باغی کسی بود که نخـسـتـیـ در ایران بود)، و به سران ارتش شاهنشاهی پیام داده بود که ارتش کودتا نکنند، قابل توجه است. ظاهرًا ژنرال قره ۵٧دی تا میانٔه بهمن 
به جیمی کارتر تـوضـیـح  هارولد براون، وزیر دفاع وقِت آمریکا، در یادداشت خود های ارتباطی میان سران ارتش شاهنشاهی و رهبران مذهبی انقالب را ایجاد کرد.  راه
 دهد که می
رحسین] ربیعی، ای برای اینکه نظامیان همکاری نزدیکی با برخی رهبران مذهبی داشته باشند، صورت گرفت. [سپهبد امی با اصرار و فشار هایزر مذاکرات گسترده«

منجـر بـه ١٣٧۵(رادیو خبری فرانسه به زبان فارسی، چگونه  مخالفت آمریکا با دخالت ارتش ایران در سال » داد. ای به این کار نشان نمی با این حال، همچنان عالقه
 )٢٠١۵فوریه  ٢۴انتقال قدرت به روحانیون شد، 

ژنرال هایزر شاه را مانند «کند که گفته بوده:  از سپهبد امیر حسین ربیعی فرماندٔه نیروی هوایی وقت نقل قول می» پاسخ به تاریخ«محمدرضاشاه در کتابش با عنوان 
در خانٔه فریدون سحابی (پسر بزرگ یدالله سحابی) در قیطریٔه تهران با مهدی بازرگـان  ١٣۵٧بهمن  ۴) سولیوان روز ١٧١(ص » ای از ایران بیرون انداخت. موش مرده

باید مانع درگیری نیروهای مسّلح و هواداران خمینی شد و این خطر هست که شوروی از بـرنـامـٔه «نویسد:  و موسوی اردبیلی دیدار کرد. او در گزارشش به واشنگتن می
 )١٣٩۵خرداد  ١٨سی فارسی، ماجرای دیدار سفیر آمریکا با موسوی اردبیلی،  بی (بی» تشکیل دولت موقت سوءاستفاده کند.

های قدرتمند غربی که آمدند، کوشش و هدِف دولت آمریکا و سران کشور  ها می های اساسی به خیابان در آن دورٔه پرتالطم، در زمانی که مردم ایران به امید دگرگونی
خواه و چـپ بـود.  ، متوجِه جلوگیری کردن از تعمیق انقالب و افتادن رهبری انقالب به دست نیروهای ترقی» کار شاه تمام است«در کنفرانس گوادلوپ پذیرفته بودند 

 ژیسکار دستن در نشست گوادلوپ گفته بود:



 ٢٣                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
حـتـی بـه کـارتـر  العاده زیادی به دست خواهند آورد... ها نفوذ فوق اگر شاه بماند، ایران دچار جنگ داخلی خواهد شد، مردم زیادی کشته خواهند شد و کمونیست«

بگیرد." اطـالعـات  قلمتوصیه کرده بود که "با مخالفان تماس بگیرد، به عّلت آن که در این مورد، پاریس بر اساس اطالعات خصوصی، تصمیم گرفته است دور شاه را 
و  -1357ی در د -جمهور فرانسه با شاه رئیس  گوید، معطوف است به دیدار خصوصی میشل پونیاتوسکی، فرستادٔه ویژهٔ  خصوصی که ژیسکار دستن از آن سخن می

(مرتضی کاظمیان، نشست گوادلوپ و انقـالب ایـران، » الله خمینی تهیه کرده و به الیزه فرستاده بود. زاده با اطالع رهبر فقید انقالب، آیت   نیز تحلیلی که صادق قطب
 )١٣٨٧بهمن  ٢١سایت دیپلماسی ایرانی، 

خـواهـانـٔه  یطـلـبـانـه و آزاد های عـدالـت ها و هدف گرایان ارتجاعی پس از تحکیم انحصاری حاکمیت سیاسی خود بر ایران با پایمال کردن آرمان خمینی و اسالم
 خود مهار کردند و نظرانهٔ  اندیشانه، و تنگ های انحصارطلبانه، تاریک سیاسی قرن بیستم را به سود غرض-های اجتماعی ترین جنبش های میلیونی، یکی از بزرگ توده

هـای  روزه سرکوب آرمانام به شکست کشاندند، و این امکان تاریخِی بزرگ میهن ما را در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی، استقالل، و عدالت اجتماعی نابود کردند.
 های گوناگون ادامه دارد. طلبانٔه مردم ایران همچنان به شیوه های عدالت مردمی و خواست

ه بود. بدیهی است شک مدیون اتحاد تأثیرگذار همٔه نیروهای سیاسی و توافق همگانی بر سر شعار سرنگونی رژیم استبدادی شا پیروزی انقالب در مرحلٔه سیاسی، بی
ویـژه  رکت کردند، و بـهها و منافع طبقاتی خود، در این جنبش عظیم ش های خود، مطابق با خواست ها و برنامه که نیروهای شرکت کننده در انقالب، هر کدام با دیدگاه

ه، حـاکـمـیـت بـرآمـده از امعدر مورد اینکه پس از سرنگونی رژیم سلطنتی چه باید کرد، نظرهای متفاوتی داشتند. با پیروزی انقالب، و با وجود جّو انقالبی حاکم بر ج
هـا و  زرگ و بـانـکهای نظامی آمریکا در ایران، مّلی کردن صـنـایـع بـ های ُپراهمیتی دست زد، از جمله: اخراج مستشاران خارجی و برچیدن پایگاه انقالب به اقدام

)، ۵٩روردین داران بزرگ داخلی و انحصارهای خارجی، و سپس تصویب اصالح الیحٔه قانونی واگذاری و احیای ارضی (ف های بیمٔه خصوصی متعلق به سرمایه شرکت
های بایر و دایر مالکان بزرگ به دهقانان، تأمین نظارت دولت بر بازرگانی خارجی، الـغـای قـراردادهـای نـظـامـی و  در مورد واگذاری زمین» د«و » ج«شامل بندهای 

 بار کنسرسیوم نفت. اقتصادی ضد منافع مّلی، و لغو قرار داد اسارت
جـامـعـه بـرخـوردار  نسبت ضعیف خود در آستانٔه انقالب، از نفوذ معنوِی کیفِی چشمگیری در درون واقعیت این است که  نیروهای چپ ایران، با وجود تواِن کّمی به

یـم اجـتـمـاعـِی شـد، بـه سـبـب تـوان عـظـ ویژه حزب تودٔه ایران را شامل مـی هایی از برنامٔه حداقل نیروهای چپ ایران و به گفته، که بخش های پیش بودند. اقدام
 ها تحقق یافت. های توده خواهانٔه حاضر در صحنه و خواست عدالت

میهن ما بـه هـمـراه باری برای  ضعفی اساسی بود که بعدها پیامدهای فاجعه نبودن نمایندگان سیاسی طبقٔه کارگر و زحمتکشان در حاکمیِت برآمده از انقالب، نقطه
های عـلـمـیـه  حوزه هایشان که جای روحانیت نه در دستگاِه حاکمیت سیاسی بلکه در گرایان به قدرت رسیده، برخالف همٔه وعده آورد. خمینی و بخش بزرگی از اسالم

ن انـحـصـارِی های ارتجاعِی مذهبی و بنیادگرایی اسالمی، و قبضه کـرد شان بنا کردن حکومِت جدیدی بر اساس دیدگاه است، خیلی زود نشان دادند که هدف اصلی
و منطقـه بـود. ویژه در کشورهای مسلمان همسایه  گری و اجرای قوانین و شرع اسالم و گستراندن آن در جهان و به اقتصادی و برپایی حکومت خلیفه-قدرت سیاسی

مـدنـی -سـیـاسـیگرایان و روحانیون بر حـیـات  کنندٔه حاکمیِت انحصارِی اسالم گنجاندن اصل والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی، به مثابه اصل تأمین
، از جـمـلـه تـحـمـیـل نانکشور، نشانٔه روشن این تمایل در میان این نیروها بود. یورش به نیروهای مترقی، دستگیری و شکنجٔه آنان، تالش برای لغو قوانین مدنی ز 

انـقـالب «اصـطـالح  های برحق خلق کرد و ترکمن،  ، بـه ها، و  لشکرکشِی نظامی به کردستان و ترکمن صحرا برای سرکوب خواست حجاب اجباری، بستن روزنامه
های این چرخش به راست و آغاز به شکـسـت  و اخراج دانشجویان و استادان دگراندیش، از نخستین نشانه» تصفیه«و  ١٣۵٩ها در فروردین  و بستن دانشگاه» فرهنگی

 کشاندن انقالب بزرگ مردم ایران بودند.
ای بـوده اسـت کـه  ، و سرانجام شکسِت انقالب در مّدتی کوتاه، روند بسیار بغرنج و پیچیده۵٧روند چرخش به راست از همان سال اّول بعد از پیروزی انقالب بهمن 

ه ائـتـالف نـیـروهـای توان بیان کرد، این است کـ های به دست آمده می بینانٔه بیشتر است، ولی آنچه اکنون پس از تجربه هنوز نیازمند بررسی و تحقیق علمی و واقع
هـای  ِن تحـقـق آرمـانکننده در انقالب، با وجود ناهمگونِی طبقاتی و داشتن نظرهایی متفاوت دربارٔه انقالب و سرنوشت آن، خواست و توا گراِی شرکت مذهبِی اسالم

دادند، هدِف بخش عمدٔه رهبـری ایـن  سر می» نشینان کوخ«رغم شعارهایی که خمینی و دیگران در مورد توجه به حقوق  خواهانٔه انقالب را نداشت. به مردمی و عدالت
گونه  کردن حاکمیت روحانیت اسالمی بر میهن ما بود که هیچ» ابدی«و » صدر اسالم«نیروها بازگرداندن ایران به زیر سیطرٔه حاکمیت مذهبی و قوانین قرون وسطایِی 

 نداشت.  ۵٧کننده در انقالب بزرگ  های شرکت جویانٔه توده خواهانه و عدالت های آزادی های و آرمان همخوانی با هدف
سـوز  مشی خـانـمـان ، و اتخاذ خط١٣۵٩ویژه تحمیل جنگ با عراق به میهن ما در شهریور سال  های امپریالیسم و ارتجاع، به در عین حال، باید متذکر شد که طرح

ویژه پس از آزادی خرمشهر توسط جمهوری اسالمی ایران، شرایط و زمینه را برای محدود  ، و ادامٔه جنگ به«گذرد راه قدس از کربال می«و » جنگ، جنگ، تا پیروزی«
 های دموکراتیک و سرکوب همٔه نیروهای دگراندیش آماده کرد. کردن باز هم بیشتر حقوق و آزادی

را به دستور  -از جمله ادامٔه اصالحات ارضی -های مترقی اجرا شده در آغاز انقالب بود که حکومت جمهوری اسالمی بسیاری از برنامه ١٣۶١و  ١٣۶٠های  در سال
ندیش در تـابسـتـان رحمانٔه هزاران زندانی سیاسی و دگرا خواه دگراندیش را  شدت بخشید. فاجعٔه ملی کشتار بی خمینی متوقف کرد، و در ضمن سرکوب نیروهای ترقی

نشانگر روشِن سیمای ضدانسانی حکومتی انحصارطلب، و بـرقـراری و تـحـکـیـم » والیت مطلقٔه امام واّمت«به دستور خمینی، و اصالح قانون اساسی بر پایٔه ١٣۶٧
 گرای حاکم بر سرنوشت مردم بود. دیکتاتورِی عریان و خشن رژیم اسالم

 
 های دیکتاتوری حاکم در جمهوری اسالمی ایران . ویژگی۴

 های ایدئولوژیک، اقتصادی، اجتماعی الف) ویژگی
 

و حکومت مبتنی بر دخالت دین اسالم در حکومت (یا همان اسالم سیاسی/حکومتی) شکل گرفته است. اّمـا » والیت فقیه«دیکتاتوری حاکم بر ایران بر پایٔه نظریٔه 
داری کـه در  است؛ اقتصادی سـرمـایـه» سیمای اسالمی«داری با  هد که آنچه در ایران برپا شده است، نظام اقتصادی سرمایه تحلیل طبقاتی این حکومت نشان می

ران را به درآمد نـفـت شّدت ویران کرده، اقتصاد ای های تولیدی کشور را به فقط زیرساخت اجتماعی نولیبرالی نه-های اقتصادی های اخیر با در پیش گرفتن سیاست دهه
ی نیز با پـایـمـال کـردن کنندگان و غارتگران وابسته به حکومت را باز گذاشته است، بلکه در زمینۀ اجتماع خواران و اختالس و واردات کاال وابسته کرده، و دست رانت

حـاکـم بـر ایـران در سابقه و فراگیری در میهن ما شده است. نظام سیاسی  های بی ساز ناهنجاری ویژه زحمتکشان، زمینه های مردم و به ترین حقوق و آزادی ابتدایی
نامیم. در این نظام سیاسی، ولی فقـیـه در مـقـام  می» رژیم والیت فقیه«گرایی است که ما آن را  گرایان عمیقًا واپس اساس حاکمیت استبدادی و انحصارطلبانٔه اسالم

ای از  خواند) دیکتاتور مطلقی است که با استفاده از شبکٔه گسترده طور که محمد رضا شاِه پهلوی خود را سایٔه خدا بر روی زمین می (همان» نمایندۀ خدا بر روی زمین«



 ٢۴                                                                        ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
یاراتش حّتی بر قانـون گیری از ثروت عظیم کشور، بر جان و مال ساکنان کشور حاکم است و حیطۀ اخت نهادهای تبلیغاتی و نظارتی و امنیتی و سرکوبگر و انگلی و بهره

 گانه مقّدم است.  مدنی و قوای سه
عدالتی و ستم طبقاتی در ابـعـاد گسـتـرده بـه زیـان طـبـقـات  میلیارد دالر بوده است، بی ٨٠٠در حالی که در آمِد حاصل از فروش نفت طی سه دهٔه اخیر بیش از 

ژیم ایجاد کرده اسـت. در ای عظیم میان محرومان و گروِه اندِک وابستگان به سران رژیم والیی و مافیای بازار و سران سپاه و بسیج و نهادهای انگلِی ر زحمتکش، دّره
کنـنـد،  زیر خط فقر زندگی می ای تاریک در فقر یا های عظیمی روبرو هستند و با آینده ها میلیون ایرانی، برای تأمین معاش و نیازهای اّولیٔه زندگی با دشواری یک سو ده

انـد.  و ثروت کشـور مشـغـولدزدند، به غارت و از بین بردن هرچه بیشتر منابع مّلی  اند و می و در سوی دیگر، گروهی معدود با میلیاردها ثروتی که از جیب مردم دزدیده
ر رژیم حاکم، حّتی بـرای عدالتی نهادینه شده د دهندٔه امروزه در میهن ما، لشکر میلیونِی بیکاران، محرومان، و مردم صبور و شریفی است که به خاطر بی فاجعٔه تکان

 جز زنجیرهای فقر و ظلم، چیزی برای از دست دادن ندارند. تأمین زندگی حداقلی خود مشکل دارند و دیگر به
منتشر کرد، مـیـانـگـیـن  ١٣٩٩های اقتصادی مجلس در خرداد  که معاونت پژوهش» ها و راهکارها تصویری از وضعیت اقتصادی کشور: چالش«بر اساس گزارش 

به بعد سیر نزولی داشته، و انباشت سرمـایـه از  ١٣٩٠نزدیک به صفر بوده، تشکیل سرمایٔه ثابت از سال  ١٣٩٨تا  ١٣٩١های  نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصلٔه سال
های خـدمـاتـی و  میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است که همه در شغل٣در حدود  ١٣٩٨تا  ١٣٩۴های  به بعد منفی بوده است. طی سال ١٣٩١سال 

درصد کاهش داشته است. به عبـارت دیـگـر، قـدرت ٣۴  ١٣٩٨تا  ١٣٩٠ناپایدار و بدون قرارداد و بیمه بوده است. بر اساس همین گزارش، درآمد سرانٔه کشور از سال 
درصد کاهش داشته است. این گزارش ثبات اقتصاد کالن و بازار کار در ایران را جزو بدترین کشورهای جهان فهرست کرده و نامساعدترین ٣٠کم بیشتر از  خرید دست
 ها دانسته است. ها، و دشواری تأمین مالی از بانک ها، متغیر بودن قیمت ثباتی سیاست های اخیر را بی وکار در سال مؤلفٔه کسب
یافتـه بـرای سـرکـوب کـردن خشـن حـقـوق و  ستیزی و تالش سازمان های اجتماعی حکومت جمهوری اسالمی، تبعیض جنسیتی و زن ترین ویژگی از شاخص

ان از جنـیـسـیـتـی، مـحـروم کـردن زنـ های ضدانسانِی قصاص و دیه، تبعیض های زنان در میهن ما بوده است. تحمیل حجاب اجباری، وضع و ِاعمال قانون آزادی
حـفـظ «دسـاالری مـر  هایی از آموزش و اشتغال و دستیابی به استقالل اقتصادی، و تحمیل عقاید قرون وسطایِی دور از تمدن بشرِی امروزی مثل ترویج فرهنگ عرصه
الب بـهـمـن اند. بیشتر از چهل سال پس از پیروزی انقـ هایی بوده است که زنان میهن ما در جمهوری اسالمی با آنها دست به گریبان بوده ، از جمله مصیبت» ناموس

اند: لغِو  که از آن جملهکنند،  ترین حقوق انسانی خود مبارزه می تردید نقش مهمی در به پیروزی رساندن آن داشتند، هنوز زنان کشور برای تحقق بنیادی که زنان بی ،۵٧
هـای  همسری زیر سایٔه قانون آزاری و کودک ، محو کودک» الیحٔه حمایت از خانواده«مسّمای  ستیز مثل قصاص و دیه و الیحٔه ضدخانواده با ناِم بی های زن کلیٔه قانون
پـزشـکـی.  وسطایی، پیوستن به کنوانسیون منع خشونت، و تحقق الیحه منع خشونت علیه زنان، پایان دادن به جداسازی جنسیتی در آموزش و خـدمـات فقهی قرون
ر کار مسـاوی بـرای زنـان ، عرصٔه دیگر مبارزٔه زنان کشور، تالش برای رسیدن به برابری حقوق زن و مرد است، از جمله در زمینٔه دستمزد مساوی در براب عالوه بر این

 های محروم جامعه. ویژه در مورد زنان الیه مندی از خدمات پزشکی به کارگر و شاغل، و بهره
ها ایرانی به فرمان ولی  طلبانٔه میلیون های آزادی و پایمال کردن خشن و خونین آرا و سرکوب خواست ١٣٨٨رویدادهای دهٔه اخیر در میهن ما، که کودتای انتخاباتی 

مـاهـیـت رژیـم والیـی و  های اخـیـرش بـود، از نمونه ١٣٩٨و سپس در آبان  ١٣٩۶شهر کشور در دی  ١٠٠یی در  های توده فقیه، و سرکوب خشن و خونین اعتراض
شده است، بـه های کشور در آن نهادینه  گرای جمهوری اسالمی را که سرکوب و شکنجه و زندان و فساد و غارت ثروت حاکمیت دیکتاتوری خونین و ضدمردمی اسالم

نـظـام «زنند،  وپا می عدالتی دست خوبی نشان داده است. امروزه، در حالی که طبقٔه کارگر، زحمتکشان، و اکثریت قاطع مردم میهن ما در چنگال فقر و محرومیت و بی
داری بـوروکـراتـیـک و تـجـاری، و مشـتـی  سـرمـایـه جهان چیزی نیست جز حکومت عمیقًا فاسد سپاهیان و نیروهای امنیتی و سرکوبگر، نمایندگان کـالن» نمونه
تـریـن  کنند، بلکه حّتی تحّمل کـوچـک های اجتماعی را با خشونت سرکوب می فقط جنبش شوند، و نه ای متوسل می به هر وسیله» نظام«اندیش که برای حفظ  تاریک

 دارند. رحمانه از سر راه برمی اصالحاتی را هم ندارند و اگر الزم باشد سران پیشین جمهوری اسالمی را نیز بی
های جمهوری اسـالمـی  گرای حاکم، از ویژگی دارانٔه اسالم سرمایه» نظام«های دموکراتیک برای حفظ منافع حفظ  در مجموع، محدود کردن خشن حقوق و آزادی

حقوق زنـان های شخصی و فردی،  های متعددی را هدف گرفته است: حق برخورداری از زندگی شایسته، حقوق بنیادی همگانی، حقوق و آزادی ایران است که زمینه
هـای  و سـازمـان هـا های مذهبی و مّلی، آزادی نشـر، آزادی حـزب های آزادانه و مستقل، آزادی اندیشه و بیان، حقوق اقلیت و کودکان، حق اجتماع و برپایی تشکل

و فریب و اختـنـاق و  های موجودیتش، اتکا به دروغ ها در سراسر سال سیاسی و مدنی و حق انتخاب آزادانه. شیؤه برخورد جمهوری اسالمی ایران با این حقوق و آزدی
یکتاتوری حـکـومـت سازی، سرکوبگری، زندان، شکنجه، و اعدام و کشتار برای خفه کردن صداهای دگراندیش بوده است. این رفتار گواِه سرشت د ترویج خرافه، پرونده

 اسالمی ایران است. 
، سـیـمـای ١۶(بـنـد  ٢٠١۵تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال » ٢٠٣٠برنامٔه توسعٔه پایدار «حکومت اسالمی ایران حّتی حاضر به پذیرش 

ها،  سازمان ملل و یونسکو و این حرف ٢٠٣٠این سند » گفت:  ٩۶اردیبهشت  ١٧ای در دیدار به معلمان و فرهنگیان در روز  جهان را ببینید) نشد. ولی فقیه علی خامنه
بنا اسالم است، مبنا قرآن اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود... اینجا جمهوری اسالمی است؛ اینجا، م اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسالمی بتواند شانه

ای) بهرام قاسمـی،  (نقل از سایت دفتر و نشر آثار خامنه» جور ِاعمال نفوذ کند. است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوِب ویرانگِر فاسِد غربی بتواند در اینجا این
هـای مـّلـی،  است که مغایر با قوانین، اولـویـت ٢٠٣٠هایی از سند  موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران عدم اجرای بخش«سخنگوی وزارت امور خارجی دولت نیز گفت: 

) حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمسییون برنامه و بودجٔه مـجـلـس ٩۶اردیبهشت  ٢٧(خبر آنالین، » های اخالقی جامعٔه اسالمی ایران است. باورهای دینی، و ارزش
 ٢٣خـوانـد. (تسـنـیـم، » تأثیر منفی بر نظام آموزشی کشور و آیندٔه جمهـوری اسـالمـی«شورای اسالمی نیز امضای سند از سوی دولت یازدهم را غیرقانونی و دارای 

های تشکـیـل  و کارگروه ٢٠٣٠به امضای اسحاق جهانگیری رأی به لغو اجرای سند  ١٣٩۶تیر  ٢٠نامٔه  ) سرانجام هیئت دولت حسن روحانی در تصویب٩۶اردیبهشت 
) مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پـرورش ١٣٩۶تیر  ٢١تصویب کرده بود. (مشرق نیوز،  ١٣٩۵شهریور  ٢۵شده برای پیگیری آن داد که پیش از آن در 

 جا) (همان» متوقف شد. ٢٠٣٠الخطاب بود و بالفاصله پس از این فرمایشات، اجرای سند  ای] فصل بیانات ایشان [خامنه«در این باره گفت: 
قانون اساسی جمهوری اسالمی) و امـنـیـت  ۵٠زیست (اصل  برنامگی و ناتوانی بارز جمهوری اسالمی، عرصٔه حفاظت از محیط های نشانگر بی یکی دیگر از عرصه

وءمدیریت منابع آب (ذخیـره هایی که اکنون در ایران شاهد آنهاییم عبارتند از: س وهوایی زیانبار است. برخی از معضل انسانی و مقابله با بالهای طبیعی و تغییرهای آب
سانٔه الگوهای کشت خشک ایران)، بررسی و تعیین کارشنا های غیرکارشناسانه و سودورزانه (با توجه به موقعیت به طور عمده خشک و نیمه و عرضه) از جمله سّدسازی

زایـی  ا و بیـابـانهای گیاهی شهری و غیرشهری، تخلیه شدن روستاه ها و پوشش زدایی و کاهش مرتع با توجه به آب مورد نیاز، صدمه دیدن امنیت غذایی مردم، جنگل
د کربن در ایـران از های شن و ریزگردها، مصرف باالی انرژی کربنی (میزان سرانٔه تولید دی اکسی زدایی عاملی است در فرسایش خاک و بروز توفان که در کنار جنگل
رویٔه وسـایـط نـقـلـیـٔه  یهای پاک، تراکم سنگین ترافیک شهری و آلودگی هوا و افزایش ب گذاری و توسعه بر پایٔه انرژی ها در جهان است) و عدم سرمایه جمله باالترین
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پـاکسـازی غذایی، نبود مدیریت و رهبری شایسته و توانمنـد در عـرصـٔه -کشاورزی-های صنعتی موتوری شهری، آلودگی آب و زمین توسط مواد شیمیایی و فاضالب

و دیـگـر بـالهـای های ناشی از سیل و زلـزلـه  بوم، و مقابله با بحران سازی، همکاری با همسایگان در امر حفاظت از زیست محیط، بازیافت زباله، آموزش و فرهنگ
 های زیستی در ایران. طبیعی، و حفظ گونه

 
 ب) سیاست خارجی

الیِت خمینی و بـر هایی، از همان دورٔه رهبری و و  های ماجراجویانٔه سران جمهوری اسالمی اشاره کرده است. چنین سیاست حزب تودٔه ایران همواره به خطر سیاست
لحاظ منافع مّلی، همواره کشور ما را در وضعیتی ُپرتنش و خطرناک قـرار داده  ، بدون هیچ توجیه پذیرفتنی به» صدور انقالب اسالمی«غایت ضدمّلِی  اساس رویکرد به

بـیـنـانـه و  عهای فراوانی در جامعٔه ما روی هم تلنبار شده است، با اتخاذ سـیـاسـت خـارجـی غـیـرواقـ ها و دشواری که معضل است. جمهوری اسالمی ایران، درحالی
این راه منابع عظیم مـاّدی اندیشان حاکم گام برداشته است و در  گرایانٔه تاریک های اسالم یی به سود هدف های منطقه ماجراجویانه در مسیر ایجاد یا دامن زدن به تنش

سوریه و لبنان گرفتـه هایش در کشورهای منطقه از عراق و  های ماجراجویانٔه  جمهوری اسالمی در منطقه و دخالت و انسانی کشور را به هدر داده است. ادامٔه سیاست
ی دخالت در امور میهن اش برا یی ای است در دست امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقه فقط به سود حفظ منافع ملی کشور ما نیست، بلکه بهانه تا افغانستان و یمن نه

 ما.
گسـتـردٔه  های نظامی و اقـتـصـادی مرزی سپاه از بازوهای اصلی سیاست خارجی ماجراجویانٔه جمهوری اسالمی ایران است. این فعالیت های نظامی برون فعالیت

ضدمردمی والیی بوده است، و مثل دیـگـر  » حفظ و تداوم نظام«های ماجراجویانٔه جمهوری اسالمی، در تحلیل نهایی به منظور  مرزی سپاه، همانند دیگر سیاست برون
 رود. دیده در ایران و کشورهای دیگر رفته است و می گرای حاکم، دودش همیشه به چشم مردم ستم های ضدمردمی رژیم اسالم سیاست

بـوده اسـت کـه عـلـی » امپراتـوری اسـالمـی«و بازسازی » یی قدرت منطقه«های خارجی جمهوری اسالمی ایجاد یک  ویژه در خاورمیانه، هستٔه اصلی سیاست به
طقه مثل سـوریـه و و دیگر کشورهای من -عراق و افغانستان -اند و دارند. مداخله در سیاست کشورهای همسایه ای و سپاه پاسداران در آن نقشی اساسی داشته خامنه

از نـیـروی  های اصلی این سیاست بوده است که همچنان ادامه دارد. جمهوری اسالمی ایران در این راه عـالوه بـر اسـتـفـاده یمن و لبنان و فلسطین، از مشخصه
کـنـد،  یز اسـتـفـاده مـیتسلیحاتی خود ن-گرای ساخته و پرداخته یا مورد حمایت مالی های اسالم مرزی سپاه پاسداران موسوم به سپاه قدس یا سپاه بدر، از  گروه برون
نـظـامـیـان لشـکـر  اند: امثال شبـه کنند یا در دیگر کشورهای منطقه فعال در سوریه و عراق فعالیت می» مدافعان حرم«هایی مثل  هایی که در مجموع زیر عنوان گروه

نظامیان حشدالشعبـی در  هالله، یا حرکة الُنَجباء (بخشی از گروه شب الله سوریه، لشکر زینبیون، کتائب حزب الله لبنان و حزب فاطمیون متشکل از شیعیان افغان، حزب
 عراق).

گر نـیـروهـای خواهی باشد. حزب ما و دی تواند سیاستی مّلی و مترقی و قابل دفاع برای هیچ نیروی ترقی سیاست دخالت جمهوری اسالمی در کشورهای منطقه نمی
از  -اند و به همین دلیل نیز مخالف هرگونه دخالت خارجـی تأکید کرده» مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در ایران«درستی بر شعار  های اخیر به مّلی و مترقی در سال

گر راز پنهانی نیسـت. های امنیتی ایران در کشورهای همسایه و منطقه نیز دی اند. عالوه بر این، فعالیت در امور دیگر کشورهای منطقه -جمله جمهوری اسالمی ایران
ت و بـه هاست که برای نفوذ در دستگاه حکومت کشور همسایه و اعمال نفوذ در امور داخـلـی آن کشـور تـالش کـرده اسـ دستگاه اطالعاتی و امنیتی ایران سال

 هایی هم دست یافته است. موفقیت
ایـن  ١٣٩٧ده است. در دی دا در افغانستان، جمهوری اسالمی ایران در کنار اعمال نفوذ در میان سیاستمداران و دولتمداران افغانستان، رابطه با طالبان را نیز ادامه

 خبر منتشر شد که
. سخنگـوی وزارت وگوهایی انجام شده است.. های ایران، از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت مّلی، خبر دادند که میان ایران و گروه طالبان گفت مقام«

(سایت ایـنـتـرنـتـی صـدای » اند. وگو کرده امور خارجٔه ایران هم اخیرًا گفته بود هیئت طالبان در تهران با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجٔه ایران گفت
 )١٣٩٧دی  ٢٠فارسی، -آمریکا

در دولت آیندٔه افـغـانسـتـان «گفته بود غیر ممکن است گروه طالبان  NDTVوگویی با تلویزیون هندی  در همین خبر آمده بود که محمدجواد ظریف پیشتر در گفت
های دولتی افغانستان واکنش تندی نسبت به آن نشان دادنـد. از جـمـلـه، صـبـغـت احـمـدی،  وگو را تأیید کرد، اّما مقام طالبان نیز خبر گفت» نقشی نداشته باشند.

نستان باید از طـریـق وگو میان دولت ایران و گروه طالبان گفته بود که تالش برای برقراری صلح در افغا سخنگوی وزارت امور خارجی افغانستان هم در واکنش به گفت
خالف موازین دیپـلـمـاسـی و «حکومت افغانستان را » تغییر در ساختار«دولت آن کشور باشد. معاون وزیر امور خارجٔه افغانستان در آن زمان نیز سخنان ظریف درباره 

نیز ریاست امنیت مّلی هرات از دستگیری دو مقام طالبان در این والیت خبر داد. (نقل از دویچه ولـه  ١٣٩٩خرداد  ٢آن کشور دانسته بود. روز » مداخلٔه صریح در امور
رفـت،  مسئول نظامی طالبان هنگامی که از موتور [خودرو] سپاه پاسداران ایران پایین شده و به ولسوالـی شـیـنـدنـد مـی«فارسی) در اعالمیٔه این ریاست آمده بود که 

ظامی جمهوری برد و غیرمستقیم این نهاد ن اش از سپاه پاسداران ایران نام می جا) این نخستین بار بود که نهاد امینت مّلی افغانستان در اطالعیه (همان» دستگیر شد.
الـبـان (کـه دولـت های دولت افغانستان در پی توافق صلح میان آمـریـکـا و طـ کرد. آزادی نیروهای طالبان از زندان اسالمی ایران را به حمایت از طالبان متهم می

آیـد کـه  های مردم افغانستان است. و به نظر مـی به صفوف جنگ در افغانستان، یکی از نگرانی» جهادگران اسالمی«افغانستان در آن شرکت نداشت!) و پیوستن این 
 سپاه پاسداران ایران نیز در این روند نقش دارد، در حالی که ایران همواره هرگونه کمک یا رابطه با گروه طالبان را رد کرده است.

اق ، روزنامٔه نیویورک تایمز و پایگاه خبررسانی آنالین اینترسپت، گزارش مشترکی را از فعالیت مأموران وزارت اطالعات ایران مسـتـقـر در عـر ١٣٩٨آبان سال  ٢٧در 
ای اطـالعـاتـی لـو ای از این سیاست جمهوری اسالمی ایران بود. بر اساس آنچه در گزارش مشترک نیویورک تایمز و اینترسپت دربارٔه سنـدهـ منتشر کردند، که نمونه

سـتـمـداران آن های زندگی سیاسی عراق و جذب رهبران و سیـا ایران منتشر شده است، مأموران امنیتی و جاسوسان جمهوری اسالمی برای نفوذ در همٔه عرصه رفتهٔ 
مشـاوران سـیـاسـی اند که به احتمال قوی هنوز هم ادامه دارد. حّتی روشن شد که یکی از  کشور به همکاری با دستگاه اطالعاتی و سیاسی ایران تالش زیادی کرده

آنچه در قـانـون  های دستگاه اطالعاتی ایران بوده است. تردیدی نیست که این اقدام حکومت والیی ایران حّتی با پیشین رئیس مجلس عراق، از همکاران و خبرچین
قانون اساسی خوِد جمهوری اسالمی ایران آمـده اسـت:  ١۵۴اساسی جمهوری اسالمی ایران در فصل دهم (سیاست خارجی) آمده در تناقض آشکار است. در اصل 

تکبرین در هر نقطه طلبانه مستضعفین در برابر مس های دیگر، از مبارزه حق جمهوری اسالمی ایران... در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت«
دهد که دستگاه امنـیـتـی و اطـالعـاتـی حـکـومـت  شود، آشکارا نشان می آنچه در سندهای لو رفتٔه اطالعاتی جمهوری اسالمی دیده می» کند. از جهان حمایت می

نظامیان عـراقـی  ههای منتشر شده همچنین حاوی اطالعاتی است دربارٔه به خدمت گرفتن شب گرای ایران حّتی به قانون اساسی کشور نیز پایبند نیست! گزارش اسالم
داران بـوده اسـت. مرزی اصلی سپاه پاسداران انقالب اسالمی) که از موارد اختالف میان وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاس برون توسط سپاه قدس (شاخهٔ 
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های دیگری مـثـل ای و مستقل از وزارت اطالعات تشکیل شد که امروزه عالوه بر عراق، در کشور  سازمان اطالعات سپاه ده سال پیش به دستور ولی فقیه علی خامنه

سپاه پاسداران انتخاب و بـه های ارشد  شود که سفیران ایران در این کشورها نه از وزارت امور خارجی، بلکه از رده سوریه و لبنان و فلسطین نیز فعالیت دارد و گفته می
 شوند. این کشورها گسیل می

هـای  یـانجـر  در فلسطین نیز جمهوری اسالمی برخالف ادعای دفاع از مردم فلسطین و پیکار آنها برای دستیابی به کشور مستقل، با تقویـت و تـوانـمـنـد کـردن
دّوم خـرداد، در  ای در روز جـمـعـه ها، علی خامنه گرایی مثل حماس، در ایجاد تفرقه در میان نیروهای مبارز فلسطینی نقش داشته است. به گزارش خبرگزاری اسالم
 اش به مناسبت روز قدس اذعان کرد که: های تلویزیونی صحبت

ریـزی  رنامـهی بیک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی، دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دسِت تهی از سالح او است... به هدایت و مدد اله...«
هـاجـم نـظـامـی دشـمـن تواند در برابـر تـ کند] می ای که حماس آن را اداره می قدرت در فلسطین دگرگون شد و امروز غّزه [منطقه کردیم و نتیجه این است که موازنهٔ 

 » صهیونیست بایستد.
 او سپس برای تشکیالت خودگران فلسطین که ادارٔه کرانٔه غربی را به عهده دارد تعیین تکلیف کرد که:

ت فلسطیـن آمـاده این اقتدار در ملّ   توان سخن گفت، و زمینه تشکیالت خودگردان تکلیفی بزرگ بر عهده دارد. با دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع قدرت نمی«
 » است.

 شده توسط جمهوری اسالمی را گرفت و گفت: و سپس باز جانب نیروهای حمایت
 » اند. الله در لبنان، حّجت را بر همه تمام کرده حماس و جهاد اسالمی در فلسطین و حزب«

عراق) در پـایـیـز و یی مردم لبنان (و  های توده گرانٔه مشابهی را نیز در لبنان به پیش برده است. در جریان اعتراض جمهوری اسالمی ایران سیاست خارجی مداخله
گرای هوادارش در لبنان (و عراق) هـمـٔه سـعـی  ، حکومت ایران به اتکای نیروهای اسالم١٣٩٨های گستردٔه مردم ایران در آبان  ، مصادف با اعتراض١٣٩٨زمستان 

وب تـظـاهـرات نظامی ایران در سـرکـ هایی منتشر شد از دخالت مستقیم نیروهای شبه خود را کرد که خیزش مردمی در آن کشور (و عراق) را خفه کند. حّتی گزارش
 مردمی در لبنان و عراق.

، جنـبـش طلبانٔه رژیم والیی است. در یمن های یمن و سوریه بخش دیگری از سیاست خارجی توسعه شرکت مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسالمی ایران در جنگ
در منطقه آغاز شد و در نهایت به سقوط دیکتاتوری علی عبدالله صالح در اواخـر سـال  1389بود که در این کشور از سال » بهار عربی«مردمی این کشور نیز بخشی از 

رهبرِی عربستان سعودی، حرکت و جنبش جوانان یمن بر ضِد حکومت عـلـی  به» شورای همکاری خلیج فارس«های عربی و کشورهای عضِو  شد. اما حکومت ١٣٩٠
خود گرفت. عربستان سعودی کـه در یـمـن بـه  یی به وسوی فرقه انحراف کشاندند. طبق معمول، این مبارزه سمت به» گفتگوی ملی«عبدالله صالح را زیر نام برگزارِی 

های بزرگ جهان (شامل آمریکا)  یی تهران و قدرت ) که مشخص شد توافق هسته١٣٩۴دنبال منافع اقتصادی و امنیتی بود، حمله به یمن را زمانی آغاز کرد (فروردین 
گـری سـازمـان  جـیهای شیعه و حراک جنوبی) در آستانٔه امضای قرارداد صلحی بودند که پیش از آن با میان های سیاسی یمن (حوثی ترین جریان در راه است، و مهم

فراطی و جهادی را در های ا کند، همان ائتالفی است که گروه سعودی یمن را با هواپیماهای جنگی بمباران می ملل پذیرفته شده بود. ائتالفی که به رهبرِی عربستان
 ٢٠١١ه را در سال آمیز مردم سوری سوریه حمایت کرده است و دولت اسالمِی عراق و شام (داعش) را بنیاد گذارد و معروف کرد، و در حقیقت جنبش دموکراتیک و صلح

ران ایـران و نظامیان حوثی و نیروهای علی عبدالله صالح با کمک نیروهای سـپـاه پـاسـدا هایی منتشر شده است که شبه متوقف و ساقط کرد. از سوی دیگر، گزارش
عربستان سعودی در آن اند. جنگ در یمن، که نیروهایی به نیابت از جمهوری اسالمی ایران و  گذاری کرده های اطراف بندر ُحدیده را مین کارشناسان نظامی ایران آب
، به عرصٔه هماوردِی این دو دولت برای سـرکـردگـی ١٣٨٨طلبان جنوب کشور در سال  ها و جدایی های نظامی حکومت مرکزی یمن با حوثی درگیرند، از زمان درگیری

قد از دولت بشار اسد حمایت کـرد.  ، حکومت ایران تمام١٣٨٩طلبانٔه مردم سوریه علیه دولت بشار در بهمن  یی شده است. در سوریه نیز، از آغاز تظاهرات عدالت منطقه
و درگرفتن جنگ داخلی در آن کشور، و سـپـس یـورش » ارتش آزاد سوریه«پس از به انحراف کشیده شدن جنبش اعتراضی مردم سوریه توسط نیروهای مسّلحی مثل 

اسالمی ایـران (از  های امپریالیستی، امثال داعش، به سوریه، نیز جمهوری اسالمی ایران مستقیمًا درگیر مناقشه شد. جمهوری نیروهای وابسته به عربستان و قدرت
تـا زمـانـی کـه «بوده است و » در خاک سوریه به دعوت دولت دمشق«نظامی ایران -جمله جواد ظریف، وزیر امور خارجی) بارها اعالم کرده است که حضور سیاسی

ای به خواست مـردم  ، نقل از خبرگزاری تاس) که البته  در اینجا هیچ اشاره١٣٩٨آبان  ٩ساالری،  (روزنامٔه مردم» دولت و مردم سوریه بخواهند، در سوریه خواهیم بود.
 جمهوری اسالمی ایران در سوریه منافع مّلی میهن ما را در وضعیتی بحرانی و خطرناک قرار داده است.» مدافعان حرم«ایران نشده است! حضور سیاسی و نظامی 

و حملٔه مستقیم آمریکا به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسالمی ایران در عراق و سوریه، و سپس انجام عملیات تروریستی قتل قاسم  ،١٣٩٨رخدادهای زمستان 
هـای مـاجـراجـویـانـه و  خواندند، نشان داد که سیـاسـت» های اّولیه در آغاز جنگ نیابتی آمریکا با ایران گام«المللی آن را  های بین سلیمانی در خاک عراق، که رسانه

 یی جّدی روبرو کند.تواند میهن ما را با خطرها های نابخردانٔه رژیم والیت فقیه از سوی دیگر، چگونه می طلبانٔه امپریالیسم آمریکا از یک سو، و سیاست برتری
گویی در ایـن  هزافجمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی تأکید زیادی بر نیروهای هوادارش در منطقه و توان تسلیحاتی و سایبری و جاسوسی خود دارد، و در گ

و پس از آن بود که دولت آمریکا سپاه پاسداران انقالب اسالمی را سـازمـانـی  ١٣٩٨فروردین  ٢٠مورد نیز کوتاهی نکرده است. از جمله، سخنان حسن روحانی در روز 
ایم که در ُمـخـّیـلـه  هایی دست پیدا کرده ها و سالح از پارسال تا امسال به موشک«ها، روحانی در این سخنانش مدعی شد:  تروریستی اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری

، و شـلـیـک ١٣٩٨های پدافند هوایی سپاه پاسداران در ماه دی سال  با توجه به آنچه در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک» گنجد. شما نمی
مشاهده شد، توان نظامی جمهوری اسالمی مورد تردید جـّدی  ١٣٩٩موشک به شناور کنارک در جریان تمرین (مانور) نظامی دریایی جمهوری اسالمی در اردیبهشت 

مشابه آن توسط دیـگـر و موارد  -جمهوری اسالمی ایران های کشور در تأمین زندگی مردم، این سخنان رئیس قرار گرفته است. با توجه به اوضاع داخلی ایران و اولویت
نـیـروهـای ارتـجـاعـی  های امپریالیسم و آفرین و خواست هایی نابخردانه ارزیابی کرد که در انتها به سود پیشُبرِد سیاست تنش گیری توان موضع را می -سران حکومت

 منطقه خواهد بود.
ارجـی طـلـب خـ ویژه در کشورهای همسایه و منطقه، همیشه بهانٔه مناسب به دست نیروهای جنگ های خارجی جمهوری اسالمی و دستگاه امنیتی آن، به سیاست

ای فروش میلـیـاردی بر  برای تهدید کردن ایران داده است که گاه تنش و خطر بروز درگیری نظامی را به مرز خطرناکی کشانده است، و در ضمن بهانٔه خوبی بوده است
سودی بـرای فقط  های آن کشورها. حضور امنیتی و نظامی حکومت اسالمی ایران در کشورهای دیگر نه تسلیحات و خدمات نظامی به کشورهای منطقه از جیب مّلت

امپریالیسم در منطقه و در های تجاوزکارانٔه  های دیگر نیز بوده است. سیاست خارجی مترقی باید در مسیر مبارزه با سیاست مّلت ایران نداشته است، بلکه به زیان مّلت
 آمیز باشد. خواهانه و صلح های ترقی پیش گرفتن سیاست



 ٢٧                                                                        ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
و بسط حیطٔه نفوذ آن از منـابـع مـّلـی » صدور انقالب اسالمی«ها میلیارد دالر در راه  گرانه و ماجراجویانٔه جمهوری اسالمی ایران و صرف ده سیاست خارجی مداخله

هـای  الن و واسـطـهگرایان و پر کردن جیب عام کشور و از جیب مردم ایران، هیچ اثر و نفعی در بهبود زندگی مردم نداشته است، و فقط در خدمت گسترش نفوذ اسالم
ویـژه  بـه اجتماعی و سرکوبگری شدید بر ضد منافع مّلی عـمـومـی مـردم و-های داخلی اقتصادی جویی بوده است. این سیاست خارجی، در کنار سیاست این مداخله

زلـزل و خوار در اقتصاد خصوصِی اختصاصی و نظامی شدٔه ایران، دو عامل بنـیـادی و مـهـم در مـتـ داران خصوصی بزرگ رانت زحمتکشان کشور و به سود سرمایه
مـرشـکـن های کـ شوند. عالوه بر آن، تحریم های اقتصاد مّلی و وخیم شدن وضعیت معیشتی اکثریت جمعیت ایران محسوب می ورشکسته شدن نظام سیاسی و پایه

 های دیگر جهان عاملی مؤثر در تشدید این وخامت بوده است که باید هرچه زودتر به آن پایان داده شود. آمریکا و قدرت
 یی و اختالف جمهوری اسالمی ایران با آمریکا پ) مسئلٔه هسته

(پـنـج کشـور » ١+۵«درپی میان نمایندگان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای  ها مذاکرٔه پی پس از هفته» برجام«با اعالم توافِق نهایی برنامٔه جامع اقدام مشترک 
یی ایران در قـبـال  ستههای ه عالؤه آلمان) برای محدود کردن فعالیت عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، و فرانسه، به

طوِر محرمانه میـان نـمـایـنـدگـان  سال پیش از آن به ٣، در شهر لوزان سوئیس، فصل مهمی از مذاکراتی که از بیش از ١٣٩۴تیر  ٢٣شنبه  ها، در روز سه تعلیق تحریم
 ای در عمان آغاز شده بود، به پایان رسید. ارشد دولت اوباما در آمریکا و مشاوران اصلی علی خامنه

نـژاد، زیـر نـظـر  های داخلی و خارجی ضدمّلی و ماجراجویانٔه دولت برگماشتٔه احمـدی سال سیاست ٨ای که محصوِل اجرای بیش از  در شرایط پیچیده و پرُمخاطره
توسط خمینی در تـیـر » جام زهر«، مشابه با نوشیدن » حفظ نظام«ولی فقیه رژیم به منظور » نرمش قهرمانانهٔ «نامٔه برجام و  فقیه رژیم بود، امضای توافق مستقیِم ولی

بود » ها استقبال از تحریم«های مخّرب  هایی مفتضحانه از آن سیاست نشینی ساله با عراق، در واقعیت امر، عقب ٨سوز  بس در جنگ خانمان و قبول توافق آتش ١٣۶٧
هـای خـردکـنـنـدٔه  تحریـم المللی ایران و فقیه و کسانی همچون علی الریجانی تبلیغ و اجرا شد. نتیجه، انزوای بین جمهور برگماردٔه ولی نژاد، رئیس که از سوی احمدی

 ها میلیون ایرانی منجر شد. اقتصادی بود که بیش از هر چیز به دشوارتر کردن زندگی و معیشت ده
طور کامل از تولید  هتغییر دهد یا ب -که میلیاردها دالر برای آن هزینه کرده بود -یی را در پی توافق برجام، جمهوری اسالمی مجبور شد بخش وسیعی از صنعت هسته

بـایسـت، و  دکـه مـییی در دو دهٔه پیش از آن، درمجموع به هدر رفتن منابع مالی عظیمی بـو ناپذیر جمهوری اسالمی بر توسعٔه صنعت هسته خارج کند. تمرکِز توجیه
و جز اینها را حـل  هایی مثل مسکن، بهداشت، آب، تولید صنعتی، بهزیستی، رفاه اجتماعی، اشتغال، کار برد و دشواری های مبرم و حیاتی دیگری به شد، در عرصه می

به اینـجـا کشـانـد، شان باشند. محاکمٔه سیاسی حکومتی که ایران را  های ضدمّلی گیرندگان این آسیب بزرگ، باید روزی در برابر مردم پاسخگوی سیاست کرد. تصمیم
 ای مهم از روند پیکار طبیعی مردم ایران برای دستیابی به زندگی بهتر و برای صلح، دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی است. مرحله

طقه و کاسته شدن از خاطر تأثیرش در کاهش تنش در من نشینی و امضای برجام به طلبانٔه حزب تودٔه ایران، حزب ما از این عقب با وجود این، و بر اساس مواضع صلح
ی دولت ترامپ های تهاجمی و ضد مردم های خطرناک نظامی در منطقه استقبال کرد و از همین رو، امروز هم معتقدیم که حفظ برجام در مقابل سیاست خطر درگیری

 سلمان در عربستان سعودی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اش مثل نتانیاهو و حکومت بن یی و متحدان منطقه
در خاورمـیـانـه و آغـاز » مهار چندجانبه«، پایان رسمِی استراتژی دولت پیشین آمریکا (دولت اوباما)، یعنی استراتژی ١٣٩۵آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید در دی 

ویژه اسرائیل و عربستان سعودی بود. دونالد ترامپ از  خواندن ایران، و در حمایت از کشورهای مرتجع منطقه، به» یاغی«های خصمانٔه عریان علیه ایران و  گیری موضع
یـی ایـران اسـت، ادامـه  بینی آن خشونت و ترور بیشتر و تهدید واقعی توسعه هسـتـه ما به مسیری که نتیجٔه قابل پیش«های ورود به کاخ سفید اعالم کرد:  همان ماه

 فشار حداکـثـری«رود و  دولت ترامپ اعالم کرد که از توافق برجام بیرون می ١٣٩٧اردیبهشت  ١٨) و سرانجام نیز در روز ١٣٩۶مهر  ٢١ها،  (خبرگزاری» نخواهیم داد.
هـای تـجـارت  عـرصـهای در  های گسـتـرده کند. از آن زمان تا کنون، تحریم ای علیه ایران برقرار می یی تازه بیمه-مالی-های اقتصادی و بانکی را در اعمال تحریم»

د و فلزات رنگین، ونقل، صادرات نفتی و پتروشیمی، آهن و فوال  رانی، بیمٔه حمل سازی و کشتی های ارزی (دالری)، خودروسازی، کشتی خارجی، نظام بانکی و پرداخت
 و نساجی و عمرانی علیه ایران برقرار شده است.

گـر از دیـدگـاه حـکـومـت اش بر سر چه بوده است؟ از منظر منافع مّلی باید گفت برای هیچ. اّمـا از ا  ساله های چهل ترین اختالف ایران با آمریکا در نزاع اّما عمده
کند و در سـه  میی نجمهوری اسالمی به موضوع نگاه کنیم، این نزاع برای حفظ رژیم ماجراجو و سرکوبگری که قشرها و طبقات اجتماعی وسیعی را در کشور نمایندگ

تصـادی مـّلـی اش اق ساله بست کامل رسیده است. جمهوری اسالمی در عمر چهل المللی به بن یی و بین عرصٔه: ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی، و سیاست منطقه
کرده است تا برای حـفـظ گذاری نکرده است تا بر سر حفظ آن با انحصارهای امپریالیستی اختالف پیدا کند. جمهوری اسالمی بورژوازی مّلی را گسترده و قدرتمند ن پایه

هت حفظ آن را با منافـع خواهی و استقالل اقتصادی و حاکمیت مّلی نیز نیست تا مبارزه در ج منافع آن در منطقه وارد کارزار مبارزه شود. جمهوری اسالمی کانون ترقی
طبقات اجتماعـی در  ترین قشرها و المللی جمهوری اسالمی با خواست و منافع  وسیع یی و بین های منطقه و رشد اقتصاد و سیاست مّلی کشور بتوان پیوند زد. سیاست

آمریکا و متحدانش، حفظ ای با  کند. تمام تالش رژیم در مناقشه ایران منطبق نیست، زیرا رژیم حاکم، بنا به ماهیتش، قشرها و طبقات گستردٔه کشور را نمایندگی نمی
های موجـود را  فحساب آورد. با همٔه اینها، حزب ما بر این باور است که همٔه اختال توان آن را حاکمیت مّلی به های ذکر شده نمی و حاکمیتی است که به عّلت» نظام«

به حقوق راسـتـیـن مـردم  المللی و بر اساس منشور سازمان ملل متحد و نیز از مسیرهای دیپلماتیک و با توجه های ناظر بر روابط بین توان و باید در چارچوب قانون می
 وفصل کرد. جز این راه منطقی دیگری متصّور نیست. ایران حل

 اقتصادی و دگرسانی آرایش طبقاتی در ایران-. وضعیت کنونی اجتماعی۵
ای شده اسـت. در  های عمده اقتصادی و آرایش طبقاتی در میهن ما دستخوش تحّول-، شرایط اجتماعی۵٧امروزه، بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقالب بهمن 

ی، نـهـادیـنـه نشـدن هایی همراه شد. ولی با پیش نرفتن انقالب به مرحلٔه اجتمـاعـ داری به طور موقت با اختالل پی پیروزی انقالب بهمن، روند حرکت و رشد سرمایه
که پیشتر به آنها اشاره  های اّول انقالب های ارزشمند ماه گرا، اقدام دموکراسی و ساختارها و نهادهای نظارتی دموکراتیک، و حاکمیت یافتن ارتجاع انحصارطلب اسالم

د. در نتـیـجـه، تـوازن های ژرف و دموکراتیک و پایدار به سود زحمتکشان به وجود آور  ای برای دگرگونی شد گسترش نیافت و نتوانست در ساختار اقتصاد ایران، شالوده
با چنگ انداختـن  داران چرخید. سرمایٔه بزرگ تجاری داران تجاری و بوروکراتیک و زمین سرمایه اقتصادی کالن-نیروهای طبقاتی در جامعه به سمِت حاکمیت سیاسی

داری  سـرمـایـهن، بر شاهرگ حیات اقتصادی کشور و نفوذ عمیق و گسترده در نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، تولیت آستان قدس رضوی، و در کنـار آ
خود با هشدار دادن نسـبـت  ١٣۶٠داری در ایران تبدیل شدند. حزب ما در برنامٔه مصّوب  بوروکراتیک جدید برخوردار از رانت دولتی، به دو نیروی غالب و مسلط سرمایه

 به شّدت یافتن فعالیت سرمایٔه بزرگ تجاری و رشد سرطانی آن، هشدار داد که:
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اری] را در مـقـابـل د داری وابسته به زمین و مسکن، این خطر [بازگشت تسّلط نظام غارتگر سرمایه داری تجاری، و تا حّد معّینی سرمایه اکنون عملکرد سرمایه هم...«

تـریـن  ا را از طرف وسـیـعه کن کردن این تسلط غارتگرانه و محدود کردن فعالیت سرمایه در این زمینه جانبه برای ریشه چشم همٔه مردم قرار داده و ضرورت مبارزٔه همه
 » اقشار جامعٔه ایران مطرح کرده است.

هـای  رانـتـی پـایـه-اتیکداری بوروکر  سوز هشت سالٔه ایران و عراق، سرمایٔه بزرگ تجاری و سرمایه ویژه پس از پایان جنگ خانمان های رژیم والیی، به با تحکیم پایه
المللی پول ابـداع کـرده اسـت) تـوسـط  (طرحی نولیبرالی که صندوق بین» تعدیل ساختاری«اقتصادی خود را تحکیم کردند. اجرای برنامٔه -انحصاری قدرت سیاسی

روّیـٔه  افـزایـش بـیهای سنگینی به بخش صنعتی و تولیدی کشور وارد آورد، بلکه سـبـب  فقط ضربه ها، نه دولت و کارگزاران و مجموعٔه نمایندگان سیاسی این سرمایه
ون اصلی اقتصاد بـه های غیرتولیدی شد. تولید از کان واردات کاالهای مصرفی و تولیدی از خارج و رانده شدن بیش از پیش اقتصاد به سوی سوداگری داللی و فعالیت

 ها) و واردات کاال جای آن را گرفت. حاشیه رفت و فروش منابع (به طور عمده نفت و گاز خام و کانی
ویژه طـبـقـٔه  به توزیع ناعادالنٔه درآمد مّلی و در نتیجه، ژرف شدن شکاف طبقاتی میان مجموعٔه زحمتکشان و به» تعدیل ساختاری«های  زمان، کاربست سیاست هم

سـیـاسـت از زمـان  دار از سوی دیگر انجامید، و باعث ریزش تدریجی ولی پیوستٔه قشرهای میانی به پایین شـد. ایـن کارگر از یک سو، و طیف گستردٔه طبقٔه سرمایه
دورٔه  ویـژه در آغاز شد و در سی و اندی سال گذشته همچنان ادامه داشـتـه اسـت. بـه -پس از پایان یافتن جنگ هشت ساله -جمهوری هاشمی رفسنجانی ریاست
آوری را بـرای  سـامهای سـر  های حاکمیت را نهادینه کرد و ثروت نژاد و روحانی این سیاست با قّوت اجرا شد که هم فساد گسترده در همٔه رده جمهوری احمدی ریاست
 تر شدن تأمین معاش آنها منجر شد. ای اندک به بار آورد، و هم به کاهش نسبی شدید درآمد زحمتکشان و وخیم عده

داران بزرگ) از یک سـو، و از سـوی  (یعنی به سرمایه» سپردن اقتصاد به مردم«های اضافی به بازار بورس با شعار  های گسترده و کشاندن سرمایه سازی خصوصی
و در بسیاری از موارد  -از جمله بازنشستگان -های ناچیز بخشی از مردم در جذب اندوخته» بانکداران«دیگر، کاهش نسبی درآمدهای زحمتکشان و باز گذاشتن دست 

ز آنها پینوشه در شیلی) به اند. امروزه در ایران همان سخنانی را که چهار دهه پیش مارگارت تاچر و رونالد ریگان (و پیش ا دزدیدن آشکار آنها، نمادهای حاکمیت کنونی
 -از زمـان رفسـنـجـانـی تـا کـنـون -کردند، از زبان کارگزاران جمهوری اسالمی های مّلی عنوان می سازی ثروت نظارت و خصوصی بی» اقتصاد بازار«منظور ترویج 

 شنویم. می
ا هـر روز اجتماعی کشور م-برخالف تبلیغات رسمی حکومتی و سخنان کارگزاران دولتی، یا تبلیغات دربارٔه موشک هوا کردن جمهوری اسالمی، وضعیت اقتصادی

هـای شـدیـدی بـه  نیز ضربه ١٣٩٩-١٣٩٨های  در سال ١٩-گیری کووید داری و فساد نهادینه شده، همه های ساختاری سرمایه شود. افزون بر دشواری تر می بحرانی
 زندگی و سالمت و معیشت مردم وارد آورد.

ل گـذشـتـه، سـا وضعیت فالکتبار اقتصاد مّلی و سیر نزولی دائمی وضعیت معیشت اکثر مردم چشم اسفندیار دیکتاتوری والیت فقیه است و رخدادهای بیش از دو
هرچند در گسترش بـحـران یی وغیره از جانب دولت آمریکا  های مالی و بانکی و بیمه ها، مؤید این واقعیت است. تأثیر تحریم های توده ویژه باال رفتن سطح اعتراض به

دٔه اقتصاد سیاسی کشوریعنی غیرتولیدی بودن شالودٔه عم -اقتصادی ایران تأثیر داشته است، اّما عامل بنیادی فالکت اقتصاد مّلی نیست، بلکه برآمده از عامل اصلی
های جنبی آن،  هبنیاد و نیز صنایعی مثل پتروشیمی و فراورد های خدماتی و دانش تر کردن وضعیت اقتصادی کشور نقش داشته است. اگرچه شرکت بوده و در وخیم -

و فـلـزات  الدخودروسازی و صنایع وابسته به آن، تولید الستیک، سرامیک و کاشی، لوله و شیرآالت، محصوالت شوینده و بهداشتی، نساجی و پوشـاک، فـرش، فـو 
کـم بـه  هـا دسـتتوجه و صـادرات آنـ کشاورزی نیز در داخل ایران در هر دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت و تولید دارند و امکان رشد قابل-رنگین، و صنایع غذایی

آمـوزش و تـربـیـت  هـای تـولـیـد، های الزم، امکان رشد دادن به تعاونی ریزی علمی در زمینٔه ایجاد زیرساخت کشورهای همسایٔه ایران وجود دارد، ولی بدون برنامه
دالنه و امـنـیـت شـغـلـی، و عا کادرهای الزم، توسعه و رشد فّناوری و توسعٔه فرایندهای تولید، تقویت زنجیرٔه تأمین، تأمین مالی (ریالی و ارزی)، برقراری نظام مزدی

گروگـان گـرفـتـه  لیل بهرود. د  حمایت دولتی در امر فروش و توزیع داخلی و صادرات، و در کنار آن کوتاه کردن دست دالالن و باندهای مافیایی، این امکان به هدر می
تر خزانٔه حکومـتـی  ریعهای نولیبرالی و توسعه ندادن تولید مّلی است. با خالی شدن هرچه س داری آمریکا، سه دهه اجرای برنامه شدن اقتصاد کشورمان از جانب خزانه

یـا » اقتصـاد مـقـاومـتـی«هایی مثل  ها با عنوان گذاری سال در پی سقوط درآمد از صادرات نفت، خطر از هم پاشیده شدن شیرازٔه اقتصاد کشور بسیار جّدی است. اسم 
ای نیز به تجربه ثابت شده است که تالشی صوری است و هیچ اثری در بازسازی دموکراتیک اقتصاد نخواهد داشت و فقط به حیف و  توسط خامنه» سال جهش تولید«

 انجامد. های مّلی می میل و اختالس بیشتر ثروت
کز شدن قـدرت خوار در نهایت امر به متمر  شان برای انباشت سرمایٔه خصوصی اختصاصی و رانت اند که سه دهه تالش این واقعیت واقف سران جمهوری اسالمی به 

های قدرتمـنـد و  هاند) منجر شده است. این الی نظامی (که به هرم قدرت نیز متصل-تجاری و بوروکراتیک-های انگلی بورژوازی مالی الیه سیاسی در کانون-اقتصادی
به هدف سودآوری بسـیـار » کسب«اصطالح  اندازی به جز راه کنند، به های سیاسی ُپرنفوذی در درون حاکمیت آنان را نمایندگی می شده که جناح انگلی صاحب سرمایه

هـای  یـهگنجد. نکتٔه مهم این است که صاحبان قدرت در درون حکومـت کـه خـود نـیـز بـه ایـن ال  شان نمی سریع نجومی و ترجیحًا دالری، چیز دیگری در مخیله
در  -شّدت فاسد با یکدیگر های سنگین و به ها و تقابل با وجود رقابت -های بزرگ های انباشت سرمایه دانند که این کانون اند خوب می داران انگلی نامولد متصل سرمایه
از دایرٔه حـکـومـت و منظور حذف آنان  کنند و از این روی، اینکه رژیم سیاستی به منزلٔه پشتوانٔه اقتصادی و ستون فقرات قدرت در جمهوری اسالمی عمل می عمل به

 اقتصاد پیش بگیرد، امری دور از انتظار است.
سـازی و واگـذاری وسـیـع  ای، بر اسـاس خصـوصـی های جمهوری اسالمی و از جمله دولت حسن روحانی، با پشتیبانی علی خامنه های اقتصادی دولت سیاست

تـر تـمـام شـئـون  فـزایـنـده گرایی پیکر جهانی همراه با مالی های مالی غول های مالی داخلی (مثل بورس)، در نهایت به پیوند با سرمایه های مّلی به بازار سرمایه ثروت
و نـقـض حـقـوق  هدف ثروتمندتر شدن ثروتمنـدان مشی اقتصادی، کشاندِن اقتصاد مّلی به سوی اقتصاد قماری ویرانگر به اقتصادی خواهد انجامید. نتیجٔه این خط

 دموکراتیک مردم بوده است.
ی (مثل افـزایـش های اقتصاد های خشن و کاربسِت شوک در تمام جهان، و از جمله در کشور ما، در سه دهٔه اخیر در زیر سایٔه دیکتاتوری، تحمیل این نوع سیاست

ای به دنبال داشته است. ادامه یافتن این برنامـٔه  اجتماعی فزاینده-های اقتصادی های انسانی عظیم و زیان رشد اقتصادی خسارت» جهش«قیمت بنزین) زیر عنوان 
ت. در زیـر سـلـطـٔه ها، بحران ساختاری در ایران را بیش از پیش عمیق و گسترده کرده اس تر شدن وضعیت معیشتی توده اقتصادی و شّدت یافتن آن، و در انتها وخیم

های مّلی بـه  او از طریق واردات کاالهای خارجی و غارت ثروت» نظام«ای در سه دهٔه اخیر، ُپر شدن جیب اطرافیان ولی فقیه و حامیان و کارگزاران  دیکتاتوری خامنه
 ١٣٩٠تـا  ١٣٧۵هـای  لتر کرده است. بر پایٔه برخی آمارهای دانشگاهی، در فاصـلـٔه سـا گام ناتوان داری تولیدی مّلی کشورمان را گام به های گوناگون، سرمایه شیوه

میلیون نفری ایران در صنعت شاغل بود. در کـنـار ایـن ٢٢٫۵درصد از نیروی کار ١٧، فقط در حدود ١٣٩۵هزار شغل صنعتی از میان رفت و در سال ٢۴ساالنه حدود 
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سـازی و  خصوصی ههای گوناگون زحمتکشان ب یافته از سوی طبقٔه کارگر و الیه ویرانی تولید (و شاید هم برای سرعت بخشیدن به آن) هر نوع صدای اعتراض سازمان

 های امنیتی زندان سرکوب شده است.  شان همیشه با شالق و حکم مزدهای معوقه نقض خشن حقوق صنفی
ر بافت اجتماعی میهن ها کارگر بیکار، تأثیرهای مهمی ب نشینان شهرها در کنار میلیون تر شدن درٔه عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشر وسیعی از حاشیه عمیق

سّوم مـردم ایـران در  با استناد به آمار رسمی گفت که یک ٩٧مرداد  ٢٣هایش در روز  ما بر جای گذاشته است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در صحبت
های مجلس در گـزارشـی  ، مرکز پژوهش١٣٩٨اردیبهشت  ٢٣کنند. همچنین، به گزارش خبرآنالین  زندگی می» خط فقر مطلق«دهم آنان در زیر  زیر خطر فقر و یک

 که در همان زمان منتشر کرد، اعالم کرد:
درصـد  ۴٧بـه بـیـش از  ١٣٩٧رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ توّرم نقطه به نقطه در اسفند  ١٣٩٧نرخ توّرم در سال «

در  ١٣٩٧اند، تا پایان سال  درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته١۶در حدود ١٣٩۶دهد در حالی که در سال  رسید... برآوردها از نرخ فقر نشان می
) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینٔه تأمین حداقل نیازهای زندگـی ١٣٩٧درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال  ۴٠الی  ٢٣حدود 

 » شّدت افزایش خواهد یافت. به
برای یک خانوادٔه چهار نفری شهری را حدود چهار میلیون تومان ارزیابی کرد و نتـیـجـه گـرفـت کـه » خط فقر مطلق«در موردی دیگر، حسین راغفر، اقتصاددان، 

 اند. » خط گرسنگی«درصد نیز در زیر  ۶هستند و » فقر مطلق«درصد جمعیت ایران دچار ٣٣
حال، شورای عالی کار،  کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حتی توان مالی تأمین غذای مورد نیاز خود را هم ندارند. در همین های دولتی ایران اذعان می مقام

درصد، هیچ تناسبی ندارد. ایـن در ۵٠هزار تومان تعیین کردکه با واقعیت روزمره، و برآورد توّرم نزدیک به ٨٣۵را یک میلیون و  ١٣٩٩حداقل حقوق کارگران برای سال 
میلیون تومان اعالم کرده بود. تعیین حـداقـل ٨را بیشتر از ١٣٩٨حالی است که حّتی کمیتٔه مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار، سبد معیشت حداقلی در شهریور 

تـقـاد سازی نیروی کار نیست؟ در نتیجه، بر اسـاس آمـارهـای مـوجـود و بـه اعـ میلیون تومان آیا به معنی ادامٔه اجرای برنامٔه تعدیل ساختاری و ارزان٢مزد کمتر از 
 کنند. های کارگری در زیر خط فقر زندگی می درصد خانواده٧٠کارشناسان بازار کار، 

دولت روحانی صدها مـیـلـیـارد تـومـان بـه  ٩٩ها میلیون تن از شهروندان کشور، در بودجه سال  لحاظ اقتصادی و زیر خط فقر بودن ده در اوضاعی چنین وخیم به
درصد به نسبت سال پیش افزایـش یـافـت و بـه ١۴های علمیه  عنوان نمونه، بودجٔه مرکز خدمات حوزه نهادهای مذهبی وابسته به سران رژیم اختصاص داده شد. به

هـای  دشـواری دهد و وضعیت معیشتی مـردم را بـا میلیارد تومان رسید. بر این بنیاد است که در پی هر تغییر یا تحّولی که قدرت خرید زحمتکشان را کاهش می ٧٩٩
 آیند. ها می لم به خیابانکند، مردِم جان به لب رسیدٔه ایران، و اکنون در پیشاپیش آنها طبقٔه کارگر و زحمتکشان، در اعتراض به حکومت فاسد و ظا ای روبرو می تازه

صـنـدوق «  داری مـثـل های نولیبرالی تجویز شدٔه نهادهای قـدرتـمـنـد سـرمـایـه با توجه به اجرای سیاست -های مهم در تحّول آرایش طبقاتی جامعه یکی از جنبه
گرایی کاذب در میان قشرهای ُپردرآمد بدون رشد تولید، بـا  رشِد مصرف -های مّلی ، و نیز با در نظر گرفتِن ترکیب درآمد مّلی و هزینه» بانک جهانی«و » المللی پول بین

دهـنـد.  ه را تشکیل مـیدار جدیدی انجامیده است که بخش اندکی از جامع های سرمایه ها و طبقه خواری است. این امر، به پیدایش الیه تکیه به درآمدهای نفتی و رانت
رشـد سـرطـانـی اقتصادی کشور دارند. نکتٔه ُپراهمیت در بحث دگرسانی در آرایش طبقاتـی جـامـعـه، -های انگلی نقش ُپررنگ و اثرگذاری در حیات سیاسی این الیه
سپاه در مقـام الیـٔه های اقتصادی  سیاسی کشور است. فعالیت-داری بوروکراتیک برخوردار از رانت دولتی و نقش فزایندٔه سپاه پاسداران در حاکمیت اقتصادی سرمایه

اکید و دقیـق بـه آن  سازد که باید توجه های مهمی از آرایش طبقاتی جامعه را آشکار می داری کنونی بوروکراتیک ایران و در کل حاکمیت سیاسی، جنبه مسلِط سرمایه
 داشت. 

یرقانونی از درآمـدهـای های غ نژاد، قشر فوقانی کارگزاران رژیم با استفاده از رانِت دولتی و با برداشت جمهوری احمدی های ریاست با افزایش درآمدهای نفت در سال
داری  را در سـرمـایـه ای که اکـنـون دسـِت بـاال سیاسی سپاه (یعنی الیه-اند. عملکرد اقتصادی مّلی و دستُبرد زدن به آنها، بر ثروت و نفوِذ خود در حاکمیت افزوده

هـای گـونـاگـون  بـه ردههای وابسـتـه  داری بوروکراتیک، در کنار نوکیسه بوروکراتیک ایران دارد) در تضاد با منافع اکثریت مردم است. سرمایٔه بزرگ تجاری و سرمایه
. عملکرد فاجعه بار اند آیند. نمایندگان سیاسی اینها، صاحِب نفوذ و قدرت در هرم حاکمیت شمار می حاکمیت، عنصرهای عمدٔه تشکیل دهندٔه نظام اقتصادی حاکم به

دادند، چـیـزی جـز  که رهبران جمهوری اسالمی قول آن را به مردم می» راه سّومی«گرا و انحصارطلب حاکم در چهل و دو سال گذشته نشان داد که  نیروهای اسالم
 ست.وسطایی در قالب دیکتاتوری والیت فقیه خود را نمایان کرده ا مانده و قرون داری نیست که این بار با روبنایی عقب همان نظام کهنٔه سرمایه

 شود. هاست که ترکیب طبقاتی حاکمیت و ترکیب طبقاتی جنبش مردمی، از جمله جنبش ضداستبدادی کنونی، مشخص می بر بستر این تحّول
 

 الف) طبقٔه کارگر
 

اصالح ساخـتـار «و » تعدیل ساختاری«های چشمگیری همراه بوده است. اجرای سیاست ضدمّلی  ترکیب کّمی و کیفی طبقٔه کارگر ایران در چهار دهٔه اخیر با تحّول
آمار منتشر شـده، نژاد و روحانی بیشترین تأثیر را بر طبقٔه کارگر و نقش و جایگاه آن بر جا گذاشته است. مطابق  های احمدی ها در دولت و ادامٔه این سیاست» اقتصادی

کش، برقکار، و  ش، لولههای گوناگون (نقا های کوچک تولیدی و صنف های بزرگ، اکنون بخش عمدٔه طبقٔه کارگر ایران در کارگاه ها و بنگاه با رکود و تعطیلی کارخانه
دشـوار کـرده  های مستقل صنفی و سندیکایی خود و حضور مؤثر در سرنوشت خود و جامـعـه یابی کارگران را در تشکل جز آن) مشغول به کارند. این وضعیت، سازمان

میلیون نفر (با احتساب حـدود ٢۶)، امروزه جمعیت طبقٔه کارگر ایران بیش از ١٣٩٩اردیبهشت  ١٠های مرکز آمار ایران (نقل از همشهری آنالین،  است. بر اساس داده
یـن مـیـان، کـردنـد). از ا کنند (یا مـی معدن، خدمات، کشاورزی، و خدمات اداری و بانکی کار می های صنعت، میلیون بیکار در جستجوی کار) است که در بخش ٣

درصـد در بـخـش ۴٩٫٨درصد فقط در صنعت نفت است)، نزدیک بـه ١٩درصد از تولید ناخالص داخلی که شامل ٣٢٫۵درصد در بخش صنعت (تولیدکنندٔه ٣١٫۵
شدگان اصلی (یعنی خـوِد  )، تعداد بیمه١٣٩٨آبان  ٩سازمان تأمین اجتماعی (نقل از ایلنا،  ١٣٩٨اند. بر اساس آمار  درصد در بخش کشاورزی شاغل١٨٫٧خدمات، و 

میلیـون ٣هزار نفر، و تعداد مستمّری بگیران اصلی (خوِد بازنشستگان) ١٢٠میلیون و ١۴نزدیک به  ١٣٩٨کارگران شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی) تا پایان خرداد 
اند. روشن است که شـاغـالن  میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده۴٣ها، اندکی بیش از  هزار نفر بوده است. به این ترتیب، با احتساب خانواده٨٠۵و 

های را تشـکـیـل  اههای کوچک با تعداد شاغالن ده نفر و کمتر (که اکثریت کارگ فروشان و کارگران خانگی، و کارگران شاغل در کارگاه در مشاغل غیررسمی مثل دست
ردها و کودکان کارگر و... از هـیـچ گ ها، و البته زباله یی و با قرارداد موقت، کارگران خدماتی مثل پیک کار، کارگران پروژه دهند)، و انبوهی از کارگران فصلی یا روزانه می

میلیون کارگر با قراردادهـا مـوقـت کـار ١١)، ١٣٩٩اردیبهشت  ١٣ای برخوردار نیستند. بر اساس آمار شوراهای عالی اسالمی کار (نقل از ایرنا،  تأمین اجتماعی و بیمه
 میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد.٣سخنگوی دولت روحانی،  ١٣٩٩کنند و بر اساس آمار اردیبهشت  می
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کارگر شاغل دارند،  ۵٠تا  ١١هزار کارگاه بین ١۴٠کارگر شاغل دارند، نزدیک به  ١٠کارگاه حداکثر  ٩٨۵‚١٨٠ها بر اساس شمار کارگران شاغل،  از لحاظ تعداد کارگاه

تـوانـنـد  شـاغـل مـی ۵٠های دارای بـیـشـتـر از  های موجود، فقط کارگاه نامه کارگر شاغل دارند. گفتنی است که بر اساس آیین ۵٠کارگاه بیشتر از  ٣۵‚۵٠٠و فقط 
ل نیستند. و های صنفی کارگری رسمی (مثل شورای اسالمی کار) داشته باشند. به این ترتیب، بخش اعظم کارگران ایران در هیچ تشکل رسمی و مجاز متشک انجمن

رغـم  نیک)، و بـهمکا-تپه و سندیکای فلزکار رانی واحد تهران و حومه، یا سندیکاهای کارگران نیشکر هفت شمار (مثل سندیکای شرکت اتوبوس جز مواردی انگشت به
هـا و بسـتـن  های مستقل کارگری یا پیوستن به این تشکـل المللی کار که بر آزادی و حق کارگران در ایجاد تشکل سازمان بین ٩٨و  ٨٧های بنیادی شماره  نامه مقاوله

ها در هیچ بخشـی  لهای واقعی کارگری مستقل (سندیکاها) با موانع زیادی روبرو بوده است و این تشک قراردادهای جمعی تأکیده شده است، تا کنون ایجاد این تشکل
 وجود ندارد.

دارد. اّمـا نـظـام  اش، باید نیروی کارش را بفروشد، یعنی به داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی نـیـاز طبقٔه کارگر برای دریافت مزد و تأمین معیشت خود و خانواده
کارگران برای مقابله با ایـن  کند. برداری می آورد و از آن در پایین نگه داشتن مزدها بهره های طبیعی و عمدی، ارتشی از بیکاران به وجود می داری با بیکارسازی سرمایه

ای سندیکایی مستقـل و ه لروند و برای تأمین مزد بهتر، بهبود شرایط کار از لحاظ ساعت کار و تعطیالت و ایمنی و بهداشت، و نیز دفاع از امنیت شغلی خود، به تشک
 کارآمد خود نیاز دارند.

ا توّرم، عدم رعایت موقع مزدها و مزایا، ترمیم نکردن مزدها مطابق ب افزایش بیکاری، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، کاهش سطح مزدها و نپرداختن به
هـای  ی و مسـتـمـّریهای موقت و قراردادی و پیمانی، زوال تأمین اجتماع کاری و استخدام های کار، رشد ناامنی شغلی، رواج پراکنده اصول بهداشت و ایمنی درمحیط

آمـریـکـا، در جـویـانـٔه  های مداخلـه اجتماعی حکومت جمهوری اسالمی، در پیوند با تحریم-های ضدمّلی اقتصادی های گسترده بر اثر سیاست بازنشستگی، و اخراج
ای، الیحٔه بودجٔه  توسط خامنه» جهش تولید«کننده و ناگوار برای کارگران و زحمتکشان ایران پدید آورده است. مطرح کردن شعار پوچ  شّدت نگران مجموع اوضاعی به

ی کـه خـود گذاری تأمین اجتماعی (شستا) متعلق به سازمان تأمین اجتماعـ ، چگونگی تعیین و اعالِم میزان حداقل مزد کارگران، و حراج سهام شرکت سرمایه١٣٩٩
تهیدسـتـان شـهـر و ویژه  کند که آنچه برای سران و مسئوالن حکومت فاقد ارزش بوده و است، زندگی و سرنوشِت مردم میهن ما، به متعلق به کارگران است، ثابت می

 روستا، و پیشاپیِش همه طبقٔه کارگر و زحمتکشان است.
معه اسـت. در شـرایـط خواه جا خواه و ترقی ترین و پیگیرترین نیروی عدالت داری دارد، رادیکال طبقٔه کارگر بنا به سرشتش و جایگاهی که در نظام اقتصادی سرمایه

طبقه، و در پی  های اعتراضی این های سندیکایی و هماهنگ و یکپارچه شدن اقدام حاکمیت استبدادی کنونی ایران، برطرف شدن ضعِف طبقٔه کارگر در زمینٔه تشکل
رگـری ایـران بـرداشـتـه های مهمی است که باید در جنبش کا آن، پیوند یافتن مبارزٔه طبقٔه کارگر با مبارزٔه دیگر زحمتکشان و با جنبش همگانی ضداستبدادی، از گام

که جنبش کـارگـری کوشند  اند و می های گوناگون کوشیده های امنیتی جمهوری اسالمی با پوشش شود، که البته کاری دشوار است و با موانعی جّدی روبروست. ارگان
هـا در  دافعی شـونـد. بـحـثهای زودهنگام یا نابهنگام مهار و کنترل کنند و مانع از خروج این جنبش از حالت ت های انحرافی و اقدام و احیای سندیکا را با ایجاِد بحث

منظور تأمیِن منافـع طـبـقـٔه سندیکایی، با هدِف ارائٔه راهکارهای صحیح و مؤثر به -زمینٔه وظیفه و برنامٔه سندیکاهای کارگری باید با هدف  تقویِت بنیٔه جنبش کارگری
های امـنـیـتـی  افکنانٔه نهاد تفرقههای  یابی غلبه کند، و سیاست فقیه سازمان یابد. طبقٔه کارگر ایران باید بر موانع ذهنی در تشکل کارگر و مقابله با رژیم استبدادی والیت

 های زرد حکومتی ناکام گذارد. جمهوری اسالمی را همراه با مانورهای فریبکارانٔه رهبران و گردانندگان تشکل
نشـان داده  ٩٨و آبـان  ٩۶های دی  ویژه خیزش سه سال اخیر و به-های کارگری دو رمز کامیابی طبقٔه کارگر در اتحاد این طبقه است. تظاهرات مردمی و اعتراض

گـری های عینی رشد و گسترش جـنـبـش کـار  تر شدن وضعیت معاش و زندگی زحمتکشان، زمینه تر و گسترده شدن بحران اقتصادی کشور و وخیم است که با عمیق
هـای  ز خـواسـتگیرنـد. گـرچـه بسـیـاری ا ها قرار می زنند و در صف اّول اعتراض حق دست به اعتراض می آید و زحمتکشان ناگزیر، و برای بقای خود، به فراهم می

گاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان و حضور آنها در اعتراض حـقـوق  هـای مـرتـبـط بـا احـیـای ها و فعالیت زحمتکشان همچنان تحقق نیافته است، ولی افزایش آ
نه تهدید، «، » خوایم خوایم، حقوقمون را می وعده دروغ نمی«، » نان، کار، آزادی«توجه و امیدبخش است. شعارهایی مثل  سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل قابل

گرانـی، تـوّرم، «، » کنیم اعتماد داری شّیاد، نمی سرمایه«، » خوایم خوایم، نمی لیاقت نمی مسئول بی«، » توّرم، گرانی، پاسخ بده روحانی«، » نه زندان، دیگه فایده نداره
های طبقاتی کارگـران  ها و گرایش ها خواست سازی ، و پایان دادن به خصوصی» مرگ به ستمگر، درود بر کارگر«، » دولت، مافیا، پیوندتان مبارک«، » سزای رأی مردم

 دهد. خوبی نشان می زحمتکش کشور را به
های  استبداد در راه تحّولتر، در پیکار با  مجموعٔه طبقٔه کارگر ایران در مبارزه برای عدالت اجتماعی و زندگی شایسته، تأمین حقوق دموکراتیک، و در مقیاسی گسترده

 کننده دارد. دموکراتیک و مترقی، نقشی ُپراهمیت و تعیین
 

 ب) دهقانان
پـذیـر از طـبـقـٔه کـارگـر نـا خواهانه، و ضداستبدادی دارند. کارگران روستا جزئی جدایی جویانه، آزادی های عدالت شان، گرایش دهقانان ایران بر پایٔه منافع اجتماعی

بنیادین با هدف تأمـیـن  اجتماعی-های اقتصادی ترین متحدان طبقٔه کارگر ایران در مبارزه در راه تحقق دگرگونی زمین از نزدیک مالکان کم کشورند، و دهقانان و خرده
 اند. عدالت اجتماعی و دموکراسی

نشـیـنـان  ها)، خوش دادند که شامل کشاورزان صاحب َنَسق (رعیت ، دهقانان اکثریت جمعیت روستاها را تشکیل می١٣۴٠تا پیش از اصالحات ارضی در اوایل دهٔه 
، در برخی مناطق کشور، ۵٧مالکان بودند. پس از اصالحات موج مهاجرت روستاییان به شهرها به راه افتاد. پس از پیروزی انقالب بهمن  زمین)، و خرده (روستاییان بی
های مالـکـان  بـزرگ  به شهرها کوچ کرده بودند، به روستاها بازگشتند و خواستار تقسیم زمین ١٣۴٠زمین یا فرزندان آنها که پس از اصالحات ارضی دهٔه  دهقانان بی

 احیـای اراضـی َمـوات«های آنان را مصادره کردند. مبارزٔه دهقانان برای زمین و احیای کشاورزی، دولت موقت را به تصویب الیحٔه  شدند و در حتی در مواردی، زمین
 ١٣۵٩اردیبهشـت  ٣١نامٔه اجرایی این طرح در  تصویب و جانشین الیحٔه سابق شد. آیین ۵٨دولتی مجبور کرد. پس از استعفای دولت موقت، طرح دیگری در اسفند »

هـای  در مورد تقسیم زمـیـن» د«های بایر و واگذاری آنها به دهقانان، و بند  ها، زمین های َموات، مرتع در مورد تقسیم زمین» ج«به تصویب رسید که شامل بند معروف 
ویـژه  ومت علیه این قانون و بـهمالکان از طریق کارگزاران خود در درون و بیرون حک جانبٔه بزرگ دایر مالکان بزرگ و واگذاری آنها به دهقانان بود. در نتیجه، کارزار همه

جلس واگذار کرد. سرانـجـام در ه مبندهای ج و د آن به راه افتاد. با آغاز جنگ ایران و عراق، خمینی فرماِن توقِف اجرای این دو بند را صادر کرد و رسیدگی به آنها را ب
زمین واگذار شد. در  زمین و کم ها به دهقانان بی هزار هکتار از این زمین٨٠٠های َموات به تصویب رسید و  در زمین» واگذاری اراضی کشِت موقت«قانوِن  ١٣۶۵سال 
نفرٔه واگذاری زمین به دهقانان را تصویب کرد و از این زمان به بعد، اصالح مسئلٔه ارضی و ایجـاد دگـرگـونـی در مسـائـل  ٧های  ، مجلس انحالل هیئت١٣٧١سال 

 دهقانی ناکام ماند.



 ٣١                                                                        ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
اردات گسـتـردٔه های گوناگون، از جمله فروپاشی بنیادهای بخش کشاورزی (شامـل دامـداری)، و  گذرد، به عّلت ای که از پیروزی انقالب می در بیشتر از چهار دهه

ری نـویـن، فـعـالـیـت ریزی کشوری، عدم استفاده از دانش و فّنـاو  ها، نبود برنامه های کشاورزی و مرتع داران بزرگ، تخریب زمین کاالهای کشاورزی، حمایت از زمین
آمـار رسـمـی، در اس ویرانگر بنیادهای انگلی، مهاجرت گسترده از روستا به شهر، و فقر روزافزون روستانشینان، جنبش دهقانی کشور بسیار ضعیف شده است. بر اس

انـد.  اند و جمعیت آنها به سمت شهرها کـوچ کـرده سّوم روستاهای کشور خالی از سکنه شده هزار روستا، یعنی بیش از یک٣٣بالغ بر  ١٣٩۵تا  ١٣۵۵های  فاصلٔه سال
داری، و به طور کلی شهری کردن بافت روستاها،  به شهرها و توسعٔه بازارهای سرمایه» در حال گذار«سیاست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تبدیل کردن روستاهای 

کـل نـابـود  ور بـهگیری سّدها، موجب شده است که شمار زیادی از روستاهای کشـ سوزی، و آب و نیز عواملی مانند سوانح طبیعی و غیرطبیعی مانند زلزله، سیل، آتش
 شوند یا هوّیت خود را از دست بدهند.

مـیـلـیـون و ٢٠، جمعیت روستایـی ایـران حـدود ١٣٩۵اند. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن  چهارم جمعیت کشور در نقاط روستایی ساکن امروزه در حدود یک
هزار روستـا دارای ۶٢، در حدود ١٣٩۵است. طبق آمار سالنامٔه آماری سال  ١٣٨۵میلیون نفر کمتر از جمعیت روستایی در سال ١٫۵هزار نفر است که نزدیک به ٧٠٣

 ٢٠درصد از این روستاها جمعیتی کـمـتـر از ٣٨هزار پارچه روستا بوده است. گفتنی است که ٩٧، بالغ بر ١٣۵۵اند، در حالی که این رقم در سال  جمعیت (َسَکنه) بوده
فـقـط بـه  ، نـه» روستاهای در حال گـذار«جمعیت و پراکنده و تبدیل کردن آنها به  های تحمیلی جمهوری اسالمی با هدف تجمیع روستاهای کم خانوار دارند. سیاست

رگـران، دهـقـانـان، کـا بهبود وضعیت این روستاها نینجامیده، بلکه ویرانی هرچه بیشتر آنها را نیز به دنبال داشته است. اکثریت قاطع جمعیت روستـاهـای ایـران را
 دهند. مالکان، و کارکنان مستقل و زحمتکشان تشکیل می خرده

هـای  بندی حـبـوبـات و دانـه به پاک کردن و بسته» تبدیلی«اصطالح  های غیررسمی در روستاها و در حاشیٔه شهرها در صنایع به بسیاری از زنان روستایی در کارگاه
ن مزد و بـدون هـرگـونـه بافی، یا دوزندگی و بافندگی به سفارش کارفرمایان شهرنشین یا ساکن روستا با کمتری های صنایع دستی، حصیربافی، گلیم غذایی، یا در کارگاه

جـوار  یـا روسـتـاهـای هـمفروشی به شهرهـا  های ساختمانی و مانند آن یا دست کاری در کارگاه کنند. بسیاری از جوانان روستایی نیز برای روزانه حمایت قانونی کار می
 روند. می

خـدمـات و خش کاهش سهم بخش کشاورزی بر اثر عوامل یاد شده، همراه با افزایش سهم صنعت نبوده است، بلکه نیروی کوچ کرده به شهرها، به طور عمده به ب
وتـاز  تـاخـت روّیٔه کاالهای مصرفی کشـاورزی و های جمهوری اسالمی در امر واردات بی های غیرتولیدی و تجاری پیوسته است. سیاست مشاغل غیررسمی و فعالیت

هدفمنـد کـردن «اصطالح  ها در این بخش، کشاورزان و دهقانان را به خاک سیاه نشانده است. از سوی دیگر، جمهوری اسالمی با اجرای سیاست به دالالن و واسطه
بقـای آن  مهٔ و پرداخت نقدی یارانه به خانوارهای روستایی، سعی داشته است که حمایت زحمتکشان فقیر روستایی و عشایری را از حاکمیت اسالمی برای ادا» ها یارانه

 جلب کند.
های سـیـاسـی  به هّمت تشکیالت دهقانی سازمان -های کشاورزی های مستقل دهقانی و تعاونی که اتحادیه ۵٧جز یکی دو سال نخستین پس از پیروزی انقالب  به

بذر، کود، آب، و جـز آن)، های تولید ( های دهقانی در عرصه های بعد از ادامٔه فعالیت این نهادها جلوگیری شد. تعاونی فعالیت داشتند، در سال -مثل حزب تودٔه ایران
اضافی حـاصـل از  د یا ارزشهای غیرموّلد، سو خرها، و دیگر الیه ها، َسَلف توانند با کوتاه کردن دست واسطه پاش، تراکتور، و جز آن) می توزیع، و تأمین تجهیزات (سم

دهنـد. قـانـون شـوراهـای زنی و در توزیع عادالنٔه ثروت را افزایش  فعالیت روستاییان را برای خود این زحمتکشان و رونق روستاها حفظ کنند و قدرت دهقانان در چانه
تصویب شد، آشکارا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن روستاییان را زیر پا گذاشت و آن را به عبور از فیلترهای حـکـومـتـی و  ١٣٧۵اسالمی شهر و روستا که در سال 

 منوط کرد.» التزام عملی به والیت مطلقٔه فقیه«
عـیـف های بانـکـی اسـت. سـیـاسـت تضـ طور کلی روستاییان کشور، معضل بازپرداخت وام های کارگران کشاورزی (شامل دامداری) و دهقانان و به یکی از معضل

است که جای پای نهادهای  ها سوق داده ها و نبود حمایت دولتی از دهقانان و کارگران کشاورزی، ناگزیر آنان را در تأمین منابع مالی به سمت وابستگی به بانک تعاونی
کند. درآمـدهـای  هدید میزمین زندگی بسیاری از آنها را ت زمین و بی های انباشته شدٔه دهقانان کم قدرت مالی را به اعماق روستاها کشانده است. حجم روزافزون بدهی

 های بانکی. دهد، چه برسد به بازپرداخت وام های زندگی روزمّرٔه آنها را هم نمی آنان کفاف هزینه
نظارت، هر روز از تولـیـدهـای  بی» بازار آزاد«های تعدیل اقتصادی و حذف مقررات حمایتی از کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و حاکم شدن  در پی اجرای سیاست

حـال و روز ترین سطـح رسـد.  کشاورزی که مشمول خریدهای تضمینی دولت بودند کاسته شد و در اثر نفوذ فزایندٔه بخش خصوصی، بهای اقالم کشاورزی به پایین
های اخیر بارها شـاهـد  شوند نیز معلوم است. در سال خران می ترین بها به َسَلف فروش محصوالت خود به پایین های مالی مجبور به پیش دهقانانی که به دلیل گرفتاری

بـرای زیـر  های گوناگون، از جمله نخریدن محصوالت آنها توسط دولت یا دالالن، یـا تـالش های دهقانی و حّتی دور ریختن محصوالت کشاورزی به عّلت اعتراض
 ایم. قیمت خریدن آنها بوده

ارَبـری (مـثـًال بـرای تـغـیـیـر کـ -وهـوا طور عمده در نواحی خوش آب به -یا فروش و واگذاری آن گاهی نیز دهقانان و کشاورزان منفرد ناگزیر به بایر کردن زمین،
کـری از دالالن، های خود و مهاجرت به حاشیٔه شهرها ندارند. در هـر صـورت، لشـ ای جز رها کردن زمین آورند. و در مواردی نیز دهقانان چاره ویالسازی) روی می

ها از منابع خـود کـمـر داران به غارت دسترنج کارگران کشاورزی و دهقانان و تهی کردن روستا تاجران و سرمایه داران، و کالن زمین های مالی، بزرگ خران، شبکه سلف
 اند. بسته

ی هـا اجتماعی جمهوری اسالمی در روستاها و در بخش کشاورزی (شامل دامداری و تولید لبنیـات و گـوشـت)، اعـّم از طـرح-های اقتصادی مجموعٔه سیاست
، » تعدیل ساختاری«اصطالح  برداری انحصاری از منابع آب، به سازی و بهره برداری از آب و خصوصی های زراعی، نظام بهره اصطالح عمران روستایی، تجمیع زمین به

هـای  ههای نولیبرالی، و گشودن تمام و کمال درهای کشور بـه روی واردات، حـلـقـ کاهش روزافزون خریدهای تضمین دولت، تغییر الگوی کشت همسو با سیاست
نظارت در کنار نهادهای قدرتمند مالی شکل گرفتـٔه  بی» بازار آزاد«دهی مناسبات  اند که هدف آن فراهم آوردن نیروی کار ارزان در روستاها (و شهرها) و سامان زنجیری

 کنونی در کشور است.
د، مبارزٔه طبقـاتـی داری را در پیش گرفته است. در این رون سرمایه اش، وظیفٔه هموار کردن مسیر اعتالی کالن حکومت جمهوری اسالمی به پیروی از پایگاه طبقاتی

لـویـت دادن بـه های اصلی دهقانان و باغداران و دامداران کشور چنین است: او  محور خود ادامه دارد. برخی از خواست های عدالت زحمتکشان در راه تحقق خواست
ر پرورش گل)، بـرخـوداری های روز برای تعیین نوع و میزان محصول در هر منطقه (از جمله د گیری از دانش تولید داخلی و حمایت از آن در برابر واردات از خارج، بهره

ت الزم بـرای کشـاورزی آالت و دیگر امکانا پروری، دسترسی به آب و بذر و سّم و ماشین های نوین برای بهبود کاشت و داشت و برداشت توسعٔه دام از دانش و فّناوری
ن بازار فـروش و تـعـیـیـن ویژه بیمه) در برابر بالهای طبیعی مثل سیل و سرمازدگی، تأمی ریزی و حمایت دولتی برای مقابله (و به کارآمد و امروزی، دسترسی به برنامه

یری از تغـیـیـر های بانکی مناسب، جلوگ گران، دسترسی به وام ونقل، کوتاه شدن دست دالالن و واسطه های عادالنه برای محصول،  تسهیالت بارگیری و حمل قیمت
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امکانـات بـنـیـادی  های کشاورزی و باغی (شامل پرورش گل)، بیمٔه درمانی، و تأمین ها و زمین سازی، امکان توسعٔه مرتع های کشاورزی برای ساختمان کاربری زمین

 زندگی در روستاها.
نان و احیـای جـنـبـش دهی آ اند و سازمان نیاز از تدارک ذهنی و سازمانی نیست. دهقانان و کشاورزان نیروی بالقؤه مهمی در جامعه ولی تحقق تغییرهای بنیادی بی

انان و نبوِد سندیکاهای های صنفی در بین دهق فقیه عاملی انکارناپذیر است. نبوِد تشکل خواهانٔه مردمی و طرد رژیم والیت دهقانی، در پیروزی و ارتقای جنبش عدالت
دهـنـد،  مـیروندٔه جمعیت روستایی کشور را تشکـیـل  شود. عشایر نیز که بخش تحلیل های عمدٔه ضعف جنبش دهقانی محسوب می ویژه کارگران کشاورزی، از عامل

هـای  ها یا خشکسالـی های رژیم والیت فقیه، و در کناِر آن، سوانح طبیعی مانند سیل برند. سیاست یی به سر می عشیره-ماندٔه ایلی همچنان در چارچوب مناسبات عقب
دموکراتیک آیندٔه میـهـن  های عشایر و تالش برای اسکان داوطلبانٔه آنان، وظیفٔه دولت مّلی و روزی روستاییان افزوده است. حل دشواری های اخیر، بر فقر و تیره سال

 ماست. 
 

 بورژوازی و قشرهای میانی پ) خرده
رهای میانی شهری بورژوازی و قش های اخیر، اکثریت جامعٔه شهری ایران را خرده شود. در دهه بورژوازی در کل به دو بخش شهری و روستایی تقسیم می طبقٔه خرده

های پیـش از  های نظام دهبورژوازی سّنتی به طور عمده شامل بازمان توان تقسیم کرد. خرده بورژوازی ایران را به دو بخش سّنتی و نوین نیز می تشکیل داده است. خرده
بورژوازی سـّنـتـی  ت خردهداری در ایران، میدان فعالی روند با گسترش نظام سرمایه داری است که به نحوی در عرصٔه تولید و توزیع کاال و خدمات نقش دارد. هم سرمایه
قـرن  ن ایران در نیـمداری نوی بوژوازی نوین ایران زاییدٔه سرمایه های وسیعی از آن به سمت ورشستگی و پیوستن به زحمتکشان سوق داده شد. خرده تر شد و بخش تنگ

 اخیر است.
دید، و توزیع نـاعـادالنـٔه داری بوروکراتیک ج داری بازرگانی بزرگ و سرمایه های نولیبرالی در چند دهٔه اخیر، همراه با رشد پرشتاب سرمایه در پی اجرای پیگیر سیاست
ژوازی نـویـن و بـور دستی خرده های عظیم در دستان قشری نازک و ایجاد شکاف طبقاتی عظیم در جامعٔه کنونی، فروریزی تدریجی و تهی ثروت و انباشته شدن ثروت

حکومت و باندهـای خواری نهادینه شده در دستگاه  قشرهای میانی و پیوستن این طبقه به اکثریت زحمتکشان شهر و روستا نیز جریان داشته است. وجود فساد و رانت
) آورده است و کمتر بـه ایـن بورژوازی موجود ایران (و البته بورژوازی مّلی ایران های تولید و توزیع و خدمات، فشار زیادی بر خرده مافیایی قدرت و ثروت در همٔه عرصه

، ١٣٩٩دهد که تا پایان فـروردیـن  ، بررسی آمارها نشان می١٣٩٩مرداد  ١١بخش اجازٔه فراروییدن و بالیدن و انباشت سرمایه داده است. به گزارش خبرگزاری صنایع، 
نفر) از کل اشتغال در بخش صنعت کشور را به خـود  ۴۵١،۶٠٠درصد (۴۵شوند که  واحد صنعتی) جزو صنایع کوچک محسوب می ٢٣،۵۵٠درصد از صنایع ایران (۵٢

اند. مدیر عامل سازمان صنایع کوچـک  هزار نفر شاغل١٣٩واحد صنعتی متوسط فعال کشور، اندکی بیشتر از  ٢،١۴۶دهند. بر اساس همین گزارش، در  اختصاص می
مورد از آنها تعطیل یا راکد هستند.  ٩۵٠٠هزار واحد اعالم کرد که ۴۵های صنعتی کشور را  های صنعتی تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرک و شهرک

هـای نـویـن) کـه از   وکارهای نوپا برای برطرف کردن نیازی معّین، اغلب برپایٔه فـّنـاوری ها (کسب» آپ استارت«) بخش بزرگی از ١٣٩٩مرداد ٢٠(خبرگزاری صنایع، 
ایع بومی کـوچـک، زمین، صن های کوچک و خانوادگی، کشاورزان کم های تولیدی و پیشه ای ندارند، کارگاه شوند که ُبنیٔه مالی قوی ای کوچک تشکیل می شراکت عده

ی، ونـقـل، حسـابـدار  های گوناگون (آموزش، بهداشت و درمان، حـمـل های خصوصی کوچک توزیع کاالهای مصرفی و تولیدی، و مؤسسات خدماتی در عرصه بنگاه
ی در بخش دولتی (و بـرخـوردار های میانی و باالی فرمایان و کارمندان و کارگزاران و مدیران رده ها، همراه با قشری از خویش ها، نشر، تعاونی وکالت...)، بخشی از رسانه

هـای کـوچـک و  اهدهند. دادن تسهیالت (وام) ریالی و ارزی به بنگ بورژوازی و قشرهای میانی را تشکیل می ای از خرده از رانت) یا در بخش خصوصی، طیف گسترده
 متوسط یکی از عوامل مؤثر در حمایت از این بخش در مسیر توسعٔه اقتصادی و ایجاد اشتغال است.

بورژوازی و  شدید خردهتوان نادیده گرفت. نظر به نارضایتی  های اخیر ایران، از جمله در جنبش اصالحات، نمی های سال نقش و تأثیر این گروه اجتماعی را در تحّول
ثیرگذار اجتـمـاعـی های این گروه بزرگ و تأ اجتماعی موجود و استبداد والیی، و در نظر داشتن جایگاه اجتماعی، توان، و خواست-قشرهای میانی از وضعیت اقتصادی

در راه طـرد های کنونی میهـن  های دموکراتیک، تردیدی نیست که همکاری با نمایندگان سیاسی آن در تحّول های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آزادی در عرصه
عان منافع طبقٔه کارگـر خواهان، از جمله مداف خواهان و ترقی رژیم استبدادی والیت فقیه و گذر از جمهوری اسالمی، امری ضروری و نیازمند توجه جّدی و پیگیر آزادی

 و زحمتکشان است.
 

 دار ت) طبقٔه سرمایه
داری  ی، سـرمـایـهداری مـالـ داری تجارِی کالن، سرمایه ای داشته است. مجموعٔه سرمایه مالحظه های کیفی قابل داری ایران در چهار دهٔه گذشته دگرگونی سرمایه

نـیـاد شـهـیـد، و های حکومتی مثل آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعـفـان و بـ داری وابسته به بنیادها و دستگاه خوار کالن، سرمایه داری زمین خوار، سرمایه رانت
و شـرکـت مسـتـقـیـم در چهار دهٔه اخیر رشد زیادی داشته است. این گروه اجتماعی عالوه بر حضور  -های غیرموّلد  به طور عمده سرمایه -داری بوروکراتیک سرمایه

ران لشکر عظیمـی از داری ای توجهی برای دستگاه حاکم هم است و قدرت و نفوذ سیاسی زیادی نیز در آن دارد. این گروه سرمایه بخشی از آن در حکومت، پایگاه قابل
فرهـنـگـی جـامـعـه و  اجتماعی و-های وسیع و تودرتوی خود پدید آورده است و در مجموع مانع توسعه و رشد و ترقی اقتصادی خواران را نیز در نهادها و دستگاه جیره

کـنـونـی، و از » نـظـام«ترین نیروهای مدافع حاکمیت و به قول خودشان  های دموکراتیک شده است. به این ترتیب، این گروه اجتماعی از عمده تحقق حقوق و آزادی
 طلبی بنیادی است. خواهانٔه مردمی، حّتی اصالح ترقی ترین نیروهای مخالف هرگونه جنبش اصلی

بـیـت «میق نیز بـا انتظامی نقش اصلی را دارند. این بخش پیوندی ع-نظامی ایران، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی-داری بوروکراتیک در سرمایه
نژاد به ریاست قؤه اجرایی، یا رساندن روحانی و رئیسی و قالـیـبـاف  و برگماری احمدی ١٣٨٨های اخیر، از جمله در کودتای انتخاباتی  دارد. در رویدادهای سال» رهبری

ایران همواره نقشـی داری  گذاری، و نیز در تدوین و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسالمی، این بخش از سرمایه جمهوری و ریاست قؤه قضایی و قؤه قانون به ریاست
 داری بوروکراتیک است. های اصلی سرمایه خواری و فساد مالی نهادینه شده از ویژگی ضدمردمی داشته است. رانت

تصادی)، رقابتـی های اق خصوص در روند دور زدن تحریم های پولی و نفتی (به ویژه رانت های دولتی، به امروزه در فضای سیاسی دستگاه حاکم، بر سر تصاحب رانت
ه در ایران، محور رشـد خوار جریان دارد. در حدود سه دهه است ک داری انگلی بزرگ، تجاری، بوروکراتیک، مالی، و زمین های گوناگون سرمایه آشکار و نهان میان الیه

-ی خصـوصـی رانـتـیها بلکه بر شالودٔه رشد اقتصادی بر اساس ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه ریزی مدّون در سطح مّلی، اقتصادی نه بر اساس برنامه
 بوروکراتیک بوده است.



 ٣٣                                                                        ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
گرا، و نـولـیـبـرال  دالطلب (حکومتی)، اعت گرا، لیبرال، اصالح گرا، اصول پردازان جزم داری وابسته به حکومت، نمایندگان سیاسی و نظریه های گوناگون سرمایه الیه

هستند و در راه پیوند با سرمایٔه جهانی، از راه گشودن درهـای » بورژوازی مدرن نولیبرال«کنند یا هوادار گسترش  خودشان را دارند که یا حفظ وضع موجود را توجیه می
 دارند. ، بدون حقوق صنفی، و ارزان نگه داشته شدٔه ایران گام برمی» پذیر انعطاف«های غارتگر خارجی و ورود آنها به بازار کار  کشور به روی سرمایه

بـورژوازی مـدرن «بـه سـود   های اقتـصـادی های بورژوازی بوروکراتیک برخاست، وظیفٔه بسترسازی برای تعدیل طلبی که در ابتدا از الیه اصالح-گرا جناح اعتدال
ی خـواهـد بـر اقـتـصـاد مـّلـ داری وابسته به سرمایٔه خارجی (ُکمپرادور) اش به رشد و گسترش حیطٔه عملکرد و تسلط سرمایه دار بوده است که ادامه را عهده» نولیبرال

هـای  دیـگـر الیـهسـّنـتـی و بـوروکـراتـیـک و -های ُپرقدرِت بورژوازی تجاری انجامید. پیشَروی سیاسی و اقتصادی بورژوازی مدرن نولیبرال، با منافع اقتصادی الیه
هـای سـیـاسـی در  کـنـنـد. کشـمـکـش امنیتی و وابسته به دستگاه والیت عمل می-گیرد که زیر سایٔه بنیادها و نهادهای نظامی داری انگلی در تقابل قرار می سرمایه
 ر همین بستر ارزیابی کرد.داری جهانی را باید د المللی و سرمایه ویژه در ارتباط با نهادهای بین های حکومتی در دولت و مجلس و نهادهای والیت فقیه، به گیری تصمیم

هـا  و بقای آن و ادامٔه غارت ثروت مّلی دارند. در خطوط اساسی اقتصاد نیز ایـن الیـه» حفظ نظام«داری نفع مشترکی در  های سرمایه اّما در عین حال، همٔه این الیه
طلبان نولیبـرالـی  اصالح گرایان و همچنین نژاد، روزنامٔه کیهاِن شریعتمداری و بسیاری از اصول جمهوری احمدی اغلب نظر مشترکی دارند. برای نمونه، در دورٔه ریاست

ای، از اجرا شـدن طـرح  نههای ساختاری اقتصادی نولیبرالی بودند. همٔه آنان، همراه با علی خام مانند سعید لیالز و صادق زیباکالم همگی از هواداران دوآتشٔه تعدیل
 ها قاطعانه حمایت و استقبال کردند. نولیبرالی و ویرانگر حذف یارانه

خواستار محـکـم  داری تولیدی و متوسط و کوچک غیروابسته به حکومت و مافیای قدرت نیز در عرصٔه اقتصاد حضور دارد که گفته، سرمایه های پیش در کنار سرمایه
و سودآور بـرای  آسا کردن جای پای خود، تأمین شرایط برای رشد انباشت سرمایٔه خود، و داشتن جایگاه مناسب خود در عرصٔه اجتماعی و سیاست است. واردات سیل

ان غـیـروابسـتـه بـه دار  خواری، مانع رشد این سرمایـه داری تجاری وابسته به حکومت، فساد گستردٔه در دستگاه حکومت و مافیای قدرت و ثروت، و رانت سرمایه کالن
شّدت آلـوده بـه  وبگرانه و بهاند. عملکرد سرک های دو دهٔه اخیر ایران از زمره نیروهای فعال بوده داران در تحّول حکومت و مایٔه نارضایتی آنهاست. این بخش از سرمایه

ه حکومت از سوی دیگـر، داری وابسته ب های سرمایه داری بزرگ تجاری و دیگر الیه نظامی از سویی، و نفوذ مالی و سیاسی زیاد سرمایه-داری بوروکراتیک فساِد سرمایه
 رند.بنیاد قرار دا های دانش های نوین و فعالیت ویژه در بخش تولید و فناوری داری غیروابسته به حکومت، به های سرمایه در تضادی جّدی با الیه

هـای  یـنـٔه آزادیویـژه در زمـ های آنـهـا بـه بورژوازی و قشرهای میانی، و خواست توجه به افزایش فعالیت سیاسی بورژوازی غیروابسته به حکومت در پیوند با خرده
نٔه مـردم ایـران طلبا های اجتماعی ایران در جنبش ضداستبدادی و عدالت دموکراتیک و آزادی فعالیت اقتصادی بدون مزاحمت مافیای قدرت و ثروت، در روند تحّول

قراری حکومتی مّلـی و توجهی از این بورژوازی نیروی بالقؤه مهمی در مبارزه برای طرد رژیم والیت فقیه، گذر از جمهوری اسالمی، و بر  حائز اهمیت است. بخش قابل
 دموکراتیک است.

 
 خواهانه و ضددیکتاتوری در ایران . جنبش مردمی عدالت۶

خواهی مردم  جمهوری، تا امروز جنبش تحّول ولی فقیه در جریان انتخابات ریاست» اصلح«تاریخی بیش از بیست میلیون ایرانی به نامزد » نه«و رأی  ١٣٧۶از خرداد 
سـالـٔه  در دورٔه هشـتهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی با فراز و فرودهایی ادامه یافته است. مبارزٔه جنبش اصالحات مردمی  ایران برای دستیابی به حقوق و آزادی

م ویژه قشر میانی را به عرصٔه مبارزه با رژیـ ای از نیروهای اجتماعی و به های جامعٔه ما بزند و طیف گسترده توانست ُمهر خود را بر تحّول ١٣٨۴تا  ١٣٧۶دولت خاتمی از 
 والیت فقیه حاکم بر ایران جلب کند.

عطفی در پیکار عـمـومـی بـر ضـد  ، ادامٔه همان مبارزٔه پیشین و نقطه١٣٨٨خرداد  ٢٢جمهوری در  خیزش پرشکوه مردم میهن ما بر ضد کودتای انتخاباتی ریاست
و بار دیگر نشان داد که های بعدی اثر گذاشت  ای از مردم ناراضی در میدان مبارزه، روی بسیاری از تحّول استبداد و دیکتاتوری حاکم بود. حضور نیرومند طیف گسترده

انـد و در  الت اجتماعیرغم سرکوب و اختناق شدید حاکم، خواستار زندگی بهتر و تأمین حقوق بنیادی خود از جمله آزادی و عد طلب ایران به خواه و عدالت مردم آزادی
نژاد) و پـس از آن رخ داد،   (و برگماری محمود احمدی ١٣٨٨جمهوری  کوشند. آنچه در انتخابات ریاست ها، در راه طرد استبداد و ارتجاع می راه تحقق این خواست

جنـبـش «و پس از آن، جنبش اعتراضی مردم که به  ١٣٨٨های اجتماعی جامعه و عمق جنبش مردمی در کشور ماست. در سال  های ژرف و عینی دشواری گواِه ریشه
از ها (و بلکه صدها) کشـتـه و صـدهـا زخـمـی و زنـدانـی، شـمـاری  های وسیعی از جامعه را فراگرفت و قربانیان زیادی داد. عالوه بر ده معروف شد، بخش» سبز

اسالمی، آقـایـان  های اجباری تلویزیونی شدند. دو تن از سران پیشین جمهوری های جمهوری اسالمی نیز بازداشت و شکنجه و مجبور به اعتراف سیاستمداران و مقام
از آن  سـالمهدی کروبی و میرحسین موسوی، و نیز خانم زهرا رهنورد همسر آقای موسوی، نیز چندی بعد به حبس خانگی محکوم شدند که اکنون در حـدود ده 

 گذرد. می
ق منافع خـود ح ها و قشرهای اجتماعی گوناگون، هر یک به نحوی، به نژاد و مجموعٔه ارتجاع حاکم، طبقه های ضدمّلی و ضدمردمی دولت احمدی در سایٔه سیاست

غین کودتاچیـان بـه کرد. برخالف تبلیغات درو خوبی آشکار می طلبی مردم، ژرفای نارضایتی اجتماعی را به را در خطر دیدند. طیف گستردٔه شرکت کننده در جنبش حق
حـزب مـا آن جـنـبـش  های عینی پدید آمد و ادامه پیدا کرد. های مردم نه از خارج از کشور، که از بطن جامعه و بر اساس نیازها و ضرورت رهبری ولی فقیه، اعتراض

عدالتـی  تا استبداد و بی های اخیر و دارای ماهیت و سرشت مّلی و دموکراتیک ارزیابی کرد و تأکید کرد که خواهانٔه دهه اعتراضی را ادامٔه جنبش ضداستبدادی و آزادی
، سرکوب ددمنشانٔه آن جنـبـش طور که بعدها دیده شد های گوناگون و با تکیٔه بر نیروی مردم ادامه خواهد یافت. همان برقرار است، این مبارزٔه دشوار، با عبور از مرحله

 تر شد. های آن رادیکال تر و خواست طلبانه نبود و با گذشت زمان، این جنبش همگانی مردمی به معنای پایان یافتن جنبش حق
د بلـکـه فشـار فقط زندگی و معیشت مردم را بهتر نکر  نه -ها های گسترده و حذف یارانه سازی مثل خصوصی -نژاد های احمدی های ضدمّلی و ویرانگر دولت سیاست
هـمـیـن دوره، عـالوه، در  ای رسـیـد. بـه سابقه اجتماعی بر گردٔه زحمتکشان را بیش از پیش کرد، آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به حد بی-اقتصادی
 ١٩٢٩امـٔه بست خورد و با ناکامی روبرو شد. در نهـایـت، قـطـعـنـ ای گزاف، به بن یی ماجراجویانٔه حکومت جمهوری اسالمی، پس از صرف هزینه های هسته سیاست

ومت و فساد درونـِی های ویرانگر داخلی خوِد حک هایی جّدی علیه ایران اعمال شد که همراه با سیاست شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شد و تحریم
جمهوری اسـالمـی، بـا  های ضدمّلی و ماجراجویانهٔ  آن، لطمٔه بزرگی به منافع و امنیت مّلی کشور و معیشت مردم زد. حزب ما همواره ضمن تأکید بر مبارزه با سیاست

 های امپریالیستی در امور داخلی ایران مخالفت جّدی کرده است. ها و مداخله تحریم
ان عدم حقـانـیـت و کنند، بیش از پیش در بحر  رغم تبلیغات دروغینی که می های آن، به رویدادهای بعدی در ایران نشان داد که رژیم استبدادی والیت فقیه و دولت

و ادامـٔه » حـفـظ نـظـام«رفت از بحران و  هایی برای برون های گوناگون، در پی یافتن راه رود و نگران بقای خود هستند. به همین دلیل هم، در مقطع مقبولیت فرو می
 گرای ضدمّلی خود برآمدند. بقای حاکمیت اسالم
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جمهوری حسن روحانی)، بـه ایـن  (دورٔه اّول ریاست ٩٢جمهوری ساِل  های پس از انتخابات ریاست ، در بررسی تحّول١٣٩٣نشسِت کمیتٔه مرکزی حزب ما در آبان 

 نکته اشاره کرد که:
نژاد، دولـتـی  رسواِی احمدی یعنی تغییر دادِن جلؤه بیرونِی آشکارا ضدمردمی دولِت فاسد و فقیه و پیشگیری از انفجاِر اجتماعی، تغییِر چهرٔه دولت، حفِظ رژیم والیت«

ا با آمریکا و اتحادیٔه اروپا [بر ه پسند'، و در کناِر آن، حِل اختالف ترین دولت ایران پس از مشروطیت لقب داده بود، با دولتی 'مردم فقیه رژیم زمانی آن را محبوب که ولی
بـه ایـن » قـرار داشـت.های رژیم برای برگزارِی 'موفِق' انتخابات  ریزی یی]، و از این طریق، کاستن از فشارهای کمرشکِن اقتصادی، در صدر برنامه سر مسئلٔه هسته

تشکیل دولـت  یعنی حسن روحانی، مسئولیت یی، جمهوری طوری مهندسی شد تا شخصیتی با سابقٔه امنیتی و حضور در مذاکرات هسته ترتیب بود که انتخابات ریاست
دولت روحانی محصول اقدام و حرکـتـی «پردازان نزدیک به دستگاه والیت، دربارٔه این مهندسی انتخابات گفت:  را به عهده بگیرد. همان زمان، امیر محبیان، از نظریه

 » المللی بود. شده در حوزٔه تعامل بین حساب
ران بـا آمـریـکـا و ترین وظیفٔه دولت حسن روحانی را که از جانب سران حکومت اسالمی به او محّول شده بود، احیا و بهبوِد روابط جمهوری اسالمی ای حزب ما مهم

فقیه، آمریکا، و اتـحـادیـٔه اروپـا  ) میان نمایندگان رژیم والیت١٣٩٢ای که پیش از برگزارِی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ( اتحادیٔه اروپا دانست. مذاکرات مخفیانه
های مـوجـود  سئلهترین م وفصل مهم به خود گرفت. رهبران حکومت اسالمی مصّمم بودند دربارٔه حل  آغاز شده بود، با روی کار آمدِن دولت حسن روحانی شکل علنی

بـرنـامـٔه درازمـّدِت  یی ایران نبود، بـلـکـه ها بر سر سیاست انرژی هسته توافق برسند. مضموِن مذاکرات، فقط حِل اختالف های امپریالیستی به در روابطشان با قدرت
 گرفت. های منطقه را نیز در بر می تر از آن، نقِش حکومت اسالمی ایران در تحّول تسلیحاتی رژیم، و مهم

ها و منافع مّلـی  ین خواستوگوهای شّفاف بر پایٔه تأم های ایران با آمریکا و اتحادیٔه اروپا از طریق گفت حزب ما همواره خواهان تخفیِف تنش در منطقه و حِل اختالف
اعـالم شـد. » برجام«یی یا  ، چارچوِب توافق هسته١٣٩۴تیر   ٢٣شنبه  فشارد. سرانجام، در روز سه ایران بوده است، و همچنان بر این اصل در سیاست خارجی پای می

کـالن  هـای نامه برجام و قول بهبود یافتن وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد که بدون چرخشـی اسـاسـی در سـیـاسـت حزب ما در هیاهوی تبلیغاتی امضای توافق
بـنـابـرایـن، تـا ت. اقتصادی هیچ دردی از مردم درمان نخواهد شد و همان روند تشدید محرومیت، افزایش بیکاری، و ویرانی بنیٔه تولیدی کشور ادامـه خـواهـد یـافـ

دهای مافیایی قـدرت و های ضدآزادی و ضدمّلی ادامه دارد، تا فساد نهادینه شده وجود دارد و بان های کالن اقتصادی نولیبرالی ادامه داشته باشد، تا سیاست سیاست
و دیگر زحمتکشان، به ویژه طبقٔه کارگر  های مردم ایران، و به های عینی نارضایتی اقتصادی کاهش نخواهد یافت و زمینه-کنند، بحران اجتماعی ثروت اعمال نفوذ می

 ها منجر خواهد شد. بروز اعتراض
ت هـر گیری اصلی حرکـ نژاد تفاوت چندانی وجود ندارد. جهت های اقتصادی دولت روحانی و دولت احمدی های کلیدی سیاست واقعیت این است که میان شاخص

)، و بـرداشـتـِن چـتـر اصطالح اصالِح قانون کـار تر کارگران (برای نمونه، به تر، برداشتن موانع قانونی برای استثمار افزون سازی گسترده دو دولت به سمِت خصوصی
، بوده است. در نتیجه، با ادامٔه وخامِت وضع اقـتـصـادی و » ها هدفمند کردن یارانه«ها خانوادٔه ایرانی همراه با عنوان ُپرطمطراِق  های اجتماعی از سر میلیون حمایت

ی در واحدهـای های کارگر  ها و اعتصاب های گستردٔه اجتماعی رفته است. اعتراض های جدید و اعتراض تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما، جامعه به سمت تنش
هرهای ایـران ادامـه داران در ش باختگان، و فروشگاه های بازنشستگان، آموزگاران، پرستاران، دانشجویان، مال تولیدی متعدد، تظاهرات اعتراضی کشاورزان، اعتراض

 یافت. 
در بیش از صد شهر کشور، حکومت اسالمی را با چالشی جّدی روبـرو  ٩۶جمهوری روحانی، تظاهرات اعتراضی گستردٔه مردمی در دی  در سال اّول دورٔه دّوم ریاست

های مـخـّرب و  ستهای مردمی، یعنی سیا های عینی نارضایتی و اعتراض کرد که در نهایت با سرکوب خشن و خونین توانست آن را به طور موقت بخواباند. ولی زمینه
ایـی، و مـجـلـس های حکومتی و فساد نهادینه شده در درون ساختارهای دولـتـی، قضـ ها میلیون خانوادٔه ایرانی، تعّدی و ظلم دستگاه ضدمّلی، فقر و محرومیت ده

 همچنان پابرجا ماند و دوباره جامعه را به سمت انفجار اجتماعی دیگری پیش برد.
به طور یکجانبه از تـوافـق  ١٣٩٧اردیبهشت  ١٨طور که گفته بود، در روز  وارد کاخ سفید آمریکا شده بود، همان ١٣٩۵در این بین، دولت دونالد ترامپ که در بهمن 

سازی منـاسـبـات تـجـاری  برجام برای عادی» مزایای«ها بر ایران را از سر گرفت. به این ترتیب، ایران هرگز نتوانست به طور کامل از  برجام خارج شد، و اعمال تحریم
فـزایـنـدٔه کـارگـران و های  های اقتصادی نولیبرالی و ضدمردمی دولت روحانی، منجر به ادامٔه اعتراض المللی برخوردار شود. همین عامل، در کنار ادامٔه سیاست بین

 زحمتکشان، دهقانان، آموزگاران و بازنشستگان و... شد.
ها بیش از صـد شـهـر کشـور را فـرا گـرفـت و  ور شد. این اعتراض های گستردٔه مردمی بار دیگر با جرقٔه گران شدن نرخ بنزین شعله ، آتش اعتراض٩٨در آبان 

. در جریان سرکوب عام و سرکوب خشن تظاهرکنندگان را صادر کردند کرد، دستور قتل گرایان حاکم، هراسناک از خطری جّدی که ادامٔه حکومتشان را تهدید می اسالم
هـا شـدنـد.  گـاه ای، صدها تن کشته، شمار بسیاری زخمی، و هزاران تن دستگیر و روانٔه شکـنـجـه به دستور علی خامنه ٩٨های اعتراضی مردم در آبان  خونین حرکت

دی  ١٨، و در پی سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران در روز چهارشنبه ٩٨بالفاصله پس از سرکوب جنبش مردمی در آبان 
ای  گسـتـرده های گویی و انکار سران جمهوری اسالمی برای سه روز، دانشجویان و جوانان و مردم به صورت گسترده و خودجوش دوباره دست به اعتراض ، و دروغ٩٨

 زدند.
ان (شـامـل ها مسئلٔه فقر، گرسنگی و محرومیت زحمتکش های اعتراضی مردم در سه سال اخیر نشانگر این واقعیت است که محور مهم این اعتراض ارزیابی حرکت

ل جوان کشور اسـت آیندگی بخش مهمی از نس های دولتی، و بی عدالتی و فساد نهادینه شده و گسترده در دستگاه بورژوازی)، بی هایی از قشرهای میانی و خرده بخش
های اعتراضی پیشین مثل جنبـش اصـالحـات و  ها با جنبش های کیفی این اعتراض درصدی روبروست. یکی از تفاوت٧٠های کشور با بیکاری  که در برخی از استان

ل از کارگـران ها به مسائل اقتصادی و معیشت روزانه و نیز تغییر ترکیب اجتماعی معترضان است که اکنون به طور عمده متشک جنبش سبز، تعمیق و گسترش خواست
ٔه خود را تقویت کنـد دست و جوانان بیکار جامعه است. جنبش کارگری نیز در این مّدت در حد توان و امکاناِت موجود کوشیده است که بنی و دهقانان و زحمتکشان تهی

حـفـظ «واهـان طلبان خـ های سازشکارانٔه اصالح های اخیر همچنین نشان داد که دوران سیاست اش بر صحنٔه سیاسی را افزایش دهد. اعتراض و میزان تاثیرگذاری
در ایران  دادبه پایان رسیده است و خواست مشخص مردم جان به لب رسیده، نه مماشات با حاکمیت مطلق والیت فقیه بلکه پایان دادن به حکومت ظلم و استب» نظام

کند، نـه  را بیش از پیش تهدید می» تداوم نظام«ای که  اند که خطر اصلی درستی به این ارزیابی رسیده ای به است. اصحاب قدرت رژیم والیی و در رأس آنان علی خامنه
گستردٔه مردم در بیند. شرکت نکردن  خوبی در حاکمیت دیکتاتوری اسالمی می قدرتی مثل آمریکا، بلکه جنبش میلیونی مردم در داخل کشور است که دشمن خود را به

ای برای آنها  ای و دیگر سران حکومت برای شرکت مردم در آن، شکست سنگین تازه رغم درخواست گستردٔه خامنه ، به٩٨انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسالمی 
 و گواه دیگری بر روی گرداندن گستردٔه مردم از حکومت اسالمی بود.
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هـای  ها سـیـاسـت توانند آن را پنهان کنند. اجرای دهه چنان بحرانی است که حتی خوِد سران رژیم والیی نیز دیگر نمی اجتماعی کشور آن-امروزه اوضاع اقتصادی

تم اقتصـادی های اساسی آن برپایی سیس که مشخصه المللی پول، های تجویز شده توسط بانک جهانی و صندوق بین اقتصادی مخّرب متکی بر نولیبرالیسم و سیاست
داری بزرگ بـرای  سازی نیروی کار، و باز گذاشتن دست سرمایه و ارزان» تعدیل«ها،  سازی گسترده، حذف یارانه خواری، خصوصی زدایی، داللی و رانت مبتنی بر مقرارت

ت در بازارهـای های ضدانسانی دولت ترامپ و کاهش عظیم درآمد ارزی جمهوری اسالمی از فروش نف تشدید استثمار کارگران و زحمتکشان بوده است، در کنار تحریم
اسـت. جـمـهـوری المللی و باز نگشتن دالرهای صادرات نفتی به کشور، در مجموع وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی کرده و در مرز ورشکستگی کامل قرار داده  بین

آن حکم کرده، به عوض تکیه به توان عظیم مـردم، بـا » نظام«کنند، هر بار که منافع حیاتی و بقای  اسالمی ایران که برخی آن را حکومتی ضدامپریالیست ارزیابی می
ت قابل دوام نیست، و اجتماعی کنونی در درازمّد -ویژه با آمریکا، وارد همکاری شده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد. بحران اقتصادی کشورهای امپریالیستی، به

حلی  کستان، عمان) راهپا  از همین روست که امروزه نیز سران جمهوری اسالمی سخت در تکاپو هستند که با مذاکرٔه پشت پرده با آمریکا (از جمله از طریق ژاپن، قطر،
 های آمریکا پیدا کنند و حکومت استبدادی و ضدمّلی خود را چند صباحی دیگر ادامه دهند. برای تخفیف تحریم

طـلـبـان  سط اصـالحهای مناسب مبارزه بر اساس این درک از وضعیت کشور، تو های اخیر بحث دربارٔه امکان دگردیسی یا استحالٔه رژیم والیی ایران و شیوه در سال
ود نادرستی ایـن های خ ها و ارزیابی حکومتی و طیفی از نیروهای مخالف به شکلی گسترده در جامعه مطرح شده است و حزب ما در مقاطع و موارد متعددی در تحلیل

ادامٔه حـاکـمـیـت مداری در میهن ما و  های شکست خوردٔه دو دهٔه اخیر با هدف ایجاد تغییرهایی هرچند سطحی در شیؤه حکومت نظرها را گوشزد کرده است. تجربه
و نصحیت دست از اقتصادی ایران نشان داده است که تصّور اینکه ارتجاع حاکم با موعظه -ارتجاعی و ضدمردمی رژیم والیت فقیه و سلطٔه کامل آن بر حیات سیاسی

انـدن بـه اش فقط خاک پاشیدن در چشم مردم و یـاری رسـ دهد، سراب خطرناکی است که نتیجه دارد و حکومت را تحویل نیروهای مردمی می های قدرت برمی اهرم
 ادامٔه حیات حکومت استبدادی کنونی در میهن ماست.

طلبان به فروپاشی نظری و عملی کامل آنها منجر شده است و دستگاه والیت آنها را به جریانی عقیم و در  اصطالح اصالح به» اعتمادسازی با حاکمیت«امروزه پروژۀ 
شرکت کردِن ِصرف  منظور تداوم حاکمیتش تبدیل کرده است. هدف اصلی این برخورد ابزاری، مهار کردن جنبش مردمی و تنزل دادن نقش مردم به زمرٔه  ابزارهایی به

ای و  در برابر علی خامنه» طلبان اصالح«های این  و اقسام ُکرنش بوده است. با وجود انواع» انتخاب بین بد و بدتر«در انتخابات زیر نظارت استصوابی شورای نگهبان و 
مـت والیـی تـبـدیـل ای نسبت به آنها صورت نگرفته است و در عمل آنها به زائدٔه حکو گونه انعطافی از سوی خامنه خصوص گرم کردن تنور انتخابات نمایشی، هیچ به

 اند. شده
نگال حـاکـمـیـت توان به گشوده شدن راه برای رهایی میهن از چ های قدرت سیاسی می ناپذیر است و فقط با طرد و حذف کامل آن از اهرم رژیم والیت فقیه اصالح

به توان جنبش مـردمـی و ای صورت بگیرد، به عوامل گوناگونی بستگی دارد، از جمله  استبداد مذهبی کنونی امیدوار بود. اینکه این تحّول و گذار چگونه و با چه شیوه
رکـوبـگـر آن های سـ ریزی در میهن ما، رژیم حاکم و دستگاه یافتگی آن در عقب نشاندن نیروهای سرکوبگر ارتجاع حاکم. منشأ سرکوب و خون همبستگی و سازمان

های خیـابـانـی،  عتراضهای گوناگون ا تواند از راه همچون سپاه، وزارت اطالعات، بسیج، و دیگر نهادهای رنگارنگ امنیتی است. مبارزٔه انقالبی با چنین حکومتی می
 رخ داد. ١٣۵٧طور که در بهمن  های دیگر بگذرد، یا شکل انقالب به خود بگیرد، همان اعتصاب عمومی، و شیوه

شعـارهـای ها و  اعتبار شدن کلیت آن شده است و وعده های اعتراضی سه سال اخیر موجب بی ریزش وسیع و سریع پایگاه اجتماعی حاکمیت اسالمی در پی جنبش
بـیـنـد و بـرای مـهـار  والیی اکنون خود را با خطر بزرگی از جانب اکثریت مردم روبرو مـی» نظام«های دینی هم دیگر کارساز نیست. مجموعٔه  گری انتخاباتی و خدعه

 شود. ویژه زور و سرکوب، متوسل می ای، از جمله و به ها به هر وسیله اعتراض
یـافـتـه بـا  ماعی سازمـانرغم وجود شرایط عینی تحّول بنیادی در ایران، شرایط ذهنی الزم، یعنی وجود نیروهای اجت ولی با توجه به همٔه اینها، امروزه شاهدیم که به

و طـرد کـامـل های جنبش مردمی،  مبارزاتی مشخص برای ارائٔه جایگزینی مردمی، تحقق خواست-ای متحد با برنامٔه سیاسی رهبری معتبر و اثرگذار در شکل جبهه
دکان و معلوالن، های صنفی معلمان و پرستاران و دانشجویان، نهادهای مردمی مدافع حقوق زنان و کو رژیم والیت فقیه از حیات سیاسی کشور، موجود نیست. جریان

تـالش بـرای های اعتراضی بازنشستگـان،  ویژه پیرامون مسئلٔه آب و فروش محصول، جریان های اعتراضی دهقانان به مبارزات صنفی و سندیکایی کارگران، جنبش
ای آزادی زندانیان سیاسینگاران، و سینماگران علیه سانسور و برای آزادی بیان (از جمله در فضای مجازی)، و مبارزه بر  زیست، مبارزٔه نویسندگان، روزنامه حفظ محیط

در همـٔه ایـن  های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در جریان است. ای دارند که در بطن جامعه برای حقوق و آزادی جانبه عقیدتی همگی نشان از جنبش مردمی همه-
 مساعد، هماهـنـگـی و رغم این زمینهٔ  کنند، اگرچه به های مشترک مبارزه می های چپ، برای هدف خواهانه، از جمله اندیشه های مّلی و ترقی مبارزات، حامالن اندیشه
 شود. یافته میان آنها کمتر دیده می همکاری منظم و سازمان

بـرای تـقـویـت جـنـبـش های پراکندٔه مردم، راه را  دهی اعتراض های اجتماعی، با اتحاِد عمل و تالش در راه مشارکت در سازمان رسانی به بسیج گردان باید با یاری
داقـلـی در راسـتـای ای حـ مان با تعامل و توافق بر سر برنـامـه های موجوِد جامعه، هموار ساخت. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن اعتراضی سراسری، بر پایٔه امکان

 ان ادا کنند.های ضروری در شرایط حساس کنونی ایر  توانند سهم تاریخی خود را در تحّول ها و برقرارِی عدالت اجتماعی، می منظور تحقق آزادی بسترسازی به
ل دولت ائتالف مّلـی، خواه کشور را طرد رژیم دیکتاتوری والیت فقیه و در پی آن، تشکی خواه و آزادی ترین هدف جنبش ترقی در شرایط کنونی، حزب تودٔه ایران عاجل
 دست یافت.توان به این هدف  داند، و معتقد است که از راه ایجاد جبهٔه وسیع مردمی و ضد استبداد والیی می متشکل از نیروهای مترقی و آزادی خواه می

 میهن ما و ضرورت مبارزٔه مشترک در راه تحّول بنیادی . آیندٔه ٧
وز به طور کـامـل های این مرحله از تحّول کشور هن ایران از صد سال پیش تا کنون همچنان در تالش برای پیروزی کامل انقالب مّلی و دموکراتیک است ولی آرمان

 توان این طور خالصه کرد: اقتصادی چنین انقالبی را می-های اجتماعی محقق نشده است. هدف
 تأمین و حفظ استقالل سیاسی،

 داری کالن، محدود کردن رشد سرمایه
ران رژیم والیی انباشته شـده شماری از نهادهای انگلِی وابسته به س های ماّدی و ثروتی که در میان تعداد انگشت رشد و توسعٔه اقتصاد مّلی و بازتقسیِم عادالنٔه داشته

 است،
بـر پـایـٔه های دموکراتیک، از جمله حقوق زنان و خلق ها و عدالت اجتماعی به سود زحمتکشان، احترام به حقوق شهرونـدی  حرکت به سمت تحقق حقوق و آزادی

 المللی، های مّلی و قوانین بین سّنت
 عدالتی، و ماندگی و بی گسستن زنجیرهای فقر و عقب

 ویژه کشورهای منطقه آمیز در همکاری با کشورهای جهان، و به خواهانه و صلح در پیش گرفتن سیاست خارجی مستقل ترقی



 ٣۶                                                                       ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
رش هـمـگـانـی و یی جامعٔه ما نظیر اشتغال، مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی و آمـوزش و پـرو  کامیابی در چنین راِه رشدی، مستلزم برآورده کردن نیازهای پایه

دم، و حـفـظ های اجتماعی، فراهم آوردن امکان مشارکت دموکراتـیـک مـر  رایگان، تأمین اجتماعی، تأمین و نهادینه کردن حقوق اجتماعی دموکراتیک، رفع تبعیض
 زیست است. محیط

لی بنیادی نیاز دارد که های خود را دارد. امروزه میهن ما به تحوّ  تحّول اجتماعی بنیادی و دموکراتیک و مبارزه در راه تحقق آن، راه صاف و همواری نیست و پیچیدگی
الب یا حـرکـت از یـک نـظـام بار پیش از انق تواند و نباید بازگرداندن چرخ تاریخ به دوران فاجعه این تحّول بنیادی نمی های گوناگون زندگی مردم را در بر گیرد. عرصه

سـاالر  ظام سیاسی مردمق نسیاسی دیکتاتوری به نظام دیکتاتوری دیگری با سیمایی متفاوت باشد. آیندٔه میهن ما باید به دست مردم ما، بدون دخالت خارجی، و با تحق
 و دموکراتیک تأمین گردد.

خـواه  زادیهای دیکتاتوری و گشودن راه به سمت استقرار جایگزینی مردمی، بدون رهبری سیاسی و اتحاد عمل همٔه نیروهای مترقی و آ به چالش کشیدن حکومت
ادر به پیشُبرد این مـبـارزه تنهایی ق ساالر، ممکن نیست. در شرایط ویژٔه ایران، هیچ نیروی سیاسی واحدی به معتقد به مبارزه برای نفی استبداد و برقراری حکومتی مردم

های مردمی وارد  تواند از خارج کشور سر بزنگاه در میان توفان و خروش اعتراض می» ها ترین نظریه گروهی زبده و مجهز به ناب«در مرحلٔه کنونی نیست. این تفکر که 
هـای  روشنی دور از  واقـعـیـت را برای جانشینی ولی فقیه تقدیم مردم کند و الگوی حکومتی مورد نظرش را در کشور پیاده کند، به» پیشوای بزرگ«صحنه شود و یک 

بـش کـارگـری و ویژه جـنـ رسانی به جنبش عمیق و رادیکال مردم و به عینی و ذهنیت جامعٔه ما است. حرکت در مسیر گذر از دیکتاتوری و جمهوری اسالمی، و یاری
مشـتـرک اسـت: از مـی زحمتکشان ایران ایران، مستلزم اتحاد نیروهای جّدی سیاسی اپوزیسیون دارای پایگاه اجتماعی، پیرامون یک برنامٔه سیاسی و مبارزاتی مـرد

مذهبی، نیـروهـای -اند، تا نیروهای مّلی و مّلی جدا کرده» نظام والیت«طلبی که راه خود را از سازشکاران و مدافعان  های سیاسی و اجتماعی جنبش اصالح شخصیت
 کنند. های میهن ما که معتقد به ایرانی مستقل، متحد، و دموکراتیک هستند، و طیف گستردٔه نیروهای چپ که در راه حقوق مردم مبارزه می سیاسی خلق
بـه قـدرت گـرفـتـن  ها و پراکندگی نیروهای مترقی در دوران پس از پیروزی انقالب بهمن که منجر های دردناک گذشته، از جمله اشتباه گیری از تجربه باید با درس

های مخـّرب ایـن  ییگرا های سیاسی و فرقه نظری اندیش و ضدمردمی و استقرار حکومتی استبدادی شد، اجازه نداد تا میهن ما بار دیگر به خاطر تنگ نیروهای تاریک
 امکان تاریخی برای آزادی و پیشرفت ایران را از دست بدهد.

ای خیزش، قشرها و گرای والیی ایران گسترش یافته است، متناسب با محتو  های اخیر، هر بار که مبارزٔه مردمی علیه رژیم اسالم تجربه نشان داده است که در سال
اسی مدافع جنبش نـیـز های سی ها و حزب اند، و گروه طبقات اجتماعی گوناگون جامعه در اتحاد عملی با یکدیگر و با شعارهایی خاص هر مقطع، مبارزه را به پیش برده

رهای شخصی فـراتـر نـرود و ها و نظ اند. البته این شعارها پیرامون اشتراک نظر تا از مرحلٔه ارزیابی حداقل در شعارهای خود تمایل بیشتری به اشتراک عمل ابراز کرده
در شرایط کـنـونـی  ای در به چالش کشیدن حاکمیت جمهوری اسالمی داشته باشد. کننده تواند نقش تعیین ای مشترک نرسد نمی نتواند در عمل به توافق بر سر برنامه

های بسـیـاری  واریهای سیاسی مخالِف حکومت والیی در درون کشور با دش ها و حزب خاطر وجود جّو پلیسی، حضور و فعالیت آزاد و علنی اغلب سازمان ایران، که به
توان دید که  نیز می شان نقش مهمی دارد. این تجربه را در دیگر کشورهای جهان روبرو است، مبارزات میدانی خوِد مردم در نزدیک کردن مدافعان و نمایندگان سیاسی

ش جنبش مـردمـی آورد که به نوبٔه خود در تقویت و گستر  های سیاسی را فراهم می ها و حزب گیری جنبش مردمی در بطن جامعه، زمینٔه گسترش فعالیت سازمان اوج
 تأثیرگذار است.

 
 های مشابه در کشورهای دیگر نشان داد که: ایران و جنبش ۵٧تجربٔه انقالب بهمن 

ی نـیـروهـای ریـز کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و دانشجویان و روشنفکران، و همراهی و بـرنـامـه -های اجتماعی در صورت حرکت و مبارزۀ مشترک ُگردان
ات و تـوانـش وادار بـه توان ارتجاع حاکم را با وجود تمام امـکـانـ می -های ایران دوسِت نمایندٔه خلق های سیاسِی میهن خواه کشور و از جمله سازمان مترقی و آزادی

 نشینی کرد و سرانجام سّد استبداد را شکست؛ عقب
ای ارتجاعی با یا بدون کمـک نیروه یی جامعه باشد، ای روشن و مدّون که برآورندٔه نیازهای مرحله خواه با برنامه در نبود جبهٔه مشترکی از نیروهای دموکراتیک و آزادی

 توانند جنبش راستین مردم را مصادره کنند و به انحراف و شکست بکشانند؛ های خارجی می و دخالت
-نبش انـقـالبـیویژه دخالت امپریالیسم و کشورهای ارتجاعِی منطقه را که هدفشان منحرف و سرانجام نابود کردن ج های خارجی و به با تالش مشترک باید دخالت

 مردمی میهن ماست، خنثی کرد.
حـقـق انـداز هـمـیـاری در تـ ناپذیر بـا چشـم غرضانه، و خستگی وگوهای مسئوالنه، بی مؤثرترین شیوه برای شکل گرفتن همکاری نیروهای سیاسی، بحث و گفت

وگـوهـای  د گـفـتهای هر مرحله از مبارزه است. در این تبادل نظرها به قصد یافتن زمینٔه مشترک همکاری، ضروری است که هر گونه ناروشنی و ابهـام در رونـ هدف
کـنـنـده و  ات گـمـراههـا تـبـلـیـغـ های ناشی از سـال نظرانه و مغرضانه در برخورد با یکدیگر یا افتادن در دام رسوب های تنگ سازنده و صادقانه برطرف شود و از شیوه

کوب و فسـاد قـدرتـش را افکنانٔه ارتجاع و امپریالیسم پرهیز کرد. به چالش کشیدن و رودررویی با حاکمیتی که بیشتر از چهل سال است مستبدانه و به اتکای سر  تفرقه
د آورده اسـت، بـه های انگلی گـر  امنیتی و دستگاه فاسد دولتی و بنگاه-انتظامی-خواران خود در میان نیروهای نظامی حفظ کرده است و لشکری از هواداران و جیره

های سیاسی مردمی اسـت گرایان مرتجع و فاسد را از حاکمیت مّلی کشور کوتاه کرد. وظیفٔه نیرو حداکثر نیروی اجتماعی ممکن نیاز دارد تا بتوان سرانجام دست اسالم
معتمد مردم در مـقـابـل ای اثرگذار و معتبر و  گیری گزینه وگوهای سالم و سازنده، به شکل َروی، از طریق گفت که با احساس مسئولیت، و به دور از انحصارطلبی و تک

 گرای مرتجع کنونی یاری رسانند. حاکمیت اسالم
دازد. بـدون داشـتـن ای در اتحاد عمل است که هر نیروی سیاسی خواه ناخواه باید به آن بـپـر  کننده تدوین برنامٔه نظری علمی برای مبارزه بدون تردید عامل تعیین

باشد که در شـرایـط توان در تالطم امواج تحّول اجتماعی و سیاسی در جامعه راه درست را پیدا کرد. همچنین، الزم است روشن  ارزیابی مشخص از شرایط جامعه، نمی
پایه و اساس خواهـد  زل و بیای است. در غیر این صورت، اتحاد عمل متزل های متفاوت، اتحاد عمل برای هر مرحله از مبارزه بر پایٔه چه برنامه ها و دیدگاه وجود اندیشه

ایران با احساس مسئولیت نسـبـت وگو به پیش ُبرد. حزب تودٔه  های متفاوت و دامن زدن به گفت بود. این بخش از مبارزه را باید صبورانه و پیگیرانه و با احترام به اندیشه
ان سیاسی طبقات اجتـمـاعـی نوبٔه خود به تالش درازمّدت خود در زمینٔه اتحاد نیروها و نمایندگ ای که در ایران جاری است، به طلبانه خواهانه و عدالت به جنبش آزادی

 دهد. مخالف حکومت دیکتاتوری اسالمی ادامه می
 
 بندی . جمع٨
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ریـزی اسـت  خـون داری بزرگ با روبنایی مذهبی است. ایران در چنگال حاکمیت دیکتاتوری و استبداد ایران در هزارٔه سوم میالدی کشوری اسیر دیکتاتوری سرمایه

انـدازی در  دسـت پروراند و از دخـالـت و خاطر بقای خود حاضر است به هر جنایتی دست بزند؛ حاکمیتی انحصارطلب که رؤیای امپراتوری اسالمی را در سر می که به
محصولـی، ویـرانـگـی  کطور عمده وارداتی و ت ها میلیون نفر از شهروندان، اقتصادی به ها تن بیکار، فقر و محرومیت ده کند. وجود میلیون کشورهای دیگر پرهیز نمی

فریـبـی و  ن، عوامهای مّلی و مذهبی و زنا های مدنی و دموکراتیک، نقض خشن حقوق اقلیت یی، محرومیت اکثریت عظیم جامعه از حقوق و آزادی تولید و صنایع پایه
 یران.ی اترویج خرافه، فساد نهادینه شده در دستگاه ادارٔه کشور، و توسل به زور و سرکوب برای ادامٔه بقا؛ این است سیمای امروزی جمهوری اسالم

اسـاسـِی  فقط برای تحقق منافع مردم عادی و زحمتکشان کشور اصالح پذیر نیست، بلکه ادامٔه حیاتـش سـّد  ای نه اکنون روشن شده است که چنین نظام سیاسی
روزه تضاد میان مـنـافـع های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در ایران و بالندگی میهن است. ام هرگونه تحّول بنیادین، دموکراتیک، و پایدار در راه تحقق حقوق و آزادی

ن اسـت. رژیـم های اجتماعی در جمهوری اسالمی ایـرا حق اکثریت مردم و ادامٔه حاکمیت مطلق والیت فقیه، مرکز ثقل و عامل اصلی بحران های به مّلی و خواست
تکایش بـرای بـقـای پذیر نیست و بیش از پیش ا اش روبروست که جلوگیری از آن برایش دیگر امکان اجتماعی وقفه و گسترده و تضعیف پایگاه والیی حاکم با ریزش بی

 ترین خطر، یعنی تهدید از جانب اکثریت مردم، مواجه کرده است. خود، به زور و سرکوب است. این روند، رژیم والیی را با بزرگ
م، یـعـنـی وجـود توان دید که شرایـط ذهـنـی الز  های نیرومندی از وجود شرایط عینی برای تحّول بنیادی در کشور ما وجود دارد ولی در عین حال می امروزه نشانه

امل رژیم والیت فقیـه مبارزاتی مشخص برای طرد ک-یافته با رهبری معتبر و اثرگذار و معتمد مردم و جبهٔه واحدی با برنامٔه سیاسی اجتماعی سازمان-نیروهای سیاسی
ایـران، مـعـتـقـد  ایران، حزب مدافع منافع طبقٔه کارگر های جنبش مردمی، موجود نیست. حزب تودهٔ  از حیات سیاسی کشور، ارائٔه جایگزینی مردمی، و تحقق خواست

یجاد جبهٔه وسیع ضداسـتـبـداد خواهان در راه تحّول بنیادی مّلی و دموکراتیک است. در شرایط کنونی، از راه ا میهن ما در گرو مبارزٔه مشترک همٔه آزادی  است که آیندهٔ 
عـبـور از جـمـهـوری ترین هدف جنبش، یعنی طرد رژیم دیکتاتوری والیت فقـیـه و  توان به عاجل ای مشترک است که می یافته پیرامون برنامه والیی و مبارزٔه سازمان

 اسالمی، و تشکیل حکومتی مّلی و دموکراتیک دست یافت.
 

***** 
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 جهان بینی حزب تودۀ ایران
 

و نزدیک، و مشـی  های دور  لنینیسم بنا شده است. هدف-های علمی مارکسیسم بینی حزب تودٔه ایران، حزب طبقٔه کارگر و زحمتکشان ایران، بر پایٔه اندیشه جهان
تـاریـخـی نـاشـی بینی علمی و انقالبی بر شرایط مشخص جامعٔه ایران و جهان در هر مقطع مشخص  سیاسی و سازمانی حزب تودٔه ایران، از انطباق خّالق این جهان

اد دارد کـه دوستانٔه آن، به اصِل همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشـان پـایـبـنـد اسـت و اعـتـقـ شود. حزب تودٔه ایران، بنا به ماهیت طبقاتی و خصلت میهن می
 یکدیگر دارند. ناپذیر با المللی مبارزان راه رهایی طبقٔه کارگر و زحمتکشان یدی و فکری از یوغ استثمار سرمایه پیوندی جدایی دوستی و همبستگی بین میهن

بـه پـذیـرش داری جهانی مردم جهـان را  های سوسیالیستی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، سرمایه خصوص در پی فروریزی دولت های اخیر، به  در دهه
ی، تعیین کنندٔه سرنوشـت ویژه سرمایٔه مالی نولیبرال داری، به چون و چرای نظم نوین جهانی فراخواند، یعنی نظمی که در آن قدرِت امپریالیستی انحصارهای سرمایه بی

نیافتنی است؛ بشـریـت  ی دستا هبشر خواهد بود. پیام این کارزار روشن بود: مبارزٔه طبقاتی در جهان پایان یافته است؛ امپریالیسم وجود ندارد؛ سوسیالیسم مدینٔه فاضل
اند. در این مـجـمـوعـٔه  ماندهاند که از قافلٔه تمدن عقب  گرایی اندیشان جزم کنند، کهنه داری ندارد؛ و آنان که هنوز سوسیالیسم را تبلیغ می سرنوشتی جز پذیرش سرمایه

ه باید بـه آن تـن داد. شود ک ناپذیر و طبیعی زندگی بشری دانسته می های جدایی عدالتی و ظلم، بخش ها، بی کشی، انواع نابرابری ارزشی، وجود فاصلٔه طبقاتی، بهره
کشـی،  داری است، روشن و قاطع است: مبارزٔه بشر برای رهایی از بهره ، که به کهنگی و پوسیدگِی خوِد نظام سرمایه«بکر«های  پردازی ها به این نظریه پاسخ کمونیست

واسـت ایـن یـا آن نـظـر از خـ ای است عینی که صـرف عدالتی، و دستیابی به آزادی واقعِی کار از بندهای سرمایه و تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان، مبارزه بی
 پرداز و بیرون از ذهن وی، در جوشش و پویش دائمی است. نظریه

بنـدی دیـگـری  اجتماعی به صورت-بندی اقتصادی ها از یک صورت دیالکتیِک حرکِت جامعٔه بشری، که در گذِر هزاران سال شاهِد تکامل تاریخی و تدریجی جامعه
داری  ازان سـرمـایـهپـرد هایی است کـه بـرخـی نـظـریـه رغم تحّول بوده است، دلیِل انکارناپذیری بر عینی بودِن این روند است. تداوم این حرکت، ضرورتی تاریخی و به

 بقبوالنند. -اند برندٔه عظیم این حرکت جهانی که موتور پیش -ها به توده» پایان تاریخ«خواهند آنها را در حکِم  می
توان یـافـت  را می اند. در طول سدٔه گذشته، کمتر حرکت یا تحّول مترقی اجتماعی طلباِن واقعی و پیشاهنگان اصیل حرکت تکاملی جامعٔه بشری ها، تحّول کمونیست

یـی و  های هسته با سالحهای مارکسیستی نبوده باشد. از مبارزه برای آزادی و برابری زنان و حرکت به  سوی صلح و نجات جهان از خطر نابودی  که بر اثر نفوذ اندیشه
از کـارنـامـٔه درخشـان و اند، همگی بـخـشـی  بار، تا مبارزه در راه رهایی صدها میلیون انسانی که در بندهای استعمار و استثمار اسیر بوده وهوایی فاجعه تغییرهای آب

 بالند. حق به آن می ها  به ُپرافتخاری است که  کمونیست
بینی پـویـایـی  جهانلنینیسم -کنند، روشن است: مارکسیسم گرایی متهم می بینی علمی و اعتقادهایمان به جزم پاسخ ما به کسانی که ما را به سبب پایبندی به جهان

یابد، و بـه شـرایـط  ل میشود، صیق تر می روز و دقیق طبقاتی، همراه با پیشرفت علم و بینش بشر، به-است که در جریان تکامل جامعٔه بشری و در روند مبارزٔه اجتماعی
بـنـدِی  ذار از صـورتشود. بر پایٔه چنین درکی، به اعتقاد ما: خصلت و مضموِن اساسِی دوران کنونی تحّول جامعٔه بشری، دوراِن گـ نوین جامعٔه بشری بسط داده می

انسـان از انسـان کشی  اجتماعی مترقی و برتری است که در آن، جامعه از بندهای بهره-بندی اقتصادی شده و عمیقًا انحصاری و مالی به صورت داری جهانی سرمایه
های عـظـیـم فـّنـاورانـه،  لشود. دوران کنونی ما، دوران تحوّ  های عملی شدِن آزادی واقعی بشر و عدالت اجتماعی بر پایٔه از بین بردن نظام طبقاتی بنا می رها و زمینه

گاهی اجتماعی بشر در روند بنا کردن جامعه های بزرگ و سرنوشت دوران پیشرفت خـردمـنـد امـروزی  ای نوین و شایستٔه انسان ساز علمی، و دوران رشد بیش از پیش آ
مای جهاِن کهنـه را ای بود. انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در روسیه، سی است. در آغاز قرن بیستم، جهان شاهد نخستین تالش بشر در راه بر پا کردن چنین جامعه

 پایه نیستند. داری، بیش از ادعاهایی بی های مبتنی بر ابدی و ازلی بودِن سرمایه دگرگون کرد، و ثابت کرد که  نظریه
اش بـه  تکامل تـاریـخـی نظیر در مسیر بی های ارزنده و دستاوردهای علمی و عملی  باری غنی از تجربه های آغازین هزارٔه سوم، جامعٔه بشری با کوله امروزه، در دهه

یعنی جامعٔه سوسیالیستی را  بینی علمی است که بشر خواهد توانست جامعٔه نویِن برتر و انسانی، ها و دستاوردها، و به یارِی همین جهان رود. در پرتو این تجربه پیش می
 بنا کند.

 ایرانۀ حزب تودجھان بینی و برنامۀ 
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دِن همٔه ساختارهای ترین وظیفٔه حاکمیِت دموکراتیک و مّلی برآمده از این تحّول، برچی ترین و فوری پس از برافتادن حاکمیت سیاسی دیکتاتوری والیت فقیه، مهم
اساسی و گیری حاکمیت جدید با دعوِت مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تدوین و تصویب قانون  فقیه است. شکل استبداد والیی و نهادهای وابسته به والیت
ا رأی مساوی، ناپذیِر حکومِت متکی بر اراده مردم و جدایی دین از حکومت خواهد بود. نمایندگان مجلس مؤسسان ب نهادهای حاکمیِت نوین بر پایٔه اصل خدشه

عقیدتی برگزیده -های سیاسی نظر از جنسیت، زبان، قوم، مذهب، میزاِن تحصیالت و وابستگی سال به باالی ایران صرف ١۶مستقیم و مخفی تمام شهروندان 
 گیرد. شوند. مجلس مؤسسان پیرامون نوع و شکل حکومت و قانون اساسی نوین تصمیم می می

 دهد: قرار میان حزب تودٔه ایران دربارٔه حاکمیت آینده که شکل آن به اعتقاد ما باید جمهوری باشد، دیدگاه و نظرهای خود را به شرح زیر در اختیار همگ
 

 حکومتی  تحّول در ساختار و سازمان -الف 
 

 حزب تودٔه ایران 
 ر است؛های ایران و بر اساس احتراِم متقابل و حقوق براب خواهان دولتی مّلی و دموکراتیک بر پایٔه عدالت اجتماعی و اتحاِد داوطلبانٔه همٔه خلق

ر باید دارای  اقتصادی، تحکیِم حاکمیِت مّلی، دفاع از یکپارچگی مّلی و تمامیِت ارضی ایران، کشو -بر این اعتقاد است که در راستای تضمین استقالل سیاسی 
 ای مردمی و دموکراتیک باشد؛   نیروهای مسّلح دفاعی مجهز، مدرن و کارآمد و نیروهای انتظامی توانمند بر شالوده 

 ساالرانه است؛ خواهان جدایی کامل دین از حکومت و مخالِف هرگونه حکومِت دین
که باید با رأی مساوی و مخفی مردم گزینش شوند و در برابِر مردم پاسخگو  تشکیل مجلس شورای مّلی است که نمایندگاِن برگزیدٔه مردم در آن حضور دارند     معتقد به 

 گذاری، تأیید صالحیت دولت و نظارت بر عملکرد دولت از وظایف این مجلس است؛   . قانون باشند
ب مجلس شورای مّلی نظاِم قضایی ُعرفی کشور، و تأمین استقالل آن از دیگر قوای حکومتی، بر پایٔه قوانین مصّو  خواهاِن انحالِل دستگاه قضایی فقهی و برقراری 

گیرد. تمام نهادهای قضایی که بر اساِس فقه  . دستگاه قضایی مستقل بر اساِس انتخاِب دموکراتیک و آزادانه قضات شکل میالمللی است و قوانین پذیرفته شدٔه بین
 های روحانیت و جز اینها باید منحل گردند؛ های انقالب اسالمی، دادگاه اند، از جمله دادگاه شکل گرفته فقیه اسالمی و اصل والیت

 است.  ن ما تحمیل شدهمیه  فقیه به های آشکار و نهان مغایِر با منافع مّلی و حقوِق مردم ایران است که توسِط رژیم والیت خواهاِن لغو همٔه قراردادها و پیمان
 

 های دموکراتیِک اجتماعی و فردی حقوق و آزادی -ب 
 

 حزب تودٔه ایران
ها، و  ، بیان، قلم، رسانهها از جمله آزادی اندیشه، دین ها و حقوِق دموکراتیِک اجتماعی و فردی در تمام عرصه ناپذیِر آزادی خواهان تأمین و تضمیِن قانونی و خدشه

زادانٔه پوشش، حق های کارگری و صنفی، حِق زنان در انتخاِب آ ها، سندیکاها و اتحادیه ها، جمعیت آمیز، حق تشکیل و فعالیت آزادانٔه حزب های مسالمت اجتماع
 تحصیل و انتخاب رشته، حق انتخاب شغل، محل سکونت، همسر، حِق اعتصاب، و تماِم دیگر حقوق مدنی و دموکراتیک شهروندان است؛

 ب اسالمی است؛های انقال خواهان انحالِل فوری تماِم نهادهای سرکوبگر از جمله سپاه پاسداران، بسیج، اطالعاِت سپاه پاسداران، وزارِت اطالعات، و دادگاه
اعم از  -ی انقالبها های شرع دادگاه های قاضی ها و حکم اعتبار بودِن اتهام درنِگ بی عقیدتی، اعالِم بی-خواهان آزادی بدون قیدوشرِط همٔه زندانیان سیاسی

سیاسی است؛ های شرع و مسئوالِن کشتار جمعی زندانیان  ها و قاضی گران، آمران و عامالن سرکوِب مردم، دادستان محاکمٔه علنی شکنجه -نظامی و غیرنظامی
 داند و خواستاِر لغو مجازاِت اعدام در قوانین کیفری ایران است؛ ناپذیِر انسان می حق حیات را حِق طبیعی و خدشه

ها، و  ها، حزب های سازمان و نظارت بر اجرای آن از طریق برپایی نهاد مستقلی با شرکت نماینده»منشور جهانی حقوق بشر «خواهان اجرای بدون قید و شرط 
 های سیاسی و صنفی کشور است؛ گروه

نظر از جنسیت، رنگ پوست ، شغل،  سال به باال، صرف ٢۵شدن برای همٔه افراِد  سال به باال و حق انتخاب ١۶کردن برای همٔه افراد  خواهان تأمیِن حق انتخاب 
 میزان تحصیالت، اندیشه، مذهب و قومّیت است؛
در امور مربوط به شرایط کار و  -های سندیکایی و صنفی سازمان  –های مستقل طبقاتی کارگران و دیگر زحمتکشان معتقد به تأمین و تضمیِن مشارکِت واقعی سازمان

رٔه واحدهای ها و ادا گیری های تولیدی، خدماتی، و اداری کشور است. حزب ما خواهان مشارکت نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تصمیم زندگی آنها در بخش
 شوند. ها تعیین و حمایت می ها، از طریق شوراهای نظارتی است که توسط سندیکاها و اتحادیه تولیدی و خدماتی، و نهادهای رسمی دولتی و وزارتخانه

های جنسی (دگرباشان جنسی)، و همٔه  های جسمی و روانی، اقلیت دارای معلولیت حقوق مدنی و شهروندی افرادخواهان شناسایِی و رعایت بدون قید و شرط 
 های دینی ایران (سّنی، مسیحی، زرتشتی، کلیمی، بهایی، دراویش و جز اینها) است؛ اقلیت

 
ی -پ 

ّ
ی، و راهکارهایی در جهِت رفع ستم مل

ّ
 مسئله مل

 
کنند، و دارای  میزندگی  -ها ها، و ترکمن ها، ارمنی ها، آشوری ها، عرب ها، کردها، بلوچ ها، آذربایجانی فارس -های گوناگون ایران کشوری است که در آن خلق

طرح برنامۀ پیشنھادی حزب تودۀ ایران پیرامون حکومت مّلی و 
 دموکراتیِک پس از طرد رژیم دیکتاتوری والیت فقیه
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های گوناگونی  هکنند. رشت های مذهبی در سراسر کشور به صورت پراکنده زندگی می سرزمین، زبان، آداب و آیین و رسوم ویژٔه خود هستند. افزون بر این، اقلیت

غنی کشور ما  رهنگاند و دست در دست هم، در ابداع و ایجاد ف های متمادی تاریخ، سرنوشت مشترکی داشته زند. آنها طی سده های کشور ما را به هم پیوند می خلق
 .اند اند، و در راه استقالل و آزادی میهن مشترک خویش، دوشادوش هم فداکاری کرده با هم همکاری کرده

عی، و حقوق مّلی، اقتصادی، اجتما آنها از های ایران در تعیین سرنوشت خویش، و برخوردار شدن حزب تودٔه ایران مدافع سرسخت تأمین حقوق کامل خلق
حد، و بر پایٔه حفظ تمامیت های ایران و خواهاِن اتحاد داوطلبانٔه آنها در چارچوب میهِن وا شان است. حزب تودٔه ایران طرفداِر برابری کامِل حقوِق همٔه خلق فرهنگی

معتقد است های متفاوتی داشته است. حزب ما  ها در طول سدٔه اخیر در کشورهای گوناگون شکل ارضی ایران است. مسئلٔه حق تعیین سرنوشت و خودمختاری خلق
توان و های میهن تمام  اند تا در راه تحقق اصل حق تعیین سرنوشت خلق های دموکراتیک موظف که همٔه نیروهای مدافع وحدت کشور و تحقق حقوق و آزادی

های ایران  خلق چون و چرای حقوق های میهن ما فقط با به رسمیت شناختن بی امکانات خود را به کار گیرند. راِه حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ وحدت میان خلق
 پذیر است. به گمان ما شیؤه اجرای این اصل مهم باید به شکل روشنی در قانون اساسی دموکراتیک آیندٔه میهن ما بازتاب یابد. امکان

 های خود نسبت به مسئلٔه مّلی: حزب ما بر اساس دیدگاه
 های ساکن ایران، رفع برتری یک خلق بر دیگری، و تضمین منزلت اجتماعی هر کدام است؛ خواهان توزیع قدرت و ثروت عادالنه میان همٔه خلق

امور بهداشت و  های ساکن ایران، شامل های مّلی کشور و به وجود آوردن امکان برابر برای توسعه و ترقی همٔه خلق اجتماعی سرزمین-معتقد به تقویِت اقتصادی
فناوری اطالعاتی، های الزم از جمله در زمینٔه ارتباطات  زیست، ایجاد زیرساخت درمان، آموزش ابتدایی و متوسط و عالی، مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط

 ونقل، صنعت و کشاورزی و خدمات عمومی، و دیگر امور متناسب با نیازهای هر کدام است؛ حمل
دبیات، هنر، های ا های گوناگون در زمینه های مناسب توسط دولت ایران به منظور ارتقا و تقویِت فرهنگ مّلی و فولکوریِک خلق خواهان اختصاص دادن بودجه

 مادری متناسب با نیازهای محلی است؛  ویژه تأمین نیروی انسانی و فراهم آوردن امکاناِت الزم برای آموزش به زبان رسانه، ، و به
 های ساکن ایران در امور راهبردی کشور، در چارچوب منافع مّلی ایران است. مشارکت و همکاری همٔه خلق خواهان

 
 زنان -ت 

 
آنان همراه با  ستیز که از انقالب مشروطیت آغاز شد، تا نقش مؤثر و میلیونی های استبدادی و زن شرکت زنان ایران در تحوالت سیاسی یک قرن اخیر علیه رژیم

های  ترین و ُپرشورترین صحنه ها، درخشان و ادامٔه آن در رژیم استبدادی والیت فقیهی، علیه استبداد و تبعیض و نابرابری ۵٧ویژه در انقالب بهمن سال  سایر نیروها به
 های اجتماعی را پدید آورده است. مبارزٔه جنبش

حق انتظار داشتند تا به  ، که زنان با شرکت فعال و میلیونی خود در آن نقش بزرگی ایفا کردند، زنان ایران به۵٧پس از پیروزی انقالب بزرگ مردمی بهمن 
انقالب برای به خواهانه و دموکراتیک خود دست یابند. سودای مصادرٔه انقالب توسط ارتجاع مذهبی، و در رأس آن خمینی، از فردای پیروزی  های برابری  خواست

های مختلف، از  ل به بهانهراندن زنان، با سرکوب و دستُبرد زدن به دستاوردهای مبارزاتی آنان آغاز شد. تحمیل حجاب اجباری و پاکسازی هزاران نفر از زنان شاغ خانه 
نفع زنان تصحیح شده  های مدنی که به های چپ یا نداشتن حجاب، در کنار لغو دستاوردهای مبارزاتی آنان مانند لغو برخی از مواد قانون جمله به علت داشتن اندیشه

 گرای ارتجاعی بود.  های حکومت اسالم در قانون اساسی تازه تدوین شده، از اّولین اقدام»موازین اسالمی «بود، و مشروط کردن رعایت حقوق زنان به  
قتصادی، های گوناگون فعالیت ا های بعدی در امر تصویب لوایح و قوانین محدودکننده و قرون وسطایی در ارتباط با کار و تحصیل و حضور در عرصه اقدام

های  زنان در عرصهور اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی بود که برخالف خواست رژیم والیی، زنان با تالش پیگیر خود به آن دست یافته بودند. در نتیجٔه مخالفت با حض
گی پیش از موعد، آمیزی مانند الیحٔه ضدانسانی خانواده، کاهش ساعت کار زنان، دورکاری زنان، بازنشست اجتماعی و وضع قوانین تبعیض-گوناگون فعالیت اقتصادی

تخدام زنان در ها، و اعمال موانع بیشتر برای اس بندی و تفکیک جنسیتی با هدف محدود ساختن ورود دختران به دانشگاه های جنسیتی مثل سهمیه و اعمال تبعیض
داد زنان بیکار افزوده های فنی و علمی، همواره بر تع رغم پیشرفت زنان در زمینه تحصیالت عالی و افزایش مهارت دستور کار رژیم اسالمی قرار گرفت، تا جایی که به

 شده است.
اسالمی بوده است.  های حکومت جمهوری داری به جامعه از ویژگی های نولیبرالی سرمایه گرایانه و نسخه های واپس ستیز و تحمیل دیدگاه تدوین و اجرای قوانین زن

است.  پیش برده  ران به داِر ای مسلِط طبقٔه سرمایه  سود الیهٔ  فقیه با نقض خشِن حقوق زنان میهن ما، برنامٔه تبعیض جنسیتی و طبقاتی هدفمندی را به رژیم والیت
ویژه زناِن  چه بیشتِر زنان بههر  ِاعمال این تبعیِض طبقاتی و جنسیتی شرایِط بسیار ناگواری را در جامعه به وجود آورده است، که از آن جمله است تشدیِد استثمار و فقرِ 

حکومِت مّلی و دموکراتیِک خواه و  های مبارزٔه نیروهای انقالبی و مترقی و آزادی ترین عرصه ها از جمله مهم ریزی فوری برای رفع این تبعیض های محروم. برنامه الیه
 کند: های زنان را به این شرح مطرح می یی خود در زمینٔه حقوق و آزادی های برنامه است. از این رو، حزب تودٔه ایران خواست

 رفع حجاب اجباری، و آزادی انتخاب پوشش برای همٔه زنان ایران بدون استثنا؛
 درنگ همٔه قوانین مغایر با شئون اجتماعی و انسانی زنان؛ الغای بی

جهانی منع  یونرفع همٔه َاشکال تبعیض و خشونت علیه زنان از راه تصویب قوانین حمایتی و گسترش گفتمان رفع انواع خشونت در جامعه و پیوستن به کنوانس
 خشونت؛ 

 جانبه برای مردان؛ سلب حق چندهمسری و حق طالق یک
 ؛هایی که به صورت قانون بر سر راه تحصیل، کار، ورزش، و هنر زنان ایجاد شده الغای همٔه قوانین مرتبط با جداسازی جنسیتی و الغای محدودیت

ر دفاع از حقوق زنان های مدنی و غیردولتی د ها و سازمان تضمین قانونی حق مشارکت کامل زنان در تولید و ادارٔه امور کشور و توانمندسازی زنان، گسترش اتحادیه
 و کودکان؛

 سال و ممنوعیت ازدواج کودکان، لغو اعدام، و از جمله اعدام کودکان؛ ١٨تغییر سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج دختران و پسران به 
ز ارث، حق سرپرستی ها، از جمله در زمینٔه اشتغال، حق مسافرت، انتخاب آزادانٔه همسر، طالق، برخورداری ا تضمین قانونی برابری حقوق زن و مرد در همٔه زمینه

 از فرزندان، شهادت دادن در برابر دادگاه، و قضاوت، و دسترسی به زمین؛
فرزندآوری و دیگر  اریتضمین قانونی حق زنان بر بدن خویش از جمله در مواردی مانند سقط جنین و استفاده از امکانات قانونی بهداشتی و درمانی، لغو سیاست اجب

 گذاری بر بکارت و اعمال ختنه دختران؛  زن، ارزش»الزام به تمکین «قوانین قرون وسطایی مانند 
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 پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان؛

 پرداخت مزد مساوی به زنان و مردان، در مقابل کار مساوی؛
 ردان؛های علمی در همٔه سطوح و ارتقای شغلی برابر با م های آموزشی تخصصی، به منظور دسترسی زنان به درجه ریزی مرکزی برای ایجاد امکان برنامه

ی ماه مرخصی نگهداری از نوزادان برای زنان یا مردان با دریافت حقوق و تضمین بازگشت به کار، تأمین حق استفاده از مرخصی بدون حقوق برا ۶تامین حداقل 
 زنان تا یک سال پس از زایمان، با حفظ محل کار و حق برخورداری مادر از مرخصی با حقوق در زمان بیماری کودکان؛

کودکان پیش از های تربیتی برای  ویژه زنان شاغل و سرپرست خانوار، و ایجاد امکان ها برای کمک به زنان، به های فراگیر مهد کودک و کودکستان ایجاد شبکه
 دبستان؛
گاهی های اجتماعی در راستای فرهنگ منع خشونت از زنان و باال ب های همگانی و آموزش سازی فرهنگی در جامعه از طریق رسانه ریزی و زمینه برنامه ردن سطح آ

 مردم در رابطه با خشونت های جنسیتی و معرفی آن به عنوان نقض حقوق بشر و تقویت فرهنگ و اندیشٔه برابری میان زنان و مردان؛
 

 جوانان -ث 
 

فقیه با  والیتهای اجتماعی بسیار جّدی است که رژیم  های جوانان از زمره معضل ها و دشواری دهند. مشکل جوانان بخش بزرگی از جمعیت میهن ما را تشکیل می
کمبود امکاناِت ویژه بیکاری،  ها، به است. رسیدگی فوری به این مسئله اجتماعی مسّبب آن بوده -گرایانٔه فرهنگی و ضدمردمی اقتصادی های واپس اجرای سیاست

ن عرصه، تدوین های حکومِت مّلی و دموکراتیِک است. در ای های اجتماعی مثل اعتیاد، از اولویت رفاهی، ورزشی، آموزشی، و فرهنگی، و نیز گستردگی ناهنجاری
روری است. اجتماعی مردمی، توسعٔه امکانات گوناگون مورد نیاز جوانان، رفع تبعیض های موجود و تضمین آموزش و اشتغال برای جوانان ض-برنامٔه اقتصادی

ودٔه ایران است. حزب ت  های مهمی است که نیازمند تحّول ریزی برای تربیت نسل جوان کشور، و آماده ساختن آنان برای اداره کشور، از جمله عرصه برنامه
 کند: های جوانان را به این شرح مطرح می یی خود در زمینٔه حقوق و آزادی های برنامه خواست

 های آموزش، از کودکستان تا دانشگاه؛ تأمین آموزش همگانی رایگان در همٔه مرحله
اسب با های گوناگون متن یی در رشته حرفه-یی و آموزش عالی برای تربیت کادر متخصص و علمی حرفه-گذاری در گسترش آموزش فّنی ریزی و سرمایه برنامه

 نیازهای کشور به نیروی انسانی؛
 های آموزشی کشور و زدودن آثار مخّرب و ارتجاعی دورٔه حکومت اسالمی از نظام آموزشی کشور؛ تجدیدنظر در برنامه

 ند؛ازمایجاد تسهیالت جانبی الزم (مثل خوابگاه، بهداشت و درمان، ورزش، خوراک) برای دانشجویان و پرداخت کمک هزینٔه تحصیلی به دانشجویان نی
های  یجاد مؤسسهنوین مانند تلویزیون، اینترنت، و ا های  خصوص در آموزش عالی، با استفاده از فّناوری بهبود شبکٔه آموزش سراسری یادگیری از راه دور، به

 دار شوند؛ ای که نظارت بر آن را عهده آموزشی
دآوری به درمانی مناسب، مدرن، و رایگان برای تشکیل خانواده و فرزن-های آموزشی و بهداشتی های بالعوِض مالی و تأمین حمایت پرداخِت تسهیالت و کمک

 هدِف مقابله با سالمندی جمعیت و پیامدهای منفی آن برای کشور؛
 ی انسانی؛ریزِی منظم به هدف باال بردن توان ماّدی و معنوِی نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور متناسب با نیازهای کشور در زمینٔه تأمین نیرو  برنامه

 یی و آموزشی و فراهم آوردن امکان دستیابی به کارآموزی تخصصی متناسب با نیازهای کشور به نیروی انسانی؛ های حرفه ایجاِد ارتباط بین بخش
 های اشتغال دائم ایجاد شغل و ایجاد زمینه

 ها و مقررات قرون وسطایی حکومت اسالمی در زمینٔه ورزش؛ های تفریحی سالم برای جوانان، و لغو همٔه قانون گسترش هرچه بیشتر ورزش و امکان
 وجود آوردن امکان مبادلٔه فرهنگی، علمی، ورزشی، و هنری جوانان با یکدیگر در سراسر کشور، و با جوانان دیگر کشورها. به

از این  وری عادالنه و انسانی های مفید است. از طریق بهره کشور ما دارای نیروی کار جوان عظیمی است که بخشی چشمگیر از آن دارای تحصیالت و تخصص
شت. با تدوین و اجرای اقتصادی در کشورمان گام بردا-توان در راه انجام تغییرهای بنیادِی اجتماعی افزایی ماّدی و معنوی می منبع و ثروت عظیم مّلی با هدف ارزش

ستردن و نهادینه کردن گیری از فّناوری پیشرفته، و به موازات آن، گ اجتماعی دموکراتیک و مّلی، با توجه به بافت و ترکیب جمعیتی کشور، و بهره-برنامٔه اقتصادی
 ای روشن و شکوفا هدایت کرد. توان نسل جوان کشور را به سوی آینده های فردی و اجتماعی در فضای موّلد ابتکار و خالقیت، می آزادی

 
ی و دموکراتیک-های حزب تودٔه ایران برای رشِد اقتصادی پیشنهاد -ج 

ّ
 اجتماعی و برنامٔه اقتصادِی حکومت مل

 
تریالیستی از تاریخ، ما هدف راهبردِی حزب تودٔه ایران تالش برای ایجاد شرایط گذار به مرحلٔه سوسیالیستی و استقرار سوسیالیسم در کشورمان است. بر پایٔه درک

غییرهای کّمی در های اجتماعی مشخص، یعنی ت اجتماعی کشورمان به شیؤه تولید سوسیالیستی را به گذر از مرحله-حزب ما تحّول و تغییر انقالبِی نظام اقتصادی
به وجود آوردن تغییرهای  اقتصادی حزب ما همواره با هدف-های اجتماعی داند. برنامه ها با مناسبات اجتماعی جامعه، وابسته می درجٔه رشد نیروهای موّلد و رابطٔه آن

گاهی و بسیج و سازمان  یِی جامعه، مطابق با شرایط ماّدی و ذهنی آن، تدوین شده بنیادی و گذِر مرحله دهی طبقٔه کارگر، تهیدستان  است. محور مبارزٔه ما، باال بردن آ
 ه است.بورژوازی، در به وجود آوردن پیوند میان شرایط ذهنی و عینی جامع شهر و روستا و همٔه قشرهای زحمتکش، از جمله قشرهای میانی جامعه و خرده

تغییرهای بنیادی، و  دموکراتیک تحّول اجتماعی را نخستین گام در مسیر این-از این روی، در برهٔه کنونی، ما طرِد دیکتاتوری والیت فقیه، و گذر به مرحلٔه مّلی
و روند انحصار  ۵٧  دانیم. به گمان ما و با اتکا به تجربٔه انقالب بهمن درنگ ماّدی آنان می های بی ها بر مبنای خواست تحقق این امر را مشروط به بسیج توده

خواه کشور تمام  یهای قدرت سیاسی توسط خمینی و اطرافیان او، مهم است که در فردای رهایی میهن ما از چنگال استبداد کنونی، همٔه نیروهای مّلی و آزاد اهرم
حزب تودٔه ایران نظرهای خود را دربارٔه برنامٔه حکومت آینده، که شکل آن به نظر ما باید جمهوری  .تالش خود را برای تشکیل حکومتی مّلی و دموکراتیک به کار گیرند

 گذارد. باشد، به شرح زیر در معرض افکار عمومی می
داری تجاری  رمایهرغم وجود زمینٔه قوی فعالیت بخش تولیدی در کشور ما، س داری است. به اجتماعی در زمرٔه کشورهای در حال رشد سرمایه-ایران از نظر اقتصادی

مدٔه اقتصاد خوار، بخش ع در کنار بورژوازی بوروکراتیک و رانت -های مشخص آن در طول حاکمیت دو رژیم سلطنتی و والیی با وجود تفاوت -و مالی غیرتولیدی
داری جهانی  ی سرمایهشده توسط نهادها های توصیه  های اخیر، با اجرای سیاست اند. در دهه های انگلی غیرتولیدی شکل داده کشور ما را بر مبنای واردات و فعالیت
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ه گسترش یافته است. های انگلی و غیرموّلد اقتصاد ضعیف شده و فقر و فالکت در جامع المللی پول و بانک جهانی، ُبنیٔه تولیدی کشور به سوِد بخش مثل صندوق بین

امعه گردیده است. خواری گسترده در حکومت اسالمی، منجر به ژرفش شکاف طبقاتی در ج نابرابری اقتصادی و توزیع ناعادالنه درآمد مّلی، به موازات فساد و رانت
داران  ن سرمایههای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی منافع کال ها به رشد فقر سرعت بخشیده است. استبداد والیی با اجرای سیاست ها و آزادسازی قیمت سازی خصوصی

بوده است. از این  های صنعت و کشاورزی زیان بخش های انگلی و غیرمولد به را تأمین کرده است. عالوه بر اینها، رشِد منفی اقتصادی و رکود سبِب تقویت فعالیت
نظیم شده های کلیدی برنامٔه کنگره هفتم حزب ما در سطح کالن با هدف تغییر اقتصاد سیاسی کشورمان پس از طرد حاکمیت سیاسی والیت فقیه ت روی، مختصه

-قالل سیاسیاجتماعی فقط محدود به رشِد نیروهای مولد و افزایِش تولید نیست. حفظ است-است. به اعتقاِد ما، در چارچوب اقتصاِد مردمی، توسعٔه اقتصادی
گوناگون نیز از  های اقتصادی، توزیع عادالنٔه درآمِد مّلی، برقراری عدالِت اجتماعی، و مشارکت فعال مردم از راه-اقتصادی از امپریالیسم، نوسازی اجتماعی

 های مهم اقتصاد مردمی در حکومتی مّلی و دموکراتیک است. بخش
سال، منطبق با شرایط کنونی و بر بنیاِد تجربٔه بیش از یک سده پیکار جنبش کارگری و کمونیستی  ٧٩اجتماعی حزب ما هنوز بعد از -های اقتصادی بنابراین، برنامه

نظارت بر نقش  گیری بارز به سود توانمندسازی نیروی کار و تولید، تحدیِد نقش سرمایٔه خصوصی غیرمولد و سوداگر، و معنای سمت گیری سوسیالیستی به با سمت
زمان و به هم  های هم های برنامه حزب ما برجسته است این واقعیت است که عملی شدن آنها مستلزم اقدام آنچه در مختصههای تولیدی تنظیم شده است.  سرمایه
واره در ارائٔه برنامه و تواند تحقق پیدا کند. حزب ما هم ای است که فقط با نقش محوری حکومتی مّلی و دموکراتیک، با عملکرد شفاف، و با پشتیبانِی مردم می پیوسته

 م در نظر داشته است.های محرو ها و وسایل نوسازی و بازسازی جامعه را به سود توده های مّلی به منظور غنی ساختِن شکل راهکارهای خود مسئلٔه استفاده از ظرفیت
 

 های کلی برنامٔه اقتصادی مردمی   ها و مشخصه   ویژگی 
 

 گو بودن تمام نهادهای مدنی و دولتی؛ سازی و پاسخ خوار از راه شفاف داری بوروکراتیک و رانت محو کامل سرمایه
مین نیازهای های خصوصی در راه توسعه و رشد بخش تولیدی کشور با هدف تأ کارگیری سرمایه گری غیرتولیدی با به های داللی و واسطه محو نقش محوری فعالیت

 داخلی و نیز صادرات برای تأمین ارز؛
 قتصاد مّلی؛ اتنظیم و توزیع عادالنٔه درآمد مّلی از طریق ایجاد تناسب معقول و علمی میان دو بخش انباشِت سرمایٔه موّلد اجتماعی و مصرف در مجموعهٔ 
رمستقیم بر اجناس غی تدوین و اجرای قانون عادالنٔه گرفتن مالیات مستقیم متناسب با درآمد و سود سرمایه، با هدف تنظیم عادالنٔه درآمد مّلی؛ تنظیم مالیات

 ها؛ کردن مالیات آوری و هزینه ها و شفاف کردن جمع مصرفی برای جلوگیری از فشار بر قشرهای زحمتکش، اجرای اکید گرفتن مالیات
افزا و پاسخ به  رزشکردِن آن، در جهت توسعه و ثبات رشد تولید داخلی و ارتقاِی نیروی کار ا نظارت شفاف و مستقیم دولت بر امِر بازرگانی خارجی از طریق مّلی

، با رعایت اکید های وارداتی به عامل تکمیل کنندٔه بخش تولیدی با توجه به نیازهای مصرفی بخش تولید و کل جامعه نیازهای بنیادی جامعه. تبدیل نقش فعالیت
ریزی واردات و صادرات،  برنامه منظور تأمیِن  ها و تشکیِل نهادهای ویژٔه دولتی به های مالیاتی و گمرکی به منظور حفاظت از تولید مّلی و تقویت آن، تقویِت تعاونی قانون

 فروشی؛ ها و جلوگیری از احتکار و گران ها و دالل کوتاه کردن دست واسطه
 های خصوصی از نظاِم بانکی کشور؛ ویژه کوتاه کردن دسِت بانک باز، به محدود کردن بخش مالی سرمایٔه خصوصی سوداگر و بورس

ی. هدف در اینجا های مالیات ویژه تقلب های خصوصی با ایجاد نهادهای قانونی مؤثر در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی و به های سرمایه سازی فعالیت شفاف
کرد و از  چنان سازوکاری است که بر پایٔه آن بتوان فعالیت و رقابت بخش خصوصی را شفاف های کمرشکن به بخش خصوصی نیست، بلکه ایجاد آن تحمیل مالیات

بازار فقط بر پایٔه  ها در خواری و اعمال فشار تنزلی بر ارزش نیروی کار قاطعانه جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، امکان رقابت سرمایه سوداگری آن بر پایٔه رانت
 زیست؛  افزایی از طریق بهبود فّناوری مجاز خواهد بود و نه از طریق کاهش درآمِد زحمتکشان، واردات کاالها، و تخریب محیط ارزش

قانوو تأم�ن   با  ن شهر و روستا، حمتكشاای تمام زبردرآمد و بازنشستگی قل  احدنِی تضم�ن  حقو، و جامعهسطح زندگی روز متناسب  ساالنهٔ  ها دمزها و  قترم�م 
 ر؛آشوّرم در توخ متناسب با نر

 ر بر مبنای نیاز هر شهروند؛سر آشواسراشتی و درمانی و آموزشی در بهدت خدمان يگاو راگ�ر افرِم نظاد يجاا
شاورزی، با درآمد حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی (صنعتی، ک -های دولت در حکم پشتوانٔه اصلی هزینه -حرکت به سمت جایگزین کردن درآمد نفت و گاز

به نسبت تولید ناخالص ویژه مالیات مستقیم بر درآمد مشاغل و سود سرمایه،  خدماتی) و تدوین و اجرای دقیق نظام مالیاتی مؤثر به منظور افزایش میزان مالیات، به
 مّلی و سهم آن در کل بودجٔه کشور.

 های نفت و گاز و پتروشیمی؛ توسعٔه صنایع نفت و گاز به قصد کاهش فروش نفت و گاز خام، و در عوض، تولید و فروش فراورده
و فّناوری  ونقل، ارتباطات هایی مانند حمل های ضروری کشور در عرصه اختصاص دادن بخش عمدٔه درآمدهای نفت و گاز و صادرات غیرنفتی به نوسازی زیرساخت

 اطالعاتی، بهداشت و درمان و آموزش. 
های  ردن زیرساختها و نهادهای محلی؛ به عبارت دیگر، فراهم آو  ها و مشارکت مستقیم شورا ریزی رشد و توسعٔه کشور بر مبنای تحّول تمام منطقه تنظیم برنامه

 های کشور؛ اقتصادی بین خلق-ماّدی الزم در راستای ایجاد برابری واقعی سیاسی
ر و اشتغال پایدار متناسب با نیازهای آاد يجاای ابرصی، بخش خصوهای  نمكااجمله  ، از جامعهد در موجوهای  امکانهمهٔ  ده از ستفاای ابرمّلی س�ع  ی ويزر برنامه
 ری؛ب�كا ن�مهری و ب�كادن ب�ن برافزا در سطح کشور و از  ارِی ارزشگذ طريق سرمايه، از جامعه

داری  های سرمایه یی این ابزار به منظور ایجاد ثبات اقتصادی در برابر تعرض و مدیریت حرفه»های ثروت مّلی  صندوق«اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به 
های مترقی  یاستداری جهانی در مسیر تضمین حاکمیت مّلی، ترویج س جهانی. هدف، به کارگیرِی هرچه بیشتر نظارت، و قرار دادن رابطٔه اقتصاد کشور با سرمایه

 المللی، و حفاظت از منافع مّلی است؛ بین
 کار تولیدِی های کشاورزی از راه سهیم کردن مستقیم دهقانان در مالکیت و سود حاصل از آن، باال بردن انگیزهٔ  های مربوط به زمین تغییر بنیادی در قانون
ولیدند. منافع زحمتکشان افزا، توزیع عادالنٔه ثروت در راستای برنامه مّلی با هدف درازمّدت کاهِش واردات مواد غذایی که در داخل قابل ت کشاورزی و دامداری ارزش

زمین از آِن کسی است که «داران کالن بنا بر اصل منصفانٔه  کند که یک بار و برای همیشه، مسئلٔه زمین شهر و روستا و همین طور امنیت مّلی کشورمان ایجاب می
 حل شود؛»کند  روی آن کار تولیدی می

در متخصص یی و تربیت کا تعیین نرخ عادالنه برای محصوالت کشاورزی از طریق نظارت مرکزی، و بیمه کردن این محصوالت. ایجاد امکانات برای آموزش حرفه
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 در امور کشاورزی، و تأمین و ارتقای سطح بهداشت و آموزش و فرهنگ در روستاها؛

ی، ایجاد سیلو و های دام توجه به مسائل ویژٔه دامداری و زندگی عشایری، از جمله تأمین مرتع برای تغذیٔه دام، ایجاد مراکز درمانی برای مبارزه با بیماری
 های دولتی به عشایر تهیدست و فراهم آوردن زمینه برای اسکان آنان؛ های مجهز، و اعطای وام و دیگر کمک سردخانه

 های نوین، به منظور کسب درآمد ارزی برای کشور؛ گیری از روش های گردشگری با بهره گسترش صنعت ایرانگردی از راه توسعٔه جاذبه
با قابلیت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلی. مشارکت بخش دولتی و خصوصی، »کار فکری «های اقتصادی و تولید کاالها و خدمات مبتنی بر  گسترش فعالیت

 بنیاد فراهم آورد؛ تواند امکان مؤثری برای توسعٔه اقتصاد دانش می
رگانی کشور مبتنی یی و جهانی و تأمین چارچوب الزم برای گسترش باز  های منطقه ارزیابی مداوم موقعیت و توان اقتصادی کشور به قصد پیوستن به نهادها و پیمان

 بر همکاری عادالنه و رعایت منافع مّلی؛
 های کالن؛ رار سرمایهگذاری الزم در راستای جلوگیری از ف های خارجی به منظور انتقاِل فّناوری، باال بردن توان تولید منطبق با منافع مّلی و قانون جذب امکان

گویی به نیازهای  های کوچک در سطح روستاها برای پاسخ ر. تشویق فعالیت سرمایهآشوییان ستااز رولت  دوجانبهٔ   حمايت همهتحّول بنیادِی اقتصاد روستا بر پایٔه 
 محلی، و در اختیار گذاشتن وام، تجیهزات، فّناوری ، و شبکٔه ارتباطات و آموزش.

مّدت، تأمین آب، های دراز های روستایی، پرداخت وام جانبه به تعاونی جانبٔه دولت از روستاییان کشور برای بهبود وضع دهقانان، از طریق کمک همه حمایت همه
 های اجتماعی در مورد آنان؛ آالت، بذر، کود، سم، و بهبود شرایط کار و زندگی دهقانان، و شامل شدن قانون کار و بیمه ماشین

 
 برای پیشرفت و رشِد اجتماعی 

 های عمومی؛ های گوناگون، از جمله نظام پرداخت یارانٔه مرکزی بر نیازمندی پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران از راه
 ممنوع کردِن کاِر کودکان به هر شکل و بدون استثنا؛ 

 به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی کار برای کارگران واحدهای صنعتی، کشاورزی، تولیدی، و خدماتی؛
 نظر از جنسیت و سن؛ برقرار ساختن مزِد مساوی در قباِل کار مساوی صرف

 آور؛ های تولیدی، خدماتی، و اداری، و نیز تعدیل ساعت کار در هفته برای مشاغل سخت و زیان ساعت کار در هفته در کلیٔه رشته ٣۵
 دو روز تعطیل در هفته متناسب با وضعیِت کار، با استفاده از حقوق. تعطیل رسمی روز جهانی کارگر با حقوق؛

 ار؛ها؛ افزایش میزان مرخصی متناسب با سابقٔه ک کم سه هفته مرخصی سالیانه با حقوق برای همٔه زحمتکشان بدون استثنا در تمام رشته تأمین دست
گونه تبعیض در بندی مشاغل مترقی در تمام سطوح، ترفیع بر اساس آزمودگی، کارآمدی، سوابق خدمت و کیفیت کار، بازنگری در قوانیِن استخدامی و رفع هر  طبقه

 زمان استخدام؛
در  النفعالیت مستقل و کامًال آزاد سندیکایی به منظور حفاظت از حقوق زحمتکشان و ارتقاِی کّمی و کیفی نیروی کار. شرکت مستقیم نمایندٔه شاغ

 دگان؛های رفاهی و آسایشی برای سالمندان و از کار افتا های نهادهای عمومی و خصوصی؛ایجاد نظام فراگیر تأمین اجتماعی، ایجاد امکان گیری تصمیم
مؤثر نمایندگان المللی در چارچوب فعالیت صنفی و سندیکایی مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقیم و  تدوین و اجرای دقیق قانون مترقی کار مطابق با موازین بین

مستقیم  های بزرگ خصوصی و نهادهای بخش دولتی. این قانوِن کار و تأمین اجتماعی دموکراتیک با مشارکت گیری و اجرایِی شرکت کارکنان در امور تصمیم
 شود؛ های صنفی و سندیکایی کارگران و زحمتکشان تدوین می های سازمان نماینده

 های اجتماعی از جمله اعتیاد و فحشا؛ مبارزٔه علمی برای از میان بردن آسیب
ی ح   ا د ا ر ی ؛   د گ ر گ و ن   ک ر د ن   س ا خ ت ا ر   ف ا س د   ا د ا ر ی   ر ژ ی م   و ال ی ت   ف ق ی ه ،   و   ا ی ج ا د   ن ظ ا م   ا د ا ر ی   د م و ک ر ا ت ی ک ،   ب ر   ا س ا س   ض ا ب ط ه  ــ ی م   ک ا ر   صـــحـ ق س  ت  ق ی قــ   ا ی   د   ه 

خدمات، و  های محروم، از طریق گسترش این ایجاد و تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور و زیر پوشش قرار گرفتن منطقه
بهداشتی. استقرار نظام  های سّیار، و توجه جّدی به امر ایجاد شبکٔه وسیع تربیت کادر متخصص درمانی و ها، و درمانگاه ها، آسایشگاه ها، زایشگاه تأسیس بیمارستان

 لت؛فراگیر بیمٔه درمانی، سوانح، نقص عضو و از کار افتادگی، بیکاری و فوت. تأمین حق بیمٔه کارگران و زحمتکشان از حساب کارفرمایان و دو 
نی. تأمین ریزی علمی و درازمّدت مرکزی برای تأمین مسکن به مثابه حقی بنیادی و حل معضل مسکن در کشور، و تمرکز آن در دست بخش دولتی و تعاو برنامه

های  اخت وامهای بدون مسکن، از طریق تسهیالت برای تهیٔه زمین و پرد سازی انفرادی خانواده مسکن مناسب برای زحمتکشان، با قیمت ارزان، و کمک به خانه
 دولتی؛

آن برای پیشرفت گیری الزم از  تدوین و اجرای برنامه علمی و عملی برای گسترش فّناوری اطالعات و ارتباطات ُمدرن متناسب با نیازهای عمومی جامعه، و بهره
 جامعه.

 
 سیاست خارجی -چ 

 
ستقل و مّلی در های خود داشته است. ما معتقد به سیاسِت خارجی م حزب تودٔه ایران تأمین منافع مّلی و حقوق برحق مردم ایران را همیشه در سرلوحٔه برنامه

 چارچوب حفظ استقالل و تمامیت ارضی و امنیت کشور هستیم. حزب تودٔه ایران خواستار:
ای زمینی، هوایی های همکاری با همٔه کشورهایی است که استقالل و تمامیت ارضی (شامل حقوق و مرزه برقراری مناسبات دوستانه و برابر حقوق و انعقاد قرارداد

 و دریایی) ایران را به رسمیت بشناسند و در امور داخلی کشور ما دخالت نکنند؛
های  ز سالحهای نظامی در منطقه، و پایان دادن به حضور نظامی نیروهای خارجی در منطقٔه خلیج فارس، و تبدیل آن به منطقٔه صلح و عاری ا انحالل پیمان

 کشتارجمعی است؛
 دفاع از صلح جهانی ؛

های  ییجویی امپریالیسم و زورگو بخش مّلی، به منظور مقابله با گسترش رهایی  های همکاری نزدیک با کشورهای در حال توسعه، غیرمتعهد، و نیز جنبش
جتماعی میهن ا-ای است که اثرهای مخّرب بر روند رشد اقتصادی اجتماعی-های اسارتبار اقتصادی داری پیشرفته و انحصارها در تحمیل سیاست های سرمایه دولت

 ما و این کشورها دارد؛
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ام در این عرصه، المللی، از جمله سازمان ملل متحد است. به گمان حزب تودٔه ایران، نخستین گ المللی و نهادهای بین مبارزه برای دموکراتیک کردن روابط بین

 است؛»وتو «شناسایی حقوق برابر برای همٔه کشورها، و پایان دادن به روابط غیرعادالنه، و لغو حق 
 
 
 فرهنگ، هنر، و شکوفایی علم و فن - ح

یمن تالش و  گرایانه در دو رژیم سلطنتی و اسالمی، به  نظرانه و واپس های تنگ رغم وجود سانسور و انواع محدودیت فرهنگ و هنر و علم و فن در ایران به
ن در های برجسته در سطح ایران و جها های برخی آفرینش درخشش های فرهنگی و هنری مردم میهنمان در مجموع روندی رو به رشد داشته است. آفرینشگری

فٔه مردمی در راه حفظ وق نقاشی و پیکرتراشی، ورزش، و علم و فن، نشانٔه تالش بی  های ادبیات داستانی، شعر، پژوهش ادبی، فرهنگی، موسیقی، سینما، تئاتر، زمینه
ز فرهنگ و هنر و ها سال حاکمیت اسالمی ا هاست که نیاز به توجه و تقویت دارد. زدودن انواع تبعیض ها و مظاهر ارتجاعی و قرون وسطایی ده و اعتالی این بخش

 رصه عبارتند از:یی عمدٔه حزب تودٔه ایران در این ع بر این اساس، پیشنهادهای برنامه هاست. علم و فن جامعه، سمت و سوی اصلی برنامٔه حزب ما در این عرصه
ان و تأمین های ایر  های گوناگون هنری، و سنن، آداب، و رسوم مترقی خلق های ساکن ایران و کوشش در راه شکوفایی ادبیات و رشته احیاِی فرهنگ مّلی خلق

 آموزش به زبان مادری در کلیۀ مراحل تحصیلی؛
 لغِو تمام قوانیِن مانِع پیشرفت هنر موسیقی، سینما و تئاتر، نقاشی، پیکرتراشی، و مجموع هنرهای مّلی؛

 جانبٔه علم و فن، و استفاده از دستاوردهای انقالب علمی و فنی روز متناسب با نیازهای مّلی؛ ریزی برای رشد همه برنامه
ردن منظور باال ب های الزم به وجود آوردن امکان های گوناگون علم و فن، و به  پژوهشی در زمینه های آموزش عالی و تخصصی ایجاد و گسترش مؤسسه

 فنی کشور متناسب با نیازهای توسعه و رشد اقتصادی کشور؛ب-تخصص و کاردانی کادرهای علمی درجهٔ 
 های گوناگون؛ تقویت فرهنگستان علوم در رشته
 های ادبی، موسیقی، و هنری. کمک به تشکیل نهادها و انجمن

 
 زیست  محیط -خ 

 
های اقتصادی و  زیست جایگاهی برای زندگی ما، تأمین کنندٔه نیازهای غذایی، و محلی برای فعالیت ای جدا از زندگی خوِد ما نیست. محیط زیست ما پدیده محیط

بسا  نابودی نوع بشر و چهتواند  ای روبروست که عدم مقابله با آن می بومی جّدی اجتماعی و تأمین کنندٔه امنیت، سالمت و رفاه ماست. اما جهان امروز با بحران زیست
 نابودی حیات بر روی کرٔه زمین را به همراه داشته باشد. 

جّو کرٔه زمین یی در  وهوایی و افزایش گازهای گلخانه داری بر این موضوع تأکید دارند که تغییرهای آب بسیاری از دانشمندان و کارشناسان کشورهای سرمایه
ه هر قیمت، از جمله داری و ماهیت آن برای دستیابی به سود بیشتر ب های بشر در دو قرن اخیر است. این تغییر در حقیقت نتیجٔه شیوه تولید سرمایه محصول فعالیت

 داری نیست. زیست جدا از ذاِت شیؤه تولیِد سرمایه زیست است. موضوع تخریِب محیط به قیمت نابودی محیط
اسالمی در اجرای کفایتی حاکمان  اند، به دلیل بی زیست در امان نبوده کشور ما نیز جدا از سایر نقاط جهان نیست و مردم ما عالوه بر اینکه از تخریِب محیط

افزایش روزافزون برند. در حال حاضر، با  داری، در یکی از دشوارترین شرایط اقلیمی به سر می های نولیبرالی سرمایه های زیرساختی و در پیش گرفتن نسخه طرح
ها،  دی تاالبهای عمدی و طبیعی، نابو ها به دلیل بریدن درختان یا آتش سوزی آلودگی هوا، تغییر زنیانبار سطح آب رودخانه ها ودریاها، کاهش مساحت جنگل

 ته است.محیطی قرار گرف ترین شرایِط زیست های گیاهی و جانوری، میهن ما در یکی از نامناسب کاهش ذخایر دریایی و منابع آبی و نابودی تدریجی گونه
آید. تخریب  ر میشما های دموکراتیک و نیز حقوق بشر به های مهِم عدالِت اجتماعی و حقوق و آزادی زیست یکی از عناصر مهم و مؤلفه امروزه داشتن امنیت محیط

 زیست از طریق آلودگی هوا، آب، و خاک، این امنیت را در سراسر جهان به خطر انداخته است.  محیط
گاهانه به سمِت کاهش هرچه سریع یر است. با های فسیلی و جایگزینی آنها با منابع انرژی بازیافتی و تجدیدپذ تر مصرف سوخت کشور ما نیازمند به حرکِت آ

ها پرداخت که به نوبٔه  نگلها و مراتع، به بازسازی ج توان عالوه بر جلوگیری از نابودی بیشتر جنگل کارگیری برنامٔه سیاسی و اقتصادی دقیق علمی و کارشناسانه می به
 سازی و نگهداری آب در این مناطق را افزایش خواهد داد. خود توان ذخیره

ام اقتصادی و زیست، نیاز به تغییرهای بنیادی در نظ های رژیم اسالمی در زمینٔه محیط محیطی و زدودن آثار مخّرب سیاست برای پایان دادن به فاجعٔه زیست
 حزب تودٔه ایران در این مورد عبارتند از:  یی عمدهٔ  سیاسی کشور داریم. پیشنهادهای برنامه

 استفادٔه علمی و کارشناسانه از منابع طبیعی کشور متناسب با نیازهای توسعٔه مّلی؛ 
 های زیرزمینی کشور؛ روّیه از آب تعدیل در استفادٔه بی

 پذیر؛های تجدید های فسیلی، و توجه به استفاده از انرژی ریزی علمی برای حرکت به سمِت کاهش و در نهایت پایان دادن به استفاده از سوخت برنامه
 سازد؛ زیست کشور و امکانات زندگی و تأمین معاش مردم آسیب وارد می محیط  روّیه و غیِرعلمی که به های بی جلوگیری از سدسازی

 آور؛ ها و کودهای زیان های مدرن، کاهش و تغییر روش در استفاده از سم کردن کشاورزی بر اساس فّناوری مکانیزه 
 بهینه از زیست، و استفادهٔ  تولیدی بر اساس نیازهای محلی و حفظ محیط-ریزی علمی با مشارکت نهادهای محلی هر منطقه برای احداث واحدهای صنعتی برنامه

 منابع طبیعی کشور؛
 جانبه برای حل بنیادین معضل ریزگردها؛ ریزی همه برنامه

 های مّلی؛ شده و پارک حفظ و گسترش مناطِق حفاظت
 شده؛ های جانوری و گیاهی در حاِل انقراض یا منقرض های مدرن به منظور حفاظت یا احیای گونه ریزی برای استفاده از فّناوری برنامه

 ها، و مراتع کشور با تدویِن برنامٔه علمی، با مشارکت نهادهای محلی هر منطقه؛ ها، دشت ها، کوه ها، جنگل جلوگیری از آلودگی آب
گاهی عمومی در این زمینه. ایجاد نهاد کارآمد و مرکزی برای حفظ محیط  زیست، و باال بردن آ
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است، برای اطالع و توجه  های مّلی و دموکراتیک دهندٔه وضعیِت رشِد اقتصادی و اجتماعی کنونی میهن ما و بیانگِر آرمان حزب تودٔه ایران برنامٔه خود را که بازتاب
  نان، و زنان را بهدوسِت کشور، طبقه کارگر و دهقانان، زحمتکشان فکری و یدی، جوا خواه و میهن دارد. ما اعضا و هواداران حزب و نیروهای ترقی همگان عرضه می

 خوانیم. تالش در راه تحقق این برنامٔه پیشنهادی فرامی
ای نوین و  ت جامعهسم های دموکراتیک، و نیز گشودِن مسیِر حرکت به  برای نیل به استقالل مّلی، حاکمیِت متکی به ارادٔه مردم، عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی

 مترقی، با دورنمای سوسیالیسم، متحد و استوار پیکار کنیم.
***** 
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میهن در قالِب خواه  خواه و مّلی، انقالبی و آزادی های ترقی ها و شخصیت ها و سازمان حزب تودٔه ایران همواره بر ضرورِت اتحاِدعمل، وحدت و همکاری حزب
 ای واحد به هدِف برچیدِن حکومت دیکتاتوری والیی پافشاری و تأکید کرده است. جبهه

صل صریح قانون اساسی گذاری کشور را زیر تأثیِر خود قرار داده و برخالِف ا فقیه، ساختارهای اجرایی، قضایی، و قانون دیکتاتوری مذهبی حاکم برپایٔه اصل والیت
فقط قانون  اوضاعی، نهفقیه ساخته است. در چنین  خوِد جمهوری اسالمی، استقالل سه قوه را از میان برده و آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع ارادٔه ولی

سّد اصلی راه  فقیه شود. اکنون بیش از پیش روشن شده است که رژیم والیت اساسی خوِد حکومت اسالمی، بلکه خواست و ارادٔه مردم نادیده گرفته و پایمال می
فقیه و نهادهای  یهای گسترده در انتخابات و فرو کاستِن امِر انتخابات به نمایِش سیاسی مورِد خواسِت ول هایی نظیر تقلب پیشرفت و آزادی میهن ماست. تجربه

ها، فساد و  حِق مردم، اختالس های به ، و به خون کشیدِن اعتراض٨٨جمهوری سال  ها ایرانی در جریاِن انتخابات ریاست نظامی، لگدمال کردِن رأی میلیون-امنیتی
جامعٔه ما   های اجتماعی ضدمردمی که فقر و فالکت را به همٔه عرصه-های اقتصادی های گسترده و نهادینه شده در حکومت، در پیش گرفتن برنامه خواری رانت

و خیزش  ٩۶دستان شهر و روستا در دی ماه سال  دیدگان از این حکومت و خیزِش تهی تحمیل کرده است، صدها حرکت اعتراضی پراکندٔه زحمتکشان و آسیب
رده است و پذیر ک های امپریالیستی آسیب های ماجراجویانٔه داخلی و خارجی و مغایر با منافع مّلی ایران که کشور را در برابر قدرت ، در کناِر سیاست٩٨مردمی آبان 

جود آورده است، همگی نشانگر جویانٔه امپریالیسم آمریکا را به و های مداخله المللی گستردٔه اقتصادی و تجاری و بانکی و تحریم های بین امکان و زمینٔه ِاعماِل تحریم
کند.   ما حکمرانی می یهناین واقعیت است که استبداِد مذهبی حاکم بدون توجه به معیشت زحمتکشان و زندگی آنها، با توسل به نیروی سرکوبگِر نظامی و امنیتی بر م

های  سیاست فقیه و گرای والیت های دموکراتیِک فردی و اجتماعی در میهِن ما حاکمیِت اسالم منشأ فقر، فالکت، شکاِف ژرِف طبقاتی و نقِض حقوق و آزادی
به اعتقاد ما، مبارزٔه متحد و  کند. ها ضرورت و اهمیِت رهایی ایران از استبداِد والیی را اثبات می ساالر حاکِم است. همٔه این تجربه برانداز این استبداِد دین خانمان

 گشای پیروزی در این مسیر باشد. تواند عاملی مهم در راه این رهایی و راه ای واحد می متشکل در چارچوِب جبهه
های  ا و الیهه ترین طبقه ای ضددیکتاتوری و ضداستبداِد والیی بودِن آن است. جبهٔه واحِد ضددیکتاتوری بالقوه شامِل گسترده ترین خصلِت چنین جبهه مهم

یانی گرفته تا خرده دستان شهر و روستا، و زحمتکشان فکری و قشرهای م دیده از استبداِد مذهبی حاکم است، و طیفی از طبقٔه کارگر، دهقانان و تهی اجتماعی آسیب
 گیرد.  داری متوسط و مّلی و نمایندگاِن سیاسی آنها را در بر می بورژوازی، و سرمایه

رای بحث و تبادل نظر های آن را ب حزب تودٔه ایران پیشنهادهای خود در مورد ترکیب و کارکرد جبهٔه واحِد ضددیکتاتوری و ضداستبداِد مذهبی حاکم و هدف و برنامه
 گذارد. خواه کشور در میان می دوست، و آزادی خواه، میهن ها و نیروهای ترقی با حزب

 
 ترکیب و کارکرد جبهه  -الف 

 
گیرد که در راه طرد رژیم والیت فقیه مبارزه  خواهی را در بر می های مّلی، مترقی، و آزادی ها، نیروها، و شخصیت ها، سازمان دیکتاتوری، همٔه حزب جبهٔه واحد ضد

ست، و با توجه م اکنند، و هدفشان استقرار آزادی، دموکراسی استقالل، صلح، و عدالت اجتماعی است. این جبهه در مقام ستاد مشترک مبارزه برضد استبداد حاک می
 کند. های مبارزه را بر اساس تبادل نظر و توافق نیروهای شرکت کننده در آن تعیین می ها، مسیر و شیوه به شرایط مشخص هر مقطع و روند تحّول

 
 های جبهه هدف و برنامه –ب 

 
، و تحقق آزادی خودنخستین هدف جبهٔه واحد ضداستبدادی طرد کردن و برچیدن رژیم والیت فقیه است تا راه برای استقرار حق حاکمیت آزادانٔه مردم بر سرنوشت 

 گذارد: های کلی زیر پس از برچیدن رژیم والیی را در دستور کار خود می و عدالت اجتماعی در ایران باز شود.  جبهٔه ضددیکتاتوری عملی کردن حداقل برنامه
 فراهم آوردن امکان تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیٔه قانون اساسی دموکراتیک 

 جدایی دین از حکومتی که جایگزین استبداد کنونی خواهد شد 
 های دموکراتیک نهادینه کردن دموکراسی در قوانین به منظور تأمین حقوق بشر و آزادی

 اجتماعی با هدِف تحقق عدالت اجتماعی-های اقتصادی کاهش فاصلٔه طبقاتی عظیم کنونی و رفع محرومیت شدید موجود در جامعه، از راه تدوین برنامه
 های سیاسی برای فعالیت آزادانه سیاسی ها، و گروه ها، سازمان به رسمیت شناخته شدن حقوق همٔه حزب

 های کارگران و زحمتکشان برای فعالیت آزادانه ها، سندیکاها، و تشکل به رسمیت شناخته شدن حقوق همٔه اتحادیه
 عقیدتی، و ممنوع شدن شکنجه و پیگرد دگراندیشان سیاسی-آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیٔه زندانیان سیاسی

های اجتماعی، و اینترنت و تأمین  های ارتباط جمعی، مانند رادیو، تلویزیون، سینما، شبکه ها، و دیگر رسانه ها، نشریه ها، مجله لغو سانسور و محدودیت از روزنامه
 عادالنه دسترسی احزاب و سازمان های سیاسی به رسانه های ملی

 های انقالب اسالمی انحالل فوری نهادهای سرکوبگر، از جمله وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، بسیج، دادستانی و دادگاه
های کرد، بلوچ، آذری، ترکمن، و عرب) و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب ایراِن واحد و  های مّلی (خلق پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد اقلیت

 های ایران،  دموکراتیک برای همٔه خلق
 ها ها، و سّنی ها، درویش های مذهبی ایران از جمله بهایی پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد اقلیت

 هایی که بدین قصد به تصویب رسیده است پایان دادن به پایمال کردن حقوق زنان و کودکان، و لغو کلیه قانون

 منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری
 پیشنھادهای حزب تودۀ ایران پیراموِن تشکیل جبھه واحِد ضددیکتاتوری
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 انحالل فوری نهادهای ضدمردمی، مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام

های کهریزک، و دیگر کشتارها و  یی، جنایت های زنجیره ، قتل١٣۶٧یاب برای بررسی جنایت فاجعٔه مّلی کشتار زندانیان سیاسی در سال  تشکیل کمیتٔه حقیقت
 ها های حکومتش، و شناسایی و به دادگاه کشاندن آمران و عامالن این جنایت های جمهوری اسالمی در سال جنایت

 لغو فوری مجازات اعدام و قانون قصاص
حقوق برابر برای تمامی «سازمان ملل هستیم که تأکید می کند:  ١٣٩٠های جنسی و پایمال کردن حقوق آنها. ما موافق قطعنامه  پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت

 »انسان ها، بدون توجه به گرایش های جنسی و هویت جنسیتی آنها
 

حزب تودٔه ایران مخالف هر گونه مداخلٔه خارجی در امور داخلی میهن ما به هر بهانه و به هر عنوانی است. سرنوشت ایران فقط باید 
ت ایران و در چارچوب خواست

ّ
ی، ترقی  های مردم ما و مبارزٔه آنها تعیین شود. حزب تودٔه ایران همهٔ  توسط خود مل

ّ
خواه،  نیروهای مل

 خواند. های مشترک فرا می خواه و خواهان اصالحات بنیادی دموکراتیک را به تبادل نظر و رسیدن به توافق بر سر خواست آزادی
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 فهرست
 

 گفتار پیش

 . انقالب اجتماعی از دیدگاه حزب تودٔه ایران و موضوع انقالب مّلی و دموکراتیک در دوران کنونی١

 دموکراتیک-ایران در مرحلٔه انقالب مّلی  .٢

 . تأملی بر چگونگی رخداد انقالب آتی در ایران٣

 دموکراتیک-مّلی های انقالبدرها  دگرگونی روند ارزیابِی  .۴

 دموکراتیک راِه ناگزیر در شرایط مشخص ایران است؟-های بنیادین مّلی چرا دگرگونی  .۵

 دیکتاتوری از گذار از «پس«دورٔه  دگرگونی برای ضرور شرایط ارزیابی و دیکتاتوری از گذار از «پیش«. تدارک مبارزه در دورٔه ۶

 چیست؟ دیکتاتوری از گذار از پیش مبارزه دورۀ در «یی اتحادهای مرحله«. ضرورت  ٧

 . نقش اساسِی مبارزات نیروهای اجتماعی در تشکیل جبهٔه وسیع ضددیکتاتوری٨

 دیکتاتوری از گذار از «پیش«. ارکان اصلی سیاست حزب تودٔه ایران در دورٔه ٩

 اقتصادی گسترده-توسعٔه اجتماعی و دموکراتیک بنیادین های دگرگونی تثبیت و تحقق :دیکتاتوری از «پس«مشی کلی حزب تودٔه ایران در دورهٔ  . خط١٠

 دموکراتیک، و دوران ما!-حزب تودۀ ایران، انقالب مّلی
 های بنیادین و دموکراتیک در سطح مّلی نقشۀ راه حزب تودۀ ایران برای دگرگونی
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 گفتار پیش

 
بر »اسالم سیاسی «، پس از گذار از مرحله سیاسِی جایگزینی رژیم شاه، در ادامه، با به رهبری رسیدن نیروهای ١٣۵٧انقالب مردمی و ضددیکتاتوری سلطنتی 

نست به آن امری دست توامحور حکومت مطلقه والیت فقیه، نتوانست امر گذار کشورمان از دیکتاتوری به مرحلٔه انجام تغییرهای اجتماعی را به انجام رساند. یعنی ن
یروهای سیاسی ترین مسئلٔه فراروی جامعه بوده است، و هنوز هم در دستور کار ن بیابد که از انقالب مشروطیت در بیش از یک قرن پیش تا کنون در حکم کلیدی

و »انقالب «، الزامًا پرداختن به مقولۀ «۵٧انقالب ضدسلطنتی «و »انقالب مشروطیت «مترقی و مّلی قرار دارد. ادامٔه دیکتاتوری در کشور ما با شکست خوردن دو 
 دهد. تر از آن، ضرورت توجه به شرایط قبل و پس از انقالب را در دستور کار نیروهای سیاسی قرار می مهم

مشی و برنامٔه حزب تودٔه ایران، با توجه دقیق به شرایط مشخص عینی و ذهنی جامعه، یعنی مرحلٔه تحّول و امکان تغییرهای  در تنظیم خط»انقالب «موضوع 
گون اجتماعی و  ونههای گ ناپذیر بودن دیکتاتوری والیی، بافِت طبقات و الیه اساسی، همواره جایگاهی کلیدی داشته است و دارد. حزب ما با توجه به سرشت اصالح

های  داند که در این سند جنبه می»دموکراتیک -انقالب مّلی«آمیز  های بنیادین آتی را مشروط به انجام موفقیت امکان دگرگونی -ویژه میزان رشد نیروهای مولد به
م و تجربٔه عملی یک قرن لنینیس-گوناگون آن و نقشٔه راه حزب ما در پیشُبرد این امر شکافته شده است. در اساس، حزب تودٔه ایران بر پایٔه تئوری انقالبی مارکسیسم

ست. با در نظر گرفتن دموکراتیک ا-های ممکِن رسیدن به سوسیالیسم در کشورهایی نظیر ایران، از مسیر انقالب مّلی اخیر کشورمان، بر این باور است که یکی از راه
-گاه انقالب مّلی گذرد. تکیه می»مّلی «های بنیادین در سطح  شرایط مشخص کشورمان در مقطع کنونی، تنها راِه به جلو در ایران نیز از مسیر تحقق دگرگونی

کشور از  ها و نیروهای اجتماعی خواهد بود که خواهان گذار های عمده و اساسی و مشترِک طیف وسیعی از طبقه دموکراتیک بر محوِر برآورده ساختن خواست
ب تودٔه ایران از تئوری اقتصادی مردمی است. بر پایٔه درک حز -پذیر شدن تغییرهای دموکراتیک و بنیادین واقعی و پایدار، و توسعٔه اجتماعی دیکتاتوری با هدف امکان

زحمتکشان متحد آن برای در دموکراتیک شرایط را از لحاظ تقویت توان طبقٔه کارگر و دیگر -آمیز از مرحلٔه انقالب مّلی انقالب، در شرایط ویژٔه کشور ما، گذار موفقیت
 پیش گرفتن مبارزه در مسیر انجام تحوالت سوسیالیستی فراهم خواهد کرد.

اقتصادی کشور، و با -بر تمامی شئون سیاسی و اجتماعی»اسالم سیاسی «و در شرایط تسّلط کامل اقتدارگرایانٔه نیروهای  ۵٧چهار دهه بعد از انقالب مردمی بهمن 
آن باید بنا بر دموکراتیک و نقشٔه راه برای -در نظر داشتن تغییرهای صورت گرفته در جامعه و توازن نیروها در سطح جهانی، روشن است که موضوع انقالب مّلی

 شرایط مشخص کنونی بازبینی شود.
های  ، و ارزیابی آنها، ابزار تجربه را در تشخیص و بررسی عامل١٣۵٧دموکراتیک معاصر و از جمله انقالب -های مّلی های عملی انقالب این سند، با نگاه به تجربه
توری، و اهمیت گیرد. این سند همچنین به موضوع تدارک جنبش ضددیکتاتوری در دورٔه مبارزه با دیکتا دموکراتیک به کار می-های مّلی موفقیت یا شکست انقالب

دهد که در  ن سند نشان میپردازد. در نهایت، ای های بنیادین در دورٔه پس از گذار از دیکتاتوری، می ارزیابی دائمی شرایط ضرور و برنامٔه عملی هدایت کردن دگرگونی
 تواند مطرح شود. چه شرایطی هدف راهبردی حزب ما، یعنی مبارزه و تدارک برای گذار به مرحلٔه سوسیالیستی می

شود، سپهر آیندٔه کشور  تر می های چندوجهی که دائمًا شدیدتر و وسیع ها در تاریخ معاصرش شده است و در شرایط ادامٔه بحران کشور ما وارد یکی از دشوارترین دوره
پذیر میان مردم و نا تضاد آشتی  کننده در شرایط اجتماعی کنونی ایران، آمیزی است. تضاد اصلی و تعیین نشانگر بروز شرایط داخلی و خارجی بس خطرناک و فاجعه

تواند  های بنیادین نمی آن است. از این رو، همچنان که در این سند نشان داده شده است، مبارزه در راه دگرگونی»اقتصاد سیاسی «تداوم حاکمیت مطلق والیت فقیه و 
رکت فعال آنها با خواهی و نقش اساسی طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان و ش خواهی و عدالت بدون در نظر داشتن رابطٔه درونی و تنگاتنگ بین مطالبات ُمبرم آزادی

 موفقیت به پیش برود.
ای خود ارزیابی دموکراتیک را تهدیدی راهبردی بر -های مّلی دهد که امپریالیسم همواره پیروزی انقالب های تاریخی جهانی نشان می این سند با توجه به تجربه

ویژه   دموکراتیک، به-الب مّلیانقکرده است. بنابراین، به عّلت موقعیت حساس ایران در خاورمیانه و در میان سه قارٔه آسیا، اروپا، و آفریقا، تردیدی نیست که پیامدهای 
نطقه را به چالش خواهد کشید و طلبی آمریکا در م های دموکراتیِک بنیادین و پایدار در ایران، منافع و سلطه پذیر شدن دگرگونی فراینِد گذار از دیکتاتوری والیی و امکان

 واکنش امپریالیسم برضد آن را به دنبال خواهد داشت. 
های عمیق درونی، و  ناپذیر آن با مردم، باعث بسته شدن راه تحوالت سیاسی و اقتصادی شده است. این وضعیت، زایندٔه بحران دیکتاتوری دینی، و تضاد آشتی

یِل مارکسیستی های امپریالیسم آمریکا قرار داده است. سند حاضر، با تحل اندازی ای است که اکنون کشور را در معرض خطر دست های خارجی منبعث از آن بحران
هدِف مسدود کردن  های مخّرب داخلی و خارجی و در نهایت دخالت امپریالیسم با های دیکتاتوری و تکرار دور باطل بحران تاریخ تحوالت کشور، چرایی تداوم حکومت

ذب حداکثر نیرو از میان کند. بر این اساس، این سند اهمیت مبارزه با دیکتاتوری حاکم، بر پایٔه ج های بنیادین در یک قرن اخیر در ایران را بررسی می راه دگرگونی
، و ضرورت »حاکمیت ملی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی «های اجتماعی، با توجه به رابطٔه درونی و متقابل بسیار مهم بین سه رأس مثلث  ها و الیه طیف وسیع طبقه

 دهد. برپایی جبهه وسیع ضددیکتاتوری برای پیشُبرد این مبارزه را نشان می
***** 

ی١
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 دموکراتیک در دوران کنونی-. انقالب اجتماعی از دیدگاه حزب تودٔه ایران و موضوع انقالب مل

 
گذاری بر فراینِد به چنگ آوردن قدرت و مسلط شدن  به منظور توصیف و ارزش»انقالب «گرای کنونی، با نقض غرض کامل از واژٔه  های اخیر حکومت واپس در دهه

برداری کرده است. از این رو، توجه به تعریف  و بازتولید حکومتی دیکتاتوری زیر لوای "نمایندٔه خدا بر زمین" بهره»اسالم سیاسی «های ارتجاعی قرون وسطایی  نظریه
 کلِی مقولٔه "انقالب اجتماعی" در این سند حائز اهمیت است.

لنینیستی، به معنای تغییر ماهوی در نظام اجتماعی است که -شناسی علمی و ماتریالیسم تاریخی در فلسفٔه مارکسیستی انقالب اجتماعی، در فرهنگ جامعه
یافتن دائمِی تولید ماّدی  شود. پایۀ این حرکِت تکاملِی تاریخی جامعه، تغییر  موجب پدیدار شدن مناسبات تولیدی نو و مترقی، منطبق با سطح توسعٔه نیروهای موّلد می
وجود اجتماعی انسان کند، بیانگر وحدت دیالکتیکی دو عنصر و دو جنبه از  است. شیؤه تولید ماّدی، که نقشی اساسی در تکامل جامعه در هر دورٔه تاریخی ایفا می

ر و انسان و علم و فن و های دیگر در جامعه از سوی دیگر. نیروهای موّلد، یعنی مجموعٔه ابزار و وسایل کا است: مناسباتش با طبیعت از یک سو، و مناسباتش با انسان
آن، تغییر مناسبات تولید را ترین عنصر شیؤه تولید است که تغییر و تحّول  ترین و انقالبی موضوع کار، که بیانگر رابطٔه انسان با اشیاء و طبیعت پیرامون است، متحرک

 ها با یکدیگر است. کند که بیانگِر رابطٔه انسان ایجاب می
کند  پذیر بروز مینا ناپذیر و اجتناب شده به طبقات متخاصم، سرانجام به شکل تضادی آشتی های تقسیم تضاد بین خصلت نیروهای موّلد و مناسبات تولید در جامعه
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داری به فئودالی، و  برده توان به تغییر تکاملی شیؤه تولید حل آن است. به صورت کلی، و از منظر تاریخی، می که انقالب اجتماعی و ظهور شیؤه تولید نوین تنها راه

های اجتماعی پیشرو  بندی یی جامعه، صورت های اجتماعی و روند تغییر کیفی و ریشه داری اشاره کرد که بر اثر انقالب رعیتی) به سرمایه-سپس فئودالی (یا ارباب
سازد و  وارد می ترین تغییرات را در همۀ جوانب سیاسی و اقتصادی و نظری جامعه ترین و اساسی شوند. انقالب اجتماعی عمیق تر می های پست بندی جایگزین صورت

رت سیاسی دولتی، با دهد. بنابراین، برخی تغییرات یا اصالحات یا اقدامات در چارچوب یک نظام اجتماعی معّین با همان قد سیمای آن را به شکل بنیادین تغییر می
 نامید.»انقالب اجتماعی «توان  همان طبقات حاکم را نمی

ر و سرمایه در کنیم، برخالف انقالب اجتماعی با تعریفی که پیشتر داده شد، حل اساسی تضاد بین کا دموکراتیک توصیف می-نتیجٔه نهایی آنچه ما انقالب مّلی
پذیر شدِن انقالب اجتماعی و انجام تغییرهای ماهوی در مناسبات تولید و  ای از تغییر و ایجاد شرایط به منظور امکان داری نیست، بلکه صرفًا مرحله جامعٔه سرمایه

، در ارزیابی شرایط کشور و تعیین مرحلٔه انقالب ایران، به این ١٣۵۴ایران در پلنوم پانزدهم خود در تیر سال   اجتماعی است. حزب تودهٔ -ایجاد نظام نوین اقتصادی
های مختلف زندگی را در بر گیرد و آن را در جهت منافع خلق دگرگون کند، نیازمند  جامعۀ ایران به یک تحّول بنیادی، به انقالبی که عرصه«  گیری رسید که: نتیجه
 به نظر حزب تودۀ ایران:»است. 

های صار این انقالب در مرحلۀ کنونی تاریخی رشد جامعٔه ما، یک انقالب ملّی و دموکراتیک است که محتوای آن عبارت است از: کوتاه ساختن دست انح«
گیری  و اتخاذ سمت داری امپریالیستی از منابع طبیعی و اقتصادی کشور، و تأمین استقالل کامل اقتصادی و سیاسی ایران؛ برچیدن بقایای نظامات ماقبل از سرمایه

 )۶٩٠، ص ١٣۶٠ها، انتشارات حزب تودٔه ایران،  (نقل از کتاب اسناد و دیدگاه» سوسیالیستی؛ دموکراتیک کردن حیات سیاسی و فرهنگی کشور.
تنظیم شده بود، بر این اساس استوار  ١٩۶٩گیری سوسیالیستی و راه رشد غیرسرمایه داری که در نشست احزاب کارگری و کمونیستی جهان در سال  نظریٔه سمت

دموکراتیک به -ب مّلیآورد که کشورهایی که در آنها انقال بود که وجود اردوگاه نیرومند سوسیالیستی در جهان به رهبری اتحاد جماهیر شوروی این امکان را پدید می
راه رشدی غیر از  داری جهانی خارج شوند و در چارچوب نظام اقتصاد سوسیالیستی، توانند از نظام اقتصاد سرمایه یابد، می های انقالبی تحقق می رهبری دموکرات

 داری، در مسیر رسیدن به سوسیالیسم حرکت کنند. داری را دنبال کنند، و در واقع با دور زدن سرمایه سرمایه
روپای شرقی و از جمله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی در ا  با تغییر و تحوالتی که در چند دهٔه گذشته در عرصٔه جهان رخ داده است،

های  دموکراتیک در آفریقای جنوبی و دشواری-های اخیر، از جمله پیروزی انقالب مّلی های دهه امپریالیستی، و با توجه به رخدادها و تجربه»نظم نوین جهانی «ایجاد 
ایران نیز تدقیق دموکراتیک در -آن، که ما در همین سند به آن خواهیم پرداخت، اکنون ضرورت دارد که بررسی نظری و راهکارهای عملی پیشُبرد امر انقالب مّلی

 شود.
ها و نیروهای حاکم در  هایش، بنا بر میزان مقاومت طبقه گیری و موفق شدن هر تحّول اجتماعی در رسیدن به هدف توجه به این موضوع نیز ضروری است که شکل

همراه و متناسب با تغییر توازن نیروهای موجود برای انتقال قدرت  -یی یعنی تدریجی و مرحله -گام به تواند روندی گام های بالنده و نیروهای سیاسی آنها، می برابر طبقه
 در ایران. ١٣۵٧نسبت کوتاه صورت گیرد، مانند انقالب بهمن  تواند در مّدتی به از کهنه به نو باشد، یا می

های مخملی  انقالب«یا »های رنگین  انقالب«میالدی همچنین از واژٔه انقالب به منظور توصیِف نوع جدیدی از تغییرهای سیاسی موسوم به  ١٩٩٠از دهٔه 
تبلیغاتی -های امنیتی های رنگین پنهان کردن نقش دستگاه «انقالب«شوند. هدف  استفاده شده است که اغلب توسط محافل ارتجاعی و امپریالیستی حمایت می»

های  بافی اع فلسفهگرا و هوادار نولیبرالیسم اقتصادی است. با توسل به انو  های راست ویژٔه امپریالیسم آمریکا، در به قدرت رساندن جریان امپریالیستی، و به
 شود.  برداری تبلیغاتی می داری و بر ضد سوسیالیسم بهره های رنگین یا مخملی به سود سرمایه «انقالب«ضدمارکسیستی، از 
های »انقالب«اند و در عمل، در اکثر کشورها، در نتیجٔه این نوع   معنی  بی»انقالب مخملی «، یا »انقالب رنگین«، «انقالب اسالمی«هایی مانند  از این لحاظ، گزاره

ییری در جهت اند و تغ گردهایی ضددموکراتیک هایی، عقب اند. چنین تحّول کاذب و جعلی، نیروهای ارتجاعی مذهبی یا راست افراطی قدرت سیاسی را قبضه کرده
 آورند. برقراری مناسبات تولیدی و اجتماعی مترقی و رشد نیروهای موّلد به وجود نمی
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ن چگونگی بافِت لنینیستی انقالب اجتماعی بر پایٔه ماتریالیسم تاریخی، و همچنی-طور که پیشتر اشاره شد، سند حاضر با توجه به تعریف علمی مارکسیستی همان

دین در جامعه را تعریف دموکراتیک با هدف انجام تغییرهای دموکراتیک و بنیا-های انقالب مّلی طبقاتی و درجٔه آمادگی طبقات بالنده در جامعٔه امروز ایران، ویژگی
 دهد. ویژه شرایط رخداد هر کدام از تغییرهای کیفی در جامعه را توضیح می کند و مراحل مشخص پیشرفت آن در این مسیر، و به می

اقتصادی در -ماعیهای بنیادین سیاسی و اجت دموکراتیک است. این بدان معنی است که کشور ما نیازمند تحقق دگرگونی-به گمان ما، ایران در مرحلٔه انقالب مّلی
عه است تا نخست بتوان ایران را از چنگال دیکتاتوری اسالمی حاکم نجات داد و نظام دموکراتیک سیاسی نوینی را جایگزین آن کرد، و سپس مجمو»مّلی «سطح 

ادی به سوی سوسیالیسم اقتص-شرایطی را فراهم آورد که بتوان انقالب را به مرحلٔه اجتماعی آن فرا رویاند و راه را برای تحقق دگرگونی بنیادین و پایدار اجتماعی
 زحمتکشان در داری است که در اقتصاد سیاسی آن، طبقٔه کارگر و به طور کلی همهٔ  اجتماعی جامعٔه کنونی ایران نظام طبقاتی سرمایه-گشود. شالودٔه اقتصادی
یشاهنگ، و به های انقالبی پ یافته و تشکل های گوناگون سرمایه قرار دارند. واقعیت این است که در حال حاضر هنوز جنبش کارگری سازمان معرض استثمار شکل

در کشور ما و جایگزین کردن آن با نظام »داری  نظام سرمایه«عبارت دیگر شرایط ماّدی (عینی) و ذهنی ضرور برای به چالش کشیدن مستقیم سرمایه و براندازی 
 سوسیالیستی شکل نگرفته است.

د. آنان به هر وسیلٔه ان دموکراتیک را گرفته-های مّلی ویژه امپریالیسم آمریکا، همواره به اشکال گوناگون جلوی پیروزی و موفقیت انقالب محافل امپریالیستی، به
مبارزه بر ضد  با ممکن برای متوقف کردن و شکست دادن چنین انقالبی، و جلوگیری کردن از حرکت آن در مسیر سوسیالیسم، اقدام خواهند کرد. بنابراین، همگام

 ک در ایران است.های بنیادین و دموکراتی های عمدٔه مبارزه برای انجام دگرگونی دیکتاتوری، دفاع از حاکمیت مّلی در برابر امپریالیسم، بخشی دیگر از عرصه
کراتیک، به طور مستقیم در های بنیادین و دمو  دموکراتیک پیروزمند در ایران و دستیابی به بیشترین دگرگونی-از دید حزب تودٔه ایران، مبارزه برای انجام انقالب مّلی

ست که بدون های نیروهای مترقی کشورمان است. نکتٔه مهم این ا اقتصادی طبقٔه کارگر، دیگر زحمتکشان، و تحقق برنامه-جهت تأمین منافع راهبردی اجتماعی
وری کنونی، نامحتمل دموکراتیک و گذار از دیکتات-خواه، به سرانجام رساندن انقالب مّلی های انقالبی مّلی و ترقی یافته و تشکل حضور مؤثر جنبش کارگری سازمان

 است. تحوالت دو دهٔه اخیر و عدم موفقیت جنبش ضددیکتاتوری تا کنون، مؤید این واقعیت است.
گاهی طبقاتی و سازمان ر جنبش عمومی یافتگی الزم نرسیده است که بتواند ُمهر خود را ب تا زمانی که جنبش کارگران و زحمتکشان به آن رشد کّمی و کیفی و آ



 ۵١                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
حضور مؤثر در جنبش های سیاسی و حزبی مدافع منافع طبقٔه کارگر و زحمتکشان از  ضددیکتاتوری بزند و توازن نیرو را بر ضد دیکتاتوری والیی تغییر دهد، و تشکل

کی از عوامل و دالیل برانگیز خواهد بود. همین ی دموکراتیک بسیار چالش-های بنیادین پایدار از طریق انقالب مّلی اند، انجام دگرگونی عمومی ضددیکتاتوری محروم
 های دیکتاتوری در میهن ما بوده است. عمدٔه ادامه و باز تولید حکومت

ین وظایف  تر  نظری جنبش کارگران و زحمتکشان و همچنین دیگر نیروهای اجتماعی در شرایط کنونی از جمله مهم-دهی و ارتقای توان عملی بنابراین، سازمان
  پذیر شدن انجام تغییرهای دموکراتیک در سطح مّلی است. نیروهای چپ و حتٰی نیروهای غیر چِپ مّلی و خواهان آزادی در راستای امکان

 
 . تأملی بر چگونگی رخداد انقالب آتی در ایران ٣
 

های اکثریت مردم ایران  ستآنچه مسّلم است اینکه در جامعٔه امروزین ایران، حاکمیت والیت فقیه و اقتصاد سیاسی آن هر روز بیشتر در تقابل و تضاد با منافع و خوا
ای گیرد. از دیدگاه حزب ما، برای حل این تضاد اصلی و عمده، یک اصل روشن است و آن هم ضرورت حذف کامل حاکمیت والیت فقیه و انجام تغییره قرار می

نظامی. -بوروکراتیکمالی و بورژوازی -داران تجاری های سرمایه غایت ناعادالنٔه اقتصاد سیاسی کنونی، با هدِف پایان دادن به حاکمیت الیه اساسی در عملکرد به
جایی قدرت، جهش و تغییری انقالبی  و انتقال آن به طبقه یا طبقات مّلی و پیشرو. این جابه  مسئلٔه اساسی در هر انقالب عبارت است از مسئلٔه قدرت سیاسی دولتی

 رفت از وضعیت بحرانی کنونی است. است و شواهد نشانگر ناگزیر بودن این دگرگونی بنیادین برای برون
بسیار مشکل یا ناشدنی است و در شرایط کنونی کشور،  انتقال قدرتو در روند  گیری انقالب شکل بینی حوادث و رخدادهای مشخص در دوران روشن است که پیش

کند. چگونگی وقوع  مشی و برنامٔه مبارزه با دیکتاتوری نمی چنان کمکی به تدوین خط زنی در مورد حوادث و رخدادهای احتمالی در این دوره آن کندوکاو و گمانه
ن شدن است، در دهد و در شرف جایگزی ای که حاکمیت والیت فقیه دیگر توان ِاعمال قدرت سیاسی را از دست می مشخص رخدادها در دورۀ انتقال قدرت، یعنی دوره

در بهترین حالت، فقط پردازان و نیروهای اپوزیسیون به موضوع اصلی و ِگِرهی مبهمی در مبارزٔه جاری با دیکتاتوری والیی تبدیل شده است که  نزد شماری از نظریه
 مایٔه تلف شدن وقت و تالش مبارزان است.

تسّلط ایدئولوژیک ویژه حفظ  از دیدگاه ما، و در خطوط کلی، درجٔه واماندگی، اندازه و شکل مقاومت و توان حاکمیت ایران برای حفظ دستگاه حکومتی موجود و به
کنندٔه شکل و مضمون دورٔه انتقال قدرت خواهند بود. همچنین،  های داخلی اصلی تعیین ، در برابر توان جنبش عمومی ضددیکتاتوری، عامل»اسالم سیاسی«

پریالیستی، در حال حاضر از های ام ویژه موقعیت رژیم والیت فقیه در ارتباط با سیاست تأثیرگذاری توازن قدرت در جهان، که خوِد آن نیز ُمدام در حال تغییر است، و به
 .شک بر دگرگونی داخلی، و به تبع آن، بر شکل و مضمون رخدادهای دوران انتقال قدرت تأثیرگذار خواهند بود های خارجی هستند که بی جمله عامل

طبقه یا   حاکم و انتقال قدرت سیاسیتر پرداخت، یکی دورٔه مبارزٔه ضددیکتاتوری برای تغییر نظام  توان به دو دورٔه مشخص به صورت دقیق در حال حاضر می
ونی بنیادین گرگطبقات مّلی و پیشرو، و دیگر، دورٔه تالش برای تحکیم نظام سیاسی نوین و تالش برای فراهم کردن شرایط برای پیشرفِت انقالب در انجام د 

تدوین  تجزیه و تحلیل های مشخص قابل ها و عامل توان برنامٔه عملِی مبارزه با برای حذف حاکمیت والیت فقیه را بنا بر دانسته . بر این اساس، میاجتماعی-اقتصادی
از انتقال قدرت، برای »پس «توان نقشٔه راه را برای بازٔه زمانی  کرد و شعارهای قابل تحقق در شرایط عینی و ذهنی مشخص و موجود، به میان مردم برد. همچنین، می

 انجام تغییرهای بنیادین، نیز مشخص کرد.
ویژه با درِک ماهیِت حاکمیت کنونی، معتقد  از انتقال قدرت سیاسی، و به»پیش «حزب تودٔه ایران بر پایٔه تحلیل شرایط مشخص کنونی جامعٔه ایران، یعنی در دورٔه 

است. ما معتقدیم که این تحوالِت ضروری فقط پس از حذف  دگرگونی بنیادین مردمی و دموکراتیک در سطح مّلیاست که کشور ما در مرحلٔه ضرورت به انجام رساندن 
یکتاتوری حاکم، و پذیر خواهد شد. همچنین، ما معتقدیم که در بازٔه زمانی پس از خلع قدرت سیاسی از د حاکمیت مطلق والیت فقیه و جدایی دین از حکومت، امکان

ها و  ایندٔه طبقههای ناگزیر، از میان برداشتن نقش و توان نیروهای سیاسی نم فارغ از  شکل و مضمون و رخدادهای دورٔه انتقال قدرت سیاسی، از نخستین اقدام
حقوق   ناپذیر، حکومت متکی بر تامین عنوان یک اصل خدشه اقتصادی و دفاع از صلح  و حق حاکمیت ملی به-گرا در عرصٔه سیاسی و اجتماعی قشرهای واپس

 دمکراتیک خواهدبود.-دسِتان جامعه ازطریق استقرار جمهوری ملی  زحمتکشان و تهی
ها و  طبقه یی و گسترده برای کنار زدن کهنه و زایش نو، و تأمین و تحقق منافع طیف وسیعی از های ریشه دورٔه پس از انتقال قدرت سیاسی، شامل دگرگونی

 نیروهای اجتماعی مّلی و پیشرو خواهد بود.
وجود گیری تحّول تاریخی در مسیر ترقی اجتماعی را، با فرض  خودی نیست. شکل دموکراتیک خودبه-توجه به این نکته ضروری است که تحقق انقالب مّلی

ش رساند. تجربٔه شکست های های ماّدی و شرایط عینی الزم آن، باید سازمان داد و هدایت کرد تا بتوان بر نیروهای ترمزکنندٔه غلبه کرد و انقالب را به هدف َمحمل
دهی و رهبری نیروهای مترقی در جنبش ضددیکتاتوری است. در آن انقالب، بر اثر سرکوب خشن نیروهای چپ و  نشان دهندٔه اهمیت سازمان ۵٧انقالب مردمی 

که به شعارهای  تاددموکرات در رژیم سلطنتی، این نیروها از حضور متشکل، متحد، و مؤثر و گسترده در رهبری انقالب محروم شدند و رهبری به دست نیروهایی اف
دموکراتیک را از -دهی و هدایت انقالب مّلی های دموکراتیک اعتقادی نداشتند. پس باید موضوع سازمان ویژه عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی بنیادی انقالب و به

 کرد.ریزی  اش، برنامه یی های مرحله لحاظ نظری و تجربی با دقت بیشتری ارزیابی و بررسی کرد، و برای تدارک و پایداری آن در راه رسیدن به هدف
 
ی ها و انقالب . ارزیابِی روند دگرگونی۴

ّ
 دموکراتیک -های مل

 
تم میالدی را خواه در نیمٔه دوم قرن بیس های کمونیست و نیروهای مّلی ترقی ها و مبارزات حزب های کلیدِی برنامه در شماری از کشورهای در حال رشد، هدف

وزیری دکتر مصدق، گواتماال در دورٔه  بندی کرد. برای مثال، ایران در دورٔه نخست دموکراتیک دسته-های بنیادین مّلی توان در چارچوب تالش برای تحقق دگرگونی می
. همٔه اینها با وجود فرازها و ۵٧نقالب  اخاکوبو آربنز، اندونزِی دورٔه سوکارنو، شیلی در دورٔه سالوادور آلنده، آفریقای جنوبی در دورٔه حذف رژیم آپارتاید، و ایران در دورهٔ 

های بنیادین  رگونیشان، در مجموع  تحقق هدف گذار از دیکتاتوری و بسترسازی برای انجام دگ هایی گوناگون، بنا بر شرایط عینی و ذهنی جامعه فرودهاشان به شکل
غیر  گفته، به نامیم. قابل توجه است که در تمام موارد پیش یی دموکراتیِک مّلی می کردند و به همین دلیل آنها را تغییرهای ریشه را دنبال می دموکراتیک در سطح مّلی

اقتصادی -عیهای اجتما های دیکتاتوری، دموکراتیک کردن جامعه، و توسعه دادن زمینه های سترگ برای حذف حکومت از آفریقای جنوبی، دولت آمریکا این تالش
اطالعاتی، و  های گوناگون، مانند کودتاهای خونین، دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و جامعه به نفع مردم را به بهانٔه مبارزه با خطر کمونیسم، به شکل

 افروزی ناکام کرد. جنگ



 ۵٢                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
ی ورو در دورٔه چینش توازن قوا در پهنٔه جهانی در چارچوب وجود دو قطب مشخص، یعنی امپریالیسم و هژمونی آمریکا در یک قطب و اتحاد جماهیر ش

داری قرار  رابر نظام سرمایهایدئولوژیک و نظامی سوسیالیسم در ب-سوسیالیستی در برابر آن، اتحاد نیروها در اکثر کشورها خواسته یا نخواسته، تحت تأثیر مبارزٔه سیاسی
تباط با مبارزٔه توان به واقعیتی مشخص در ار  های عمیق، گسترده، و پیچیده در برهٔه جهان دوقطبی در قرن بیستم، می گرفت. بدون پرداختن به کنش و واکنش می

ها و  افروزی و جنگ»جنگ سرد «های موسوم به  رغم وجود تنش کنونی در راستای دگرگونی دموکراتیک و عدالت اجتماعی اشاره کرد: در دورٔه جهان دوقطبی، به
در جهان و هم در سطوح  رؤیِت صحنٔه سیاسی، هم ویژه در افق قابل کودتاهای ساخته و پرداختٔه امپریالیسم، در مجموع تعادل معّینی در توازن قوا و ثباتی نسبی، به

هوادار بدیل یا توان گفت که در آن دورٔه تاریخی، نیروهای  بینی خطوط کلی برخی رویدادهای مهم و اساسی وجود داشت. به عبارت دیگر، می مّلی، و امکان پیش
های  یسم و جریانیالگزینٔه سوسیالیستی در جهان، و در رأس آنها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، امکان مسدود کردن و حتٰی در مواردی عقب راندن کامل امپر 

م در رهبری یا جامعه برای گرا و ارتجاعی را فراهم کرده بودند. از این رو، نیروهای مترقی چپ و مّلی در بسیاری از کشورها، یا در حکم رهبری یا در جایگاهی مه راست
آن وضعیت دیگر وجود ندارد، و وضعیتی که در حال حاضر وجود آفرین بودند.  دموکراتیک مطرح و نقش-های مّلی بخش از استعمار و یا انقالب پیشُبرد مبارزات رهایی

   های جّدی روبروست و در واقع نمودار واقعی و عملی چرخش در توازن قدرت سیاسی میان نیروهای ارتجاعی و پیشرو در پهنٔه جهانی است. دارد با چالش
ن شرایط جهانی اقتصادی در میهن ما بدون در نظر گرفت-های بنیادین دموکراتیک و توسعٔه اجتماعی مشی مبارزه برای دگرگونی روشن است که تدوین برنامه و خط

تیک در کشور ما را دموکرا-پذیر شدن دگرگونی مّلی بافی خطرناکی خواهد بود. با وجود این، آنچه نقش اصلی و عمده در امکان های امپریالیسم، فقط خیال و سیاست
ودٔه ایران بر اساس مشی و طرح برنامٔه کنگرٔه هفتم حزب ت دهندٔه خط های داخلی و نحؤه عملکرد نیروهای پیشرو است. از این رو، ارکان اصلی تشکیل دارد، عامل

 نقش کلیدی نیروهای سیاسی و تضادهای اصلی داخلی تنظیم شده است.
 دموکراتیک راهی ناگزیر در شرایط مشخص ایران است؟ -های بنیادین مّلی . چرا دگرگونی۵

 های دیکتاتوری سلطنتی و والیی در میهن ما نتایج مشابهی داشت است که عبارتند از: دهد که حکومت تجربٔه بیش از یک قرِن گذشته نشان می
ین نوع و شکل خواری با زیر پا گذاشتن اراده و خواسِت مردم در تعی مردمی، فساد، انحصار و رانت در عرصٔه سیاسی: حفاظت از اقتصاد سیاسی ناعادالنٔه ضد

 ها و حقوق دموکراتیک.  ساختارهای حکومتی با توسل هر چه بیشتر به سرکوب شدید و مداوم آزادی
تان شهر و ثباتی و افِت دائمی وضعیت معیشتی زحمتکشاِن یدی و فکری و دیگر فرودس عدالتی و فقر، و بی اجتماعی: گسترش فزایندٔه بی-در عرصٔه اقتصادی

 روستا، و به حاشیه راندن و محدود کردن نقش مؤثر قشرهای میانی و بورژوازی مّلی در اقتصاد و جامعه.
-یهای کالن اقتصاد عدالتی در عرصٔه سیاست های دموکراتیِک مردم و همچنین گسترش بی های ضدمردمی در حوزۀ حقوق و آزادی تداوم و تشدید سیاست

حاکمیت مطلق یک های دیکتاتوری تحت  هایی جّدی روبرو کرده است و خواهد کرد. این رژیم اجتماعی در عین حال کشور را در حوزٔه روابط خارجی با ضعف و بحران
دهٔه  ٧مریکا در های امپریالیسم آ ویژه دخالت های خارجی (به های قدرت اندازی ها در طرز عمل شان، در تحلیل نهایی در برابر دست شخص، با وجود برخی تفاوت

شوند.  اند و می هایی عمیقًا برخالف منافع مّلی سوق داده شده عوض دفاع کردن از حق حاکمیت مّلی، برای بقای حاکمیت خودشان به سوی اتخاذ سیاست گذشته) به
 برای مثال:

نظام سّنتی به و  استبداد محمدعلی شاه زیر فشار تغییرات برآمده از فروپاشی نظام سّنتی، تشدید تورم و بحران اقتصادی، و شیوع وبا، به منظور حفظ حکومت
های مستقیم روسیٔه تزاری و بریتانیا، با به توپ بستن  ، محمدعلی شاه با توسل به دخالت١٢٨٧خواهان پرداخت. در نهایت، در سال  های بسیار شدید آزادی سرکوب

 .مجلس، جنبش مشروطه را به خون کشاند
اداری و ایجاد مراکز -های انجام شده در مسیر تمرکز سیاسی رغم برخی اقدام خواهی، به های شدید رضاشاه برای نابودی کامل جنبش مشروطه در دورٔه سرکوب

ها به ائتالف با فاشیسم هیتلری روی آورد،  برای مدیریت بحران ١٣٢٠موازات ادامٔه جنگ جهانی دّوم، رضاشاه در سال  صنعتی، با وخیم شدن وضعیت اقتصادی به
 ایران توسط نیروهای متفقین شوروی و بریتانیا به اشغال درآمد، و در نهایت شاه از قدرت برکنار و از کشور بیرون برده شد.

، با توسل به »کنترل استخراج و فروش نفت«های امپریالیستی در راستای حفظ  در دورٔه دیکتاتوری محمدرضاشاه، برای تداوم رژیم پهلوی و پیشُبرد سیاست
و ساقط کردن دولت مّلی دکتر مصدق و پایمال کردن حق حاکمیت مّلی و احیای دیکتاتوری، امکان دگرگونی های مّلی ١٣٣٢مرداد  ٢٨انگلیسی -کودتای آمریکایی

در دی  های مردمی ها و خیزش دموکراتیک از میان برده شد. پس از بیش از دو دهه سرکوب و حکومت پلیسی، با وخیم شدن وضعیت اقتصادی و شروع اعتراض-
قالب ضدسلطنتی به ان ، ژنرال رابرت هایزر بدون اجازٔه شاهنشاه وارد  ایران شد و بنا بر دستورهای اکید او به ُامرای ارتش شاهنشاهی برای منحرف کردن مسیر١٣۵٧
 بر کشور ما هموار شد.»اسالم سیاسی «بار  دهی خروج شاه از ایران در نهایت راِه رهبری خمینی و تسلط یافتن فاجعه ، با سازمان«انقالب اسالمی«سوی 

عراق به -، در زیر سایٔه حاکمیت مطلق خمینی، با سرکوب خونین و کشتار زندانیان سیاسی و ادامٔه جنگ ویرانگر ایران۵٧در دهٔه نخست پس از انقالب بهمن 
ریکا را برای ناپذیری شد. در این برهه، حاکمیت با وجود سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، مذاکرات مخفی با آم های جبران دستور دیکتاتور، کشور متحمل صدمه

های کالن  ای، برنامه خورشیدی تا کنون، با موافقت و پشتیبانی خامنه  ۶٠داد. پس از جنگ، از  اواخر دهٔه  خرید اسلحه در رونِد مدیریت بحران جنگ ادامه می
معروف شده است، پیش برده شده »اجماع واشنگتن «به »جهانی شدن «های ساختاری نولیبرالی بر اساس آنچه در چارچوب  اقتصاد مّلی کشور از راه اجرا شدن تعدیل

ای در خدمت  دالنهغایت ناعا های اقتصادی نولیبرالی به از درون تهی شدِن اقتصاد مّلی منجر شده است که حاصل آن اقتصاد سیاسی به است. سه دهه اجرای برنامه
 ت.داری جهانی به زیان منافع مّلی اس تر سرمایٔه داخلی با سرمایه های فوقانی بورژوازی است که خواهان پیوند هرچه گسترده منافع کالِن الیه

هد های کمرشکن سازمان ملل متحد و آمریکا، شا یی ماجراجویانه و ضدمّلی و در پی آن، تحمیل تحریم های هسته خورشیدی، با عملیاتی شدن برنامه ٨٠از دهٔه 
ایم. به دلیل گروگان گرفته شدن اقتصاد مّلی ناموّلد و متکی  های اقتصادی کشور بوده رفت از بحران ای برای برون دیکتاتور علی خامنه»های قهرمانانه  نرمش«اجرای 

جای اتکا به منابع انسانی و  در برابر خطر برآمده از سقوط اقتصاد مّلی، رژیم والیی به»تداوم نظام «به صدور نفِت خام و دالر، و به حراج گذاشته شدن منابع کشور برای 
ُمماشات با های چندوجهی متوسل شده است و به  های مردمی برای مدیریت کردن بحران ها و خیزش توسعٔه اقتصاد و عدالت اجتماعی، به ادامٔه سرکوب اعتراض

 های امپریالیستی روی برده است، آن هم به زیان منافع مّلی و از موضعی بسیار ضعیف. آمریکا و دیگر قدرت
اقتصادی برآمده از -عدالتی اجتماعی تر شدن بی های دیکتاتوری در یک قرن اخیر، ژرفش و گسترده مّلی در میان تمام حکومت اقتصادعامل مشترک در حیطٔه 

های  َمجرای منافع الیه های اقتصاد سیاسی با وجود برخی وجوه تمایز مهم بین آنها، در نهایت در اقتصاد سیاسی استثمارگرانٔه آنها بوده است. عملکرد این گونه شکل
رقدرت (دورٔه محمدرضاشاه)، و داری ُکمپرادور پُ  های قاجار و رضاشاه) یا بعدًا در قالب سرمایه داران بزرگ سنتی (در دوره فئودال و زمین فوقانی جامعه، چه از سنخ شبه

 نظامی (در دورٔه حکومت اسالمی) بوده است.-تجاری و بوروکراتیک-داری مالی های قدرتمند سرمایه در سه دهٔه اخیر، در خدمت منافع الیه
های  های دیکتاتوری (سلطنتی یا والیی) به اقتصاد سیاسی استثمارگرانه و الیه این بوده است که چون همٔه حکومت سیاسیکننده در حیطٔه  عامل مشترک تعیین
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ید سرکوب به عامل جز تداوم و تشد عدالتی، به ها نسبت به بی اند، برای حفظ منافع عظیم خصوصی و اقشار حاکم و مهار اعتراض فوقانی سرمایه و قدرت متکی بوده

پذیر  ا اشاره شد، امکاناندازی از خارج را که پیشتر به آنه هایی از مداخله و دست های خارجی و شیوه اند. حاصل این فرایند همواره ظهور بحران دیگری اتکا نداشته
 کرده است.

ه خطر افتادن حق ثباتی داخلی، ب ها در یک قرن اخیر، به بی عملکرد اقتصاد سیاسی استثمارگرایانه و به تبع آن شیؤه حکمرانی دیکتاتوری در همٔه این حکومت
یند تکرار شونده های خارجی منجر شده است. این فرا گیری بحران خارجی و دخالت حاکمیت مّلی، و به دنبال آن تحت شعاع قرار گرفتن تحوالت کلیدی به دلیل اوج

 در نهایت موجب به تعویق افتادن امکان تحقق تغییرهای بنیادین و دموکراتیک و عدم رشد نیروهای مولد کشور شده است.
اتوری موجب به هدر های دیکت تداوم این فرایند در صد سال گذشته سّدی بر سر راه پیشرفت جامعه بوده است. تکرار این دور باطِل ویرانگر، در هر دوره از حکومت

. مهم اینکه تکرار نیست ای که باز تولیدشان نامحدود و قابل های تاریخی های ارزشمندی شده است، منابع و فرصت رفتن منابع انسانی و طبیعی کشور و فرصت
گیر طیف وسیع (اکثریت) مردم کشور شده  بوده، یعنی گریبان»سطح مّلی «اقتصادی سنگین و ویرانگِر تکراِر این تناوب قهقرایی، در -پیامدهای منفی اجتماعی

گونه انتقاد و اعتراض  اند و هر ثبات و متزلزل کرده های دیکتاتوری سرانجام رشد اقتصاد مّلِی هر چند ناموزوِن حاصل شده در دورٔه حاکمیت شان را بی است. حکومت
کشاِن ُمزدبگیر و های زحمت ها و الیه اند. روشن است که طبقه های دموکراتیک خفه کرده اقتصادی را در سایٔه نبود آزادی-نسبت به این پیامدهای منفی اجتماعی

یشتر به حاشیه کشانده های فرودست هرچه ب اند و الیه های سنگیِن این دوِر باطِل ویرانگر را پرداخته بورژوازی تولیدی همواره هزینه های خرده بگیر و الیه حقوق
 اند. شده

با ایجاد شرایط برای دی بنابراین، قطع کردن این دوِر باطل، باالترین اولویت مبارزٔه سیاسی در ایران است. در شرایط کنونی، این به معنای حذف حاکمیت مطلق فر 
های  ونیهای سیاسی و حقوق دموکراتیک، و دگرگ حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بر شئون اساسی کشور است که فقط از طریق ایجاد مبانی دموکراسی، آزادی

و روشن است که بدون دهد،  خود رخ نمی خودی تواند محقق شود. بار دیگر شایان یادآوری است که تحّول جامعٔه ما به جلو به بنیادین و دموکراتیک در سطح مّلی می
گاهانٔه انسان یشه، باید دو مشخصٔه تعیین ها محقق نخواهد شد. بنابراین، در رونِد تدارِک نیروی سیاسی کارآ برای گذار از دیکتاتوری، و آن هم برای هم اراده و عمل آ

 گرایی در مورد قطعی بودن نتیجٔه روند تحوالت کشور در نظر داشت: کننده را بدون صادر کردن احکام مطلق و ذهن
 داد. ییردر درجٔه اّول باید بتوان توازن نیرو را علیه دیکتاتوری والیی، بر محور اتحاد نیروهای اجتماعی مّلی و پیشرو، به سود این نیروها تغ

دهی برای سرکردگی یک طبقٔه اجتماعی و حاکمیت یک نیروی سیاسی خاص محدود شود، چون  تواند به سازمان در شرایط کنونی کشور، مبارزٔه ضددیکتاتوری نمی
تنهایی بتواند امر مبارزه را به طور مؤثر و تا پیروزی قطعی به پیش برد، در عمل در حال حاضر در صحنٔه  این چنین طبقه یا این چنین حزب سیاسی قدرتمندی که به

رسد. در شرایط کنونی، اتحاد نیروهای مّلی و ضددیکتاتوری تنها راه به جلو  بینی نیز تغییر این وضعیت بعید به نظر می مبارزٔه کشور حضور ندارد، و در آیندٔه قابل پیش
زب تودٔه ایران قاطعانه با ه حاست و در غیر این صورت، توازن نیرو بر ضد رژیم حاکم تغییر نخواهد کرد مگر با توسل به نیروی خارجی به قصد براندازی (تغییر رژیم)، ک

 آن مخالف است.
تنهایی دلیل کافی و قوی  ناشدنی روبرو شده است، ولی این شرایط به های چند وجهی حل  رغم اینکه رژیم والیت فقیه در وضعیتی نامتعادل قرار گرفته و با بحران به

ریزی و بدون جایگزین مترقی،  نیست. فروپاشی اجتماعی، دخالت از خارج یا وارد شدن کشور به اوضاع نامعلوم و بدون برنامه»نظام «خودی  برای فروپاشی خودبه
 انده شود.گنجسناریوهایی نیستند که مورد حمایت و خواسِت نیروهای مترقی مّلی، دموکراتیک، و خواهان عدالت اجتماعی باشند و در برنامٔه سیاسی آنها 

، باید با توجه به های دیکتاتوری در میهن ما منجر شده است اقتصادی که همواره به بازتولید حکومت-های سیاسی بر این اساس، مبارزه برای رهایی کشور از بحران
دهی شود. بنابراین، در برنامٔه حداقل برای مبارزه با دیکتاتوری، باید  سازمان»  دموکراسی و عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی، «ارتباط ساختاری مهم و متقابل بین 

حق «این سه مؤلفٔه  های اجتماعی کشور در نظر داشت. هر یک از ها و الیه با توجه به این سه مؤلفٔه مهم تالش را برای جذب حداکثر نیرو از میان طیف وسیع طبقه
های گوناگون  ها و مطالبات اصلی طیف وسیع طبقاتی و الیه هایی گوناگون در بر دارندٔه دغدغه به درجه»  دموکراسی، و عدالت اجتماعی، مّلیحاکمیت ملی، 

مبارزاتی برای ایجاد  ها و شعارهای یی و وسیع شوند. از این رو، هدف زمان وارد اتحاد مرحله اند که ضروری است آنان و نیروهای سیاسی نمایندٔه آنها هم اجتماعی
ترین  تبط با یکدیگر که بر وسیعتواند چیزی باشد به غیر از آن دسته از تغییرهای مر  تغییرهای بنیادین در دورٔه مبارزٔه پیش از گذار از حکومت دیکتاتوری والیت فقیه نمی

 قشرهای اجتماعی تأثیر گذارد.
آورده کردن ترین قدم، بسیج حداکثری نیروهای ضددیکتاتوری برای بر  به سخنی دیگر، در دورۀ پیش از گذار از دیکتاتوری، یعنی در شرایط مشخص کنونی، مهم

عی است. برای های گوناگون در نیروهای اجتما های بین طیف وسیع طبقات و الیه مطالبات دموکراتیک بنیادین در سطح مّلی است که در بر دارندٔه مخرج مشترک
یی و در چارچوب  لهمثال، نیروهای مدافِع منافع طبقٔه کارگر و زحمتکشان، که برنامٔه درازمّدت آنها حرکت به سمت سوسیالیسم و تحقق آن است، با اتحاد مرح

اند، اّما در  داری سرمایهگیرند که در طیف قشرهای میانی یا نیروهای هوادار اقتصاد  هایی قرار می ها و سازمان ای وسیع بر ضد دیکتاتوری در کنار برخی از حزب جبهه
 بارزه کنند.شان حاضرند برای تحقق شعار حذف کامل حاکمیت مطلق والیت فقیه در کنار بقیٔه نیروها م اند که بنا بر منافع طبقاتی مشخص کنونی، نیروهایی  مرحلهٔ 

 
 از گذار از دیکتاتوری»پس «های دورٔه  از گذار از دیکتاتوری و ارزیابی شرایط ضرور برای دگرگونی»پیش «. تدارک مبارزه در دورٔه ۶
  

است. تحقق دگرگونی های متفاوتی از موفقیت و ناکامی کشورهای توسعه نیافته در طی فرایند گذار از دیکتاتوری  تاریخ معاصر جهان و کشور ما نشان دهندٔه تجربه
ی) روبرو بوده است. هایی (و گاه بازتولید دیکتاتوری دیگر  ها و شکست ها، موفقیت ها با پیچیدگی های عقب راندن یا حذف دیکتاتوری دموکراتیک در دوره-های مّلی

ین حال، دهند. در ع تر از آن، در مسیری مستقیم رخ نمی تحوالت اجتماعی در خأل و بنا بر دستورهای این یا آن شخصیت یا در خط سیری اتفاقی، یا مهم
 ا یکدیگر دارند.ناپذیر ب ها و تدارک نیروهای سیاسی ضددیکتاتوری در دورٔه پیش از دیکتاتوری و در دوره پس از گذار از دیکتاتوری ارتباطی گسست زمینه پیش

ها  زمینه ) حداقِل پیش١خواه دارد: ( مشی مبارزٔه ضددیکتاتوری و برنامٔه حزب سیاسی ترقی دهی به دو پرسش نقشی مهم در تعیین خط بنابراین، کنکاش و پاسخ
ای دموکراتیک در ی هبرای موفقیِت مبارزه در برهٔه پیش از گذار از دیکتاتوری و افزایش نیرو و توان ماّدی در جهت حذف حکومت دیکتاتوری و جاری شدن دگرگون

اقتصادی پس از -دموکراتیک، یعنی مهیا بودن شرایط برای تحوالت سیاسی و اجتماعی-توان موفقیت یا شکسِت انقالب مّلی ) چگونه می٢سطح مّلی چیست؟ و (
 حذف حکومت دیکتاتوری را ارزیابی کرد؟

با یکدیگر نیست، بلکه  ها تواند روشنگر باشد. در اینجا قصد مقایسٔه این تجربه های عملی موفق و ناموفق اخیر می برای پاسخ دادن به این دو سؤال، رجوع به تجربه
 گفته است: های پیش های تعیین کننده و عملکرد موفق یا ناموفق آنها در پرتو پرسش غرض، واکاوی عامل
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 نمونٔه موفق: 

 
ند در چارچوب کنگرٔه مّلی بودپیش زمینه و دورٔه قبل از انقالب و گذار از  رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی: الف) طیف تعیین کنندۀ نیروهای سیاسی با موفقیت توانسته 

وهای درون کنگره آن را نیر آفریقا جبهه وسیع مّلی با نفوذ و مؤثری را تشکیل دهند. ب) رئوس اساسی برنامٔه سیاسی و اقتصادی پس از گذار را تعیین کرده و اکثریت 
ترقی، ایجاد کرده خصوص بر محور حمایت از نیروهای م المللی، همبستگی عظیمی را با جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، به پذیرفته بودند. پ) در عرصٔه بین

ای وارد آورد. نکتٔه  کننده ینفشار تعی -آمریکا و بریتانیا -های اصلی حامی رژیم آپارتاید ویژه بر دولت بودند که توانست حمایت گستردٔه افکار عمومی را جلب کند، و به
تاید َبر ِگرد کنگرٔه مّلی پار مهم و اساسی آن است که در این دورٔه پیش از گذار از دیکتاتوری، بدون برپایی جبهٔه وسیع اتحاد نیروهای مّلی و مترقی ضددیکتاتورِی آ

از دیکتاتوری وجود گون این کشور  های گونه گونه جایگزین و دورنمای واقعی برای رهایی خلق آفریقا به رهبری نلسون ماندال و حزب کمونیست آفریقای جنوبی، هیچ
 نداشت. 

های آن در حال تقویت است، و آزادی نیروهای  آمیز بوده و پایه دموکراتیک در مجموع موفقیت-دورٔه پس از گذار از دیکتاتورِی آپارتاید و آغاز دگرگونی های مّلی
-خصوص در کیفیت تغییرهای بنیادین اجتماعی های معّین مهمی نیز در سرعت و به ها و فعاالن مدنی پیشرو تضمین شده است. اّما تحوالت ضعف سیاسی و رسانه

و منفی در های نامناسب  جایی اقتصادی داشته و دارد که برآمده از حل نشدن تضادهای حاّدی است که هنوز در سطح جامعه وجود دارد. مشکل اساسی در جابه
ریقا است. این امر باعث پدید آف رهبری دورٔه پس از گذار از دیکتاتورِی آپارتاید است که ناشی از رشد سریع نفوذ و قدرت بورژوازی سیاهان در نیروهای درون کنگرٔه مّلی

اقتصادی شده که مسیر تعیین شده -های اجتماعی های دولت در پیشُبرد دگرگونی های نامطلوب و رشد فسادهای مالی و اداری و مخدوش شدن برنامه آمدن چرخش
های کالن و امپریالیسم آمریکا و بریتانیا از همان ابتدای حذف  ای روبرو ساخته است. همچنین، فشار سرمایه دموکراتیک را با موانع فزاینده-برای دگرگونی های مّلی

این روند ُکندتر هم شد. حضور »نظام سوسیالیستی موجود «اقتصادی شد، و با فروپاشی -رژیم آپارتاید موجب ُکند شدن روند انجام تغییرهای بنیادین اجتماعی
، و »بارکلی«داری مانند  های بزرگ سرمایه های معادن طال و پالتین و بانک ویژه در بخش های بزرگ خارجی در بخش عمدٔه اقتصاد آفریقای جنوبی و به سرمایه

-های رادیکال دولت و پیامدهای آن بر اشتغال، ترمزی در مقابل روند پیشُبرد دگرگونی های مّلی های فراملیتی در واکنش به سیاست وحشت از فرار این سرمایه
 دموکراتیک بود.

گذار از  از حزب کمونیست آفریقای جنوبی در حالی که نقش رهبری و کلیدی در چند دهه مبارزه و سرانجام شکست دادن دیکتاتوری آپارتاید داشته است، پس
های کارگری عامل  ا اتحادیهد بآپارتاید در موقعیت و شرایط نوینی قرار گرفت. هر چند هنوز هم توان این حزب در حکم یکی از ارکان اصلی کنگرٔه مّلی آفریقا و در اتحا

هایی  والت با چالشتح اصلی بازدارنده و عقب راندن نفوذ سیاسی بورژوازی از رهبری آفریقای جنوبی و افشا شدن  فساد مالی آن بوده است، اّما نقش آن در رهبری
 روبرو بوده است.

 نتیجه گیری:
و نوعی واگذاری ها صورت گرفت  آمیز نبود، بلکه بر اساس برخی توافق ها خشونت بینی الف) دورٔه انتقال قدرت از دیکتاتوری آپارتاید برخالف شماری از پیش 

 آمیز قدرت در شرایطی بود که نژادپرستان سفیدپوست امکان ادامٔه قدرت را نداشتند. مسالمت
در امر پیشُبرد دگرگونی هایی مؤثر  تر و با امکان ب) گذار از دیکتاتوری پدیدآورندٔه کیفیتی نو و جهشی انقالبی بود که نیروهای مترقی را در شرایطی بسیار مناسب

 ویژه رشد و تحول نیروهای مولد قرار داد. اقتصادی به نفع طبقٔه کارگر و زحمتکشان و به-های دموکراتیک و توسعٔه اجتماعی
اند به  انستههای اجتماعی و طبقاتی، در سطح تمام کشور همچنان ادامه یافته است. گرچه قشری از سیاهان تو  پ) تضادهای اصلی در سطح مّلی، یعنی نابرابری

و درمان های توزیع ثروت، مسکن و اشتغال، خشونت اجتماعی، و دسترسی به بهداشت  تری دست یابند، ولی در سطح کشور، شاخص امکانات مالی و شغلی مناسب
 هنوز نشانگر مشکلی اساسی است.

ش توان کاهت) شرایط کنونی جهانی با چرخش توازن قوا در سه دهٔه اخیر به سود امپریالیسم و تحمیل و گسترده شدن الگوی نولیبرالیسم اقتصادی موجب 
ویژه سوق  دموکراتیک و به-های بنیادین مّلی تر دگرگونی نیروهای سیاسی و شرایط ماّدی ضرور برای اجرای برنامٔه اقتصاد مردمی شده است. در نتیجه، پیشُبرد سریع

 ها در مسیر تدارک مرحلٔه سوسیالیستی تحّول اجتماعی در آفریقای جنوبی به تعویق افتاده است. دادن این دگرگونی
 

 نمونه ناموفق:
 های دورٔه پیش از انقالب و گذار از رژیم سلطنتی: زمینه پیش

برنامٔه های آن از نظر اتحاد نیروهای سیاسی ضددیکتاتوری و توافق آنها بر سر  زمینه ، یعنی گذار از دیکتاتوری سلطنتی، در شرایطی رخ داد که پیش۵٧انقالب 
و در شرایطی که ابعاد بحران اقتصادی در کشور مشخص بود، هیچ نیرویی دید روشنی از  ۵۶حداقل پس از گذار به هیچ شکل وجود نداشت. حتٰی در اوایل سال 

اتحاد و پذیرش  نظر بین نیروهای سیاسی برای ای حاکی از همراهی و هماهنگی و تبادل چگونگی روند گذار از دیکتاتوری سلطنتی و زمان آن نداشت، و هیچ نشانه
ه حزب تودٔه ایران بود که در اقتصادی ایران و توان نیروهای گوناگون در آن، متعلق ب-بینانه از وضعیت اجتماعی برنامٔه حداقل وجود نداشت. تنها برنامه و ارزیابی واقع

-های مّلی های حزب ما در مورد شرایط و ضرورت تغییر در مسیر دگرگونی ها و ارزیابی درج شده بود. فراخوان ١٣۵۴حزب در تیر  ١۵های پلنوم  برنامه و ارزیابی
کدام از  دیگر، هیچ ارتدموکراتیک بود، ولی به دلیل وجود تفرقه بین نیروهای سیاسی فعال در جامعه، متأسفانه به محوری برای اتحاد و همکاری تبدیل نشد. به عب

 دموکراتیک برای برچیدن حکومت دیکتاتوری شاه تدارک دیده نشده بود:-ابزارهای ضرور در دورٔه پیش از انقالب مّلی
 کردند؛ یروها عمل میهای مذهبی و برخی دیگر از نیروها، فعاالنه برخالف اتحاد ن الف) اتحاد در چارچوب جبهٔه وسیع وجود نداشت و طیفی از نیروها، مانند جریان

 ب) فکر تدوین و پذیرش برنامٔه حداقل در دورٔه پس از دیکتاتوری در بین نیروهای غیرمذهبی وجود نداشت.
ر آن رژیم، های مذهبی، و همچنین نحؤه عملکرد رژیم سلطنتی و سرکوب حساب شدٔه نیروهای چپ د پ ) بنا به شرایط تاریخی و ذهنی جامعه نسبت به باورهای

مراتب بهتری  یت بهدهی خود بپردازند، نسبت به دیگر نیروهای غیرمذهبی مخالف رژیم شاه در موقع نیروهای اسالمی که اجازه داشتند در مساجد و تکایا به سازمان
 دهی و فعالیت سیاسی در بطن جامعه قرار داشتند.  برای سازمان

 دموکراتیک:-دورٔه پس از دیکتاتوری سلطنتی و توقف انقالب مّلی
توانست با سرنگونی حکومت سلطنتی مرحلٔه انتقال قدرت سیاسی را به سرانجام برساند، ولی در نبود جبهٔه متحدی  ۵٧دموکراتیک بهمن -الف) اگرچه انقالب مّلی

به رهبری خمینی از حدود یک سال پس از انقالب به بعد توانستند با استقرار »اسالم سیاسی «از نیروهای مترقی و دموکراتیک جامعه، نیروهای ارتجاعی و مدافعان 
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ت دیکتاتوری قرون های بسیار به پیروزی رسیده بود، متوقف و سرانجام با استقرار حکوم گام استبداد مذهبی، انقالب شکوهمند مردم ما را که با فداکاری به گام

 وسطایی به شکست بکشانند.
لی در میهن انگ-داری بوروکراتیک سّنتی و پیدایی و رشد سرمایه-های تجاری ب) استقرار حکومت استبداد متکی بر اسالم سیاسی همچنین به مسلط شدن سرمایه

 ما منجر شد.
حتٰی نمایندگان داری بزرگ و  بورژوازی تا سرمایه پ) روشن است که مجموعٔه نیروهای اسالمی که حول خمینی جمع شدند، با وجود منافع مختلف طبقاتی (از خرده

دموکراتیک مّلت -نه توان و نه خواست آن را داشتند که انقالب مّلی»اسالم سیاسی «گرایانٔه مبتنی بر  های عمیقًا ارتجاعی و واپس داران بزرگ) بر اساس دیدگاه زمین
ب آن را دشمن و خطری جّدی تنها متحد طبقه کارگر میهن ما نبودند، بلکه در اساس طبقٔه کارگر و حز  ما را به سرانجام موفق خود برسانند. از این منظر، این نیروها نه

 کردند. برای حفظ قدرت و نفوذ خود محسوب می
های گوناگون امپریالیسم برای به شکست  ها و تالش دموکراتیک ایران این بود که اگر چه انقالب با  توطئه-های مهم تجربٔه ناکام انقالب مّلی ت) یکی از درس

های دموکراتیک فقط به رشد نیروهای ارتجاعی و قدرت گرفتن آنها و در نهایت استقرار نظام سیاسی  توجهی به امر تحقق حقوق و آزادی کشاندن آن روبرو بود ولی کم
 دیکتاتوری کمک کرد.

 
 نتیجه گیری:

با آن روبرو بودند بررسی  توان شرایط بغرنج و سّیالی را که نیروهای سیاسی در دورٔه پس از دیکتاتوری سلطنتی تر می تر و شفاف هر چند اکنون با نگاه به گذشته آسان
تی در فرایند های اصلی و ضروری در دورٔه پیش از انتقال قدرت از دیکتاتوری سلطن تری دست یافت، اّما روشن است که مشخصه های دقیق گیری کرد و به نتیجه
شاه و تغییرهای برآمده از دورۀ   های عمدٔه ماّدی، عینی، و ذهنی حاصل شده در دورٔه پس از دیکتاتوری دموکراتیک ایجاد نشده بود. همچنین، مشخصه-انقالب مّلی

از حرکت در  دموکراتیک بود و-گرایان، فاقد معیارهای شرایط مشخص و الزم برای تحقق دگرگونی های مّلی انتقال قدرت، تحت رهبری خودکامٔه خمینی و اسالم
 های انقالب منحرف شد.  مسیر تحقق آرمان

پارتاید، به ثمر رسیده بود های الزم بین نیروهای سیاسی مطرح در دورٔه قبل از انتقال قدرت، یعنی پیش از گذار از دیکتاتوری آ بنابراین اگر در آفریقای جنوبی تدارک
نیروها با یکدیگر وارد  ویژه این های کارگری (کوساتو) نضج گرفته بود، و به ای واحد به رهبری نیروهای مّلی و با شرکت حزب کمونیست و کنفدراسیون اتحادیه و جبهه

 های اساسی فراهم نشد. زمینه کدام از این پیش ایران هیچ ١٣۵٧اتحاد شده بودند، اّما در روند انقالب 
ماّدِی الزم برای  توانست نیروی هایی داشت که اتحاد بین آنها می تاریخ گواه این واقعیت است که حزب ما همواره سعی در ایجاد زبان مشترک بین نیروها و طبقه

حزب تودٔه ایران  ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  کودتای سیاه  ١٣٢٠ها و حقوق دموکراتیک را در کشور به وجود آورد. از بازٔه زمانی  تحّرکی عظیم در دفاع از حاکمیت مّلی و آزادی
 با در دست داشتن برنامه و درک مشخص از شرایط، همواره پیگیرترین نیرو در تالش برای ایجاد اتحادهای سیاسی موفق بوده است.

درستی بین مبارزٔه  ای مانند ایران که به در کشورهای استبداد زده و توسعه نیافته -مانند حزب تودٔه ایران -دورٔه پس از دیکتاتوری شاه، برای نیروهای سیاسی
ای در  های ارزنده دموکراتیک و مبارزه برای دفاع از حق حاکمیت مّلی پیوندی ساختاری و تنگاتنگ قائل هستند، درس-ضددیکتاتوری برای ایحاد دگرگونی های مّلی

اور به حقوق و ب گرای بی ها و حقوق دموکراتیک در بردارد. اتحاد با نیروهای راست مورد اهمیت اتحادها بر اساس دفاع از دموکراسی، حاکمیت مّلی، و آزادی
مّدت  یی کوتاه مرحله های دموکراتیک و منافع مّلی اکثریت در مبارزه با امپریالیسم، اتحادی واقعی و مترقی نیست و نخواهد بود، حتی اگر هدف از آن اتحاد آزادی

های دموکراتیک  آزادیطرفه، ُپرخطر و به نفع ارتجاع و دیکتاتوری خواهد بود که به قربانی شدن  ای یک دهد که چنین اتحادی در انتها رابطه باشد. تجربه نشان می
 پایه است. دموکراتیک بی-های مّلی گرا  برای مبارزه در جهت پیشُبرد دگرگونی یابد. امید به این نوع نیروهای راست تغییر می

 
 یی در دورۀ مبارزٔه پیش از گذار از دیکتاتوری  . دیدگاه حزب تودۀ ایران دربارۀ  اتحادهای مرحله٧
 

ای را تعریف  یی است که هر حزب سیاسی الزم است در مورد آن موضع مشخص و اصول تعیین کننده از جمله مسائل پایه»اتحادها «برای نیروهای سیاسی موضوع 
ریزی  ر سطح کلی، برای پایههایی پاسخ داد که در آینده پیش خواهد آمد. اّما د توان در همٔه جوانب موضوع به سؤال کرده باشد و بر آن متعهد باشد. مسلمًا از قبل نمی

 دمورد اساسی باشد.یی ضرور با یکدیگر، برنامٔه نیروهای سیاسی باید در بر دارندٔه مواضع مشخص در چن پذیر کردن مذاکرات و رسیدن به اتحادهای مرحله و امکان
های دموکراتیک و بنیادین  از دیدگاه حزب تودٔه ایران، تغییر دادن توازن نیروها بر ضد دیکتاتوری والیی شرطی اساسی در گذار موفق از دیکتاتوری و انجام دگرگونی

شده توسط  ههای پذیرفت در سطح مّلی و در راه تحقق منافع مّلی است. از دیدگاه حزب تودٔه ایران، بازٔه زمانی تداوِم اتحادها بستگی به محقق شدن هدف
اتوری، مانع یی نیروهای ضددیکت کنندگان در اتحاد دارد که باید به طور شفاف بیان و در معرض اطالع افکار عمومی نیز قرار داده شود. اتحاد مرحله شرکت
د با دیگر نیروهای یی حزب ما برای اتحا های درازمّدت آنها نیست. ارکان پایه های سیاسی مطابق برنامه و اساسنامٔه آنها و پیگیری هدف های مستقل حزب فعالیت

 سیاسی در مرحلٔه ضددیکتاتوری کنونی چنین است:
و تثبیت چارچوب  گانه؛ کند، از جمله در رأس نهادهای قدرت و مدیریت قوای سه پذیر می هایی که برقرار شدن حاکمیِت غیرانتخابی را امکان حذف شرایط و زمینه
 جمهوری دموکراتیک

 ریزی اجتماعی از دین. و تمام امور برنامه -گذاری، و قضایی شامل اجرایی، قانون -جدایی کامل تمام ارکان دولتی
مختصات اساسی  ٧گرایی از شئون اساسی اقتصاد کشور. در بخش های دیگر اسناد کنگرٔه  های نولیبرالیسم اقتصادی و روند مالی توقف کامل و زدودن تمام برنامه

 برنامٔه اقتصاد مردمی برای دورٔه پس از دیکتاتوری خواهد آمد.
 مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی ایران و در مبارزٔه مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود.
کار گرفت. حمایت از  دهی جنبش کارگران و زحمتکشان در ایران به حزب تودٔه ایران معتقد است که در شرایط حساس کنونی باید تمام توان را در راه تقویت و سازمان

وسیع  ضددیکتاتوری  های مستقل کارگری و بهبود وضع کارگران و زحمتکشان بخشی کلیدی از فرایند اتحادها و برپایی جبههٔ  گیری سندیکاها و اتحادیه ایجاد و ُنضج
گر زحمتکشان شهر و روستا، وجه نباید موجب ایجاد شکاف در میان طبقٔه کارگر و دی هیچ است. اتحاد و پیروی از برنامٔه مشترک حداقل در دورٔه مبارزه با دیکتاتوری به

 یابی آنها شود. یا اختالل در سازمان
ذشته در منطقٔه  گحزب تودۀ ایران مخالف سرسخت هرگونه دخالت خارجی در امور میهن ماست. مبارزٔه مردم ما برای گذار از دیکتاتوری امری داخلی است. تجربهٔ 
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دهد  آورده است نشان میهای مستقیم و غیرمستقیم کشورهای امپریالیستی در منطقه از سوریه و لیبی تا عراق و یمن به بار  ای که دخالت خاورمیانه و ویرانی و فاجعه

نگری دارد. فقط ها برای رهایی از چنگال دیکتاتوری و حرکت به سمت اسقرار حکومتی مّلی و دمکراتیک چه پیامدهای ویرا های خارجی در مبارزٔه مّلت که دخالت
تواند جایی  ی نباید و نمیارجمردم ایران و نیروهای سیاسی ایران حق دارند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. و در امر اتحادها در مبارزٔه نیروهای مردمی، دخالت خ

 داشته باشد.
کنند  رکت میپذیر کردن حاکمیت مطلق یک شخص بر شئون اساسی کشور ح حزب تودٔه ایران با نیروهایی که در مسیرهایی اساسًا غیردموکراتیک و از جمله برگشت

زتولیِد گیری و تداوم همان دور باطِل با وارد اتحاد ضددیکتاتوری کنونی نخواهد شد، چون تناقض در هدِف جبهٔه متحد است.  چنین نیروهایی عامل شکل
ی مقاومت ایران و طلب ،سازمان مجاهدین خلق ایران، و شورای ملّ  اند که قبًال به آن اشاره شد. نیروهای سلطنت های چندوجهی آن های دیکتاتوری و بحران حکومت

ی های دموکراتیک توان از جمله نیروهای سیاسی نام برد که قرابتی با دگرگون نیروهایی در داخل کشور را که هدفشان حفظ رژیم والیت فقیه است به طور مشخص می
گاهانٔه قشره در سطح مّلی نمی های اجتماعی (و  ا و طبقهتوانند داشته باشند. راِه گذار از دیکتاتوری حاکم کنونی، برپایی جبهٔه وسیع ضددیکتاتوری بر اساس اتحاد آ
 اجتماعی آنها) پیرامون منافع و برنامٔه مشترک، بدون دخالِت بیگانگان، است.-نمایندگان سیاسی

 
 . نقش اساسِی مبارزات نیروهای اجتماعی در تشکیل جبهٔه وسیع ضددیکتاتوری ٨
 

کشور گسترش سریع های مرتبط با کار و تولید، یعنی اکثر مردم، در چند سال اخیر، صحنٔه سیاسی  ها و طبقه با شّدت یافتن فشار مستقیم بر وضعیت معیشتی الیه
امنیتی -انتظامی بگیر را شاهد بوده است که با تهدید، سرکوب، و پیگرد نیروهای گون از زحمتکشان مزدبگیر و حقوق  هایی گونه های اعتراضی از جانب طیف حرکت

اساس  در -آهن و برق، پرستاران و فرهنگیان تپه، کارگران فوالد اهواز، کارگران راه شود. پافشاری کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت پاسخ داده می»نظام «
گاهی طبقاتی الیه های مهم صنفی  بر خواست -های تولیدی و خدماتی کشور زحمتکشان شاغل در بخش کشان و های گوناگون زحمت شان، نشان از ارتقای سطح آ

 ویژه طبقٔه کارگر دارد. به
استثمارگر و ناپذیر میان اکثریت مردم و تداوم حاکمیت مطلق والیت فقیه و اقتصاد سیاسی  تضاد آشتی  کننده در تحّول جامعٔه ایران، تضاد اصلی و تعیین

خواهانه و  های آزادی ستای تنگاتنگ و متقابل وجود دارد. از این رو، خوا خواهانه رابطه خواهانه و عدالت های مبرم آزادی اش است. بنابراین، بین خواست ناعادالنه
شوند. شواهد  صراحت بیان می . بهها و.. ها و دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، کارخانه جویانٔه مردم هر روز بیشتر با یکدیگر تلفیق، و رساتر از همیشه در خیابان عدالت

غایت  ، فاسد، و بهگون زحمتکشان، جایگاه خودشان را در "اقتصاد سیاسی" استثمارگر های گونه اند که طبقٔه کارگر، و در مجموع الیه بسیاری نشانگر این واقعیت
 دهند. واکنش نشان می شان اند و بر همین اساس، در راستای تأمین منافع طبقاتی درستی تشخیص داده ناعادالنٔه حاکمیت رژیم والیت فقیه به

تی از سوی دیگر، های زرد حکوم های سندیکایی از یک سو، و عملکرد تشکل ها و انواع ترفندهای امنیتی در ارتباط با تشکل دلیل سرکوب جنبش کارگری کشور ما به
ند رشِد درِک اهمیت هایی مهم روبرو است. اّما مهم آن است که فرای گیری و رشد است و با چالش های اولیٔه شکل های زیاد زحمتکشان هنوز در مرحله با وجود تالش
 . عنوان ابزار الزم برای کسب حقوق صنفی و پیشُبرد عدالت اجتماعی و تثبیت دستاوردهای آن، در حال رویش است های دموکراتیک به حقوق و آزادی

ّلی کردن صنعت نفت و ای طوالنی و ُپرافتخار دارد. نقش برجستٔه کارگران صنعتی در مبارزه برای م مبارزٔه کارگران و همٔه زحمتکشان یدی و فکری در ایران سابقه
های عینی این سابقٔه تاریخی است. اکنون نیز  ، از نمونه١٣۵٧ای تعیین کننده در انقالب بهمن  همچنین شرکت مستقیم و موثر کارگران صنایع نفت و برق در مرحله
بارزاِت پیِش روی، این امری در مبارزٔه جاری دارد. در م  های کشور، جایگاهی ویژه شان بر تحول مبارزٔه کارگران و نیروهای چپ با دیکتاتوری والیت فقیه و تأثیرگذاری

خواه و  روهای آزادیهای زحمتکشان و اکثریت مردم جان به لب رسیدٔه ایران، نی ویژه بازتاب دادن هرچه بیشتر خواست های کشور، و به حیاتی است که در مسیر تحول
قتصادی نولیبرالی های ا ای وسیع بر ضد دیکتاتوری و برنامه طلب، فعاالن مدنی، و مدافعان حق حاکمیت مّلی، دوش به دوش یکدیگر در راه برپایی جبهه دموکراسی

 دولت جمهوری اسالمی وارد عمل شوند.
سطح مّلی منافع ای که در  یی و عملی بین نیروهای سیاسی و مدنِی خواهاِن حذف حاکمیت والیت فقیه، یعنی نیروهای سیاسی و مدنی برپا داشتن اتحادهای مرحله

ی واقعی از شرایط مشخص کنند، ضرورتی عینی است. در امر ایجاد اتحادها در مبارزٔه ضددیکتاتوری، نیروهای چپ با درک گون را نمایندگی می های گونه ها و طبقه الیه
ی پیگیر در کانون تحوالت صورت بگیر را به و زحمتکشان ُمزدبگیر و حقوق  عینی و امکانات واقعًا موجود، وظیفه دارند که منافع اقتصادی و استقالل عمل طبقٔه کارگر،

  سیاسی و اجتماعی خود قرار دهند.
نونی، یعنی مبارزه تا انتقال های ُمبرم و مشترک در بازٔه زمانی ک اهداِف بنیادین در دورٔه مبارزه برای گذار از دیکتاتوری والیی باید به طور شفاف، بیان کنندٔه هدف 

ی در دورٔه پس از یی آت ساز گام های بعدی برای  اتحادهای مرحله اکنون زمینه کامل و موفق قدرت از والیت فقیه به حاکمیت جدید باشد. این اهداف باید از هم
روشن است که در مراحل گوناگون حرکت اجتماعی، اقتصادی باشد-دیکتاتوری، یعنی در دورٔه ایجاد و تثبیت دگرگونی های بنیادین و دموکراتیک و توسعٔه اجتماعی

در جبهه وسیع ده در مواجهه با رخدادها و تحوالت مهم، تدقیق برنامٔه حداقل بر محور اهداف بنیادین تعیین شده با شرکت و همکاری همٔه نیروهای شرکت کنن
رسانی گسترده و  در صورت ضرورت، تغییر برنامٔه حداقل باز هم باید از راه اطالعضرورت خواهد یافت. برای حفظ و گسترش همکاری بین نیروهای سیاسی متحد، 

 های عمومی و علنی انجام شود. دهی وسیع با شیوۀ دموکراتیک و  بحث سازمان
  
-. خط مشی کلی حزب تودٔه ایران در دورٔه پس از دیکتاتوری: تحقق و تثبیت دگرگونی های بنیادین و دموکراتیک و توسعه اجتماعی٩

 اقتصادی گسترده 
 

. از اینرو باید توجه شودتجربه های تاریخی در کشورهای گوناگون نشان داده است که اتحاد نیروها  پس از برکناری نظام کهنه می تواند دچار اختالفات و پراکندگی 
سیاسی در جبهٔه وسیع های عمیق بین نیروهای  داشت که حتٰی اگر دورۀ پیش از گذار و دورۀ حذف دیکتاتوری والیی (انتقال قدرت) نسبتًا کوتاه و بدون بروز اختالف

ی دارند بروز خواهد کرد. های طبقات در دورٔه پس از دیکتاتوری تضادهایی که ریشه -برای مثال مانند کنگره مّلی آفریقا یا تحوالت اخیر در سودان -ضددیکتاتوری باشد
 پذیر بین حزب ما و دیگر نیروهای سیاسی کشور مورد توجه باشد ای سازنده، مؤثر و انعطاف از این رو، بسیار مهم است که تنظیم رابطه

های سیاسی،  بست ، با هدف اجتناب از بن»اتحاد و انتقاد«دموکراتیک و بر پایٔه سیاست -ضروری است که این رابطه در چارچوب پیشُبرد تغییرهای بنیادیِن مّلی
های بسیار بغرنج و  توان چالش می»اتحاد و انتقاد «پذیر سیاست  دهد که فقط با تنظیم دقیق، منطبق بر اصول، و انعطاف تنظیم و هدایت شود. تجربه نشان می
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تحد، در حفظ مواضع مستقل یی و برنامٔه مدّون و مورد توافِق قبلی جبهٔه م محتمل در این مرحله را با موفقیت از سر راه برداشت. تأکید بر حفظ و پیشُبرد اصول پایه

 طبقاتی حزب در دفاع از مبانی دموکراسی و عدالت اجتماعی و  دفاع از حق حاکمیت مّلی در این برهه اهمیت حیاتی دارد.
های خود را در راستای  خود، سیاست حفظ استقالل سیاسی در این دوره، حزب تودٔه ایران با ارزیابی دقیق و دائمی صحنٔه سیاسی کشور و ماهیت حکومِت جدید، با

-های مّلی رد دگرگونیشبُ ادامٔه دگرگونی انقالبی مورد بررسی مداوم قرار خواهد داد. هدف حزب تودٔه ایران در دورٔه پس از حاکمیت دیکتاتوری والیت فقیه، بر پی
 نیز به آنها پرداخته شده است: ٧دموکراتیک بر اساس موارد کلی زیر خواهد بود که در دیگر طرح سندهای کنگرٔه 

 ها و حقوِق دموکراتیِک اجتماعی و فردی، از جمله حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان. ناپذیِر آزادی تأمین و تضمیِن قانونی و خدشه
 »زیست ایران حفظ محیط«و »اقتصادی مردمی ایران «تمرکز بر کارزار اشاعٔه برنامٔه 

های  و تبعیضمح پایدار کردن فرایند تمرکززدایی امور در دستگاه اداری در سطح کشوری، و در چارچوب انتخابات برای افزایش حیطٔه عملکرد نهادهای محلی و
 قومی و مّلی 

کارگری مستقل،  های دهی طبقٔه کارگر و زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه ویژه تثبیت امکان سازمان همچنین در این دوره با استوار شدن مبانی دموکراتیک به
عرصٔه جهانی، و جانبه از درجه رشد نیروهای مولد، شرایط عینی و ذهنی جامعه، توازن قدرت در  حزب ما با نگاه به سوی آینده و بر اساس ارزیابی دقیق و همه

ات تولیدی و اجتماعی با هدف تر تغییر در مناسب برداری از دگرگونی های نوین در فّناوری پیشرفته به طور مستقیم، برنامٔه تدارک ایجاد مرحلٔه عالی همچنین امکان بهره
 گام نهادن به سوی گذار به جامعٔه سوسیالیستی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

 
***** 



 ۵٨                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 

 فهرست

 . مقدمه١

 لنینیسم-. برداشت ما از مارکسیسم٢

 . فلسفٔه مارکسیستی و دوران ما٣

 طلبی در مارکسیسم یا غنا بخشیدن به فلسفٔه مارکسیسم؟ . لنینیسم: تجدیدنظر۴

 داری، طبقات و مبارزٔه طبقاتی لنینیسم، اقتصاد سیاسی سرمایه-. مارکسیسم۵

 لنینیسم و مبارزٔه طبقٔه کارگر و زحمتکشان در ایران-. مارکسیسم۶

 ویکم . سوسیالیسم قرن بیست٧

  گیری . نتیجه٨

 لنینیسم و دوران ما-حزب تودۀ ایران، مارکسیسم



 ۵٩                                                                          ١٣٩٩طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران                                        آذر 

 
 . مقدمه١
 

داری، قرن تسریع و  اقتصادی، قرن جهانی شدن بیش از پیش سرمایه–ویکم، قرن تغییرهای شگرف در علم و فّناوری و دگرگون شدن روابط اجتماعی قرن بیست
رای دستیابی به تر شدن دّرٔه عمیق میان فقر و ثروت، و قرن ادامٔه تالش بشریت ب های طبقاتی در جهان و گسترده زیست، قرن تشدید اختالف گسترش تخریب محیط

شان  نیازهای زندگیها به  دنیایی دیگر، دنیایی رها از زنجیرهای ستم سرمایه و برپایی جهانی متکی بر عدالت اجتماعی، زندگی شایستٔه انسانی، و دسترسی انسان
 است. 

انقالب کبیر ویکم مصادف بوده است با دویستمین سالگرد تولد مارکس، صدوپنجاهمین سالگرد تولد لنین و همچنین صدمین سالگرد پیروزی  دهٔه اخیر قرن بیست
نقالب سوسیالیستی ساز مارکس، انگلس، و لنین و همچنین تأثیرهای ا های دوران داشت این رویدادها فرصت مناسبی است برای ارزیابی تاریخی اندیشه اکتبر. گرامی

مبارزٔه   مونیست در بوتهٔ های انقالبی لنین و دیگر اندیشمندان ک ها و آثار علمی مارکس، انگلس، و اندیشه ویکم. پژوهش اکتبر بر تحّوالت جهان در قرن بیستم و بیست
است که هنوز لنینیسم -ای از بنیادگذاران مارکسیسم جا مانده ها برای به پیروزی رساندن نخستین انقالب سوسیالیستی جهان، میراث انقالبی غنی به بلشویک

 طور که لنین گفت: کند، و همان داری انحصاری را تهدید می همچون کابوسی نظم جهانی سرمایه
طریقت «های مارکس، دشمنی و کینٔه عظیم تمام علم بورژوایی (چه فرمایشی و چه لیبرال) را، که مارکسیسم را نوعی  در سراسر دنیای متمدن، آموزش«
لم ای که بنای آن بر مبارزٔه طبقاتی گذاشته شده است، هیچ ع توان انتظار داشت، زیرا در جامعه انگیزد. برخورد دیگری هم نمی بیند، برمی می »ضالّه

، ١٩، جلد ١٩٧٧، مجموعٔه آثار لنین، انتشارات پروگرس، سه جزء و سه منبع مارکسیسم(و.ا. لنین،  »تواند وجود داشته باشد. نمی »غرضی بی«اجتماعی 
 )٢٨تا  ٢١صص 

ر کورکورانه خاطر اینکه جنبش کمونیستی و طبقٔه کارگ به گمان ما میراث انقالبی مارکس، انگلس، و لنین امروزه همچنان مطرح است و موضوعیت دارد، نه به
ییرش بود، هنوز تر اینکه خواهان تغ ای که مارکس آن را به چالش کشید، و مهم اقتصادی-کند، بلکه به این دلیل که نظام اجتماعی هایی جزمی را دنبال می حکم

لنینیسم، -یسمهای نظری مارکس ترین پایه لنینیسم در دوران ما و بررسی منطقی و علمی برخی از اساسی-امروز با ماست. در ارزیابی موضوعیت داشتن مارکسیسم
 اند: لهگویی است، که از آن جم ای برای ما و همٔه نیروهای مترقی و پیشرو جهان و در مجموع جامعٔه بشری مطرح است که نیازمند پاسخ های عمده پرسش
 آن است؟اجتماعی زاییدٔه -کنند، سرنوشت محتوم بشریت در دست سرمایٔه انحصاری و نظام اقتصادی داری تبلیغ می پردازان سرمایه طور که نظریه آیا آن

داری  پذیری و استحالٔه نظام سرمایه گرایانٔه نیروهای مترقی و جامعٔه بشری دل بستن به اصالح های اجتماعی به سر رسیده است و تنها راهکار واقع آیا دوران انقالب
 است؟»سرشتی دیگر «و با »ای انسانی  چهره«داری با  جهانی و تبدیل آن به نظام سرمایه

 آیا دوران مبارزٔه طبقاتی در جوامع امروزین به پایان رسیده است؟
ای از  جربهداری، ت داری، فئودالیسم، سرمایه اقتصادی کمونی، به برده-های اجتماعی آیا روند تحّول جامعٔه بشری که در طول تاریخ هزاران سال از نظام

 تحّول اجتماعی قرار داریم؟»پایان تاریخ «شده رسیده، تمام شده و ما در  داری بیش از پیش انحصاری و جهانی سوسیالیسم، و امروزه به سرمایه
افی موضوعیت ، نآیا پایان ناموفق آزمایش تاریخی برپایی سوسیالیسم در شماری از کشورهای جهان، از جمله در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی

 ویکم است؟  لنینیسم در تالش بشریت برای برپایی جهانی دیگر، جهانی بهتر، در قرن بیست-داشتن مارکسیسم
 
 لنینیسم -. برداشت ما از مارکسیسم٢
 

دیدگاه های اش همواره از سوی  لنینیسم بنا شده است، در طول حیات هشتاد ساله-های علمی مارکسیسم اش بر پایٔه اندیشه بینی ایران که جهان  حزب تودهٔ 
تی و اسیر ُدگماتیسم حزب ما را حزبی سنّ   گرایانه، های راست گرایانه مورد انتقاد و حملٔه تبلیغاتی قرار داشته است. دیدگاه گرایانه و همچنین مواضع چپ راست
 اند. فی کردهلنینیسم معر -های انقالبی مارکسیسم طلب) و پشت کرده به اندیشه گرایان، حزب ما را حزبی رفورمیست (اصالح گرایانه، و چپ گرایی) مذهب (جزم

اره اعتقاد داشته و بر این ایران، نافی این اّدعاهاست. حزب ما همو   های تاریخی عملکرد و مبارزٔه حزب تودهٔ  های حزب ما، و همچنین واقعیت ها و برنامه اّما برداشت
با آنکه مارکس،  اقتصادی و سالحی نیرومند در مبارزٔه طبقاتی است که-ای از احکام تغییرناپذیر نیست؛ علم اجتماعی امر تأکید کرده است که مارکسیسم مجموعه

و دانشمندان و اند، ولی امروزه ثمرٔه بیش از دو سده مبارزٔه جنبش کارگری و کمونیستی جهان  انگیزی داشته انگلس، و لنین در تدوین و گسترش آن سهم شگفت
عتقاد بوده و هستیم و از این تر شده است. ما همواره بر این ا ها گرفته و غنی وران انقالبی جهان است، و از تغییر، تحّول، و تکامل علوم اجتماعی و طبیعی بهره اندیشه

 ایم که: یادآوری مهم لنین بهره گرفته
نوامبر  ٢٩گفتند که 'تئوری ما جزمی نیست، بلکه راهنمای عمل است،'[نقل از نامٔه انگلس به ف.ا. ِسرج،  درستی می مارکس و انگلس همیشه به«

دهند و در شرایط اقتصادی و سیاسی مشخص هر  ها'یی را که در بهترین حالت فقط وظایف کلی ما را نشان می ] و صرف حفظ کردن و تکرار 'فرمول١٨٨۶
 )١٩١٧، آوریل »هایی دربارٔه تاکتیک نامه«(و.ا. لنین، »کردند.  تغییرند، مسخره می دورٔه معّین از روند تاریخی ناگزیر قابل

 گفت: یاد رفیق فرزانه احسان طبری، در این باره می زنده
لنینیسم، 'تجدیدنظرطلبی' نیست. تجدیدنظرطلبی اصطالحی است برای آن -بسط و تکمیل و نوسازی مقوالت و احکام و استدالالت مارکسیسم«

کادمیک در خدمت سرمایه و ستم و خرافه اس انتقادی به یک آموزش بی-دگرسازی مزّورانٔه مارکسیسم که هدف آن تبدیل این آموزش انقالبی ت. شأن آزار آ
های فلسفی و اجتماعی، جلد اّول،  نوشته  ،«ربایش آتش«(از مقالٔه »  گفت تغییر جهان است، و نه تثبیت آن... که مارکس می نزول مارکسیسم، چنان

 )٧٧، ص ١٣٨۶انتشارات حزب تودٔه ایران، چاپ سوم، 
های علمی است بر این موضوع مهم تأکید  گرایانه و بدون پایه در رّد این نظریه که مارکسیسم دیدگاهی فرقه»  سه منبع و سه جزء مارکسیسم«لنین در اثر ماندگارش 

لنین، منابع نظری مارکسیسم   . به تأکیدهای بشر در قرن نوزدهم است بهترین اندیشه  مارکسیسم فرزند تفسیر انتقادی و تکامل خالقانهٔ کرد که  می
 شهر فرانسوی. عبارتند از فلسفٔه کالسیک آلمانی، اقتصاد سیاسی کالسیک انگلیسی، و سوسیالیسم آرمان
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 . فلسفٔه مارکسیستی و دوران ما٣
 

بیش از پیش فقط آنرا نفی نکرده است بلکه آنچه امروز در جهان  فلسفٔه مارکسیسم بر اساس ماتریالیسم بنا شده است که پیشرفت علوم اجتماعی و طبیعی نه
دگرگون کردن جهان آلیستی و متافیزیکی از جهان ماست. فلسفۀ مارکسیستی بنابر شالوده طبقاتی آن در امر شناختن و  های ایده نادرستی آن روشن گردیده، برداشت

نٔه بسط و تکامل دیدگاه زمیبا تمام مکتب های قبلی فلسفی تفاوت دارد. فلسفۀ مارکسیستی در بررسی تاریخ و جامعه نیز انقالبی ژرف پدید آورد.  کار سترگ مارکس در 
ینکه ماتریالیسم انکاری بر بسیاری از متفکران معاصر بر جای گذاشته است. به بیان لنین: مارکس، ضمن ا ماتریالیستی در فلسفه، نقش برجسته و تأثیر غیرقابل

العنانی که  ومرج مطلق تر ساخت، آن را به سرانجام خود رساند و معرفت آن را به طبیعت، بر معرفت به جامعٔه بشری بسط و تعمیم داد. هرج تر و کامل فلسفی را عمیق
رشد نیروهای موّلد،  داد چگونه در اثر های مربوط به تاریخ و سیاست تسلط داشت، جای خود را به تئوری جامع و موزون علمی سپرد که نشان می تا آن موقع در نظریه

نظر مارکس و  بکند. برتراند راسل، فیلسوف برجستٔه انگلیسی، و از منتقدان صاح تر است نشو و نما می از یک سازمان زندگی اجتماعی، سازمان دیگری که عالی
 گوید: ، دربارٔه مارکس و نقش و جایگاه او در فلسفه می«تاریخ فلسفه غرب«مارکسیسم، در اثر مشهور خود 

های فلسفی است... از جهت دیگر،  بندی مشخص کار دشواری است. مارکس از یک جهت مانند هاجکینز محصول رادیکال قرار دادن او در یک گروه«
جهت دیگر،  ای از این فلسفه به دست داده و میان آن و تاریخ بشر رابطٔه جدیدی برقرار کرده است. از احیاکنندٔه فلسفٔه ماّدی است. مارکس تعبیر تازه

، جلد دّوم، ترجمه نجف دریابندری، نشر پرواز، »تاریخ فلسفٔه غرب«(برتراند راسل،  »...  سازان بزرگ و جانشین هگل است مارکس آخرین فرد سلسلٔه دستگاه
 )١٠٧٠ص 

های  نگر منافع و آرمانبیابه گمان ما، در زمینٔه فلسفه، مارکس وانگلس با اتکا به دستاوردهای علمی زمان خود، مکتب فلسفی نوینی را بنیاد گذاردند که از یک سو 
لسفه سالحی  است های تغییر جهان بود. از دیدگاه مارکس و انگلس، ف ریزی راه فقط توضیح سادٔه جهان، بلکه پی های زحمتکش بود، و از سوی دیگر هدفش نه توده

زد. انگلس در این  سازی جهان. اختالف اساسی مارکس و انگلس با بسیاری از فالسفٔه زمان خود بر سر مسئلٔه معرفت و شناخت انسان از جهان دور می برای دگرگون
 نویسد: باره می

توانیم در  یای دارد؟ آیا تفکر ما قادر است به جهان واقعی معرفت حاصل کند و آن را بشناسد، آیا م افکار ما دربارٔه جهان با خوِد این جهان چه رابطه«
ا کار واقعی تغییر اند، ام تصّورات و ادراک خود دربارٔه جهان واقعی، بازتاب درستی از واقعیت ایجاد کنیم؟... فالسفه فقط جهان را به طرق مختلف تعبیر کرده

 )٢۵، انتشارات حزب تودٔه ایران، ص »لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کالسیک آلمانی«(ف. انگلس، » دادن جهان است.
عی ماّده و نتیجٔه رشد ای در احیای آن در قرن نوزدهم ایفا کردند، بر این شالوده استوار است که شعور، صفِت طبی کننده ماتریالیسم، که مارکس و انگلس نقش تعیین

با اتکا به دیالکتیک،  کند. مارکس و انگلس، فقط به زنده ماندن و تطابق انسان با شرایط زندگی، بلکه به شناخِت آن کمک می و تکامل قانونمند آن است. پس شعور نه
کند. بدین ترتیب،  میدهد و دگرگون  هایش، آن را تغییر نیز می به این نتیجٔه مهم رسیدند که انسان عالوه بر شناخت جهان، با فعالیت خود بر اساس نیازها و هدف

بر شعور است، و افزون بر ه مارکسیسم در حل مسئلٔه اساسی فلسفه، یعنی رابطٔه میان شعور و زندگی ماّدی، نخست بر ماتریالیسم اتکا دارد، یعنی معتقد به تقّدم مادّ 
 بیند. این، ماتریالیسم را بر اسلوب دیالکتیکی استوار کرده است، زیرا جهان ماّدی را در حال حرکت، تکامل، و تجدید دائمی می

ه نقطٔه آغاز ، کبرخالف اّدعای بسیاری از منتقدان مارکسیسم، فلسفٔه مارکسیسم فقط تلفیقی ناهمگون از ماتریالیسم و دیالکتیک نیست. مارکس، برخالف هگل
ای  خصیصه»میل به تمّلک «کند. به عنوان نمونه، مارکس برخالف هگل، معتقد نبود که  شناسی اجتماعی آغاز می داد، از انسان فلسفه خود را وجودشناسی قرار می

ود که جهان دانست. افزون بر این، با اینکه هگل معتقد ب است، بلکه آن را نتیجٔه تحّول تاریخی تقسیم کار و حاصل تغییر و تحّول در روابط اجتماعی می»فردی «
که در  اد هگل، چنانکلی با مارکس در تضاد قرار داشت. به اعتق یابد، اما در مورد نیروی محّرک این تحّول و تکامل به مطابق فرمول دیالکتیکی تحول و تکامل می

شود تاریخ بشری مطابق با مراحل دیالکتیکی تکامل یابد.  است که باعث می»روح «او تشریح شده است، نیروی محّرک جهان، هستی مرموزی به نام »منطق «رسالٔه 
 نویسد: باید این مراحل تکاملی را پشت سر بگذارد. لنین در یکی از آثار معروف خود دربارٔه تفاوت هگل و مارکس می»روح «کند که چرا این  البته هگل روشن نمی

بندی  ر. اّما فرمولهای دیگ در زمان ما اندیشٔه تحّول و تکامل تقریباً تمام و کمال در شعور اجتماعی جا گرفته است، ولی نه از راه فلسفٔه هگل، بلکه از راه«
دربارٔه تحّول و  های رایج تر از اندیشه تر و از [لحاظ] محتوٰی غنی جانبه مراتب همه اند به که مارکس و انگلس با تکیه بر هگل از این اندیشه به دست داده

اصطالح  مراتب باالتر (نفی در نفی)، تکامل به ای به ای دیگر و بر شالوده های طی شده، اّما تکرار آنها به گونه تکامل به مثابه انکار تکرار پله  تکامل است.
 )٩، ترجمٔه رفیق شهید محمد پورهرمزان، انتشارات حزب تودٔه ایران، ص »کارل مارکس«(و. ای لنین،  »... مارپیچی و نه خط راست

دستگاه نظری،  بیند که انسان یکی از اجزای تشکیل دهندٔه آن است. در این پیوسته و ُارگانیک می هم ای به بینش دیالکتیکی مارکس و انگلس دنیا را مجموعه
ائم در حال تغییر، تولید، و سازند. دیالکتیِک مارکس، جهان را د نهند و متقابًال یکدیگر را مشروط می اند و یکی بر دیگری تأثیر می های عینی به یکدیگر وابسته پدیده

درک دیالکتیکی مارکسیسم فقط  شوند. دستاوردهای علمی بشر در آستانٔه هزارٔه سّوم، نه داند و معتقد است که تغییرهای کّمی به تغییرهای کیفی منجر می بازتولید می
و فرعی، داخلی و  داند، بلکه قوانین اساسی دیالکتیِک ماتریالیستی همچون قانون وحدت و مبارزٔه اضداد؛ تنّوع تضاد (تضادهای اصلی از جهان را غیرمعتبر نمی
د، همچنان پابرجا و ترین خطوط خو ناپذیر)؛ قانوِن گذار از تغییرهای کّمی به تغییرهای کیفی؛ و قانون نفی در نفی، در عمده پذیر و آشتی خارجی، تضادهای آشتی

داری و  سرمایهپردازان  ترین نظریه معتبرند. اهمیت نظریات مارکس در ارائٔه اسلوبی دقیق و علمی برای شناختن جهان چنان است که کارل پوپر، یکی از عمده
که در نقد نظریات افالطون، هگل، و مارکس نوشته است، دربارٔه تأثیر سترگ »  جامعٔه باز و دشمنان آن«دشمنانان مارکسیسم در قرن گذشته، در کتاب مشهور خود 

 شناسی نوین ناچار است اعتراف کند: کار مارکس و مارکسیسم در جامعه
مارکس تصّور است. تمام نویسندگان نوین به  ها گشود. بازگشت به علوم اجتماعی پیش از مارکس غیرقابل او [مارکس] چشمان ما را در بسیاری از عرصه«

پذیریم  ی میراحت اند ولو خود آنها این را درک نکنند. این به خصوص دربارٔه کسانی که با او مخالف هستند، مثل خوِد من، بیشتر صادق است. من به مدیون
(»  جامعٔه باز و دشمنان آن«(کارل پوپر، »...  های او متأثر است که برخورد من با فلسفٔه افالطون و هگل ُمهر و نشان مارکس را به همراه دارد و از اندیشه

The Open Society and its Enemies ٨٢)، جلد دّوم، به زبان انگلیسی، ص( 
نیز از فلسفٔه هگل، که در نه بخش مهم دیگری از تأثیر مارکس در فلسفٔه دوران ما را باید در کاربسِت دیدگاه ماتریالیستی در فلسفٔه تاریخ دانست. مارکس در این زمی

 است، گسست و ماتریالیسم تاریخی یا بینش ماتریالیستی از تاریخ را، که چیزی جز کاربسِت »اندیشٔه ناب «آن سخن نه بر سر منافع واقعی و حتٰی سیاسی بلکه بر سر 
گاهی انسان ماتریالیسم دیالکتیک در پژوهش جامعه و تاریخ نیست، پایه ا نیست که هستِی آنها ه گذاری کرد. اساس اعتقاد مارکس در این زمینه این نظر بود که این آ

گاهی را تعیین می زندگی ماّدی است تر، در جامعه، همچون در طبیعت، این  کند. به عبارت روشن شان را تعیین می کند، بلکه برعکس، هستِی اجتماعی آنهاست که آ
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 رود. کاربسِت ماتریالیسم دیالکتیک در شناخت و پژوهش تاریخ، مارکس و مارکسیسم را به این نتیجٔه مهم شمار می تاریخ یا تحّول اجتماعی به که عامل تعیین کنندهٔ 

یوندی ناگسستنی با هم دارند. ها تقسیم کرد، ولی هر دو جنبه، پ توان از دو جنبه بررسی کرد، و به تاریخ طبیعت و تاریخ انسان رساند که گستره یا عرصٔه تاریخ را می می
 ها به یکدیگر مشروط خواهد بود.  ها وجود دارند، تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تا هنگامی که انسان

اند. بیان این  های فکری بشر دانسته های اجتماعی و گرایش و کم بها دادن به بینش»نگرانه  ساده«بسیاری از اندیشمندان بورژوازی چنین برخوردی با تاریخ را 
دارند، هرگز بدین ها  های انسانی ریشه در شرایط زندگی ماّدی انسان های اجتماعی و تأمل های فکری، بینش کند: برداشت موضوع که ماتریالیسم تاریخی تأکید می

مخالفان و چه از سوی های مارکسیستی، چه از سوی  گیرد. انگلس در رّد چنین تحریفی در نظریه ها را نادیده می معنی نیست که ماتریالیسم تاریخی اهمیت این پدیده
گاه، در نامه  روشنی بیان کرد: به جوزف بلوخ نوشت، به ١٨٩٠ای که در سال  موافقان ناآ

این نه مارکس و  ای که در واپسین مراحل تعیین کنندٔه تاریخ است، تولید و بازتولیِد زندگی واقعی است. بیشتر از بر اساس در ک ماتریالیستی تاریخ، انگیزه«
خصی این ایم. اگر کسی این اصل را بدین گونه تحریف کند که انگیزٔه اقتصادی گویا یگانه انگیزٔه تعیین کننده است، چنین ش نه من هرگز اظهار نکرده

بقاتی و های سیاسی پیکار ط معنا مبّدل می کند. وضع اقتصادی زیربنا است، اّما جوانب گوناگون روبنا: شکل اصل را به یک جملٔه بیهوده، مجّرد و بی
ی و های دین های حقوقی و فلسفی و بینش شود و غیره، شکل وسیلٔه طبقٔه پیروزمند ایجاد می پیامدهای آن، سازمان دولتی که پس از نبردی موفق به

لط شکل کنند و در بسیاری موارد به نحوی قاطع و مس های جزمی، نیز تأثیر خود را بر جریان پیکارهای تاریخی اعمال می فراگستری آنها به شکل سیستم
 Marx-Engels(»  مطالعه کنندٔه آثار مارکس و انگلس«، نقل از کتاب ١٨٩٠سپتامبر  ٢٢  -٢١(نامٔه انگلس به جوزف بلوخ، »..  آنها را تعیین می کنند.

Reader ،٧۶١-٧۶٠، صص ١٩٧٨) اثر رابرت تاکر، چاپ نورتون، نیویورک( 
سان در تاریخ در به عرضٔه نظرهای خود پرداخت که نبرد بزرگی در عرصٔه فلسفه بر سر نقش ان -از لحاظ تاریخی -ای نکتٔه قابل توجه دیگر آنکه مارکس در دوره

فرد در تاریخ  شناس مشهور انگلیسی و مترجم بسیاری از آثار گوته و کانت)، معتقد به نقش قهرمانی و عظمِت  جریان بود. گروهی همچون توماس کارالیل (جامعه
در مقابِل چنین دانستند. و  بودند، و وحدت معنوی را تنها راه رهایی بشریت و رسیدن به مقصدی ناشناخته، که در سرزمین خیالی کمال و تقّدس قرار داشت، می

دانند) بودند که انسان را اتمی از  می»پوزیتیویسم «شناس انگلیسی که او را یکی از بنیادگذاران فلسفٔه  نظرهایی، متفکرانی همچون هربرت اسپنسر (فیلسوف و جامعه
گرامشی، کمونیست  ومرج نظری است که مارکس، به قول آنتونیو کردند. در مقابل چنین هرج معنای واقعی انتزاعی، معرفی می یک اُرگانیسم طبیعی، مطیع قانونی به

در روابط تولید و مبادله، به  دهد، و در بررسی جوهر تاریخ و نقش آن در سیستم و شناسد و او را به ارزش ارادٔه فردی خویش معرفت می نامدار ایتالیایی، انسان را باز می
 رسد که جامعٔه بشری به طبقات تقسیم شده است. به بیان گرامشی: کشف این واقعیت می

 کارل مارکس استاد زندگی معنوی و اخالقی ماست و نه شبانی چوب به دست. محّرکی است و بیدار باشی است برای نیروهای نیک که در خواب فرو«
ت به هستی و خاطر معرف آور که انسان به ها کاوش خفقان عطفی است در قرن رفته، ولی برای مبارزه باید از جای برخیزند. یک مغز آرام و متفکر است، نقطه

در  ١٩١٨مه  ۴، که در »مارکس ما«، از مقالٔه »ای از آثار گزیده«(آنتونیو گرامشی، ».  ای دگرگون سازد آیندٔه خویش به عمل آورده است، تا آن را به طور پایه
 )١٠۴منتشر شد؛ انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، ص »ندای مردم «روزنامٔه 

و انهدام آن را طلب  داد داری را هدف قرار می خصوص نفی بینش ماتریالیستی نسبت به تاریخ، از آنجا که اساس نظام سرمایه و اّما تالش برای نفی مارکسیسم، و به
فکران و ویکم بوده است. نکتٔه جالب این است که بسیاری از مت داری در قرن بیستم و بیست کرد، بخش مهمی از مشغولیت فکری متفکران مدافع سرمایه می

ی او برای شناخت جامعه ها اند و از اسلوب های مارکس بوده شّدت تحت تأثیر اندیشه اند، خود به های مارکسیسم را به نقد کشیده ای که پس از مارکس، اندیشه فالسفه
در تأیید این نظر، ضمن اشاره به کسانی همچون میشل فوکو و »  شناسی جامعه«شناس مشهور انگلیسی، در کتاب مهم خود،  اند. آنتونی گیدنز، جامعه بهره جسته

 نویسد: داند، می هابرماس، که گیدنز او را ُپرتأثیرترین متفکر جهان امروز می
اری، د شناس و متفکر جهان در حال حاضر است، تحت تأثیر مارکس و وبر بوده است... به گفتٔه هابرماس، جوامع سرمایه ترین جامعه هابرماس، که مهم«

، »شناسی جامعه«گیدنز،   (آنتونی».  کنند که اساس آنها بر آن استوار است که در آنها تغییرها شکل دائمی به خود گرفته است، دستگاه اخالقی را نابود می
 )١٢، ص ١٩٩٧چاپ سّوم، انتشارات پولتی، 

ای پیشرو عرضه شد و بیش از هر چیز به مقابله با ماتریالیسم تاریخی در فلسفٔه  ) که در ربع آخر قرن بیستم به مثابه فلسفهPost Modernism(»فرانوگرایی «
د، با اتکا به خصوص شناخت تاریخ و رابطٔه آن با انسان و انسان تاریخی بیان کن ای نو را در عرصٔه تحّوالت و به مارکسیستی برخاست، بیش از آنکه اندیشه

یوتار، دریدا، و بوردیا، های متفکرانی همچون فوکو، ل خواند. اندیشه داری فرامی طلبی در برابر قدرت و حاکمیت سرمایه کاری فلسفی، انسان را به نوعی تسلیم محافظه
اه کنید به میشل (نگبر میراث فکری اندیشمندانی همچون نیچه، هایدگر، وبر، و زیمل استوار بوده، و به تعبیری، مخالف هر نوع نوگرایی و ترقی اجتماعی است. 

پنجاه متفکر اساسی «؛ جان ِلخت، ١٩٨۴سوتا،  ، چاپ دانشگاه مینه»شرایط فرانوگرا«؛ لیوتار، ١١٢، ص ١٩٨٣، انتشارات راتلیج، »سیاست، فلسفه و فرهنگ«فوکو، 
 )٢٢٠-٢١۶، صص ١٩٩۴، انتشارات راتلیج، »دوران معاصر: از ساختارگرایی تا فرانوگرایی

سه نوع کاری، و فرانوگرایی ائتالف غریبی شکل گرفته است. به گمان هابرماس،  گرایی، محافظه کند که در قرن بیستم، میان سّنت هابرماس استدالل می
مانند لئو »کاران قدیمی  محافظه«مثل لودویگ ویتگنشتاین؛ »کاران نو  محافظه«اند:  توان شناخت که از آن جمله کاران فلسفی در قرن بیستم را می محافظه

های  کاران در ضدّیت با تجدد و اندیشه مانند میشل فوکو و ژاک دریدا. به گمان هابرماس، وجه مشترک همٔه این محافظه»کاران جوان  محافظه«اشتراوس؛ و 
گرایی فلسفی، انکار معرفت عینی دربارٔه  توان در ضدّیت با بنیان را می»فرانوگرایی «شود. بر اساس همین تعبیر، مواضع اصلی تفکر  روشنگری در اروپا خالصه می

اریخی، نفی بی طرفی و های کالن مثل اندیشٔه ترقی و ماتریالیسم ت شناسی، نفی تمایزهای بنیادی در اندیشٔه انسان، نفی روایت جهان، نفی نظریٔه بازتاب در معرفت
از «ن بشیریه، طور کلی، انکار امکان دستیابی به هرگونه حقیقتی خالصه کرد. (نگاه کنید به حسی حاکمیت عقل، تأکید بر هوّیت سّیال و ساختگی انسان، و به

 )١٣٧٧، فروردین و اردیبهشت ١٢٨-١٢٧اقتصادی، شمارٔه -، اطالعات سیاسی«مدرنیسم کاری تا هرمنوتیک و ُپست محافظه
شناسی  ، ضمن نقد جامعه«فرا نوگرایی«شناسان نیز بود، در برخورد به هواداران  المللی جامعه میشل مافزولی، استاد دانشگاه سورُبن، که زمانی معاون انستیتوی بین

 کند که: نو، به این نکتٔه مهم توجه می
به نوعی شناسی باید دست  ریشگی فرد است... بر این گمانم که جامعه گرایش نیرومند دنیای روشنفکری، در جامعٔه مدرن، تنها تأکید بر فردگرایی و بی«

دانم. بدون شک مهم این است که  چیز نمی درست کند؟ در این مورد هیچ»ضدجریان «پرسم آیا منظور این است که  انقالب کُپرنیکی بزند. از خود می
».  گون کندخواست در زمان خودش با فلسفه انجام دهد و آن را دگر  شناسی همان کاری را کند که مارکس می تفکری که ما نیاز به آن داریم، باید با جامعه

، ترجمٔه هوشنگ فرخجسته، اطالعات سیاسی«مدرن جماعت ُپست«، نقل از مقالٔه ١٩٩۴ژوئن  ١۶، شمارۀ »KRISIS«(میشل مافزولی، مصاحبه با مجلٔه 
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 )١٣٧۶، مهر و آبان ١٢٢ -١٢١اقتصادی، شمارٔه -

ه است، بلکه گرایانه برای شناختن و توضیح دادن جهان نبود های مارکس و انگلس فقط تالشی پژوهش ایران همچنان بر این اعتقاد است که اندیشه  حزب تودهٔ 
شناختن  برای یافتن درکی روشن از روابط اجتماعی، سالحی نیرومند است در دست طبقٔه کارگر و زحمتکشان جهان برای تغییر دادن جهان نابرابر کنونی، 

توان نیروهای اجتماعی را به نیروی تغییر و انقالب در  و زیربنا و روبنا با یکدیگر، و اینکه چگونه می  اقتصادی-های اجتماعی زیرساختارهای اقتصادی و ارتباط پدیده
 جامعه تبدیل کرد.

 
 . لنینیسم: تجدیدنظرطلبی در مارکسیسم یا غنا بخشیدن به فلسفٔه مارکسیسم؟۴
 

ظری به لنینیسم و زمان بود با یورش گستردٔه تبلیغاتی و ن های سوسیالیستی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی هم گردها و فروپاشی دولت دوران دشوار عقب
طلبی در اصول داری جهانی. مخالفان لنینیسم با متهم کردن لنین به تجدیدنظر  تالش برای حذف آن به مثابه سالحی مؤثر در مبارزٔه طبقه کارگر برضد سرمایه

گرا و  و نیروهای راست های امپریالیستی های مارکس متهم کردند. همچنین، شاهد آن بودیم که بر اثر این یورش گستردٔه رسانه مارکسیسم، او را به انحراف از اندیشه
های  ایٔه پژوهشهای معدودی از احزاب کارگری و کمونیستی حذف شد. این گردش به راسِت نظری نه بر پ ها و اساسنامه سوسیال دموکرات، اصل لنینیسم از برنامه

 های و دولتهای سرمایٔه انحصاری در پی فروپاشی اتحاد شوروی  ای بود که رسانه علمی، بلکه به گمان ما نتیجٔه تسلیم شدن در مقابل موج عظیم تبلیغاتی
 به راه انداخته بود.»پایان تاریخ «سوسیالیستی اروپای شرقی برای اثبات نظریٔه 

مناسبت طور که در اعالمیٔه بیش از هشتاد حزب کارگری و کمونیستی جهان به  زده و به دور از تحلیل علمی و منطقی، همان های شتاب برخالف این حرکت
 درستی یادآوری شده است: صدوپنجاهمین زادروز لنین نیز به

سیاسی، و  های گوناگون مارکسیسم، یعنی فلسفه، اقتصاد نهیم که با در نظر گرفتن واقعیت مشخص، مؤلفه پردازی ارج می ما به و.ا. لنین به مثابه نظریه«
لبانه ط دانست، مخالف هرگونه انحراف فرصت روز کرد و بسط داد. او ضمن اینکه مشارکت و مداخله از راه پارلمان را مردود نمی کمونیسم علمی را به

رلمانی بود. گرایی و توّهم داشتن در مبارزٔه پا گرایی و فرقه (اپورتونیستی) و تجدیدنظرطلبانه (رویزیونیستی) در اندیشه و عمل انقالبی، و مخالف جزم
"دو تاکتیک  داری در روسیه"، "چه باید کرد"، جنگند"، "توسعٔه سرمایه ها می اند و چگونه با سوسیال دموکرات های او از قبیل "دوستان مردم کدام نوشته

وسیالیسم و کریتیسیسم"، "مارکسیسم و رویزیونیسم"، "فروپاشی انترناسیونال دّوم"، "س-سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک"، "ماتریالیسم و امپیریو
گرایی در  چپ داری"، "دولت و انقالب"، "تزهای آوریل"، "بیماری کودکی جنگ"، "دربارٔه شعار ایاالت متحد اروپا"، "امپریالیسم، باالترین مرحلٔه سرمایه
ر نظری ارزشمند اند. آثا مانندی در ترویج و بسط مارکسیسم و پیکار انقالبی کمونیسم"، "وظایف فوری دولت شوروی"، و "ابتکار بزرگ" همگی آثار برجسته و بی

اردیبهشت  ٨، ١١٠٢»نامۀ مردم «(نقل از ».  هاست ای از انقالبی سیاسی هر نسل تازه-لنین همچنان درخور زمان، و راهنمای آموزش و عمل ایدئولوژیکی
١٣٩٩( 

ای  های مارکس به مثابه مجموعه گفت که ما به نظریه درستی می های مارکس و انگلس داشت، به عمیقًا معتقد که درکی بسیط از نظریه  لنین، به مثابه مارکسیستی
نگه دارند، باید در همٔه خواهند آن را مطابق با زندگی روز  ها اگر می دانیم که کمونیست بلکه برعکس، آن را شالودٔه علمی می  کنیم، کامل و تغییرناپذیر نگاه نمی

در جنبش چپ، ها  توانستند پیروزی زحمتکشان را تأمین کنند. خیلی ها، بدون داشتن چنین نگاهی، نمی های آن پیشرفت حاصل کنند. به نظر او  کمونیست جنبه
زمان جوانان هایش در سّومین کنگرٔه سراسری سا کنند. لنین در صحبت توشٔه نظری و عملی مبارزان گذشتٔه راه سوسیالیسم را (به عنوان چیزی منسوخ) رد می

 »های خود را با ثروِت دانش همٔه بشر غنی کنید.  توانید کمونیست بشوید که دانسته شما فقط زمانی می«از جمله گفت:  ١٩٢٠کمونیست در سال 
های  مینٔه بسط اندیشهکلی دگرگون کرد، کار نظری او در ز یکی از کارهای بسیار ُپرارزش و ماندگار لنین که سیمای مبارزٔه طبقه کارگر در اوایل قرن بیستم را به

ده بود، اّما فقط پس از بینی کر  داری به مثابه نظامی جهانی را پیش داری آن دوران و تحّوالت سریع آن بود. مارکس برقراری سرمایه مارکس در زمینٔه شناخِت سرمایه
حالی که اروپا در آتش داری انحصاری رشد کرد. کار علمی و مبارزاتی لنین، در  داری به نظام غالب در جهان گسترش یافت و به مرحلٔه سرمایه مرگ او بود که سرمایه

داری  مایههای درونی سر گیری و رویش امپریالیسم به مثابه نظامی جهانی به علت ضرورت سوخت، او را قادر ساخت که چگونگی شکل های امپریالیستی می جنگ
 برجستٔه هندی: های انقالب جهانی پرولتری ادغام کند. به گفتٔه پراکاش کارات، کمونیست انحصاری را ببیند، و پدیدٔه امپریالیسم را با استراتژی و تاکتیک

عی شناخت لنین از امپریالیسم سبب شد که او نخستین مارکسیستی باشد که از این درک متعارف فاصله بگیرد که انقالب سوسیالیستی فقط در جوام«
پریالیسم، پیروزی داری در دوران ام اند. لنین توجه کرد که توسعٔه ناموزون سرمایه یافته را طی کرده داری کامالً توسعه پذیر است که گذار به سرمایه امکان

بتوان پذیر کرده است. در دوران امپریالیسم، در هر جا که  مانده است، امکان داری عقب انقالب سوسیالیستی را در کشوری که از نظر توسعٔه سرمایه
های   رقابتتواند رخ دهد. لنین بود که پس از آغاز جنگ جهانی اّول، که نتیجهٔ  داری را شکست، انقالب می ترین حلقٔه زنجیر جهانی استثمار سرمایه ضعیف
 )٢٠٢٠آوریل  ١٩، «دموکراسی مردم«(نقل از »ترین حلقه در آن زنجیر است.  امپریالیستی بود، متوجه شد که روسیٔه تزاری ضعیف بین
جانبٔه  در آغاز قرن بیستم در روسیه و به پیروزی رساندن آن در شرایط تهاجم همه  ترین تأثیر تاریخی لنین بر جهان ما، رهبری انقالب کبیر اکتبر شک ُپراهمیت بی

ای را  راتژی انقالبیپذیر است. لنین است اقتصادی دیگری امکان-داری را لرزاند و نشان داد که نظام اجتماعی کشورهای امپریالیستی بود. انقالبی که جهان سرمایه
ٔه دیگری از این دهقان جنب-گرفت. موضوع اتحاد کارگر ها و تحت ستم را در بر می های مستعمره تدوین کرد که دهقانان و زحمتکشان و پرولتاریای صنعتی و مّلت

رگر را نشان داد. لنین کا استراتژی بود و در حوزٔه عمل انقالبی، لنین برای نخستین بار نقش و ضرورت حضور و فعالیت سازمان حزب انقالبی به مثابه پیشاهنگ طبقهٔ 
رهبری حکومت جدید وقفه مبارزه کرد. لنین در دورٔه کوتاهی که در  های رفورمیسم و سازش طبقاتی بی برای حراست از ماهیت انقالبی طبقٔه کارگر علیه همٔه شکل

ای ساختن آیندٔه شمار موجود تالش فراوانی کرد. آن تجربه اهمیت زیادی بر  اتحاد شوروی بود برای جهت دادن به ساختمان سوسیالیسم در رویارویی با مشکالت بی
لنین همواره بر اساس  های آن روز جامعٔه روسیه معرفی کنند، گرا و دور از واقعیت کنند لنین را رهبری جزم اتحاد شوروی پیدا کرد. برخالف نظر کسانی که تالش می

و در آنجا که متوجه  ها باید با برداشتی انتقادی سیر تحّوالت اجتماعی را دنبال کنند همان دید مارکسیستی که عمیقًا به آن اعتقاد داشت معتقد بود که کمونیست
 شوند فورًا به تصحیح آن اقدام ورزند. خطاهای خود می

 لنین در چهارمین سالگرد انقالب اکتبر با تأکید بر مسیر دشوار ساختمان سوسیالیسم در اوضاع مشخص جهانی اعالم کرد:
یم عبارتست ا ایم. . . هنر دیگری که در انقالب ضرور است و آموخته حصر خو گرفته حدو هاِی بی  حصری نیست. ما به مبارزه با دشواری ها را حدو دشواری«

هدف در صورتی که راه   دیگر نیل به  [عینی] و انتخاب راه  از: نرمش، مهارت برای تغییر سریع و آنی تاکتیک خود با در نظرگرفتن شرایط تغییریافتٔه ابژکتیف
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های سریع را (هنگامی که  چهارسال شیؤه چرخش- گذشته در دوران معّینی از زمان خالف مصلحت و غیرممکن از آب درآمد. . . ما که در عرض سه

ایم.  ختهایم، حاال با پشتکار و دقت و جدّیت. . . به آموختن شیؤه چرخش نوین، یعنی سیاست اقتصادی جدید پردا است) اندکی آموخته چرخش سریع الزم 
دهقانی   تواند کشور ُخرده شود؛ در غیر این صورت، نمی  فروش کارآزموده بدل  جو و ماهر و یک تاجر عمده  محتاط و صرفه“  ارباب”دولت پرولتری باید به یک 

ای انتقال به داری است) راه دیگری بر  داری (که هنوز سرمایه را از لحاظ اقتصادی بر روی پای خود استوار کند و در شرایط کنونی و در کنار باختر سرمایه
 )٩١١ – ٩١٠های  منتخب آثار لنین، صفحه  (نقل از». کمونیسم وجود ندارد

نوشت و در  ١٩٢٠را در سال »بیماری کودکی "چپ گرایی" در کمونیسم «لنین پس از پیروزی انقالب کبیر اکتبر و استقرار حکومت شوراها، اثر مهم خود با عنوان 
گرایانٔه ژاپن بود،  های مداخله در حالی که کشور شوراها مورد تهدید ضدانقالب و متحدان آنها و جنگ  های تاکتیکی و استراتژیکی، آن با تأکید بر تفاوت میان سیاست

پژوهشگر مارکسیست  طور که جاناتان وایت، داری تأکید کرد. همان های ائتالفی گستردٔه مترقی و ضدسرمایه خواه در جبهه بر ضرورت همکاری با دیگر نیروهای ترقی
 گوید: بریتانیایی، می

انقالبی مبتنی بر برند، آن را به معنای عمل  های زیادی بیاموزیم. آنهایی که واژٔه لنینیسم را به کار می توانیم درس ما با مطالعٔه رویدادهای آن دوره می«
مارکس  برند، اّما هستند کسانی که برای آنها مارکسیسم چیزی صرفاً نظری است. ولی هم درک و شناخت نظری قوی در بطن شرایط معّین موجود به کار می

 )١٣٩٩اردیبهشت  ٨، ١١٠٢، شمارۀ «نامٔه مردم« (نقل از ». و هم انگلس همیشه بر پیوستگی تئوری و عمل تأکید داشتند
 
     داری، طبقات و مبارزٔه طبقاتی لنینیسم، اقتصاد سیاسی سرمایه-. مارکسیسم۵
 

تأثیر شگرف  نهٔ دویستمین سالگرد تولد مارکس فرصت مناسبی بود برای محققان در سراسر جهان، چه مخالفان مارکسیسم و چه موافقان آن، که به بررسی منتقدا
های او را  خود و لذا اندیشه»فرزند زمان «اند که مارکس را  های اخیر تالش کرده داری در سال پردازان سرمایه های دوران ما بپردازند. بسیاری از نظریه مارکس بر اندیشه

مارکس «در کنفرانس  اش ِلالن، محقق انگلیسی، در سخنرانی داری ارزیابی و موضوعیت آن در دوران ما را نفی کنند. پروفسور دیوید مک مختص دوران اّولیٔه سرمایه
 گوید: داری است که از جمله می پردازاِن سرمایه در پاسخ به این نظریه» ٢٠٠
) ٢٠١٣زدهمی" (نامٔه مارکس که اخیرًا در کتابی با عنوان "کارل مارکس: زندگی قرن نو جاناتان سِپرِبر، استاد تاریخ در دانشگاه میسوری آمریکا، در زیست«

) که گاِرت ٢٠١۶نامٔه جدیدتری با عنوان "کارل مارکس: عظمت و توّهم" ( نویسد که مارکس "شخصیتی متعلق به گذشته" است. در زیست منتشر شد، می
ّور جونز منتشر کرده است، خط فکری مشابهی دنبال شده است که هدِف آن "بازگرداندن مارکس به همان روزگار قرن نوزدهم است"... ولی تص-اسِتدمان

نیست. های او صرفًا موضوعی جالب از لحاظ تاریخی  اشتباه است. مطالعٔه مارکس و دیدگاه -و نه زمان ما -اینکه مارکس صرفًا فرزند زمان خودش است
بحران  ترین گواه این نظر، ترین و برجسته دانش اخیر نشان داده است که مطالعٔه مارکس موضوعی است مربوط به عصر ما، و باید هم چنین باشد. نزدیک

آید که از هر دیدگاهی که به عّلِت این مسئله نگاه شود، توّسل سرمایٔه  و پیامدهای آن، و نحؤه بررسی و شناخت آن است. به نظر می ٢٠٠٧/٢٠٠٨مالی سال 
ه و شود؛ و جالب است که چنین نگا یافته دیده می ای برای برانگیختن کسب سود و باال بردن سودهای کاهش جهانی به سرمایٔه مالی به مثابه وسیله

 )١٣٩٧خرداد  ٧، ١٠۵٢، شمارۀ «نامٔه مردم«(نقل از »استداللی، دانسته یا نادانسته، الهام گرفته از مارکسیسم است. 
ر این باره داری در عصر حاضر دانست. لنین د ترین دستاوردهای علمی آموزش مارکسیسم را باید در شناخت و توضیح قوانین رشد سرمایه گمان یکی از مهم بی
 گوید: می
نامٔه  کارل مارکس، زندگی«(لنین، جزؤه ».  ترین کاربرد تئوری مارکس و دلیل درستی آن آموزش اقتصادی اوست  ترین، و موشکافان جانبه ترین، همه ژرف«

 )١٢، ترجمٔه رفیق شهید محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران، ص »ای از مارکسیسم کوتاه با فشرده
در انتقادی از «کتاب  گیری از ماتریالیسم فلسفی و اسلوب دیالکتیکی در شناخت و بررسی تاریخ، به این نتیجٔه مهم رسید و در مقدمهٔ  مارکس در این عرصه، با بهره

متناسب  شوند که تابع ارادٔه آنان نیست، بلکه ها هنگام تولید اجتماعی زندگی خویش وارد مناسبات تولیدی معّین و ناگزیری می توضیح داد که: انسان»اقتصاد سیاسی 
شنی در مانیفست حزب رو رسد، و به با مرحلٔه تکامل نیروهای مولد ماّدی آنان است. بر اساس همین درک مهم است که مارکس به کلید اصلی، یعنی مبارزٔه طبقاتی می

 کمونیست اعالم می کند:
ها در ُرم باستان، عنوان  [پاتریسینتاریخ همٔه جوامع تا این زمان (به استثنای تاریخ کمون اولیه) تاریخ مبارزٔه طبقاتی است. آزاد و برده، پاتریسین و پلبین «

ها در ُرم باستان افراد طبقات پایین بودند که  ها را در تصرف داشتند. پلبین دادند و زمین های اصیل بود که طبقٔه حاکم را تشکیل می افراد متعلق به خاندان
زاد) ، استادکار و شاگرد، و به یک سخن ستمگر و ستمکش با هم در تضاد دائم بوده و  مّالک و سرف (رعیت خانه زیستند و در شمار بردگان نبودند]، آزاد می

دو طبقٔه پیکارگر  اند و این پیکار همیشه یا به نوسازی انقالبی سراپای جامعه یا به نابودی هر همواره علیه یکدیگر به پیکاری گان نهان و گاه عیان برخاسته
بقات تازه، ط طانجامیده است... جامعٔه بورژوایی امروزین که از بطن جامعٔه سرنگون شدٔه فئودالی برون آمده، تضادهای طبقاتی را برنینداخته، بلکه فق

، ترجمٔه رفیق شهید محمد »مانیفست حزب کمونیست«(مارکس و انگلس، »...  ها ساخته است شرایط تازٔه ستمگری، و اشکال تازٔه مبارزه را جایگزین قدیمی
 )٢۶، ص ١٣٨۵پورهرمزان، انتشارات حزب تودٔه ایران، 

ج رشد ای از روند بغرن جانبه مارکس در زمینٔه اقتصادی، با پیگیری کار اقتصاددانان کالسیک انگلستان همچون ریکاردو و اسمیت، سیمای دقیق و همه
کار را ریخته بودند، داری، شالودۀ تئوری ارزش مبتنی بر  داری تصویر کرد. در حالی که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، ضمن تحقیق در نظام اقتصادی سرمایه سرمایه

گردد. نظریٔه  عیین میشود ت مارکس کار آنان را ادامه و بسط داد و نشان داد که ارزش هر کاالیی از روی مقدار زمان کار اجتماعی الزمی که صرف تولید آن کاال می
های اخیر  داری، در سال هها توسط لنین و ارائٔه نظریٔه امپریالیسم به مثابه مرحلٔه نوینی از رشد سرمای داری و سپس بسط این نظریه مارکس و انگلس پیرامون سرمایه

ی برای این امر، خطر ده شّدت مورد حمله و انتقاد مخالفان مارکسیسم قرار گرفته است. نیروهای دست راستی و ارتجاعی در نظریٔه پیکار طبقاتی و ضرورت سازمان به
کران و اندیشمندان فقط از سوی متف داری را مورد تهدید قرار دهد. رّد نظریٔه ضرورت مبارزٔه طبقاتی، نه تواند اساس سرمایه بینند که می جّدی و مهلکی را می

افرادی همچون تاچر،   های هشتاد و نود میالدی، جنگ طبقاتی شود، و در دهه شّدت تبلیغ شده و می داری بلکه از سوی رهبران سیاسی این کشورها نیز به سرمایه
چون پیتر دروکر، پردازانی هم هایی است. نظریه های جالب چنین حرکت داری پیشرفته، از نمونه های سرمایه ریگان، و هلمت ُکهل، سران سابق قدرتمندترین حکومت

های  به دلیل اندیشهریزی در قرن بیستم را  اند که بخش مهمی از خشونت و خون پرداز مشهور آمریکایی، در انتقاد از مارکس تا آنجا پیش رفته اقتصاددان و نظریه
اری جهانی باید با انجام د داری اعتقاد دارند و معتقدند که سرمایه تر اینکه حتٰی افرادی مانند دروکر نیز به زوال سرمایه اند. نکتٔه جالب مارکسیستی معرفی کرده
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، از پایان «داری جامعٔه پس از سرمایه«تغییرهای بنیادین در شکل تولید و روابط تولیدی صیانت خود را همچنان بر جهان حفظ کند. دروکر در کتاب مشهور خود 

گوید که  ) سخن میKnowledge Worker)»دانشی   کارگران«ای متشکل از  داری در شکل کنونی خود و همچنین زوال طبقٔه کارگر و پیدایش جامعه سرمایه
دانشی   کارگران«در روند تولید چیست و اصوًال آیا همین »دانشی   کارگران«ای نقش  کند که در چنین جامعه شّدت تحت تأثیر انقالب فّناوری است. دروکر روشن نمی به
دروکر فقط »داری  جامعٔه پس از سرمایه«اند یا  ای طبقات نابود شده گیرند؟ آیا در چنین جامعه ای که بیش از پیش انحصاری شده است در تضاد قرار نمی با سرمایه»

که حتٰی بسیاری از چنان روشن است  شکل دیگری است از همین نظامی که ما امروز با آن روبرو هستیم. مسئلٔه مبارزٔه طبقاتی و تقسیم جامعه به طبقات، امروز آن
 ارائه داده بود.  اند و در این زمینه همان تعاریفی را ارائه می دهند که مارکس نزدیک به صدوپنجاه سال پیش داری نیز بدان معترف شناسان بنام سرمایه جامعه

شناسی  در جامعهشناس مشهور انگلیسی، و رئیس سابق دانشگاه اقتصاد لندن، در این زمینه ضمن تأیید بر درک مارکس از طبقه و تأثیر او  آنتونی گیدنز، جامعه
 نویسد: مدرن، می

با باور هایی که به صورت عینی توسط ساختارهای اقتصادی پدید آمده است راهنمایی می کند. طبقه ارتباطی  درک مارکس از طبقه ما را به سمت نابرابری«
ی داشته دهد یک نفر بیشتر از دیگری به نعم ماّدی دسترس کند که اجازه می مردم پیرامون جایگاهشان در اجتماع ندارد، بلکه به شرایط عینی اشاره می

شک همچنان جای مهمی در علوم اجتماعی  های مارکس، در چارچوب منتقدانه و مشخص آن، بی رغم سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، اندیشه باشد. به
 )٢١٨، ص ١٩٩٢، چاپ دانشگاه کمبریج ، » شناسی جامعه«(آنتونی گیدنز، »... خواهد داشت
 نویسد: به نقل از لنین در مورد تعریف طبقه می»نامٔه سیاسی  واژه«آئین) در  یاد هوشنگ ناظمی (نیک رفیق زنده

وسایل گردد که برحسب جای خود در سیستم تولید اجتماعی دوران تاریخی معّین، برحسب مناسبات خود با  های بزرگی از افراد اطالق می طبقات به گروه«
ی از سهمتولید (که اغلب در قوانین تثبیت و تسجیل شده است)، برحسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار، و بنابراین برحسب طرق دریافت و میزان آن 

یزی که میان جای تواند به علت تما هایی از افراد هستند که گروهی از آنها می چنان گروه ثروت اجتماعی که در اختیار دارند، از یکدیگر متمایزند. طبقات آن
 «آنها در شیؤه معّین اقتصاد اجتماعی وجود دارد، کار گروه دیگر را به تصاحب خود درآورند.

ل تاریخی معین راحدانش جامعه شناسی پیش از مارکس به وجود طبقات و تفاوت های طبقاتی پی برده بود ولی مارکس بر این تأکید کرد که وجود طبقات تنها با م
 تی بینجامد.لیستکامل تولید مرتبط است و اینکه پیروزی مبارزه طبقاتی در جامعۀ سرمایه داری سرانجام باید به حذف مالکیت خصوصی و استقرار نظام سوسیا

کنندٔه جای این  ترین عامل تعیین شود. چگونگی رابطٔه طبقات با وسایل تولید مهم طور کلی برحسب جا و مقام آنها در تولید اجتماعی مشخص می تمایز طبقات به
حاکم است و دیگری کی طبقات در تولید اجتماعی است. مالکان وسایل تولید و زحمتکشان فاقد وسایل تولید هر یک مقام و جایی متفاوت در تولید اجتماعی دارند. ی

 در نظام ده. طبقات مختلف برحسب چگونگی و میزان دریافت سهم خود از تولید اجتماعی نیز از هم متمایزند. مثالً  کش است و دیگری بهره محکوم، یکی بهره
رآمد آنان نیز کامًال آورند و میزان د داران به شکل سود، بهره، و غیره و کارگران به شکل دستمزد سهم خود را از تولید اجتماعی به دست می داری، سرمایه سرمایه

یابد و پایٔه عینی  یلنینیسم طبقات اجتماعی و اساس تقسیم جوامع به طبقات را در محیط تولید ماّدی م-متفاوت است. به این ترتیب، کامًال روشن است که مارکسیسم
 دهد. این تقسیم را نشان می

َاشکال  خصوص تحقق و گسترش انقالب اطالعات (انفورماتیک) در جهان، در روند داری انحصاری در جهان و به البته روشن است که با پیشرفت نظام سرمایه
تی کهن در جهان دقت آنها را بررسی کرد. از بین رفتن بخش بزرگی از شکل اشتغال و تولید صنع تولید و نیروهای مولد تغییرهایی مهم رخ داده است که باید به

ی در ساختار طبقاتی شک تغییرهای اند) بی های هوشمند جایگزین شده ها و ماشین داری پیشرفته (از جمله در صنایع خودروسازی که صدهاهزار کارگر با روبات سرمایه
عه نیز بسط و گسترش اند. این روند دیر یا زود به کشورهای در حال توس های اخیر به بررسی آنها پرداخته این جوامع پدید آورده است که محققان مارکسیست در دهه

است. جایگزین کردن  های هوشمند در درازمّدت روندی بسیار ُپرمنفعت ها و ماشین داری انحصاری، جایگزین کردن کارگران صنعتی با روبات یابد. از نگاه سرمایه می
یافتگی طبقٔه  شود، روند تقلیل نقش سازمان نام برده می»صفر ساعت «قراردادهای رسمی با قراردادهای سفید امضا که در کشورهای غربی از آن به اسم قراردادهای 

ها («پرکاریات«و ایجاد نسل جدیدی از زحمتکشان که برخی محققان آنها را »کاری  پراکنده«ها و سندیکاهای کارگری و پیدایش  کارگر و تقلیل تأثیر اتحادیه
Precariatاند (که از تلفیق دو واژٔه   ) نامیدهprecarious  به معنای شرایط ناپایدار و واژٔهproletariat- به دست آمده است) از جمله تغییرهایی است که در  -پرولتاریا

در این زمینه این است شک تأثیرهای مهم اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال دارد. نکتٔه قابل توجه  ویکم پدید آمده است که بی ساختار پرولتاریای صنعتی در قرن بیست
ها فقط تا حّدی  کاریاتفروختند، پر  که مشایه کارگران صنعتی در قرن بیستم که مالک وسایل تولیدی خود نبودند و از این رو نیروی کار خود را برای تأمین زندگی می

 نیز را انجام دهند که بتوانند دسترسی به بازار کار و درآمد مناسب را حفظ کنند.»بدون پاداشی «های گسترده و  درگیر کار هستند و باید فعالیت
ایان یافتن داری و همچنین در کشورهای در حال رشد به معنای پ آنچه روشن است این واقعیت است که تغییر و تحّوالت مهم در ساختار طبقاتی جوامع سرمایه

ترین وظیفٔه خود را در شرایط  رسد مهم ، که به نظر می«چپ نو«داری، و بخشی از نیروهای  داری نیست. گروهی از مبلغان سرمایه مبارزٔه طبقاتی در جامعٔه سرمایه
لٔه اند که با فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی، مسئ دانند، مّدعی با گذشتٔه سوسیالیستی یا کمونیستی خود می»مرزبندی «حاضر 

ترین وظیفٔه انسان  مهم کلی از دست داده است، و امروز شود، دیگر موضوعّیت خود را به ها تبلیغ می مبارزٔه طبقاتی و مبارزه برضد امپریالیسم، که از سوی کمونیست
ای قبًال  داری وجود ندارد. و البته چنین نظریه است، زیرا ثابت شده است که جایگزینی برای سرمایه»داری  انسانی کردن نظام سرمایه«خواه، فقط  مترقی و آزادی

داری، در  تئوریزه نیز شده بود. فرانسیس فوکویاما، متفکر دست راستی مدافع تقّدس سرمایه»دقیق «گرای آمریکایی به شکلی  کار و راست توسط متفکران محافظه
گاه نهایی ِخَرد هگلی است. به گمان  داری در حقیقت تجّلی کرد که نظام سرمایه ، این طور تبلیغ می«پایان تاریخ و آخرین انسان«با انتشار کتابی با عنوان  ١٩٩١سال 

خی خود سرفراز بیرون آمد گاه تاریخی بشر از آزمایش تاری داری جهانی در جنگ سرد بر ضد کمونیسم، شیؤه زندگی غربی به عنوان باالترین تجّلی او، با پیروزی سرمایه
ین نظرهای افراطی و عمیقًا تواند و باید خود را الگوی جهانی برای همٔه کشورهایی که هنوز در حال چالش با تاریخ اند معرفی کند. در مقابل چن داری می و نظام سرمایه

های  ظرهای مارکس و ارزیابیاند با رجعت به ن داری داران که نگران آیندٔه نظام سرمایه سرمایه شناسان، و حتٰی شماری از کالن ارتجاعی، بسیاری از دانشمندان و جامعه
داری و حفظ  سرمایه شود، خواهان تغییرهایی اساسی در مدیریت نظام به منظور حفظ نظام یی که دچار آن می های دوره داری و بحران او از چگونگی روند رشد سرمایه

که نظام »سرمایٔه مالی «، از خطر «داری جهانی بحران سرمایه«باز و میلیاردر معروف آمریکایی، در اثر معروف خود با عنوان  منافع خود هستند. جورج سورش، بورس
قانونی در  ومرج و بی به این هرجنویسد که این نظام تواِن آن را دارد که خود را نابود سازد و از این رو الزم است تا ما  گوید و می کند سخن می داری را تهدید می سرمایه

 کند: میهایی معّین و قابل نظارت قرار دهیم. سورش در همین کتاب به این موضوع اشاره  حرکت و حاکمیت سرمایٔه مالی خاتمه دهیم و آن را در چارچوب
نیز  گیرد. توجه به این نکته داری، ماهیت عملکرد نظامی اقتصادی است که در آن تولید، مصرف، و تبادل کاال و خدمات صورت می نظام جهانی سرمایه«

 ١٠٠به  شود. همان طوری که مارکس و انگلس نزدیک شود، بلکه عوامل تولید را نیز شامل می اهمیت دارد که که تبادل تنها به کاال و خدمات محدود نمی
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ندگی مردم و یابد، ز  طور که این نظام بسط و گسترش می کند و همین داری، زمین و کار و سرمایه را به کاال تبدیل می سال پیش توضیح دادند، نظام سرمایه
(جرج ».  های اقتصادی نیستند کند که دیگر ِصرِف موضوع هایی همچون فرهنگ و سیاست نفوذ می آورد و به حیطه جوامع را نیز به انحصار خود درمی

 )٢٣، ص ١٩٩٨، انتشارات لیتل برون، »داری جهانی بحران سرمایه«سورش، 
استثمار داری، یعنی منشأ سود و  پایٔه اقتصاد سیاسی مارکسیسم نظریٔه ارزش اضافی است. اهمیت این موضوع در آن است که ارزش اضافی قلب سرمایه سنگ
جانبه دربارٔه چگونگی تولید ارزش اضافی، نشان  ، ضمن دادن توضیح همه«سرمایه«ساز  دهد. مارکس در کتاب دوران کند و هدف قرار می داری را تشریح می سرمایه

دهد که  ای بسیار ناعادالنه قرار دارد، و از این رو خود منبع ایجاد تضاد در جامعه است. مارکس نشان می دار و کارگر بر پایه بین سرمایه  دهد که روابط اقتصادی می
معادل با مزد پرداخت کند بسیار بیشتر از ارزش  نیروی کار نوع خاصی از کاالست که قادر به تولید ارزش است. بر اساس همین نظریه، ارزشی که نیروی کار تولید می

، جلد اّول، ترجمٔه ایرج »سرمایه«داری نیز در همین نکته نهفته است. (نگاه کنید به کارل مارکس،  دار است، و اساس و جوهر استثمار سرمایه شده توسط سرمایه
دار از تولیدکنندگان واقعی  ) نکتٔه اساسی اینکه، نظریٔه تولید ارزش اضافی، و بر اساس آن ادامٔه استثمار سرمایه١٨۶–١٧٩اسکندری، انتشارات حزب توده ایران، صص 

های نوین برای کسب ارزش اضافی توسط  رغم کاربست شیوه و به  دهد داری را تشکیل می نعمات ماّدی جوامع، امروزه نیز همچنان ماهیت اساسی نظام سرمایه
 سازی و نولیبرالیسم، تغییری در بنیاد این نظام اقتصادی صورت نگرفته است. دار، مانند جهانی سرمایه

میلیون نفر در فقر شدید (یعنی ٧٠٠مردم جهان، یعنی  ٪١٠منتشر شده است، بیش از  ٢٠٢٠ای که از سوی بانک جهانی در سال  بر اساس آخرین آمار تکان دهنده
داری جهانی در دهٔه دّوم هزارٔه سّوم، اگرچه بر اثر تحّوالت عظیم فّناورانه و از جمله  کنند. نظام سرمایه سنت آمریکایی) زندگی می ٩٠با درآمد روزانٔه کمتر از یک دالر و 

همچنان بر همان لی انقالب اطالعات (انفورماتیک) دستخوش تحّوالت فراوان و در عین حال بسیار مهمی شده است که به نوبٔه خود باید بررسی و ارزیابی شود، و 
 کردند و توضیح دادند. سال پیش کشف ١۵٠هایی استوار و پابرجاست که مارکس و انگلس بیش از  پایه

های مارکس در این  یشهکنند، اند بینی آیندٔه آن در هزارٔه سّوم را مطالعه و بررسی می داری و پیش به اعتراف بسیاری از اندیشمندان حاضر جهان، که نظام سرمایه
نجاهمین سالگرد انتشار زمان با صدوپ ای که در دانشگاه اقتصاد لندن (هم ترین منابعی است که امروز در دسترس ما قرار دارد. گیدنز، در سخنرانی زمینه یکی از مهم

 مانیفست) ایراد کرد، ضمن اشاره به همین حقیقت، بر این نکته تأکید کرد که:
های  لسله سخنرانیاید یا نه. به نظر گاردَین او به میان ما بازگشته است. منظور کارل مارکس است. من در این س دانم آیا شما گاردَین دیروز را دیده من نمی«

داری جهانی  ای که خیلی توانا بود، کشف و توضیح مشکالت سرمایه گاه از میان ما نرفت، زیرا مارکس در زمینه خودم مایلم این نظر را طرح کنم که او هیچ
مثابه ابزاری برای  های مارکس به داری جهانی قرار داریم و از این رو اندیشه ای از بحران شدید سرمایه دانید ما دوباره در دوره طوری که همه می بود... همان

های رئیس سابق دانشگاه اقتصاد لندن، صفحات اینترنتی دانشگاه اقتصاد  (آنتونی گیدنز، مجموعه سخنرانی»...  تحلیل اوضاع کنونی، بسیار مهم است
 لندن)

اند.  داری شده، برآمدهای ناگزیِر تحّول سرمایه نولیبرالی و جهانی  بندوبار و بدون نظارت داری بی داری، و سرمایه اکنون روشن است که مرحلٔه امپریالیستی سرمایه
نٔه آن، همان تالِش بخِش های توزیِع گسترده را کامًال توسعه داد و هنوز هم پشتوا داری تولیِد انبوه کاال و شبکه بینی کرده بود، سرمایه گونه که مارکس پیش همان

پاشید.  داری فرومی محور است. اگر چنین نبود، نظام سرمایه داران، برای تداوم سودَورزی و کسب سود در نظام سرمایه بسیار کوچکی از جمعیت جهان، یعنی سرمایه
همان قدرت ویرانگِر الگوِی های طبیعی، و ویران کردن زیستگاه ما، کرٔه زمین، شّدت یافته است. این  ها، و فاجعه ها، بحران ها، جنگ استفادٔه سودجویانه از نابرابری

داری را به زانو در آورد، و  که جهان سرمایه ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨های  تازد. بر اثر بحران اقتصادی و سیاسی ژرف سال گسیخته بر جهان می اقتصادی نولیبرالی است که لگام
داری در  و عدم توان سرمایه ١٩-گیر کووید داری جهان به دلیل شیوع بیماری همه های اخیر و سقوط آزاد اقتصاد کشورهای پیشرفتٔه سرمایه در ماه ٢٠٢٠بحران 

اری جهانی و تضادهای د اند. این روند نشانگر ماهیت عمیقًا غیرانسانی سرمایه ها میلیون تن به صف بیکاران اضافه شده مقابله با پیامدهای بسیار خطرناک آن، ده
جهان. همچنین، تجربٔه  های خواهانٔه مّلت تردید مانعی است بر سر راه توسعه و تحّول ترقی کند و بی داری حیات نوع بشر را تهدید می سرشتی آن است. تداوم سرمایه

د تهدیدی است برای تردی ویکم بی داری انحصاری در قرن بیست طلبانٔه نظام سرمایه های جنگ جهانی در قرن بیستم و ادامٔه سیاست  افروختهٔ  های امپریالیسم جنگ
شرفت انسان در ها برای زندگی انسان و پی ها و دیگر ساکنان آن است. ما کمونیست صلح و بقای حیات بر روی کرٔه خاکی ما که محل مناسب سکونت و زیست انسان

ران برای تحقق ها و موجودات دیگر ارزش فراوانی قائلیم. به همین دلیل است که حزب تودٔه ای زیست انسان سطح اجتماعی و فردی و حفظ طبیعت پیرامون و محیط
 برای سرمایه.بوم است نه کسب سود  ها و حفظ زیست کند که اولویت آن بر زندگی و نیازهای انسان داری، یعنی سوسیالیسم، پیکار می گزینٔه جایگزین سرمایه

 
 لنینیسم و مبارزٔه طبقٔه کارگر و زحمتکشان در ایران-. مارکسیسم۶
 

مصادف بود با صدمین سالگرد تٔاسیس حزب کمونیست ایران و بیش از یک سده مبارزۀ تاریخی سوسیال دموکراسی انقالبی در ایران که تأثیر  ١٣٩٩تیر ماه امسال 
ایل قرن بیستم باز های مارکسیستی در ایران به اواخر قرن نوزدهم و او  سیاسی میهن ما به همراه داشته است. نفوذ اندیشه-شگرفی در دگرگون کردن روابط اجتماعی

ای دیکتاتوری ه یافت و جنبش کارگری جهان به سالح نیرومندی در مقابله با حکومت ای می های مارکسیستی نفوذ گسترده گردد. در حالی که در جهان اندیشه می
ماعی و سیاسی آن دوره را داری، آموزش مارکس به ایران نیز راه یافت. صحنٔه اجت کرد، با رشد صنعت و توسعٔه شیؤه تولید سرمایه داری در اروپا دست پیدا می سرمایه

ل رشد بود، و زایش و آرامی، ولی در حا داری آن زمان، اگرچه به داری. سرمایه توان خالصه کرد به دورٔه تحّول تاریخی جامعٔه ایران از فئودالیسم به سرمایه می
ه طور چشمگیری رشد های چپ، مبارزٔه ضداستبدادی ب های آخر قرن نوزدهم، و زیر تأثیر و نفوذ دیدگاه گیری طبقٔه کارگر کشور در حال کامل شدن بود. در سال شکل

رکسیستی، در شهرهای بزرگ های ما ها و اندیشه های سیاسی زیرزمینی، با تأثیر گرفتن از دیدگاه ای از مردم به مبارزٔه انقالبی پیوستند. سازمان کرد و شمار فزاینده
وکراسی انقالبی را در های مردم را بسیج و هدایت کنند. بر اساس اسناد تاریخی موجود، سوسیال دم ویژه در تبریز، تهران، و اصفهان شکل گرفتند تا توده ایران، به

فتی باکو، ایرانی بودند) به های ن ویژه برای کار در صنعت نفت باکو (بیشتر از نیمی از کارگران میدان ایران نخست کارگرانی به ایران آوردند که برای کارهای فصلی، به
زاده)،  ان (سلطانای همچون علی مسیو، کامران آقازاده، سیروس بهرام، آوتیس میکائیلی های برجسته رفتند. در آن دوران، چهره قفقاز و مناطق آسیایی روسیه می

ساز در درون  قی و دورانهای متر  وری، ذّره، حسابی، اسفندیاری و... نقش مهمی در بردن این اندیشه زاده، جعفر پیشه بین، نصرالله شیخ اسدالله غفارزاده، کریم نیک
در رهبری انقالب  اسیجامعٔه در حال تحّول میهن ما ایفا کردند. از میان همین روشنگران انقالبی بود که کسانی مانند حیدرخان عمواوغلی بلند شدند و نقشی اس

 مشروطیت، نخستین انقالب بورژوایی در منطقۀ خاورمیانه، ایفا کردند. 
گاهی در زمینۀ ترویج اندیشه است: "تاریخ ترویج افکار سوسیالیسم و کمونیسم علمی  لنینیسم در ایران چنین نگاشته  –های مارکسیسم  رفیق دانشمند عبدالحسین آ
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کمک نزدیک و شرکت فعال  که به  –اجتماعیون عامیون   –مرحلۀ لنینی رشد مارکسیسم مربوط است. دراین امر حزب سوسیال دمکرات  در ایران مستقیمًا و بالواسطه به

، مقاله ٧٩صفحه گذار را برعهده داشت." (کتاب انقالب اکتبر و ایران،  بود نقش بنیان وجود آمده حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه که پیشوایش لنین بود به
گاهی) –لنینیسم در ایران  –انقالب اکتبر و ترویج افکار مارکسیسم   عبدالحسین آ

ها و  نیز تأکید شده است، تاریخ صدسالٔه  اخیر کشور ما نشانگر نقش یگانٔه کمونیست ١٣٩٨طور که در فراخوان نشست وسیع کمیتۀ مرکزی حزب ما در اسفند  همان
مپریالیستی توان نفی های ا ارتجاع و بلندگوهای رسانه  ای بوده است که هیچ تالش تبلیغاتی سازی تغییرهای سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی حزب تودٔه ایران در زمینه

نقالبی جهان به فارسی های جنبش ا های مارکس و لنین و دیگر آثار و نوشته ای بوده است که آموزش ها و خصوصًا مبارزان توده آن را ندارد. در نتیجٔه کار کمونیست
، و سپس در نبرد ١٣٣٠و١٣٢٠های  های دهه غنای نظری و اجتماعی حزب ما و پایگاه مردمی عظیم آن در سال .در ایران منتشر و پخش شد  طور گسترده ترجمه و به

ردمی آن های حزب در بین روشنفکران و تأثیر پایگاه م کنند. نفوذ اندیشه آن اعتراف می  چنان بوده است که حتٰی دشمنان و مخالفان حزب نیز به ، آن۵٧انقالب بهمن 
اند. برخی  ن اذعان کردهغرض جامعه و تاریخ ایرا های زحمتکش کشور را بسیاری از ناظران بی ها و الیه ها و انسجام جنبش طبقٔه کارگر و دیگر طبقه در ارتقای خواست

»سرمایه «مانند  اند: انتشار آثار کلیدی مارکس و انگلس لنینیسم را حزب تودٔه ایران منتشر کرده است که از آن جمله-ترین آثار کالسیک مارکسیسم از برجسته
د منتشر شده توسط حزب ما تعد[کاپیتال] با ترجمٔه رفیق ایرج اسکندری، و بخش بزرگی از آثار لنین با ترجمٔه رفیق شهید محمد پورهرمزان و علی بیات. از دیگر آثار م

آیین)، آثاری مهم  (امیر نیک نوشتٔه رفیق شهید هوشنگ ناظمی»ماتریالیسم تاریخی «و »ماتریالیسم دیالکتیک «ها اشاره کرد: دو کتاب مرجع  توان به این نمونه می
و هیئت سیاسی حزب  الله میزانی (جوانشیر) و رفعت محمدزاده (اخگر)، از اعضای کمیتٔه مرکزی های اقتصاد سیاسی و امپریالیسم نوشتٔه رفقای شهید فرج در زمینه

گاهی و باخته  ای توسط رفیق جان نگاری نوین مردمی در ایران و تألیف آثار برجسته گذاری تاریخ که به دست رژیم جمهوری اسالمی اعدام شدند، بنیان عبدالحسین آ
یاد ملکه محمدی و مریم  زنده، انتشار آثاری روشنگر در زمینٔه جنبش رهایی زنان از ستم جنسی به قلم رفقا  رحیم نامور، و حسن قزلچی (در زمینه تاریخ خلق ُکرد) رفقا 

سان طبری، و همچنین شناسی، شعر و ادب فارسی، و تاریخ به قلم توانای رفیق اح های ایدئولوژی و تئوری مارکسیسم، زبان در زمینه  فیروز، و آثاری مهم و برجسته
رزشمند دیگری نیز های وحشیانٔه جالدان جمهوری اسالمی جان باخت. عالوه بر اینها، آثار ا آثاری ارزنده از رفیق قهرمان رحمان هاتفی (مهرگان) که زیر شکنجه

به گنجینٔه  های گذشته منتشر شده است که سهم بسزایی در غنا بخشیدن توسط نویسندگان، مترجمان، ادیبان، شاعران، و هنرمندان دموکرات و چپ دیگر در دهه
، و پس از فروپاشی اتحاد شوروی و دولت های سوسیالیستی در اروپای شرقی و تهاجم ۶٠اندیشگی چپ داشته است. حزب تودۀ ایران پس از سرکوب وحشیانه دهۀ 

حقانیت تاریخی و  لنینیستی، همچنان پیگیرانه در راه دفاع از-همه جانبۀ رسانه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی برای بی اعتبار کردن اندیشه های مارکسیستی
حزب به پیش برده سیاسی در نشریات -دوران ساز این اندیشه ها تالش های گسترده ای را از طریق انتشار اسناد و تحلیل های حزبی و همچنین پیشبرد مبارزه نظری

 است.   
تاریخ مبارزات  اند و در پور تبریزی، و دیگران، نقشی درخشان در جنبش سندیکایی ایران داشته معلم، حسین  هایی همچون علی امید، شناسایی، عالوه، چهره به

های ُپرمحتوای سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، نشر  ها و مجله انتشار صدها کتاب و جزؤه علمی، نشریه .معاصر جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما ماندگارند
نفی دانشجویی و های ص دهی فعالیت دهی سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان لنینیسم در جامعه، سازمان-ساز مارکسیسم های دوران ها و آموزه گستردٔه اندیشه
میت شناخته شدن حقوق رس هایی انقالبی و مبارزه برای به گرایی و ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه های پیشرو در راه رهایی زنان میهن از چنگال واپس ایجاد تشکل

ب کردن، کوشش نفع دهقانان، مبارزه برای دستیابی زنان میهن به حق انتخاب شدن و انتخا کارگران و تصویب قانون کار، مبارزه برای اجرای اصالحات ارضی به
خودمختاری برای  مند شدن همگان از بهداشت و آموزش رایگان، تبلیغ و ترویج تقسیم عادالنٔه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه برای تحقق حق خاطر بهره به

قلم و مبارزه برضد های صنفی، متشکل کردن هنرمندان و اهل  ها و جمعیت خاطر آزادی فعالیت حزب های کشور در چارچوب ایرانی آزاد و یگانه، مبارزه به همٔه خلق
یهن ما در شکل و خصوص حزب تودۀ ایران در م ها و به سازی بودند که نخستین بار از سوی کمونیست سانسور و برای آزادی بیان، در زمرٔه دیگر کارزارهای دوران

 محتوایی سازنده و خّالق مطرح و از استقبال گسترده در جامعه برخوردار شد.
دهی کردند  کل را سازمانای متش ها و دیگر نیروهای مترقی چپ و دموکرات مبارزه ای ها، توده ها و به بار نشستن این تالش در راه جامٔه عمل پوشاندن به این اندیشه

لنینیسم و -های مارکسیسم رغم سرکوب ددمنشانٔه حکومت دیکتاتوری جمهوری اسالمی در چهار دهٔه اخیر، تالش برای بردن اندیشه که همچنان ادامه دارد. به
های اجتماعی ابزار  شبکه های اینترنتی و ویژه در سه دهٔه گذشته که رسانه های روز بر پایٔه این اندیشٔه انقالبی به میان جامعه ادامه داشته است، به تحلیل موضوع

سازی،  نیسازی، جها اجتماعی معاصر، مانند مالی-های اقتصادی ها گذاشته است. عصر انقالب اطالعات و فّناوری و دگرگونی مفیدی را در اختیار کمونیست
 های طبقاتی و مارکسیستی بر پایٔه شرایط مشخص امروزین ایران و جهان را ضروری کرده است. روز کردن تحلیل ، و... به«اسالم سیاسی«نولیبرالیسم، 

 
 . سوسیالیسم قرن بیست و یکم٧
 

یسم و چگونگی های بسیاری را در مورد سوسیال فروپاشی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی در دهٔه پایانی قرن بیستم سؤال
اموختن از این تحّوالت گیرد برانگیخت. درس نی ساختمان آن در دنیایی که امپریالیسم تمام امکانات اقتصادی، نظامی، و تبلیغاتی خود را برای نابودی آن به کار می

جنبش جهانی کارگری شک پیامدهایی ناگوار برای  توجهی به آن بی دردناک و نخستین تجربٔه ناموفق بشریت برای برپایی جهانی دیگر ضرورتی انکارناپذیر است که بی
بر تکرار همان تجربه و همان الگوی سوسیالیسم ناکام قرن بیستم، در قرن »مواضع رادیکال «و کمونیستی به همراه خواهد داشت. دیدگاه معدود نیروهایی که از 

گرایی و برخورد علمی ندارد، بلکه  فقط نشانی از واقع تا کنون تحّوالت مهمی را شاهد بوده است، نه ١٩١٧کنند که از سال  ویکم و در دنیایی تأکید می بیست
سوسیالیسم در قرن  رو برای بنا کردن ِدهد که در تضاد آشکار با مبارزٔه دشوار پیش های مارکس و انگلس و لنین را در عمل به برخوردهایی مذهبی تنزل می آموزش
 ویکم است. بیست

ی توسط این یاسمارکس و انگلس در مانیفست کمونیست استدالل کردند که اّولین گام در انقالب طبقٔه کارگر برای پیروزی در نبرد دموکراسی، تصاحب قدرت س
مالکیت وسایل داری در جامعه، و اجتماعی کردن  طبقه است و کارگران پس از تصاحب قدرت سیاسی قادر خواهد بود با کنترل سرمایه و متوقف کردن روند سرمایه

ال کنترل سیاسی بر جامعه ناپذیر کنند. تجربٔه ارزشمند انقالب کبیر اکتبر نشان داد که فقط تصاحب قدرت سیاسی توسط طبقٔه کارگر و ِاعم تولید، این روند را بازگشت
با موفقیت به تواند روند ساختمان سوسیالیسم را  فقط نمی اجتماعی، نه-و تصاحب دولتی سرمایه، و سکون و عدم پویایی در روزآمد کردن سازوکارهای اقتصادی
 پذیر خواهد بود. های امپریالیستی برگشت سرانجام برساند، بلکه این روند در شرایط ویژٔه تهاجم اقتصادی، نظامی، و تبلیغاتی حکومت

لیسم تنها وزنٔه کند که سوسیا را تأیید می  های عینی بیشتری وجود دارد که این استدالل دیالکتیکی ویکم گویای آن است که اکنون دلیل شرایط مشخص قرن بیست
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عتقدیم که ارزیابی و داری را از میان بردارد و خطری را که متوجه بشریت است، برطرف کند. ما م تواند مرحلٔه امپریالیستی سرمایه تعادل منطقی ممکنی است که می

ه که بتواند مند و همبست جز سوسیالیسم علمی، هیچ نظام اندیشگی (فکری) سامان دهد که  رویدادهای یک قرن و نیم گذشته، نشان می  تحلیل تاریخی و منطقی
دموکراسی و  های متعدد سوسیال داری جهانی شده را به چالش کشیده و جایگزینی مؤثر، مترقی، و انسانی در مقابل آن ارائه دهد، وجود ندارد. گونه سرمایه

تی بو رغم اثرهای محدودی که اینجا و آنجا، و به طور عمده زیر فشار مبارزٔه زحمتکشان و طبقٔه کارگر، داشته ، به»راه سّوم«اصطالح  به
ّ
اند و  دهاند، همه زودگذر و موق

 اند.  داری پیوند خورده اند که در نهایت هم ناگزیر به خوِد سرمایه های متزلزلی داشته مبانی و استدالل
ها در «آزمون و خطا«شد. این مسیر دربردارنده  تر از آن است که در ابتدا تصّور می دهد که مسیر سوسیالیسم بغرنج تجربٔه بیش از یک قرن و نیم به ما نشان می

نقطٔه ورود و خروج هایی متفاوت به سوی سوسیالیسم برود.  رویکردهای گوناگون است. هر کشور شاید مجبور شود راهی متفاوت را در پیش گیرد و با گذشتن از مرحله
هایی  و تشکیل ائتالفهایی انقالبی  کارگیری شیوه های پیش از سوسیالیسم، خود جهشی انقالبی به مرحلٔه کیفی نوینی خواهد بود که مستلزم به هر یک از این مرحله

ها  نیستند، و ما کمونیست ارتباط با هم و جدا از یکدیگر ها بی خواه است. این مرحله های اجتماعی و نمایندگان ترقی تاکتیکی میان طبقٔه کارگر و دیگر قشرها و طبقه
بارٔه پویایی بغرنج این های گذار به سوسیالیسم، فعاالنه شرکت کنیم. لنین با توجه به این شرایط مشخص تقریبًا یک قرن پیش بود که در  باید در هر یک از این مرحله

 مسیِر تحّولی اظهار نظر کرد، و گفت:
توان  یا میکنیم. اما آ کنیم؛ ما همه بر لزوم مطلق تمایز قطعی میان این دو تأکید می بندی می ما همه انقالب بورژوایی و انقالب سوسیالیستی را طبقه«

 )۴٨٢(لنین، آثار منتخب، جلد اّول، ص » آمیزند؟ انکار کرد که در طول تاریخ، عناصر جداگانٔه خاص این هر دو انقالب، در هم می
تغییر »کهنه «گیرد که در آن، در همان حال که  به عبارت دیگر، روند حرکت به سوی سوسیالیسم در مسیری مستمّر و با خصلت مشخص انقالبی صورت می

کند. این همان دیالکتیِک تحّوِل اجتماعِی است که اصول ماتریالیسم دیالکتیک آن را  گیرد و ظهور می شکل می»کهنه «در درون »نو «شود،  کند و تسلیم می می
ویکم، راهی  قرن بیست های انقالبی و اصالحات خواهد بود. در ای از تحّول وخم، و آمیزه  بینی کرده بود، این مسیری ُپرپیچ طور که لنین پیش دهد. همان توضیح می

داری  گذار از سرمایهزمان برای رسیدن به سوسیالیسم در سراسر جهان از یک سو، و  های هم ای میان همٔه مبارزه ُکِنش پیچیده که در پیِش رو داریم، مستلزم برهم
سبات تولید را به پیش مناجهانی از سوی دیگر است. هستٔه مرکزی و نیروی محّرک تغییر، مبارزٔه طبقاتی است که کنش و واکنش خّالِق تحّول و رشد نیروهای موّلد و 

و چگونگِی »سیمای سوسیالیسم «برد. ما معتقدیم که در این روند، و در هر مرحله از این فرایند، مبارزه برای عدالت اجتماعی و دموکراسی تأثیری ژرف بر آیندٔه  می
 گیری آن خواهد داشت. شکل

مبارزه به سود  گیری است. ای از کرٔه زمین در حال شکل سازی در هر گوشه داری انحصاری، امروزه مبارزات ضد جهانی های سرمایه برخالف همٔه تبلیغات رسانه 
داری  کشی و ویرانگری سرمایه ها را پوشانده است. برای پایان دادن، و در آنجا که ممکن باشد، مقابله با تأثیرهای بهره صلح و علیه جنگ و غارت امپریالیستی تمام قاره

های دستیابی  یزهیی جنگ مانند انگ های پایه شود که عّلت درنگ ضرورت دارد. صلح پایدار همراه با عدالت فقط هنگامی تضمین می هایی بی زیست، اقدام در محیط
. پیکار مشترک دوران های سودَورزانه از بین برده شود های ناشی از تأثیر گرایش انحصاری به سوِد سرمایه، نژادپرستی، ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم، فقر و ستم

ها  و دموکراتیک و حرکت به سوی سوسیالیسم دارد. توده  توجهی برای گشایش رادیکال و حتٰی انقالبی در مبارزه برای رشد اقتصادی عادالنه پیِش رو توان قابل
ای  ییر از نیروی بالندهخواهند. و برای این تغ ویکمی می خواهان تغییر وضعیت موجود و تغییر بنیادین آن هستند. آنها جهانی بهتر و زندگی شایستٔه انسان قرن بیست

خود، باید جنبشی مردمی  دگیکه در طبقٔه کارگر همراه با متحدانش نهفته است بهره خواهند جست. ما برای استفاده از این توان و دستیابی به تغییر الزم در شرایط زن
و بارورمند به نقش   ک،، دموکراتی ای منصفانه ها در سراسر جهان برپایی جامعه یی برپا داریم. هدف کمونیست و دموکراتیک، متنوع، متحد، و متعهد به مبارزٔه توده

 ویکم است. بنیادی مردم در تحّول و ادارٔه جامعه و در نهایت برپایی نظام سوسیالیستی قرن بیست
 
 . نتیجه گیری٨

التی شگرف در تاریخ بشر شک عصر تحوّ  ای ُپرتحّول بود و سدۀ آخر آن هزاره را باید بی بشریت هزارٔه ُپرتحّولی را پشت سر گذاشته است. هزارٔه دّوم میالدی، هزاره
داری،  ایهساز انقالب کبیر اکتبر در روسیه از خواب برخاست و نویدبخش این حقیقت شد که سرنوشت بشر محتوم به سرم دانست. قرن بیستم، با ناقوس دوران

با تحّوالت امروزین  روز کردن نظریات مارکس، انگلس، و لنین، همگام ماندگی نیست. دوران ما کار عظیمی را در ارتباط با تحّول، تکامل، به استثمار، فقر، و عقب
سازی باشد. تجربٔه عملی  را دارد که در هزارٔه سوم میالدی پیشاهنگ چنین تحّوالت دوران  کند. جنبش کارگری و کمونیستی این توانایی بالقوه جامعٔه بشری، طلب می

واقعیت عینی، در مورد  های هر روند پیچیدٔه انقالبی، امری غیرممکن است، و این تک جنبه بندی تک گویِی زمان وقوع رخدادها یا فرمول گوید که پیش و علم به ما می
ت که در آینده در توان با اطمینان از برآمدهای مشترکی در هر جای جهان سخن گف پیکار ما در راه رسیدن به سوسیالیسم نیز کامًال صادق است. با وجود این، می

شهروندان را، بدون ٔه سیمای سوسیالیسم دیده خواهد شد. سخن ما از  شیؤه تولید مردمی و نیرومندی است که بتواند نیازهای رفاهی ماّدی و معنوی و اجتماعی هم
صول عدالت اجتماعی کنند ویران کند، تأمین کند. سخن ما از رعایت واقعی حقوق دموکراتیک است که به طوِر نهادی با رعایت ا آنکه دنیایی را که در آن زندگی می

 نهد. های اجتماعی و فردِی دموکراتیک و ماندگار ارج می آمیخته است، و به آزادی
ه سوسیالیسم با سرشت اند ک گویند که سوسیالیسم، این نظام اجتماعی برابرگرا و انسانی، ناکجاآبادی بیش نیست. آنها مّدعی داری می مبّلغان و هواداران سرمایه 

هایی مشابه مّدعی بودند  داری نیز با استدالل  گوییم که متوّلیان برده اش است، مغایرت دارد. ما به آنان می انسان که همیشه و به طور ذاتی در پی کسب منافع فردی
و هرگونه اّدعایی دربارٔه تواند وجود داشته باشد،  داری نمی دیگری جز برده  داری، حق طبیعی فردی است. آنان نیز در آن دوران مّدعی بودند که نظم اجتماعی که برده

نبرد پیگیر بشر برای پیشرفت پردازانه است. اّما تجربٔه تاریخی و  آلیستی و خیال داری روال عادی گذران زندگی نباشد، برداشتی ایده ساختن دنیایی دیگر که در آن برده
چقدر نادرست و پوچ ت، اجتماعی نشان داد که چنین اّدعاهایی که تنها هدفشان دفاع از نظام کهنه و پوسیدٔه حاکم و سّد کردن حرکت چرخ تحّوالت جامعٔه بشری اس

 است.
ابه عضوی از این خانواده، ایران، به مث  دوران ما دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است بر این بنیاد، مبارزٔه جنبش کارگری و کمونیستی جهان و حزب تودهٔ  

عمیق که سوسیالیسم قرن خاطر این اعتقاد  نیافتنی هستیم، بلکه به ای دست خاطر آنکه ما به دنبال مدینٔه فاضله تا رسیدن به سوسیالیسم ادامه خواهد یافت ؛ نه به
بشری، نابودی   عهٔ عدالتی، فقر و محرومیت بیش از پیش در جام و انسانی پیِش روی جامعٔه بشری است. در غیر این صورت، باید بی  ویکم تنها گزینٔه مترقی بیست

سرنوشتی نخواهیم  داری را پذیرا شویم. ما هرگز تن به چنین طلبانٔه سرمایه گری جنگ زیست انسان و دیگر ساکنان کرٔه زمین، نژادپرستی، و وحشی طبیعت و محیط
 داد.
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