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ن  و وده   ان ب   ا

 
 

 هايِ بنيادين و دموكراتيك، براي تحول
 اجتماعي در ايران ِدستيابي به آزادي، صلح، استقالل،  و عدالت

 )1391(مصوب ششمين كنگره حزب توده ايران: بهمن ماه 
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 پيش گفتار 
  

، هفتاد سال از تأسيس حزب توده ايران، حزب رزمندگان رهايي طبقه كارگر و زحمتكشان، حزب پيشگامان رهايي زنان                    1391با فرا رسيدن دهم مهرماه      
راه هاي ستم جنسي و طبقاتي، حزب نويسندگان، شاعران، و هنرمندان مردمي و پيشرو، حزب جوانان، و دانشجويان رزمجو، و حزب همه مبارزان                             از بند 

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

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

اي مشحون از     ، در انزلي، برگزار و تشكيل اين حزب را به طور رسمي به جهانيان اعالم كرد كه، حدود نيم قرن زمينه تاريخي                     1299كنگره خود را در تيرماه      
اياي بق  مبارزه را پشت سر داشت. حزب كمونيست ايران با هدف استقرارِ جمهوري انقالبي، تشكل و رهبريِ طبقه كارگر، حلِ مسئله ارضي و محوِ كامل                          

رجسته، هاي بزرگي براي مردم دربرداشت. مبارزان ب         هاي مترقي پرداخت، كه دستاورد      ها)، به روشنگري و نشر انديشه        فئوداليسم، و حلِ مسئله ملي(خلق    
الدين   مير يوسف اي همچون: سيد جعفر جواد زاده، كامران آقازاده، نعمت نصير، حسين ضياء علي زاده، علي امير خيزي،                    نگاران، و نويسندگان انقالبي     روزنامه

هبري حيدر  به ر     -زاده، ابوالقاسم ذره، با آثار خود در نسل روشنفكر و جوان تأثيري بس عميق برجاي نهادند. حزب كمونيست ايران                    كرمانشاهي، حسابي ده  
از حقوقِ    اي همچون مبارزه در دفاع      هاي گسترده   در عرصه   -عمواوغلي، مبارز نامدار و چهره درخشان انقالبي (و نيز از رهبران برجسته انقالب مشروطيت)              

آهن شمال، و همچنين مبارزه براي كسبِ         ، اعتصاب كارگران راه   1310، اعتصاب كارگران نساجي اصفهان در       1308كارگران كه اعتصاب كارگران نفت در       
دهي   ان سازمان م  اي را توانست در ميهن   دهيِ مبارزات دانشجويي از آن جمله بودند، كارزاري نيرومند و توده استقالل سياسي و اقتصادي كشور، و نيز سازمان

ري، هاي وحشيانه و گسترده دستگاه امنيتي رضا شاه به اعضا و فعاالن حزب در سراسر ايران، دستگي                    كند. به دنبال تعقيب شديد حزب كمونيست، هجوم        
 .شكنجه، و زنداني پنجاه و سه نفر و قتل اراني، فعاليت حزب كمونيست قطع شد

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

حزب توده ايران، پس از بنيادگيري، نخستين سازمان سياسي در ميهن بود كه مبارزه در راه حقوق كارگران و زحمتكشان، و                       مشروطيت، بنياد گذارده شد.     
هايي   نهاد طرح اش قرار داد، و با پيش        داري را سرلوحه برنامه     سرمايه  -يي گرفتار در روابط و بندهاي فئودالي         هدف ايجاد تحول بنيادي در جامعه        مبارزه به 

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

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

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

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

د كه پيام   بو  آن در راه رهايي كارگران، زحمتكشان، زنان، جوانان، و دانشجويان كشور است. اين نخستين سند مبارزاتي حزبي سياسي در آن دوره از تاريخ                        
 شود: هاي زير تأكيد مي آورِ رهايي ميهن از بندهاي استعمار، استبداد، و بنا ساختن ايراني آزاد و آباد بود. در نخستين برنامه حزب ما بر هدف

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

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

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

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

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

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

 گون حزب كارگران و زحمتكشان ميهن ما، حزب توده ايران، قرار نگرفته باشد. حماسهآغازِ مترقي و انسان دوستانه اين 
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، نسلِ جوان كشور با             ها، و نشريه    ها، كتاب   ها، مجله   ي از روزنامه  با تأسيس حزب توده ايران و انتشار انبوه        

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

هاي پيگير آن در به پيش بردنِ امر همكاري بين نيروهاي مترقي و آزادي                  فعاليت حزب ما، تالش   هاي درخشان     يكي ديگر از عرصه   در جامعه ما شدند.     
 خواه كشور بوده و است. 

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

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

اثر در  كه جا افتادن اين انديشه مهم كه: رهايي ايران از بندهاي ارتجاع و استبداد نيازمند كوشش متحد و همكاري همه آزادي خواهان كشور است،                                
 هاي مستقيم حزب تودة ايران در جامعه ما بوده است.  تالش
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هاي فعاليت حزب ما در طول هفتاد سال گذشته بوده             هاي زير ستم ايران، از جمله ديگر عرصه          مبارزه در راه به دست آوردن حقوق پايمال شده خلق          
. حزب توده   هاي ايران از بند ستم ملي و طبقاتي ارتباطي گسست ناپذير دارد              است. بنيادگذاري و تأسيس حزب تودة ايران با آغاز پيكار در راه رهايي خلق              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دهد،   قرار مي هاي مترقيِ قانون اساسي، كه دفاع از منافع قشرهاي گوناگون اجتماعي و پاسداري از آزادي را در دستور كار خود                       هاي حزب ما بر اصل      انديشه
ه نگران  دهي كارگران، كشاورزان، زنان، جوانان، و دانشجويان كشور، هراس ارتجاعِ داخلي و كشورهاي امپرياليستي را ك                   در كنارِ تالش حزب در سازمان     

 بودند، خيلي زود برانگيخت.    57گيري انقالب بهمن  سمت
و ديگر نيروهاي مترقي كشور، مسئله       ها    اي  تودههاي نخست پس از انقالب به همت مبارزه             توفاني سال   تنها كافي است اشاره كنيم كه در دوران         

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

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

شعار را شعاري نادرست      حزب ما اين  از سوي خميني و ديگر سران رژيم،        “  جنگ، جنگ تا پيروزي   ”هاي حاكم، و طرحِ شعار        وجود جو شديد تبليغاتي رسانه    
ه حزب توده   گشا، يورش وحشيانه ب     اعالم كرد، و ضرورت پايان جنگ از راه مذاكره را در جامعه مطرح ساخت. پاسخِ مرتجعان حاكم به اين ديد درست و راه                      

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

گر امكان  شهريِ جنايتكار با دستگيري بيش از ده هزار تن از كادرها، فعاالن، اعضا، و هواداران حزب توده ايران همراه بود، بار دي                          ، كه به گفته ري    1361
را بر ايران مستقر    “  واليت فقيه ”بار رژيم ضد مردمي و استبدادي         فعاليت آزاد و علني را از حزب كارگران و زحمتكشان ميهن ما سلب كرد، و حاكميت فاجعه      

طلبانه   هاي اصالح   ، حمايت از جنبش   “واليت فقيه ”هاي اخير بر ضد حكومت استبدادي و ضد مردمي            امان حزب توده ايران در دهه       گير و بي    كرد. مبارزه پي  
هاي اجتماعي، به خصوص طبقه كارگر و           و تحول طلب، تالش در راه ايجاد جبهه وسيع و واحد بر ضد ديكتاتوري، و تأكيد بر نقش اساسيِ گردان                          

اي   هرمانانهر ق زحمتكشان، در پيشبرد امر مبارزه براي رهايي ميهن و استقرار آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي، گويايِ اين واقعيت سترگ است كه پيكا                     
در ميهن ما آغاز كردند همچنان ادامه يافته، و اين نبرد تا پيروزي زحمتكشان و محرومان  براي دست يابي به حقوق                        1320كه ياران اراني در دهم مهر ماه 

 شان ادامه خواهد يافت.
  

 بينيِ حزب توده ايران جهان
  

و   هاي دور   لنينيسم بنا شده است، و هدف       -هاي علمي ماركسيسم      بيني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر و زحمتكشان ايران، بر پايه انديشه                جهان
ران، بنا به   شود. حزب توده اي     بيني علمي و انقالبي بر شرايط ويژه جامعه ايران، ناشي مي            نزديك، و مشي سياسي و سازماني آن، از انطباق خالق اين جهان           

دوستي و همبستگيِ   ، ميهن   ماهيت طبقاتي، و خصلت ميهن دوستانه خود، به اصلِ همبستگي جهاني كارگران و زحمتكشان پايبند است، و اعتقاد دارد كه                     
يزي هاي اخير، به خصوص در پي فرور         ناپذير دارند. در سال     جهاني مبارزان راه رهايي طبقه كارگر و زحمتكشان يدي و فكري با يكديگر پيوند جدايي                 

ني هاي سوسياليستي در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي ، سرمايه داري جهاني،  مردم جهان را به پذيرش نظم نوين جهاني فراخواند، يع                             حكومت
فته است؛  يا  نظمي كه در آن انحصارهاي سرمايه داري  تعيين كننده سرنوشت بشر خواهند بود. پيام اين كارزار روشن بود: مبارزه طبقاتي در جهان پايان                          

انديشان   هكنند كهن   يي دست نيافتني است؛ بشريت سرنوشتي جز قبول سرمايه داري ندارد، و آنان كه هنوز سوسياليسم را تبليغ مي                     سوسياليسم مدينه فاضله  
ناپذير و    اييعدالتي و ظلم، بخش جد      كشي، نابرابري، بي    اند. در اين مجموعه ارزشي، وجود فاصله طبقاتي بهره           اند كه از قافله تمدن عقب مانده        گرايي  جزم

پوسيدگي خود نظام   ، كه به كهنگي و      “بكر”هاي    ها به اين نظريه پردازي      بايد به آن تن درداد. پاسخ كمونيست        شود كه مي    طبيعي زندگي بشري دانسته مي    
يي   مبارزه  يابي به آزادي واقعي كار از بندهايِ سرمايه،          عدالتي، و دست    كشي، بي   سرمايه داري است، روشن و قاطع است: مبارزه بشر براي رهايي از بهره              

تكامل هد  است عيني كه خارج از ذهن اين يا آن نظريه پرداز، در جوشش و پويش دايمي است. ديالكتيك حركت جامعه بشري، كه در گذرِ هزاران سال، شا                          
كه، برخي  هايي است     اي به صورت بندي ديگري بوده است، دليلِ انكارناپذيري بر عيني بودنِ اين روند و ادامه آن بر رغم تحول                       ها از صورت بندي     جامعه
 قالب كنند. -اند  كه موتور عظيم اين حركت جهاني -ها خواهند به توده پردازان سرمايه داري آن را در حكم  پايان تاريخ، مي نظريه

اند. در طول سده گذشته، كمتر حركت و يا تحول مترقي              ها، تحول طلبانِ واقعي و پيشاهنگان اصيل پيشرفت جامعه بشري به سمت تكامل                كمونيست
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سوي صلح و     هاي ماركسيستي انجام نگرفته باشد. از مبارزه براي آزادي و برابريِ زنان، و حركت به                  توان يافت كه بر اثر نفوذ انديشه         اي را مي    اجتماعي
رنامه درخشان  اند، بخشي از كا     هاي اتمي، تا مبارزه براي رهايي صدها ميليون انساني كه در بندهاي استعمار اسير بوده                نجات جهان از خطر نابودي با سالح      

 بالند. حق به آن مي ها به و پرافتخاري است كه كمونيست
ويايي است  بينيِ پ   لنينيسم، جهان   -كنند، روشن است: ماركسيسم       گرايي متهم مي    مان، به جزم    پاسخ ما به كساني كه ما را، به سبب پايبندي به اعتقادات            

كند، و همراه با پيشرفت علم و بينش بشر،              يابد، بسط پيدا مي      طبقاتي، صيقل مي    -كه در جريان تكامل جامعه بشري و در روند مبارزه اجتماعي              
داريِ جهاني  شود. بر پايه چنين دركي، به اعتقاد ما: خصلت و مضمونِ اساسي دوران كنوني جامعه بشري، دورانِ گذار از سرمايه                       انديشي و تصريح مي  باريك

گرديده و  كشيِ انسان از انسان رها        اي است كه در آن، جامعه از بندهاي بهره           برتر و مترقي      اقتصادي  -شده و عميقاً انحصاري به صورت بنديِ اجتماعي        
، دوران  آورانه  هاي عظيم فن    هاي عملي شدنِ عدالت اجتماعي را بر پايه از بين بردن نظام طبقاتي بنا كرده است. دوران كنوني ما، دوران تحول                           زمينه

ستم، يي نو است. جهان، در آغاز قرن بي         هاي بزرگ و سرنوشت ساز علمي، و دوران رشد بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا كردن جامعه                      پيشرفت
 يي بود. انقالب كبير سوسياليستي اكتبر، سيماي جهان كهنه را دگرگون كرد، و ثابت كرد كه                      شاهد نخستين تالش بشر در بر پا كردن چنين جامعه            

ربه و دست   باري غني از تج     اي بيش نيستند. جهان، در آغاز هزاره سوم، با كوله             پايه  هاي مبتني بر ابدي و ازلي بودنِ سرمايه داري، ادعاهاي بي              نظريه
وانست بينيِ علمي است كه بشر خواهد ت         ها و دستاوردها، و با سالح همين جهان          رود، و در پرتو اين تجربه        پيش مي   هاي علمي و عملي بر دوش به         آورد

  جامعه برتر و انساني، يعني جامعه سوسياليستي، را  بنا كند.
  

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

 سيمايِ كنونيِ جهان   
اجتماعي و  هاي جدي بحراني همه جانبه در سيستم اقتصادي، سياسي،              بروز نشانه ”، با استناد به      1382حزب توده ايران، در بهمن ماه         كنگره پنجم 

پيشرفت اجتماعي در كشورها  و       ”در ادامه مبارزه براي     “  تبعات خطرناك آن  ”در آغاز قرن بيست و يكم، بر ضرورت توجه به             “  فرهنگي حاكم در جهان   
تاكيد كرد. بعد از تقريباً يك دهه، سيماي كلي جهان زير تأثير مستقيم بحرانِ                “ترين مفهوم آن    امكان ادامه مبارزه براي گسترش عدالت اجتماعي در وسيع        

سم هاي مردمي در برابر پيامدهاي ضد انسانيِ الگوي نوليبرالي           ها و جنبش    داري جهاني، و گسترشِ خيزش      سياسي ژرف و همه جانبه سرمايه        -اقتصادي
ر ها در كشورهاي درحال توسعه ب       هاي توده   اقتصادي آن قرار گرفته است. مشخصه ديگر سيماي دگرگون شونده جهانِ كنوني، رشد و عمق يافتنِ خيزش                 

هاي    توان گفت كه، در بيشتر نقطه       ها و  قشرهاي زحمتكش است. به درستي مي           هاي مادي طبقه    هاي ديكتاتوري و تلفيق اين مبارزه با خواسته         ضد رژيم 
صلح، هاي كمونيست بار ديگر در صدر اين مبارزه براي             اند، و نيروهاي مترقي و حزب       جهان توده عظيم زحمتكشان و طبقه كارگر به دنبال بديل ديگري           

بحران اقتصادي  گري و جنگ افروزي امپرياليسم براي يافتنِ راه برون رفت از              عدالت اجتماعي، و دموكراسي قرار دارند. در مقابل، بايد يادآور شد كه نظامي            
 ترين خطر در برابر بشريت است.  و سياسي سرمايه داري جهاني كماكان بزرگ

سقوط   ها و تغيير آهنگ حركت تكاملي جامعه بشري بوده است. پيامدهاي ناگزيرِ             اي در روند تحول     در دو دهه گذشته جهان شاهد رخدادهاي تعيين كننده        
. و اين تغييرِ توازن نيرو به نفع           اند  هاي سوسياليستي در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي، موازنه نيروها در سطح جهان را به طوربنياني تغيير داده                        دولت

هاي خود در     كنون، بوده است. مبارزه زحمتكشان براي حقوق و خواست          تا  1990هاي    المللي، از  سال     هاي بين   گيري تحول   ، حلقه كليدي شكل   امپرياليسم
نشان خود  توانسته است مهر و       ميالدي، جريان دارد كه نمي    1980تا  1950هاي    اي بسيار متفاوت با دوره بين دهه        آغاز قرن بيست و يكم، در شرايط جهاني       

تعيينِ راه و     هاي اصلي توازنِ نيرو در جهان، در        را بر نيروهاي شركت كننده در اين مبارزه و شعارهاي تاكتيكي و استراتژيكي آن  نگذارد. توجه به مشخصه                  
 .مان،  اهميت اساسي دارد هاي بغرنج ميهن المللي و چه در صحنه تحول هاي مبارزه، چه در عرصه بين شيوه

بر   يي آزاد و مبتني     ها  به هدف ساختمان جامعه       هاي مشخص مبارزه و طرح شعارهاي موثر استراتژيكي و تاكتيكي در بسيج توده              تشخيصِ صحيح مرحله  
م در سطح   اي از موازنه نيروها ه      هاي انساني و منافع زحمتكشان، مستلزم آن است كه نيروهاي اثرگذار در اين مبارزه، در هر مقطعِ آن، درك عيني                        ايده
ني و داخلي   هاي جها   اند كه جنبه    اند به تجربه دريافته     المللي و هم در داخل كشور داشته باشند. مبارزاني كه داراي درك روشن از  سوسياليسم علمي                    بين

يي   هاي بالقوه   با مشكل جانبه موازنه نيروها، همواره       موازنه  قوا، با وجود استقالل نسبي در ژرفا، به هم مربوط و تأثيرپذير از يكديگرند. ارزيابيِ دقيق و همه                    
از دو جنبة داخلي و     توانند تغيير يابند. هر كدام        طورجداگانه و هم چنين در رابطه با همديگر، مي          رو است، چرا كه هر دو جنبه داخلي و جهاني آن، هم به              به  رو

اي را متبلور     هاي ويژه   ها كاراكتر و مشخصه     توان در آن    خارجي موازنة قوا به اين معني استقالل و ديرپايي نسبي دارند كه، در هر مقطعِ مشخص تاريخي مي               
هم با  ديد. مسئله مهم  در امر تشخيص و تعريف موازنه نيروها در سطح جهان و در عرصه يك كشور، اين است كه، اين دو در حالي كه به طور عميقي                                  

ير تسلط  توانند همسان انگاشته شوند. موازنه نيروها در داخل ممكن است قوياً مساعد و مثبت باشد، اما در جهاني كه ز                         مرتبطند ، به طور همزمان نمي      
در پيش  ِ  توان به تصور آورد كه اوضاع آن گونه براي نيروهاي مترقي دشوار گردد كه امكان                   گري فزاينده آن است، شرايطي را مي         امپرياليسم و نظامي  

عد نيروهاي  مساگرفتن  يك برنامه كار راديكال و انقالبي را محدود و يا حتي مسدود كند. از سوي ديگر، به طور همزمان اين امكان وجود دارد كه موازنه                             
مال اي و راديكال را فراهم آورد. رخدادهاي كشورهاي خاورميانه و ش              داخلي، بر رغم فضاي خصمانه جهاني، امكانِ در پيش گرفتن دستور كاري توسعه              

 المللي و داخلي موازنه قوا را به روشني نشان دادند. هاي بين ، اين ارتباط  تنگاتنگ و ديالكتيكي جنبه1390و تمامي سال  1389آفريقا در زمستان 
   

 ، و پيامدهايِ نو ليبراليسم اقتصادي“جهاني شده”سرمايه داريِ
رفت،   داري به شمار مي     هاي مهمي بوده است. اگر در قرن نوزدهم، رقابت آزاد خصلت عمده و ويژه سرمايه                خوشِ تحول   داري در قرن بيستم دست      سرمايه

داري به مرحله امپرياليسم وارد شد. در سه دهه گذشته                پديد آمدند و سرمايه    در قرن بيستم، با تراكم و تمركز سرمايه و توليد، انحصارهاي بزرگ                  
هاي كالن، تغييرهاي عمده       سرمايه“  جهاني شدنِ ”آورانه، در چارچوب       هاي انقالب علمي و فن       سوءاستفاده  انحصاري از ثمره       داري جهاني با    سرمايه

الگويِ   ديساختاري را به وجود آورده است. اين مرحله، ادامه منطقي مرحله امپرياليستي سرمايه و در امتداد آن است. از دهه هشتاد قرن بيستم ميال                              
گرديد. در سه دهه گذشته، نولبيراليسم اقتصادي از سوي         “  كينز”داري    طورعملي جايگزين الگوي سرمايه     اقتصادي نوليبراليسم به صورت سازمان يافته و به       

ميالدي)، به بهانه تعديلِ       1990(از دهه   »سازمان تجارت جهاني  «، و   »بانك جهاني «،  »المللي پول   صندوق بين «المللي پرقدرتي مانند       نهادهاي بين 
كار بردنِ    تحميل شده است. به   “  شمال و جنوب  ”داريِ موسوم به      هاي اقتصادي كشورهاي سرمايه     اقتصادي، بهينه سازي، و انضباط مالي، بر تمام عرصه         

با حداقل موازين نظارت بر عملكرد      “  بازار آزاد بدون نظارت   ”هاي پولي (مانتريستي) در كنارِ خصوصي سازي گسترده، كوچك سازي دولت، ايجاد                سياست
ي اين كشورها   هاي فوقاني بورژواز    همراه ايجاد بازار كار انعطاف پذير، توانسته است كه توازن قدرت سياسي و اقتصادي را به نفعِ اليه                    سرمايه خصوصي، به  

رت در  ها با هرم قد     هاي غول آساي مالي و پيوند آن         داري و بسياري از كشورهاي در حال رشد، تمركز سرمايه            تغيير دهد. در كشورهاي پيشرفته سرمايه     
هاي نوليبراليسم اقتصادي، در طول تقريباً سه          بوده است. اجراي برنامه   “  تعديل اقتصادي ”هاي عظيم، يكي از پيامدهاي عام          روبناي سياسي، و اختالس   
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هاي غيرتوليدي منجر     هاي كالن مالي غول آسا و گرايش بارز سرمايه داري جهاني به سوي فعاليت                ، به تسلط سرمايه   “جهاني شدن ”دهه، و در چهارچوب     
تغييرهايي اساسي در اقتصاد سياسي، بافت قشرهاي زحمتكش كشورهاي پيشرفته              -آوري علم و صنعت     به همراه جهش در فن      -شده است. اين فرايند   

كاري توازنِ  ارزش، و مجموعه سرمايه داري جهاني را موجب  گشته است. برآمد اين تغييرها، به طور آش                    ها با روند توليد و اضافه       غربي، و شكل ارتباط آن    
 نيرو را بر خالف منافع طبقه كارگر و قشرهاي زحمتكشان تغيير داده است.

هاي صنعتي در واحدهاي انحصاري از        شركتهاي مهم سرمايه داري در دوران ما، قدرت گرفتن و رشد وسيع انحصارها است. ادغام                      از ديگر مشخصه  
سياسي  انحصارهاي سرمايه داري را      گذاري غول آسا، اكنون روند غالب در سرمايه داري جهاني است. تسلط مخرب اقتصادي و                   هاي سرمايه   طريق بانك 

دي از  توان به وضوح مشاهده كرد. در سه دهه گذشته، تحميلِ الگوي نوليبراليسم اقتصا               هاي زندگي و از جمله در محيط زيست مي          امروز در تمامي عرصه   
دسترسي به     غايت غارتگرانه به منظور     المللي به وسيله خصوصي سازي گسترده، اين انحصارهاي فراملي را قادر به انعقاد قراردادهاي به                طريق نهادهاي بين  

از   ايتمنابع طبيعي كشورهاي عقب مانده كرده است. نابودي شتاب گيرنده اقتصاد ملي كشورهاي آفريقا، خاورميانه، و آمريكاي التين، به همراه حم                           
 هاي ديكتاتوري، در سه دهه گذشته از پيامدهاي ديگر رشد انحصارهاي فراملي است.  رژيم

هاي   اي بر روند ايجاد مؤلفه      ، تأثير بسيار منفي   “جهاني شدن ”گري و تحميل الگوي نوليبراليسم اقتصادي در چارچوب           در دو دهه گذشته، گرايش نظامي     
هاي امپرياليستي به تخريب      داري، كوشش محفل    به نفع كشورهاي سرمايه   “  جنگ سرد ”دموكراسي و آزادي داشته است. با وجود تمام شدن به اصطالح             

 گيري مردمي، و حمايتشان از ديكتاتورهاي محلي، تاكنون بدون وقفه ادامه داشته است. شايان توجه                   حاكميت ملي در كشورهاي مستقل و داراي جهت        
در مورد رابطة   “  فريدمن”و  “  هايك”هاي ضداجتماعيِ     با توصيه )  1973“(پينوشه”است كه اولين آزمايشِ الگوي نوليبراليسم در شيليِ دوران كودتاي خونين            

ترين عامل در اين فرمول، اجراي        داري بوده است. مهم     هاي سرمايه   بود، و از آن برهه تاكنون چراغ راهنماي تئوريسين        “  بازار آزاد ”و نقشِ بالمنازعِ    “  آزادي”
كالن است. اين فرايند      هاي خصوصيِ   ابزار اصلي توليد ثروت   در راستاي تبديلِ نيروي كار به       “  پذير  بازار كار انعطاف  ”با ايجاد   “  تعديل اقتصادي ”بالمنازع  

ن و  جهاتنها از طريق مطيع كردن زحمتكشان، يعني با محدود كردن و يا سركوبِ حقوق دموكراتيك، امكان پذير است. تجربه سه دهه گذشته در سرتاسر                          
هاي دموكراسي، حقوق     ها در تضاد با مؤلفه       دهند كه اين سياست      هاي سياسي بحران كنوني اقتصادي اروپا، به وضوح نشان مي               همين طور تحول  

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

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

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

هاي زحمتكشان، به ويژه      اي بهتر براي توده     در ايجاد زندگي  “  نظارت  اقتصاد آزاد بي  ”هاي    داري جهاني با آن مواجه بود، به درستي خاطرنشان كرد كه وعده           
وهي، هاي گر   نيافته، به هيچ وجه تحقق پذير نخواهد بود. واقعيت سرسخت و دردناك اينكه،  به رغم بوق و كرناي تبليغاتي رسانه                          در كشورهاي توسعه  

خود   هاي اقتصادي جهان را در بازوهاي مكنده        هاي جهان را زير نظارت خود دارند و همچون اختاپوسي شريان            انحصارهاي فراملي بخش وسيعي از دارايي     
خودگرداني نيروهاي بازار بر توازن توليد، توزيع و مصرف عادالنه، كه از سوي بسياري از               هاي رقابت آزاد،      پوچ بودن نظريه  اند. در چنين شرايطي،       دربر گرفته 

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

، آينده اشتغال و    هاي قيمت سهام و انواع  اوراق بهادار و مشتقات مالي در اين مركزها               هاي قمارمانند و كازينويي و نوسان  كنند. معامله جامعه بشري بازي مي
ها ميليون  ارزش بر آمده از نيرويِ كار صد         ها تبديلِ اضافه    اندازند. هدف همه اين فعاليت       ها و واحدهاي توليدي را به خطر مي          زندگي توده عظيم انسان   

 اي در دست اقليتي بسيار كوچك است. هاي افسانه زحمتكش در سرتاسر جهان به ثروت
هاي امروز جهان ما همساز       داري مطرح كرد تا چه حد با واقعيت         سرمايه“  مرحله امپرياليستي ”در حكم     1916جالب توجه است كه آنچه كه لنين در سال          

وز مطرح بود،   اي كه از سوي اقتصاددانان آن ر        هاي علمي   گيري از نظريه    است. لنين، با بسط تئوري ماركس، بررسي روند  رشد سرمايه داري، به همراه بهره              
صارهاي داري وارد مرحله نويني شده است كه مشخصه اساسي آن، از جمله: تمركز توليد، سرمايه، و پديد آمدن انح                       اين نظر را عنوان  كرد كه، سرمايه        

ه پيدايش  آميزد و ب    داري انحصاري، سرماية بانكي با سرماية صنعتي درهم مي          بزرگ است. لنين، همچنين به اين نتيجه رسيد كه، در اين مرحله از سرمايه              
ه در مقام    داري شناسايي كرد، صدورِ سرماي      هاي اين مرحله از سرمايه      شود. نكته مهم ديگري را كه لنين در تعريف مشخصه           اليگارشي سرمايه مالي منجر مي    
ايش بورژوايي  داري بود. لنين افزون بر خصلت اقتصادي، سرشت سياسي امپرياليسم را نيز تشريح كرد و نشان داد كه، اگر گر      ويژگي مهمِ اين مرحله سرمايه

جاع، و به كار    تواند به انحصار طلبي در سياست، به ارت         داري در مرحلة رقابت آزاد بود، سلطة انحصارها در اقتصاد، نمي            هاي سرمايه   به دموكراسي از مشخصه   
امروز   “طوركلي عبارت است از تمايل به اعمال زور و ارتجاع.           امپرياليسم از نقطه نظر سياسي به     ”ها، منجر نشود؛ به گفتة لنين:         گرفتن قهر، در تمام عرصه    

امپرياليستي، بلكه بر سر خصلت و عملكرد اين انحصارها در سراسر جهان و چگونگي مقابله با                  موضوع مورد بحث، نه در وجود و يا عدم وجود انحصارهاي          
در   گذاري و يا انحراف     هاي سياست   داري جهاني محصول اشتباه     تر اينكه، بحران كنوني سرمايه      گرانه آن است. مهم     هاي جنگ افروزانه و سركوب      خصلت

تار داري و همزاد آن است؛ رف        هاي ذاتي نظام سرمايه     نظام بانكي كه قابل تصحيح باشند، ايجاد نشده است. اين بحرانِ سيستماتيك برآمده از خصلت                  
هاي مالي بسيار پرقدرت، بخش گريزناپذير تكامل         براي تسلط سرمايه  “  جهاني شدن ”گرايي و تجاوز، و در كنارِ آن، تحميل           امپرياليستي آن در قالب نظامي    

 داري جهاني براي صاحب شدن هر چه بيشتر نيروي كار، و سوداگري است. داري است. اين، برآمده از نياز سرمايه نظام سرمايه
مسئله مهم  ديگر در اين عرصه، تأثير مستقيم اقتصادي و اجتماعي سرمايه انحصاري بر اقتصاد جهان و به خصوص بر وضعيت زندگي مردم در                                  

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

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

درصد سرمايه    68بازارهاي صادرات، و      درصد  82در صد توليد ناخالص،       86باالترين سطح درآمد،    ، يك پنجم جمعيت جهان با       1990هاي پاياني دهه      سال
بوده است. كشورهاي     درصد  1ها تنها     اختيار داشتند؛ در حالي كه سهم يك پنجم فقيرترين جمعيت جهان از اين عرصه                  گذاري مستقيم خارجي را در     

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

گي گون كار و زند     هاي گونه   هاي غير قابل تصور در عرصه       ها و تحول    كار، مبارزه، و خالقيت مردم زحمتكش جهان در قرن بيستم، بسياري از پيشرفت             
نبه، و غلبه بر    جا  هاي مردم در مسير زندگي بهتر، امنيت اجتماعي همه          ها ظرفيت بالقوه عظيمي را براي تأمين نيازمندي         بشر را به ارمغان آورد. اين پيشرفت      
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، ارتباط  هاي حمل و نقل     كه فرآيند توليد، شيوه     -طبيعي فراهم آورده است. اما به دليل مصادرة  دستاوردهاي انقالب علمي و  فني                   -هاي اجتماعي   مشكل
بلكه عمق  هاي زحمتكشان نه تنها ادامه پيدا كرده،          ها، مشكل   ها، و كارتل    از سوي انحصارهاي فراملي، بانك      -آوري اطالعاتي را دگرگون كرده است       و فن 

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

اوضاع اقتصادي و سياسي كنوني جهان داشته است. در عرصه اجتماعي نيز ما شاهد تغييرهاي ناشي از گسترش كيفي و كمي ارتباطات هستيم، به                                
ن هاي رد و بدل كردن اطالعات قابل مشاهده است كه در گذشته حتي تصور آن غيرممكن بود. هر چند اي                        خصوص در ميان جوانان ابعاد نويني از شيوه        

كه   اند. قابل توجه است     هاي اجتماعي تأثير گذار بوده      ها به شكل ناموزون در سطح جهاني گسترش پيدا كرده است، ولي بي شك بر كنش و واكنش                    تحول
هاي اجتماعي آن     آوري و كنش    گرايانه از اين جهش فن      هاي ذهن   پايه بودن برخي نتيجه گيري      بي“  جهاني شدن ”داري در چارچوب      بحران اقتصادي سرمايه  

اش را، در بطن ابزاري مانند اينترنت، عاملي مثبت و روندي ناگزير                “جهاني شدن ”ها بدون توجه به اقتصاد سياسي، پديده           دهد. اين نظريه    را نشان مي  
مبناي   همچنين مدعي ظهور بديل ديگري بر       -كه برخي از نيروهاي چپ سابق را به خود جذب كرده بودند             -ها  كردند. هواداران اين نوع تئوري      ارزيابي مي 

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

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

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

نوين المللي، يكي از پيامدهاي اين نظم         هاي بين   ها و اختالف    يي معمول براي حل مسئله      گري و توسل به خشونت و جنگ در مقام شيوه            كه، رشد نظامي  
  سرمايه داري جهاني خواهد بود.

  
 بحرانِ سرمايه داريِ جهاني  

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

فرايند     اند. در سه دهه گذشته      هاي متناوب ركود و رونق      هاي بحران   گذاري، عامل   نظريه ماركس و انگلس مبني بر اضافه توليد و اضافه انباشت سرمايه             
(مشتقات) گرديد. اين   “  كاالهاي مالي ”هم تنيدگيِ  پيچيدة  انواع         تري همزمان موجب  انباشت و به        هاي مالي، با ابعاد بغرنج      اضافه انباشت عظيم سرمايه   

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

هاي مالي و در جاي خود نگاه داشتن و تضمين ارزش               اين حركت حساب شده براي جلوگيري از سقوط سرمايه            2011اند. از اوايل  سال         منتقل كرده 
تري در درون سرمايه داري جهاني منجر شده است. آنچه كه هم اكنون در                   (مشتقات)، به برپاييِ  بحران اقتصادي و سياسي گسترده          “  كاالهاي مالي ”
كند، منحصر به اختالس مالي و يا به دليل اختالل حسابداري بودجه ملي و لزوم                  را تهديد مي    -يورو  -گذرد، و هستي و واحد پولي آن        مي“  اتحاديه اروپا ”

در   هاي مختلف مبارزه طبقاتي حادي را       صرفه جويي براي برطرف كردن تالطم بازارهاي بورس نيست، بلكه اين بحراني تمام عيار است كه هر روز عرصه                   
اري زند. وضع بحراني اتحاديه اروپا، آمريكا، و انگليس، به وضوح نشانگر عمق و وسعت بحران ساختاري اقتصاد سرمايه د                         كشورهاي اروپايي دامن مي   

 -دهد كه قدرت اقتصادي       هاي اروپا نشان مي     است. فرايند و كنش   “  اقتصاد آزاد بي نظارت   ”جهاني و ورشكستگي كامل تئوريك و عملي الگوي نوليبرالي          
“ واقعاً موجود ”هاي دموكراسي و آزادي        آسايي است كه در جهت رفع بحران مالي، مؤلفه             هاي غول   سياسي واقعي در دست بورژوازي مالي و سرمايه         

 پاشند.   كشورهاي غرب را فرومي
ر هاي غي   داري جهاني، و به خصوص كشورهايي مانند امريكا و انگلستان، در دهه هاي اخير، با گرايشي مشخص به سوي فعاليت                      اقتصاد سياسي سرمايه  

ها را بسيار مشكل ساخته است. ايجاد و سقوط            ريزي مدون در آن     هاي ارزي)، امكان برنامه     سفته بازي، اقتصاد كازينوئي، و معامله     “ (  اسپكوالتيو”توليدي  
ي كنوني  هاي بارز نظم سرمايه دار      هاي مجازي، از خصلت     هاي امالك، سهام، و اوراق دولتي به وسيله  تراكم سرمايه             هاي مالي در زمينه     ايِ حباب   دوره

بالغ بر    2008تريليون دالر بود، در سال          100بالغ بر     2000هاي مجازي و مشتقات مالي كه در سال           هاي سرمايه   است. قابل توجه است كه ارزش فعاليت      
هاي اقتصادي    شود. يعني كلِ فعاليت     تريليون دالر در سال تخمين زده مي        60تا      50كه كلِ توليد ناخالص جهان  بين           تريليون دالر گرديد. درحالي     600

 اي است كه هدف آن كسب اضافه ارزش توليد شده واقعي است.  هاي مجازي در صد ارزش فعاليت 10واقعي در جهان حدود  
يك اند. ديالكت   ها را تشريح كردند، بسيار شدت يافته         در شرايط كنوني، تضادهاي درونيِ سرمايه داري كه ماركس و انگلس بيش از صد سال پيش آن                   

و هر راه حلي را       زند  داري جهاني را به طور گسترده برهم مي           زمان، كنترل و تعادلِ مجموعه سرمايه        داري، به صورت هم     درونيِ مرحله كنوني سرمايه   
داري و حتي نيروهاي سوسيال دموكراتيك ديگر قادر به ايجاد            روبناي سياسي كشورهاي پيشرفته سرمايه    از اين روي،      كند.  درنگ به ضد خود تبديل مي       بي

كنند. بدين    مي  تعادل نسبي نيستند، و به جاي ارائه برنامه مدون اقتصادي براي رشد واقعي و ثبات اشتغال، برنامه رياضت اقتصادي طوالني مدتي را تحميل              
گذاران، و بخش مالي كشورهاي       اعتباريِ گسترده روبناي سياسي، سياست      داري بي   هاي مهم وضع كنوني كشورهاي سرمايه       سبب، يكي ديگر از مشخصه    

هاي مالي در حال حاضر       با تسلط  سرمايه   “  جهاني شدن ”هاي تعديل اقتصادي  و        داري در نزد اكثريت افكار عمومي است.  اجراي  برنامه            پيشرفته سرمايه 
ها اگر نه غير ممكن ولي بسيار         در اكثر كشورهاي غربي را از نظر سياسي و بافت كنوني زير بناي اقتصادي آن              “  كينز”داري به الگوي      بازگشت نظام سرمايه  

نيروي كار  ”مشكل ساخته است. در دو دهه اخير، اين كشورها شاهد انتقال توليدهاي صنعتي و برون سپاريِ خدمات در سطح كالن به كشورهاي داراي                           
هاي مالي، امكان دخالت و تصميم گيري دولت در راستاي برنامه ريزي مدون                 و تأثير سياسي بازارها و سرمايه      “  جهاني شدن ”اند. به همراه      بوده“  ارزان

وجهي گذاري داخلي در برخي از كشورهاي غربي به كارآفرينيِ قابل ت             اقتصاد ملي، بسيار محدود شده است. در اين چارچوب، بخش اعظم هر نوع سرمايه              
تواند روند باال رفتن      رو شد، و نشان داد كه در دراز مدت نمي           در دهه هفتاد ميالدي با شكست روبه      “  كينز”داري    تر اينكه، الگوي سرمايه     شود. مهم   منجر نمي 

ين شاخص  تر  تورم در كنار رشد درآمدها را مديريت كند. در دهه هفتاد ميالدي، با باال رفتن قيمت نفت از سوي اوپك، اين فرايند به تنزلِ دائمي مهم                              
به دليل وجود برخي خدمات اجتماعي رايگان و گرايش          “  كينز”داري    داري، يعني تناسب سود و سرمايه، منجر شد. برخي هواداران الگوي سرمايه               سرمايه

اصطالح   نامند. البته بايد توجه داشت كه اين به          مي“  با چهره انساني  ”اي   “داري  سرمايه”سوسيال دموكراتيك، در مقايسه با نوليبراليسم اقتصادي، آن را            
هاي طبيعي و     كشي از منبع    ميالدي كشورهاي غربي، بدون تكيه مستقيم بر بهره        1980تا  1950در دهه هاي    “  دولت رفاه ”داريِ    سرمايه“  چهره انساني ”

 انساني كشورهاي در حال رشد، امكان پذير نبود. 
داري،   كشورهاي سرمايه     »8گروه  «به جاي     »20گروه  «جايگزيني عملي   در عرصة كالن اقتصادي سياسي، يكي از پيامدهاي جهاني شدنِ نوليبرالي،             
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اساساً   گر تغيير توازن نيرو در صحنه اقتصاد جهان است. قابل توجه است كه، بحران اقتصادي كنوني براي نخستين بار در جهان باعث شده است تا                           نمايش
هاي مهمي شود. در شرايط ورشكستگي مالي، بخش بزرگي از كشورهاي غربي براي برون                 خوش تحول   روند سرمايه گذاري از غرب به سوي شرق دست        

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

گذشته داري كنوني را پشت سر بگذارد. تداوم نرخ باالي رشد اقتصادهاي چين، ويتنام، هندوستان، و برخي كشورهاي آمريكاي التين در سه سال                           سرمايه
است. دامنه بسيار محدودتر و مهار پذيريِ آثار مخرب         “  اقتصاد بازار ”ثباتي اقتصاد برنامه ريزي شده در مقابل آنارشيسم خود جوش             ها و با    نشان دهنده مزيت  

اي بسيار  اجتماعي بحران سرمايه داري جهاني بر اقتصاد ملي كشورهائي نظير چين، ويتنام، آفريقاي جنوبي، قبرس، و برزيل، در مقايسه با اثره                         -انساني
ست كه، در اين    ريزي شده اقتصاد اين كشورها متأثر است. قابل توجه ا           منفي و غير قابل كنترل وارد بر اقتصادهاي نوليبرالي، از جهت گيريِ مردمي و برنامه      

 گيري رشد براي توسعه ملي، سهم مهمي دارند.  هاي اقتصادي مردمي با جهت هاي كمونيست و برنامه دسته از كشورها  حزب
اپذير ن  ترين مركزهاي جهان سرمايه داري غالب شده است، و اينكه اين مركزها دچار  تضادهاي آشتي                 مند بر مهم    دهند كه بحراني نظام     شواهد نشان مي   

كنند تا    ش مي كند. كشورهاي سرمايه داري بزرگ جهان به طور دائم تال           رفت از اين بحران را اگر نه غير ممكن، ولي بسيار دشوار مي              اند كه برون    اي  و ذاتي 
 هاي جامعه بشري تبديل  كنند.   شان منتقل كرده و در اساس آن را به بحران اين بحران را به خارج از مرزها و اقتصاد

  
 رفت از بحران برونافروزي، به منظور  گري و جنگ مينظا

زمان هاي سا   داري براي تداوم هژموني آن است، و تهديد، جنگ افروزي، و تجاوز يكي از شيوه                 گري خصلت ذاتي مرحله امپرياليستي سرمايه       رشد نظامي 
توان ديد. با رياست جمهوري رونالدريگان در         ميالدي قرن گذشته مي     70هاي ذاتي آن است. همين روند را در پيِ بحران اقتصادي دهه                يافته حل بحران  

ي در اروپا،   ا  هاي هسته   هاي كروز مجهز به نسل نويني از كالهك         هاي وسيع پيمان ناتو مانند: استقرار موشك        آمريكا و مارگارت تاچر در انگلستان، برنامه      
، شروع شد.   “خطر كمونيسم ”و  “  دفاع از دنياي آزاد   ”به بهانه   “  جنگ ستارگان ”هاي نظامي آمريكا به همراه پروژه جنگ فضايي موسوم به              گسترش پايگاه 

ه و بسيار   خصوص آمريكا را در موقعيت ويژ       آوري مدرن، قدرت نظامي امپرياليسم و به         گرايي، با استفاده از فن      در سه  دهه گذشته اين روند دائمي نظامي         
از سوي دولت ريگان    “)  اردوگاه سوسياليسم “ (”امپراتوري شيطان ”ميالدي با شعار مبارزه با        1980جويي دهه     برتري قرار داده است. اين مرحله خصومت       

بودند. اين سياست در    “  شوك و وحشت  ”، و وارد كردن     “جنگ برضد ترور  ”،  “محور شرارت ”اصطالح مبارزه با      هاي تبلور بعدي آن به      كليد خورد، كه شكل   
را در  “  دخالت بشر دوستانه  ”و  يا    “  دموكراسي و آزادي  ”اي، دفاع از      هاي دهشتناك منطقه    حال حاضر براي توجيه مخارج نجوميِ تسليحات نظامي و جنگ         

 سرلوحه برنامة خود قرار داده است.
. در  اند  داري بوده   هاي اقتصادي بسيار سودآور كشورهاي پيشرفته سرمايه         هاي انحصاري توليد كننده صنايع نظامي، يكي از اركان اصلي فعاليت              شركت
هاي نظامي    شهاي نظامي به همراه ايجاد تن       گذاري و هزينه    داشتن سرمايه   حال، گسترش و يا الاقل ثابت نگه        رونق قرن بيستم و تا به       -هاي ركود  تمام دوره

 اند.  از جمله ابزار معمول گذر به فازِ رونق اقتصادي بوده
ل هاي جنگ و اشغا     شود. بودجه نظامي عادي اياالت متحده (بدون در نظر گرفتن هزينه             هر ساله در جهان حدود يك تريليون دالر هزينه تسليحات مي           

هاي   ميليارد دالر است. بر اساس محاسبه       437اند)  ساالنه بيش از        هاي ديگر بودجه پنهان شده      اي كه در رقم     افغانستان و عراق و مخارج تسليحات هسته      
ميليارد     337/  8ميليارد دالر، و در افغانستان        749/    9تاكنون، كل هزينه جنگ آمريكا در عراق          2001، از سال    “هاي ملي   اولويت”موسسه اطالع رساني    

 تريليون دالر بوده است.  1/ 09دو جنگ  دالر، و سر جمع هزينه هر
جنگ   امهنگاهي به بودجه نظامي ساالنه آمريكا و مقايسة آن با ديگر كشورها شايان توجه است. براي مثال با احتساب بودجه عادي نظامي و مخارج اد                          

ميليارد دالر بوده است كه معادل نيمي از كل مخارج نظامي همه كشورهاي                711بيش از     2008در افغانستان و عراق، كل مخارج نظامي آمريكا در سال            
اي آمريكا جزو بودجه نظامي عادي وزارت دفاع آن كشور نيست و در بودجه وزارت انرژي گنجانده                   كه، هزينه تسليحات هسته     جهان است. بايد توجه داشت    

هاي نظامي    ميليارد دالر بوده است، كه با افزودن آن به كلِ مخارج نظامي، هزينه               29بيش از     2009اي آمريكا در سال       شده است. هزينه تسليحات هسته    
گردد. بودجه نظامي آمريكا در       رقمي بيش از مجموع بودجه نظامي همه كشورهاي ديگر جهان، بالغ مي              ميليارد دالر يعني    740بر    2009آمريكا در سال    

ميليارد دالر، و     55/4(انگلستان با     برابر چهارمين و پنجمين كشور جهان       9برابر بودجه نظامي دومين كشور (چين)، نزديك به              5، نزديك به    2010سال  
طورعمده    هاي جنگي مهيب از سوي كشورهاي امپرياليستي، ديگر كشورها و به            ميليارد دالر) بوده است. صرف منابع عظيم براي ايجاد ماشين           54فرانسه با   

“ گروه استراتژيك فورسايت  ”  شان واداشته است.  بر اساس يك ارزيابي مطالعاتي انجام شده از سوي                هاي نظامي   كشورهاي جهان سوم را به افزايش بودجه      
تريليون دالر صرف     2، اين كشورها در طول دو دهه اخير بيش از            1389هاي نظامي كشورهاي خاورميانه، منتشر شده در شهريور ماه             باره ميزان هزينه    در

سال گذشته از نظر خريد و توليد تسليحات در جهان ركورددار بوده است. بر اين زمينه                   20اند. بر اساس اين ارزيابي، خاورميانه در          هاي نظامي كرده    هزينه
را بايد در نظر      1389ميليارد دالر اسلحه مدرن از سوي اياالت متحده به عربستان سعودي در مهرماه                  60نامه براي فروش      است كه خبر انعقاد موافقت    

 گرفت. 
ه شدت يافتنِ   هاي عظيم نظامي كشورهاي بزرگ سرمايه داري با تغيير موازنه نيرو به نفع امپرياليسم در نبود رقيبي قدرتمند، ب                    آور اين بودجه    رشد سرسام 

با مجوزهايي    -ناتو  ميالدي، نيروهاي نظامي كشورهاي عضو      1990جهاني منجر گرديده است. از ابتداي دهه        “  نظم نوين ”زورگويي و تحميل به اصطالح      
، “حقوق بشر ”، و به بهانه دفاع از        “شوراي امنيت سازمان ملل   ”هاي يك سويه و تحميلي         ، و مصوبه  “المللي[جهاني]  جامعه بين ”كار بستنِ نظرِ      نظير به 

ر مدعي  هاي اخي   اند. سران ناتو در سال      سابقه  نقض كرده     تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي عراق، يوگسالوي، افغانستان، و ليبي را با خشونتي بي               
بعد عوض شده است، و بر اين اساس، آيين (داكترين) نظامي ناتو نيز بايد تغيير كند. بر اين پايه، در                          به  2001سپتامبر    11اند كه، شرايط جهان از         شده

رياست خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه اسبق اياالت           از سياستمداران كشورهاي عضو ناتو به     “  گروه نخبگان ”ناتو در بروكسل، يك       2009اجالس سال   
ناتو در ليسبون، موظف گرديد. راهبرد جديد با باز            سران  2010متحده، تشكيل شد، و به تدوين راهبرد(استراتژي) جديد ناتو براي ارائه به اجالس سال                  

شود. يكي  هاي توسعه طلبانه امپرياليسم آمريكا گ       هاي جديد و سياست     هاي بالقوه، به طور عملي راه را براي ماجراجويي          تعريف هدف، حيطة عمل، و دشمن     
متحده و  هاي اين طرح راهبردي جديد ناتو، طرح ضرورت ايجاد پيوند كليدي ميان پيمان ناتو و سازمان ملل است. اياالت                          از مخاطره انگيزترين مقوله   

خواهد كرد.  يي از جهان كه الزم باشد مداخله           اند كه، ناتو در آينده در هر نقطه          طور صريح اعالم كرده     داري به   متحدان آن در كشورهاي پيشرفته سرمايه     
در برهه    -ده بود وجود آم   كه در آغاز به منظور مقابله با اردوگاه سوسياليسم در اروپا به              -تغيير منشور ناتو در پنجاهمين سالگرد تاسيس اين پيمان تجاوزگر          

ن هاي آن در پوشش مشاركت براي حفظ صلح و دموكراسي، همگي در جهت تأمي               كنوني، با گسترش ميدان عمل آن در سراسر جهان، و روند فزاينده اقدام            
نيروهاي نظامي ناتو در ليبي، و زمينه چيني حمله به سوريه،  در ادامه          “ بشر دوستانه”داري جهاني است. دخالت نظامي به اصطالح  سروري(هژموني) سرمايه

 اين سياست است.  
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             سوسياليسم 
  

كه از قرن بيستم با پيروزي انقالب اكتبر به مرحله              -مبارزه ايدئولوژيك و سياسي ميان سوسياليسم و سرمايه داري         ،  حزب توده ايران معتقد است كه      
جهان   يكم به مرحلة نويي وارد گرديده است. بحران اقتصادي و سياسي كنوني در              و  نه فقط هنوز حل نشده است، بلكه در قرن بيست           -كيفي عملي وارد شد   

امدهاي ترين نوع سوداگري، يعني الگوي نوليبراليسم اقتصادي در مرحله امپرياليستي نظام سرمايه داري است. ما هم اكنون پي                   نشانگر شكست فاحش مدرن   
، آن را به سدي فراروي ترقي و پيشرفت          “جهاني شده ”آسا به صورت      هاي مالي غول    اي را شاهديم كه با تمركزِ سرمايه         داري  مرحله امپرياليستي سرمايه  

ظريه ك ن بشريت تبديل كرده است و حتي با بقاي حيات در كره زمين نيز در تضاد است. از نظر تئوريك نيز، با وجود گذشت يك و نيم قرن، هنوز حتي ي                               
، ستيمعتبر و مستحكم در مقابل دستاوردهاي علمي ماركس، انگلس، و لنين در ارائه بديلِ سوسياليسم موجود نيست. بدين جهت است كه حس انسان دو                         

ط عيني و   ها و شراي    اند تا حزب توده ايران براي فراهم آوردن محمل          درك علمي از راهبرد تغيير مترقي جامعه به همراه وظيفه ميهن دوستي، سبب گرديده              
رج خا  ذهني گذر كشور مان به سوسياليسم بكوشد. واضح است كه در حال حاضر دقيق شدن در نقشه راه تكامل و جهش كيفي جامعه ايران به سوسياليسم،              

حزب ما است. بنابراين، برنامه كنوني حزب توده ايران بر اساس درك ما از ماترياليسم تاريخي و ديالكتيك                      «كنگره ششم «ريزي    انداز و برنامه    از چشم 
تحول داند. هدف ما      دموكراتيك وابسته مي    -تنظيم شده است كه حركت تكامل و تغيير انقالبي به سوي سوسياليسم را به گذارِ كشورمان به مرحلة ملي                    

عدالت   هايي است كه تغيير كيفي مناسبات توليدي را بر محور            چنان دموكراسي و آزادي     نيروهاي مولد به موازات ايجاد مناسبات اجتماعي در چارچوب آن          
روهاي ني  اجتماعي ميسر سازد. طبيعي است كه، اتحاد و مبارزه نيروهاي مترقي و چپ كشور ما، به موازات تشديد بحران سرمايه داري جهاني، و مبارزة                           

 اند كه در آهنگ و شكل روند گذرِ كشور ما به سوي سوسياليسم تأثير خواهند داشت.  هايي مترقي ديگر كشورها، از جمله عامل
آغاز شد. با   عي  قرن بيستم، قرن تولد سوسياليسم، قرن انقالب كبير اكتبر، و تغيير بنيادين جامعه بشري بود، كه در آن، دوران خاتمه دادن به جبر اجتما                         

اش، همخواني    هاي امروزي   هاي ديرينه او، و آرزوي      گاهانه جامعه نويني دست زد كه با آرمان       انقالب اكتبر، بشر به تغيير نظام اجتماعي حاكم، و آفرينش آ           
، فالسفه تاكنون جهان را توصيف       گفت  مقياس تاريخ و انسانيت، آغاز شد، و اين آرزوي ديرينه ماركس كه مي                يي در   اكتبر، تجربه انقالب  داشت. با آغاز    

شوند، عملي شد. اين فرايندي برگشت ناپذير است، و با وجود فروريزي اتحاد جماهير شوروي، هنوز هم به                    كردند و اينك بايد دست به كار تغيير آن             مي
بعد از دو دهه تاخت و تاز بالمنازع        هاي گوناگون ادامه دارد. واقعيت اين است كه،             ها براي تغيير و ترقي به شكل        وخم  صورت سازمان يافته و به همراه پيچ      

هاي جامعه و ترويج فردگرايي       گرايي افراطي، رقابت دائمي فردي در تمام عرصه         بر مبناي تشويق مصرف“ بازار آزاد”ايدئولوژيك و اشاعه و تحميل سياست  
سرمايه پيش برده   “  جهاني شدن ”شده در چارچوب      ريزي  در قالب آزادي و دموكراسي صوري قرار دارد. اين روند مخرب ضدانساني كه به صورت برنامه                  

 ها و   رو كرده  است كه از جمله اركان تحليل            هاي مشخصي روبه    ها و گزينه    هاي ميلياردي زحمتكشان را با سؤال        شود، بشريت و به خصوص توده        مي
 هاي حزب ما هستند:  برنامه

كند؟ يا اينكه     ادامه پيدا مي  “  اش  از هر كس به اندازه خواستش براي پولدار شدن، به هر كس به اندازه طمع              ”آيا رابطه بين كار و جامعه انساني بر اساس           
  ؟ “از هر كس به اندازه استعدادش، به هر كس به اندازه كارش”

سرمايه داران باشد، و يا اينكه      “  منافع سوداگران و حاكميت بي چون و چرا و بدون نظارت بازار آزاد            ”  آيا توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي بايد بر اساس           
 ؟ “ها  طراحي شود تر توده ريزي اقتصادي با شركت هر چه وسيع بر مبناي برنامه”اي، و جهاني  در سطح ملي، منطقه

 هاي شخصي قشر بسيار كوچك ثروتمندان و دامن زدن به مصرف افراطي تهي               آيا تمام منابع طبيعي كره زمين را بايد براي سوداگري و انباشت ثروت             
 تعديل مصرف كشورهاي غربي،   شده و     ريزي  اقتصاد برنامه يي تبديل كرد؟ يا بر اساس         كرد و محيط زيست انسان و موجودات زنده را به خرابه           

آوري به صورت معقول براي تداوم و تكامل جامعه بشري و باال بردن استاندارد زندگي مادي و                   با هدف پيشرفت فن     منابع طبيعي را  
 وري قرار داد؟ مورد بهره معنوي

ها و خوشنودي حاكميت سرمايه بازار آزاد بي           خواسته”آيا پيوند مادي ميان مقوله دموكراسي و درجه گسترش و ژرفش آن را در سطح جامعه بنا بر                        
هاي انتزاعي بايد     هاي معنوي و بحث     را به عامل  “  دموكراسي”هاي بورژوازي بايد قرار داد؟ آيا عملكرد عيني مقوله             ، يعني تضمين هژموني اليه    “نظارت

بات توليدي  يي اُرگانيك با مناس     توان دموكراسي واقعي را در رابطه       محدود كرد و آن را از حق كار و داشتن ثبات مادي شهروندان جدا ساخت؟ يا اينكه مي                  
 فراگير كرد؟    عدالت اجتماعيتضمين كننده 

جويانه و تداوم      هاي سلطه   ماندگي اجتماعي، از جمله تبعيض مذهبي، و شُونيسم ملي، را هنوز در قرن بيست و يكم درخدمت سياست                            آيا عقب 
 وجود آوردن   شماري در جهان بايد به كار گرفت؟ يا اينكه بر اساس به                هاي بسيار كم    هاي محلي، گسترش سوداگري و ثروت اندوزي گروه           ديكتاتوري

هاي   كشي انسان از انسان در توليد اجتماعي، همين طور برپا داشتن شالوده              بهرهتوان با طرد      اقتصادي مي   -تغييرهاي بنيادي اجتماعي  
را در سطح محلي و جهاني فراهم ساخت و           هاي اجتماعي   برابري حقوقي فردي و آزادي    برقراري  مادي براي محو تبعيض نژادي و جنسي،        

 كرد؟واره هاي ارتجاعي را محو  سرانجام اين فرهنگ
  

ذاري ثرگحزب توده ايران معتقد است كه، تغييرهاي بنيادي تعيين كننده در حركت به سوي سوسياليسم، بر اساسِ درجة باالي تكامل نيروهاي مولد و ا                         
هاي تاريخي نه با آنچه كه        دوران”ها، در عمق پيدا كردنِ عدالت اجتماعي و تبديل آن به محور مناسبات اجتماعي خواهد بود. به قول كارل ماركس:                          آن

بنابراين، تكامل اجتماعي در راستاي  تغيير كيفي، يعني         “  گردند.  روند از يكديگر متمايز مي      شود، بلكه توسط ابزاري كه براي توليد مادي به كار مي            توليد مي 
سوي   ها توازن كمي قدرت به      هاي داراي نيروي مولد پيشرفته نشأت خواهد گرفت، كه در آن            جهش انقالبي به سوي سوسياليسم، به طور منطقي از جامعه         

را در  دهي توده هاي زحمتكش       هاي ذهني و سازمان     توانند عامل   دهد كه  مي     ها را در شرايطي قرار مي       نيروهاي مترقي در حال گردش است، و اين جامعه        
خواهند داشت. زيرا طبقه        در اين فرايند نقشي تعيين كننده       -“جنوب”يا به اصطالح      -هاي انحصاري بسيج كنند. كشورهاي در حال توسعه          مقابل سرمايه 

شدت مصرفيِ كشورهاي     هاي كالن و اقتصاد به      سوداگري سرمايه “  جهاني شدن ”هاي كليدي در زنجيره       كارگر و قشرهاي زحمتكش اين كشورها، حلقه       
داريِ   سرمايههاي خصوصيِ كالن و مخالفت با         هاي بسيار مهم در مبارزه با سرمايه        اند. براي مثال، در كشورهاي آمريكاي التين تحول         داري  پيشرفته سرمايه 

 جهاني در جريان است. 
رابطه بيني بيني لنين درباره گذرِ  بشريت به سوي جهاني ديگر، و                يكم، پيش   و  هاي فراروي بشر در قرن بيست       در شرايط بحراني كنوني جهان و گزينه      

گردد، اما مالكيت     ترين شكل اجتماعي شدن توليد منجر مي         امپرياليسم مستقيماً به كامل   ”ديالكتيكي ميان سوسياليسم و امپرياليسم، جالب توجه است:           
ن اي است كه ديگر با محتواي آ        گذارد و اين روابط اقتصادي خصوصي و مالكيت خصوصي پوسته           خصوصي را به مثابه اساس توزيع  دست نخورده باقي مي          

ه ضروري  ناگزير بايد بپوسد... و ناگزير دفع خواهد شد. تضادهاي سرمايه داري انقالب اجتماعي را نه تنها ممكن، بلك                        اي كه به    مطابقت ندارد، پوسته  
و در برهه كنوني، با وجود فروريزي اردوگاه سوسياليسم قرن بيستم،           “  گردد.  سازد. انقالب سوسياليستي به وظيفه مبرم و بالواسطه طبقه كارگر مبدل مي             مي
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 هاي مختلف اقتصادي  در امر ساختمان سوسياليسم تالش           عقب نشيني موقتي نيروهاي چپ، و تحميل نوليبراليسم اقتصادي، هنوز كشورهايي و با شكل              
ستي هاي گوناگوني به هدف تقويت بنيه اقتصادي زحمتكشان و كمك به توان نيروهاي ضدامپريالي                  كنند، مانند: چين، ويتنام، كوبا، و الئوس، روش          مي

ا اينهمه،  داري جهاني به طور كامل بركنار بمانند، ب           توانند از پيامدهاي منفي و مخرب بحران اقتصاد سرمايه            اند. اين كشورها هر چند كه نمي          برگزيده
آن، توانسته  جانبه امپرياليسم آمريكا و متحدان        اند نرخ باالي رشد اقتصادي خود را حفظ كنند. كوباي سوسياليستي، بر رغم محاصره اقتصادي همه                  توانسته

اي ه  هاي طبيعي و انساني كمك      است ثبات اقتصادي تحسين آميزي را به نمايش بگذارد و حتي به كشورهاي منطقه آمريكاي التين براي غلبه بر بحران                    
 بديل بوده است. بي -“آلبا” -هاي اقتصادي منطقه اي گيري و توسعه الگوي همكاري مهمي ارائه كند. نقش برجسته كوبا در شكل

هاي   پيشي گيرد. در سال   به دومين قدرت اقتصادي جهان پس از اياالت متحده تبديل شد، و توانست به لحاظ اقتصادي از ژاپن                        2011چين در سال    
هاي وسيعي از چين از       درصد بوده است.  به سبب اين رشد باال، توسعه اقتصادي در كشور ادامه يافته است، و منطقه                   14تا    10اخيررشد اقتصادي چين بين     

دالر در    4000، به   1978دالر در سال در       800مند شده اند. توليد ناخالص ملي سرانه در چين از ميزان              هاي اقتصادي بهره    دستاوردهاي انقالب فني و امكان    
دالر است.    10000ميليون نفر، ميزان توليد ناخالص ملي سرانه بيش از             50هاي چين با جمعيت بيش از         بالغ شده است. در برخي منطقه        2011سال در   

هاي   نتوانسته است بر رشد اقتصاد چين اثر بگذارد. دولت چين در شرايطي كه صادرات محصول                 2008داري جهاني از سال       پيامدهاي بحران اخير سرمايه   
دو ساله      ، با شروع برنامه اقتصادي    2008توليدي كشورش به دليل ركود اقتصادي در كشورهاي قدرتمند سرمايه داري كاهش پيدا كرده بود، در نوامبر                      

هاي حمل و     درصد توليد ناخالص ملي كشور به پروژه        14ميليارد دالر يعني معادل       586هاي زيربنايي اقتصاد كشور، و اختصاص         گذاري روي پروژه    سرمايه
، ايجاد كار   دست آمد   يي كه به    اي عظيم نتيجه    نقل، مسكن، انرژيِ تجديد پذير، و رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي كشور را تضمين كرد. از چنين سرمايه گذاري             

 هزار  10    منظور ايجاد سريع ترين خط راه آهن جهان، و احداث             هزار كارگر متخصص به     500وجود آوردن فرصت شغلي براي         ميليون نفر، به    20براي  
 اضافه گرديد.   -كه در دهه پيش از آن احداث شده بود -كيلومتر اتوبان موجود كشور هزار 60كيلومتر اتوبان در كشور بوده است كه سال قبل به 

، به همراه برشمردن    “مارش عظيم به سوي شكوفايي سوسياليسم  ادامه دارد         ”)، با شعار    1391ماه    حزب كمونيست چين (آبان     18البته گزارش كنگره    
با نگاهي    كند كه براي حزب توده ايران مهم است. زيرا اين گزارش              هايي بسيار حساس اشاره مي      دستاوردهاي بسيار مهم برنامه ريزي پنج ساله، به مسئله        

يدئولوژيك برانگيز در برابر مباني ا      بينانه و شفاف نشان دهنده مسير پر پيچ و خم به سوي سوسياليسم است. در اين رابطه به دو روند مهم و چالش                            واقع
توان اشاره كرد: نخست اينكه، ژرفش تضاد         ميليارد نفري مي     1/ 5حزب كمونيست چين و هدف استراتژيك آن به سوي سوسياليسم در كشوري با جمعيتي 

رها تر كه به سيل سريع وعظيم مهاجرت به شه           مانده  هاي عقب   هاي بسيار پيشرفته صنعتي در برابر منطقه         ميان شهر و روستا در چارچوب تاسيس منطقه        
ناگزير زايش دوباره     در اقتصاد سياسي چين،      “  اقتصاد بازار سوسياليستي  ”منجر شده است؛ دوم اينكه، تضادهاي اجتماعي برآمده از نقش محوري پديده                

با درك تأثير و پيامدهاي  تلفيق راه رشد            18وكار (خصوصي) را باعث شده است. گزارش كنگره            اي متمايل به كسب     بورژوازي  دار و خرده    يي سرمايه   طبقه
يافته   گيري سازمان   خطر اين مسئله در درازمدت اين است كه ممكن است به شكل             ”شود:    آور مي   هاي پنج ساله، در اين باره ياد         داري در برنامه    سرمايه

بخش داران محفلي كه آفت خيلي از كشورهاي در حال رشد شده است. وابستگي و نياز اين                    اي بوروكراتيك منجر بشود، يعني قشري از سرمايه         بورژوازي
ه اين بخش   ها، تا كنون مانع از آن بوده است ك            منظور بستن قراردادها، گرفتن وام و پروانه كار، و مشابه اين              داري به دولت [مطابق قانون] به        سرمايه

ها و تبليغات معمول ضدسوسياليستي برضد چين و حزب كمونيست آن             نمايي  اگر از سياه  “  وجود آورد.   طورمستقيم چالشي در برابر حزب كمونيست چين به         به
ايد درستي ب   اي مدون را به      اقتصادي گسترده به رهبري حزب كمونيست بر اساس الگوي اجراي برنامه اقتصادي                -بگذريم، تغييرهاي بنيادي اجتماعي    

زمان با    ، هم “بازار”يي بسيار مهم تاريخي، و جهشي انقالبي ارزيابي كرد. فرايند بغرنج مسير چين به سوي سوسياليسم، با استفاده از برخي از ابزارهاي                         پديده
اي بوده و     هاي بسيار كليدي و ارزنده      داري جهاني، براي  حزب ما دربر دارنده نكته           در عالي ترين مرحله سرمايه    “  اقتصاد بازار ”شكست انكارناپذير الگوي    

قتصاد مردمي  درپي ا   هاي پي   مرحله، بر اساس اجراي برنامه      به  خواهد بود. راه به جلو به سوي سوسياليسم، تنها با انجام تغييرهاي بنيادي اقتصادي مرحله                
، عملي گردند. به    گرايانه و بركنار از تأثير مستقيم ناشي از توازن نيرو به نفع سرمايه داري جهاني                 توانند به صورتي ذهن     ها نمي   ممكن است، ولي اين برنامه    

تر   ه مهم توان در خأل  و اراده گرايانه به سوي گذر به مرحله سوسياليستي مهندسي كرد. نكت                   عبارت ديگر، اقتصاد ملي و اقتصاد سياسي كشورمان را نمي          
وهاي مولده  تواند توسعه اقتصاد ملي و مخصوصاً رشد و ارتقاء كيفي نير            وجه نمي   به هيچ   -براي كشورهاي در حال رشدي مانند ايران        -اينكه، حركت به جلو   

 هاي خصوصي،  قرار دهد.      و تمركز عظيم سرمايه“ بازار آزاد”را بر مبناي نقش محوري 
  

نوين آغاز شد، كه اثرهاي ژرفي بر روند حركت جامعه بشري برجاي گذاشت.                   يي    پيروزي انقالب اكتبر، آزمون دشواري در برپا كردن جامعه            با  
ي  تشكيل شده از      تواند برايش دربر داشته باشد، با ايجاد جبهه واحد         ساز اكتبر مي هاي دوران داري جهاني از همان آغاز، با درك خطرهايي كه انديشه سرمايه

يستي پا  يالچهارده كشور به رهبري  امپرياليسم، به اكتبر و نوزاد آن، يعني كشور شوراها، اعالم جنگ كرد، تا نگذارد نخستين جهش به سوي جامعه سوس                           
ته كش  بگيرد. جنگ داخلي تحميل شده به كشور شوراها، تالش ديگر امپرياليسم براي شكست انقالب اكتبر بود.  به دنبال ويرانگري جنگ جهاني دوم،                          

ا، راهشدن بيش از بيست ميليون شهروند اتحاد  جماهير شوروي در نبرد بسيار سخت براي شكست فاشيسم هيتلري، كه در نابودي آن عالوه بر كشور شو                          
و سپس  در كشورهاي       -نيروهاي طرفدار سوسياليسم در سراسر جهان نقشي اساسي  داشتند، همگي، بر شكل و شيوه رشد سوسياليسم در اتحاد شوروي                     

هايش، در كنار جنگ      مهم و معيني برجاي گذاشتند. ضرورت دفاع كشور شوراها از دستاورد          تأثيرهاي    -پايان جنگ جهاني دوم)   آزاد شده اروپاي شرقي (در      
در شرايط  تهديد جدي مداوم، و محاصره از سوي امپرياليسم، قرار داد. اين               پايان آن، درگيري جنگ سرد امپرياليستي، اين كشور را          جهاني دوم، و پس از      

و هاي اقتصادي، اجتماعي، و حتي سياسي، نقش بسيار منفي              ها از جمله: عرصه     ها، در جريان رشد و شكوفايي جامعه سوسياليستي در همه عرصه              عامل
پايان دادن  ترين دستاوردهاي تمدن بشري، يعني:        مخربي بازي كردند. شيوه توليد سوسياليستي در شوروي توانست در مدت زماني كوتاه، به يكي از بزرگ                 

، آموزش رايگان، خدمات دولتي ارزان، و       هاي وسيع، از بسياري حقوق نخستين انساني مانند: حق كار، بهداشت    كشي انسان از انسان، دست يابد. توده به بهره
را “بيكاري”و  “  سوادي  بي”كن كردن     مند شوند. اين اولين تجربة بشر در زندگي با سوسياليسم، همچنين با موفقيت برنامه ريشه                 حق مسكن، توانستند بهره   

ردارد. تجربه  هايي بسيار موثر و عظيم ب       هاي گوناگون زندگي مردم، گام      پيش برد، و با رفع ستم ملي، و تضمين حقوق برابر زنان با مردان، توانست در عرصه                
رقابل تصور  شد. فشار غي    تر و پيچيده تر از آني بود كه در آغاز پيروزي انقالب برداشت مي                  تاريخي نشان داد كه، روند گذار به سوسياليسم، بسيار بغرنج           

هاي حزب كمونيست اتحاد شوروي، از جمله:          خارجي، در حد محاصره كامل كشور جوان شوراها و سپس، ديگر كشورهاي سوسياليستي، در كنار اشتباه                  
رت ناپذيري از ضرو    كه لنين آن را بخش جدايي       -محدود كردن جدي دموكراسي، هم در درون جامعه و هم  در درون حزب، بر نظام شورايي در حالِ رشد                      

 اثرهايي ويرانگر داشتند.  -، نوشته لنين]دولت و انقالبدانست [نگاه كنيد به:   روند حركت كشور به سمت سوسياليسم مي
ا بود.  ها، در مجموع، فاجعه بزرگي براي بشريت و مردم اين كشوره             هاي اين جامعه    ها و نقصان    از ميان رفتن اردوگاه سوسياليستي، با وجود همه مشكل         

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

اقتصادي، بسياري از كشورهاي جهان، خصوصاً كشورهاي در حال توسعه فراهم كرده بود. اين الگوي                  را براي “  داري  راه رشد غيرسرمايه  ”در پيش گرفتن    
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فت. در  هاي مترقي و ملي نيز قرار گر        هاي مستقل اقتصادي و سياسي در برخي كشورهاي جهان را امكان پذير كرد كه مورد استقبال حزب                    پيشبرد برنامه 
ود و  هايي بود كه نه بر پايه س        هاي هرچه بيشتري از جهان به سوي جامعه         اين برهه، به همراه پشتيباني اردوگاه سوسياليستي، هدف حركت و جهش بخش           

ن تالش  ها را سازمان داد. اي       ماندگي و بر مبناي نيازهاي اجتماعي بتوان آن           هاي محلي و امپرياليسم، بلكه بر پايه گريز از عقب              بهره كشي اليگارش  
گرفت. در حالي كه اردوگاه سوسياليسم و         مورد حمله قرار مي   “   دفاع از دنياي آزاد   ”هاي محلي آن به بهانه   بشردوستانه و مترقي، از جانب امپرياليسم و عامل

ي، تجاوز  گراي  كردند، امپرياليسم با نظامي     ترين كشورها تالش مي     اقتصادي عقب مانده    -نيروهاي مترقي براي جلوگيري از جنگ و ارتقاء شرايط اجتماعي          
جاوز و  گرفت. ت   ها قرار مي    ها و كودتاهاي خونين به منظور تداوم نواستعمار، سوداگري، و ثروت اندوزي، در مقابل اين تالش                     مستقيم، و انواع دسيسه   

يقاي جنوبي،  نظامي از رژيم نژاد پرست آفر       -هاي شيميايي ويتنام، اشغال كانال سوئز به وسيله انگليس، فرانسه، و اسراييل، حمايت كامل اقتصادي                 بمباران
افغانستان، ترين نيروهاي اسالمي      كودتاهاي خونين: براندازي دولت قانوني دكتر مصدق در ايران، سوكارنو در اندوزي، آلنده در شيلي، حمايت از ارتجاعي                   

د سوسياليسم  ريزي شده بر ض     ها در جنگي تمام عيار با سوسياليسم و نيروهاي هوادار آن در قرن بيستم بود. تبليغات كر كننده برنامه                       تنها برخي از اقدام   
امپرياليسم،   داري جهاني بود كه هنوز هم با ابعاد وسيع ادامه دارد. در اين برهة جهاني دو قطبي ميان مبارزه سوسياليسم و                        بخش ديگري از مبارزه سرمايه    

 درستي در حمايت از زحمتكشان و ارتقاء نيروهاي مولد در جبهه ترقي و ايجاد بديل ديگري قرار داشت.  حزب توده ايران به
 هاي مردمي  و تنها با بسيج زحمتكشان به همراه            آنچه كه در برهه كنوني نيز مشخص است اينكه، گذر به سوي سوسياليسم وابسته به موفقيت جنبش                 

كارگر امكان پذير است. اين جهش انقالبي بشريت  به سوي سوسياليسم تنها با نفي كامل امپرياليسم امكانپذير است. تحول و گسترش جنبش                       حزب طبقه   
كمونيست، حزب طبقه كارگر، در ايجاد جبهه متحد زحمتكشان، و             مبارزاتي طبقه كارگر بر ضد امپرياليسم و انحصارها، نيازمند عمل موثر و هدفمند حزب              

هاي راست روانه     ها، و پرهيز از انحراف      راهههاي مردمي از بي       هاي كمونيست در برحذر داشتن جنبش       جذب نيروهاي مردمي به اين جبهه است. نقش حزب        
 ها، امري حياتي است. و يا چپ روانه، در تضمين پيروزي مبارزه اين جنبش

يي   گردهاي بشريت در تالش براي ساختمان جامعه         ها و عقب    نگريم. شكست   بيني به آينده مي     ما بر بنيان باورمان به ماترياليسم  تاريخي، با خوش           
بيستم، رن  عادالنه، متوقف شدن چرخ حركت تاريخ به سمت تكامل و تغييرهاي انقالبي كيفي نيست؛ اين روند پرپيچ و خم و دشوار همچنان ادامه دارد. ق                         

در اين  هاي كسب شده      يي را به بوته آزمايش بگذارد. تجربه        اين امكان را براي بشريت پديد آورد تا نخستين تالش خود به منظور ساختمان چنين جامعه                 
تضميني براي حركت قانونمند جنبش       هاي آينده در اين مسير است. سوسياليسم آينده انسان است، و مبارزه ما                پربار براي تالش نسل   روند، توشه راهي      

 مردم ايران در اين راستاي راهبردي(استراتژيك) است. 
    

  
 هاي تاريخي خاورميانه، در آستانة تحول

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

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

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

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

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

علي، رييس    العابدين بن   سالة حاكميت زين    24وخيم اجتماعي ، اقتصادي، و سياسي اين كشور داشت.  در دوره             در تونس، جنبش مردمي ريشه در شرايط        
هاي   آزاديها، و سير صعودي ميزان فقر،         جمهوري مستبد اين كشور، به دليل فساد دولتي، عالوه بر افزايش بيكاري، تورم فزاينده، افزايش بي رويه قيمت                  

دولت را  طور جدي محدود شده بودند. جنبش مردم با تظاهرات اعتراضي خياباني، كه با وجود سركوب نيروهاي امنيتي و نظامي ادامه يافت،                         سياسي نيز به  
 سرنگون ساخت و حكومت موقت اعالم گرديد. نقطة عطف مبارزه جنبش مردمي براي سرنگوني ديكتاتوري حاكم زماني بود كه سنديكاهاي كارگري با                        

  داد، وارد كردند. علي، كه شعار باقي ماندن در قدرت به هر قيمتي را مي پيوستن به جنبش و اعالم اعتصاب عمومي، ضربه اساسي را به دولت بن
ها تن از مردم مصر، كه نزديك به سه هفته            ؛ حضور تاريخي ميليون   هاي تونس به سرعت تأثير خود را در كشورهاي ديگر منطقه بر جاي گذاشت                تحول
هاي گسترش يابندة  كارگري در صنايع، بنادر، و ادارات دولتي، سرانجام حسني                 قاهره را به اشغال درآوردند و در ارتباط با آن، اعتصاب            “  التحرير”ميدان  

ي زير كشيد. تحويل قدرت از سوي مبارك به شوراي فرماندهي نظامي مصر در عمل نوعي مكانيزم كنترل برا                      مبارك را از اريكه قدرت فرعوني خود به        
نبش را  اند كه از سويي ج      هاي حكومتي سعي كرده     جهت و درجه تغييرهاي قانوني در مصر و در راستاي دادن نوعي تضمين به آمريكا و اسراييل بود. محفل                  

 ها را ماهرانه به سود خود تغيير جهت دهند.    وتاب اوليه بيندازند، و از سوي ديگر، روند تحول از شور و تب
بحرين، مراكش، ليبي، يمن، و       هاي حاكم در الجزاير، اردن،      هاي مردمي براي اصالحات دموكراتيك و بر ضد ديكتاتوري           ، مبارزه جنبش  1390در سال   

يافت. يمن، با وجود مقاومت خونين نيروهاي وفادار به دولت ديكتاتوري و              اي  هاي تونس و مصر ادامه و اوج بي سابقه        سوريه، با تأثيرپذيري معنوي از تحول
آستانه اي، در     اي كه خواستار تغيير است، و مرگ هزاران تن از مردم در جريان تظاهرات توده                    عبداهللا صالح در مقابل جنبش وسيع مردميِ         وابسته علي 

هاي وابسته و سركوبگر حاكم با توسل به دادن برخي وعده وعيدها در مورد انجام                     در برخي از اين كشورها، رژيم      اي است.     تغييرهاي سياسي پردامنه  
ه اند. در سوري    هاي مردمي داشته    اصالحاتي ظاهري  و از باال از يك سو، و بسيج نيروهاي نظامي و سركوبگر از سوي ديگر، سعي به غلبه بر جنبش                            

سعي   هاي وابسته و مورد حمايت مستقيم عربستان سعودي، قطر، و تركيه، و در هماهنگي با كشورهاي امپرياليستي،                  گراي اسالمي و محفل     نيروهاي واپس 
نحرف اي اقتصادي به نفع زحمتكشان را از مسير خود م            اند كه مبارزه برحق مردم براي اصالحات عميق دموكراتيك و تغييرهاي پايه              كردند و موفق شده   

ين خونسازند. مقاومت بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه، در برابر خواست مردم براي انجام اصالحات دموكراتيك، و در پيش گرفته شدن سياست سركوب                        
سم، اليجنبش مردمي از سوي  دولت مستبد حاكم، به طور عملي عرصه را براي نيروهاي ارتجاعي و راست گرا هموار كرده است تا در هماهنگي با امپري                             

 كشور را به آستانه جنگ داخلي بكشانند.  
، پوچ  شان  هاي سركوبگر دست نشانده     هاي رژيم   ها بر جنايت    هاي بحرين، يمن، و اردن، و چشم بستن آن          هاي امپرياليستي در رابطه با تحول       موضع محفل 

 رساند.  را به اثبات مي  »دموكراسي«و  »حقوق بشر«بودن ادعاي كشورهاي امپرياليستي در طرفداري از 
گناه، بي    بي  رويدادهاي فاجعه بار در عراق و افغانستان، در پي اشغال نظامي اين كشورها از سوي آمريكا و متحدان ناتويي آن، كشتار صدها هزار انسان                        
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هاي   يي در مورد برنامه      حال تكان دهنده    هاي ارزنده و درعين      ها در چارچوب قراردادهاي نو استعماري، تجربه          ثباتي سياسي، و غارت منافع ملي آن        
 اند. سرمايه داري به كشورهاي منطقه“ دموكراسيِ”امپرياليسم جهاني در زمينة صدور 

ري مزورانه  گي  ها، با همين هدف و با بهره        هاي مردمي، به منظور به انحراف كشاندن آن         اياالت متحده و متحدان ناتويي آن با سوار شدن بر موج اين قيام            
ير غيرقانوني  تفساز تظاهرات مردم برضد رژيم ديكتاتوري معمر قذافي، مداخله نظامي در ليبي را سازمان دادند. اين مداخله نظامي نواستعمارگرانه، كه با                         

اصطالح براي جلوگيري از عمليات نظامي رژيم حاكم بر ضد               شوراي امنيت سازمان ملل و زير پوشش دخالت بشردوستانه و به               1973مصوبه شماره   
هزار نفر، و بر اريكه       50هاي مسكوني ليبي از سوي نيروهاي ناتو، كشتار بيش از           ماه بمباران شهرها و منطقه 10شهروندان معترض، صورت گرفت، پس از 

هاي منطقه را رقم زد. حضور و شركت مستقيم و پر رنگ                قدرت نشاندن نيروهاي ارتجاعي حامي امپرياليسم، مرحلة به لحاظ كيفي جديدي در تحول               
عرب و    ديهنيروهاي نظامي انگلستان و فرانسه در طراحي و اجراي مداخله نظامي در ليبي با هدف تغيير رژيم اين كشور از يك سو، و  نقش برجسته اتحا                            

كشورهايي نظير عربستان سعودي، قطر، و تركيه در مشروعيت بخشيدن به سناريوي به سقوط كشاندن دولت ليبي از سوي ديگر، نمايشگر صف بندي                           
 نيروهاي ارتجاعي در موازنه قوا در منطقه خاورميانه است. 

ي ريزي شده نيروهاي نظامي عربستان سعودي به بحرين كه با حمايت اياالت متحده و كشورهاي اتحاديه اروپا برا                       در همين راستا، به يورش برنامه      
 كه،سركوب كردن و به خاك و خون كشاندن جنبش اعتراضي مردم اين جزيره انجام گرديد، بايد اشاره كرد. الزم است به اين نكته مهم اشاره شود                                 

، ثبات كردن رژيم سوريه نيز بخشي از اين روند است. در تونس و مصر                  بحرين محل استقرار ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا است. تالش براي بي             
ماگوژيكگرا، با بهره گيري از شرايط اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي موجود، و با ارائه شعارهاي مبهم و د                     هاي اسالم   انتخابات برگزار شده است و حزب     

كرد اياالت  هاي اين كشورها را به دست گيرند. عمل         فريبانه) و ضعف تشكيالتي نيروهاي مترقي، دموكراتيك، و سكوالر،  توانسته اند كنترل پارلمان                (مردم
فع اياالت  ها منا   گرا در خاورميانه را به شرطي كه آن          ها بر اين امر داللت داشته است كه، اين كشور به قدرت رسيدن نيروهاي اسالم                  متحده در اين ماه   

 شود.  متحده و هژموني امپرياليسم در منطقه را به چالش نكشند، پذيرا مي
خاورميانه و شمال آفريقا اتفاق افتاده است، نمايشگر خواست فراگير مردم اين منطقه براي آزادي و                  در منطقه     1389آنچه كه در دوره پس از  زمستان          

ابي به چنين   هاي حاكم در فراهم كردن شرايط دستي        باوري آنان به لياقت و توانايي رژيم     دموكراسي واقعي، عدالت اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، و رفاه، و بي
ن هاي اخير درگير بحرا     داري پيشرفته در سال     گيري از اين حقيقت كه كشورهاي سرمايه         امور مهمي است.  جنبش مردمي در كشورهاي منطقه، با بهره           

اند. اين حقيقتي     هها قدرت مانور چنداني ندارند، تهاجم خود را سازمان داد           هاي وابسته به آن     ها و نه رژيم     اند، و به همين لحاظ نه آن        گسترده اقتصادي بوده  
ه طورمستقيم ب   هاي حاكم بر عمده كشورهاي منطقه، به        اقتصادي رژيم   -است كه برخي پيامدهاي بحران اقتصادي جهاني به دليل وابستگي عميق سياسي           

فشار بيشتر  اند. اين شرايط سبب       ناپذير شده   اند، و اين كشورها نيز به همراه كشورهاي بزرگ سرمايه داري، وارد بحراني عميق و كنترل                   ها منتقل شده    آن
اين هاي اجتماعي و مردمي را در اين كشورها بارور ساخته است.                 هاي سياسي و اجتماعي، بذر خيزش        اقتصادي بر مردم شده است، و در كنارِ بحران          

باهت هاي اخير ش    هاي مبارزاتي مردم، به جنبش اعتراضي مردم ايران در سال           ها به لحاظ گستردگي طيف نيروهاي شركت كننده، شعارها، و تاكتيك            تحول
ها،    شجنبدارند. مبارزه مردم و نيروهاي مردمي كشورهاي خاورميانه كه زحمتكشان شهري در آن سهمي اساسي دارند، همچنان ادامه دارد. برخي از اين                         

وند، و  دادشان، توانسته اند به دست آوردهايي مشخص و به وجود آوردن تغييرهاي سياسي معيني نائل ش                 بنا به توان خود و شرايط ويژه كشورهاي محل رخ         
 ها بگشايند. آنچه به وضوح آشكار است اين است كه، ضعف ساختاري نيروهاي چپ و                 هاي اقتصادي و اجتماعي عميقي را پيش روي توده          دورنماي تحول 

به اين  دهي نيروهاي چپ و طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، دستبرد زدن              ها حاكميت استبدادي و نبود شرايط ضروري براي سازمان          دموكرات، به دليل دهه   
 سازد.  ها را ممكن و محتمل مي دستاوردها و سوار شدن نيروهاي ارتجاعي بر امواج اين جنبش

هاي مردمي و برعكس كردن جهت         هاي عيني و ذهني، و مداخله امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي براي كشيدن ترمز جنبش                  با وجود تمامي دشواري   
 هاي  هاي محروم برضد ديكتاتوري، ستم طبقاتي، و فساد حكومتي، و همچنين به چالش كشيده شدن رژيم                     هاي توده   ها، در بسترِ اين قيام       حركت آن 

هاي   قيام  يي در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه و اوضاع و احوال جديدي در منطقه به وجود آمده است. اين                    هاي تاريخي و بي سابقه      ديكتاتوري، تحول 
ار ديگر  ، ب مردمي، با شعارهاي مشخص خود در خواستار شدن  عدالت اجتماعي،  دموكراسي، و مخالفت با فساد، با حضور ميليوني در ميدان نبردي نابرابر                         

 اند. هاي اجتماعي را به اثبات رسانده قانونمند بودنِ انقالب
  

 مبارزه جهاني بشريت مترقي، در راه صلح و ترقي
جويي قشرهاي مختلف مردم بر ضد تجاوزگري امپرياليستي و             نمايشگر رشد مبارزه    هاي اخير،   هاي جهان در دو دهه گذشته، و به ويژه سال             تحول

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

باال ببرند و هزينه توليد و خدمات اجتماعي الزم در جامعه سرمايه داري را بر دوش  قشرهاي زحمتكش                   “  ها  اضافه ارزش ”را بر اساس كسب هر چه بيشتر        
به صورت سيستماتيك شدت پيدا كرده است. عملكرد انحصارهاي           “  جهاني شدن ”و خرده بورژوازي بگذارند. در برهه كنوني، اين فرايند در چارچوب               

داري در از بين بردن هرگونه نظارت         هاي حساب شده كشورهاي سرمايه      و غارت منابع طبيعي و انساني  كشورهاي در حال توسعه ، كوشش            فراملي، چپاول   
هاي اجتماعي    دهي و بسيج قشرها و طبقه       هاي رشد سازمان    است. اين امر، زمينه   » سازمان تجارت جهاني  «بر منافع و اقتصاد ملي از طريق نهادهايي مانند          

است، و    هاي اخير را فراهم ساخته      هاي ديكتاتوري، و امپرياليسم، در سال       هاي مردمي بر ضد سرمايه داري جهاني،  رژيم           ديده و ارتقاء سطح جنبش      ستم
هاي   بشناپذير ميان خصلت اجتماعيِ كار و خصلت خصوصيِ  سرمايه و سوداگري را نيز حادتر كرده است. طبقه كارگر و جن                       ها، تضاد آشتي    همزمان با اين  

ياسي ها، در مبارزه براي صلح، دموكراسي، و پيشرفت، نقشي محوري و عمده دارند. جنبش كارگري و نيروهاي س                   سنديكايي و نيروهاي سياسي نماينده آن     
 گري و جنگ افروزي،     داري جهاني، مبارزه با رشد نظامي        در افشايِ پيامدهاي سياست و عملكرد نظام سرمايه          -طور مشخص و در برهه كنوني        به  -آن

هاي   اند.  شركت فعاالنه اعضاي اتحاديه       ، هنوز هم مبدأ حركت و بسيج كننده نيروهاي اجتماعي           جلوگيري از گسترش فقر و جهل، و تخريب محيط زيست         
 ها و مبارزات  است.  اي اين حركت كارگري عامل تعيين كننده گرايش و ماهيت توده

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

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

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

يابد و    گستردگي بيشتري مي    هاي كارا و مناسب دائماً      ريزي جايگزين   و نه ناشي از ماهيت سيستم حاكم اقتصادي است، مبارزه زحمتكشان در جهت پايه               
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كمونيستي، كه در     -ها را به مبارزان صلح و سوسياليسم داده است. جنبش جهاني كارگري             ترين درس   گيرد.  زندگي مهم     تري به خود مي     گوناگونهاي    شكل
ها،   تر از پيش به بازسازي صف        موقت بعد از فروريزي اردوگاه سوسياليسم، سرانجام از نو و با نيروئي افزون                 اي  نشيني  و به دنبال عقب     1990آغاز دهه   
نوليبراليسم ”سابقه مبارزه با پيامدهاي        هاي  مهمي به دست آورده  است.  گستردگي بي              هاي خود پرداخت، و در اين مسير موفقيت          ها، و اتحاد    تاكتيك
هاي گوناگون    هاي اخير به شكل     شد، در سال    علني «سياتل«در شهر     1998كه تظاهر چشمگير آن نخستين بار در نوامبر          “  جهاني شدن ”و  “  اقتصادي

داري، فعاالن حفظ محيط      هاي پيوند دهنده جنبش كارگري با مخالفان سرمايه          ، ادامه يافته است. توسعه كيفي و كمي رشته         “استريت  اشغال وال ”مانند:  
بودن   اميدهاي واقعي به ممكن     -اند  خواهانه، و فراملي خود را نشان داده        هاي مترقي، عدالت    هاي اخير ويژگي    كه در سال    -هاي ضد جنگ    زيست، و جنبش  

را “  شدن  جهاني”  داري نوليبرال و عقب راندنِ      ها، تواني بالقوه براي نفيِ كامل سرمايه        ساختمان جهاني ديگر را افزايش داده است. برآيند اين نيروها و جنبش           
مشخصه   توان در   داند، را مي    ناپذيري از آن مي     جنبش جهاني، كه حزب توده ايران خود را بخش جدايي          برآيند كلي     هاي اساسي اين    در خود دارد. خواست   

 هاي زير خالصه كرد: 
 اقتصادي، بهره كشي، استعمار و برتري نژادي و جنسي؛ -عدالتي اجتماعي  پيكار عظيم طبقاتي اكثريت جامعه بشري، با بي -
 المللي؛ سياسي بين -هاي اقتصادي  مردمي كردن (دموكراتيك كردن) رابطه -
يير در  هاي حاكم بر سازمان ملل، تأمين حقوق  كشورهاي در حال رشد، و تغ               تقويت سازمان ملل با محتواي دموكراتيك از طريق تغيير اساسي در رابطه    -

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

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

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

هاي اقتصادي به كشورهاي محروم و در حال  رشد، براي جلوگيري از تخريب محيط زيست در اين                         هاي علمي و گسترش كمك       ايجاد زمينه كمك  
 كشورها، به دليل محروميت اقتصادي؛ 

 هاي ديكتاتوري. مبارزه در راه تأمين حقوق بشر در تمامي كشورهاي جهان، نفي و طرد حكومت -  
   
 سيماي ايران در هزاره سوم ميالدي 

وند ها را  بايد از يك سو آغاز ر           هاي بسياري را شاهد بوده است. ويژگي اساسي اين تحول            يكم، تحول   و  ايران در قرن بيستم و دهه نخست قرن بيست         
را،   هاي ديكتاتوري و ضد مردمي دانست، كه جلو رشد واقعي ميهن ما             حركت جامعه از فئوداليسم به سمت سرمايه داري، و از سوي ديگر برقراري حكومت             

وانسته اند در   هاي بسيار كوتاهي ت     كند كه، مردم ما تنها در دوره        اش، سد كردند. بررسي گذرايي در تاريخ معاصر ايران روشن مي            با وجود منابع عظيم طبيعي    
)، دوره حكومت   1357تا    1299ها در ايران (     شان دخالت داشته باشند و از آزادي و استقالل نسبي برخوردار باشند. دوران حكومت پهلوي                 سرنوشت مملكت 
است كه در طول آن، با كمك و دخالت مستقيم كشورهاي امپرياليستي از جمله و به خصوص امپرياليسم آمريكا و انگليس، منابع نفت      اي مستبدانه و پليسي

قرار   هاي رهايي بخش منطقه     ها و جنبش    غارت برده شد، ايران به پايگاه جاسوسي تبديل گرديد، و در مقام ژاندارمي آمريكا رودرروي ملت                    كشور ما به  
ترين شكل ممكن سركوب و به خون كشيده          خواهانه كشور، از جمله جنبش  ملي كردن صنعت نفت ايران، به شديدترين و خشن                هاي آزادي   گرفت، جنبش 

 هاي مرگ سپرده شدند. اي به جوخه ها افسر دالور توده شد، حزب توده ايران غيرقانوني اعالم گرديد، و ده
شد، و در وضعيت       در نبود آزادي و عدالت در دوران حكم فرمايي رژيمي فاسد و مزدور كه از سوي بيش از سي هزار مستشار آمريكايي اداره مي                               
ترين رويدادهاي تاريخ     بهمن، از مهم    رفت. انقالب 1357  ها، ايران به استقبال انقالب بهمن         گيري فاصله طبقاتي در جامعه و شدت يافتن نارضايتي توده           اوج

ناگوني هاي متفاوت، مطالب گو     ها و ديدگاه    اقتصادي، با انديشه    -ها، پژوهشگران، و كارشناسان مسائل اجتماعي        معاصر كشور ما و منطقه است. نويسنده       
ند؛  گروهي   هاي حاكم منجر شد، دانسته ا       اند. گروهي انقالب بهمن را تحولي صرفاً سياسي، كه تنها به جا به جايي طبقه                 پيرامون اين واقعه بزرگ نگاشته    

اند. در    داشتهاند، و گروهي ديگر هم آن را توطئه خارجي پن           كلي دگرگون كرد، ارزيابي كرده      خلقي، كه جامعه ما را به       -اين انقالب را جنبشي عظيم اجتماعي     
ما شكل    اي كه از ميانه دهه  پنجاه خورشيدي در ميهن            اند اين حقيقت را نفي كنند كه، جنبش مردمي           اين زمينه حتي دشمنان انقالب بهمن نيز نتوانسته       

 اجتماعي زمان خود بوده است. هاي ترين جنبش منجر شد، يكي از بزرگ 1357گرفت و سرانجام به انقالب بهمن 
ها و    هاي گوناگون، با خواست     هجنبشي عظيم بود كه اكثريت مردم كشور ما را، از طبق               57حزب توده ايران بر اين عقيده است كه، انقالب بهمن              

ريت مردم و   هاي سرمايه جهاني و ارتجاع را در منطقه خاورميانه، درهم كوبيد. شركت اكث               ترين پايگاه   حركت درآورد و يكي از مهم       هاي متفاوت، به    ديدگاه
سياسي   حلهنيروهاي سياسي كشور در آن،  نشانگر خصلت عميقاً خلقي انقالب و توان عظيم اجتماعي آن بود. انقالب با درهم كوبيدن رژيم شاهنشاهي، مر                       

پيروزي اجتماعي در راه محدود كردن سرمايه داري گام نهاد.            -خود را با موفقيت پشت سر گذاشت و به مرحله اجتماعي، يعني اصالحات بنيادين اقتصادي              
ست كه  شك، مديون اتحاد نيرومند همه نيروهاي سياسي و توافق همگاني بر سر شعار سرنگوني رژيم استبدادي بود. بديهي ا                     انقالب در مرحله سياسي، بي    

رنگوني هاي خود، در اين جنبش عظيم شركت كردند، و خصوصاً در اين مورد كه پس از س                   ها و برنامه    نيروهاي شركت كننده در انقالب، هركدام با ديدگاه       
انقالب، به يك   از  چه بايد كرد، داراي نظرهاي بسيار متفاوت و گوناگوني بودند. با پيروزي انقالب، و با وجود جو انقالبي حاكم بر جامعه، حاكميت برآمده                          

 هاي پر اهميت  دست زد، كه خالصه آن به شرح زير است: رشته اقدام
 اخراج مستشاران، و بر چيدن پايگاه هاي نظامي آمريكا در ايران؛

 انحصارهاي خارجي؛ داران بزرگ داخلي و درصد از صنايع بزرگ كشور، متعلق به سرمايه 70ملي كردن 
 هاي بيمه، كه با سرمايه داخلي و خارجي ايجاد شده بودند؛ هاي خصوصي و شركت ملي كردن بانك

 ؛“د”و “ ج”تصويب قانون اصالحات ارضي، مشهور به بند 
 افزايش حداقل دستمزدها؛

 برقرار كردن نظارت دولت بر بازرگاني خارجي؛



 

ان  وده ا ب  ن  و ب                                                                               -  ه  ن    13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       وب 

 هاي امپرياليستي؛ الغاي قراردادهاي اسارت بار اقتصادي با دولت
 و پيوستن به جمع كشورهاي غير متعهد؛ »سنتو«خروج ايران از پيمان نظامي 

 نفت. »كنسرسيوم«لغو قرار داد اسارت بار 
خوردار بر  واقعيت اين است كه، نيروهاي چپ ايران، با وجود توان كمي نسبتاً محدودخود در آستانه انقالب، از نفوذ معنوي  چشمگيري در درون جامعه                          

اجتماعي هاي زيادي از برنامه حداقل نيروهاي چپ ايران، و به ويژه حزب توده ايران، بود، كه به سبب توان عظيم                         هاي باال، بخش    بودند. اجراي خواست  
عظيم   اي  ها، تحقق پيدا كرد. نيروهاي چپ ايران، و به خصوص حزب توده ايران، با تكيه بر اين دستاوردها، توان توده                        حاضر در صحنه، و خواست توده     

هاي نظري خود از شرايط مشخص اجتماعي، سياسي، و اقتصادي كشور، به اين نتيجه رسيدند كه، در صورت ژرفش روند اصالحات                           انقالب، و برداشت  
ندگي ما  توان ادامه داد، و سرانجام بر عامل عقب          هاي نخست انقالب، روند انقالبي در كشور را مي            اقتصادي، و تثبيت دست آوردهاي مرحله        -اجتماعي

شد.  توان چيره     اي از نيروهاي سياسي كشور با برنامه معين و مشخصي در مسير بازسازي كشور، مي                   روبنايي يعني نبود ائتالف بزرگ مردمي و مترقي        
رهبري خميني،    به ملي، نهضت آزادي، و روحانيون        طورعمده از نيروهاي طرفدار جبهه      نيروهاي گوناگون شركت كننده در حاكميت برآمده از انقالب، كه به          

زمان   هاي اساسي موجود بين اين نيروها،        اي را تشكيل دادند كه با توجه به تفاوت            هاي آغازين انقالب، حكومت ائتالفي       تشكيل شده بودند، در مرحله     
تجاري و صنعتي، و     طورعمده شامل بورژوازي    چنداني دوام نياورد. يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه، تركيب طبقاتي حاكميت برآمده از انقالب به                   

يي در    بود، و بر رغم نقش قاطع و تعيين كننده طبقه كارگر در به پيروزي رساندن انقالب، اين طبقه و متحدان آن نماينده                         هايي از خرده بورژوازي     بخش
باري براي    اي بود كه بعدها پيامدهاي فاجعه       حاكميت نداشتند. نبود طبقه كارگر و نمايندگان سياسي آن در حاكميت برآمده از انقالب، نقطه ضعف اساسي                  

ند انقالب  همراه داشت. نيروهاي طرفدار جبهه ملي و نهضت آزادي، از ژرفش انقالب و دستاوردهاي آن نگران بودند، و معتقد بودند كه، بر رو                          ميهن ما به  
كند. از سوي ديگر، خميني و بخش بزرگي از روحانيون، خواهان قبضه               ايران را تهديد مي   “  خطر سرخ ”بايست ترمز زد، زيرا در صورت عمق يافتن آن،            مي

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

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

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

 هاي برحق خلق كُرد، بروز دادند. ها، و لشكركشي نظامي به كردستان، به منظور سركوب خواست ها، بستن روزنامه دستگيري و شكنجه آن
امپرياليسم، و چرخش به راست در       منتشر كرد، نسبت به خطر ارتجاع ،          1358شهريورماه    6يي مهم كه در        كميته مركزي حزب توده ايران، در بيانيه       

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

اي حمله وسيعي از طرف نيروهاي انحصار طلب راست براي سركوب آزادي و در درجه اول آزادي نيروهاي راستين انقالبي  چپ و حتي بخشي از نيروه                            
ايران بر  اي از جنگ و برادركشي مبدل گشته است... حزب توده             كنند، آغاز شده و از طرف ديگر كردستان به صحنه           انقالبي كه زير پرچم اسالم مبارزه مي      

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

فت. اين  گر  شان،  به لحاظ طبقاتي از خرده بورژوازي سنتي تا بزرگ سرمايه داري تجاري ايران را دربر مي                    روحانيون حاكم، به رهبري خميني، و متحدان      
، به  هاي سياسي حكومت، به حمايت و پشتيباني طيف گسترده نيروهاي سياسي ايران، از جمله نيروهاي چپ                   نيروها كه در آغاز انقالب براي تحكيم پايه        

نه سركوب  يي زمي   شان، با برنامه و مانورهاي از پيش حساب شده          هاي قدرت سياسي    منظور كسب اعتبار و ثبات نيازمند بودند، با گذشت زمان و تحكيم پايه            
، و  ها  ، با يورش وسيع به نيروهاي دگرانديش، ناقوس مرگ انقالب، هدف           1360انديش را تدارك ديدند. از اوايل         سازي گسترده نيروهاي دگر     خشن و پاك  

 از جمله   -هاي مترقي تصويب شده در آغاز انقالب            صدا درآمد. در همين دوران است كه رژيم جمهوري اسالمي بسياري از برنامه                  هاي آن به    آرمان
ن دارا  داري تجاري و زمين     را به دستور خميني متوقف كرد، و بر پايه تقدس مالكيت در اسالم، چرخش حكومت به سمت كالن سرمايه                     -اصالحات ارضي   

 بزرگ را اعالم كرد.
بيشتر نيازمند است، اما    اي است كه هنوز به بررسي و پژوهش           ، گذار بسيار بغرنج و پيچيده     57روند چرخش به راست، و در فرجام، شكست انقالب بهمن           

مگوني توان بيان كرد اين  است كه، ائتالف نيروهاي مذهبي شركت كننده در انقالب، با وجود ناه                    دست آمده مي    هاي به   چه كه اكنون، پس از تجربه       آن
. با  هاي مردمي انقالب را نداشتند      طورعمده ظرفيت عملي كردن آرمان      بهطبقاتي و داشتن نظرهاي متفاوت درباره انقالب و سرنوشت آن،             

از سوي خميني، هدف بخش عمده رهبري اين نيروها بازگرداندن ايران به قلمرو چيرگي                “  كوخ نشينان ”وجود همه آن شعارها در زمينه توجه به حقوق           
هاي شركت    هاي مردمي توده    ها و آرمان    كردنِ حاكميت روحانيت بر ميهن ما بود، يعني بازگشتي كه با هدف           “  ابدي”و  “  صدر اسالم ”وسطايي    قوانين قرون 

تماعي بزرگي  مند بود، توانست نيروي اج      اي كه خميني، در مقام رهبر انقالب، از آن بهره           كننده در انقالب همخواني نداشت. اين ائتالف به دليل نقش ويژه          
الفت مخ  را پشت سر خود قرار دهد، و در نبود جبهه واحدي از نيروهاي مترقي و چپ، موفق شد برنامه خود به منظور تحميل حكومتي اسالمي، با وجود                             

جنگ   خصوص توطئه تحميل    هاي امپرياليسم و ارتجاع، به      حال بايد يادآور شد كه، توطئه       ضمني و آشكار همه نيروهاي سياسي ديگر، به پيش برد. درعين           
انديش، آماده    كشور و فراهم آوردن زمينه سركوب كليه نيروهاي دگر        العاده در     ، شرايط را براي اعالم وضع فوق      1359ايران و عراق به ميهن ما در شهريور         

هاي   (به ويژه پس از آزادي خرمشهر و بيرون راندن  نيروهاي اشغالگر عراقي از بخش              “  جنگ، جنگ، تا پيروزي   ”كرد. در پيش گرفتن سياست خانمان سوز        
هاي گروهي، باز     ها و حقوق دموكراتيك، از جمله دستگيري وسيع، شكنجه، و اعدام               مهمي از خاك ميهن) از سوي خميني، يورش وحشيانه به آزادي             

ر توكلي و   كا  گذاشتن دست بورژوازي تجاري (بازاريان محترم) به غارت كشور، و طرح قوانين ارتجاعي برضد كارگران، زنان، و زحمتكشان (از جمله  قانون                      
آشكاري بودند از سوي حاكميت در جهت سركوب كامل انقالب و بازگرداندن كشور به دوران                    هاي  ، اقدام 1361و    1360هاي    قانون قصاص)، در سال   

 ديكتاتوري  قبل از انقالب. -حكومت پليسي 
  

هاي   ها و آرمان    سال از پيروزي انقالب، روشن است كه خميني، و ديگر سران رژيم واليت فقيه، با پشت كردن به هدف                    چهارامروز پس از گذشت سي و       
ي به  سياسي قرن بيستم را به شكست كشاندند، و فرصت تاريخي بزرگ ميهن ما را در دستياب                 -هاي اجتماعي   ترين جنبش   هاي ميليوني، يكي از بزرگ      توده

كه در    است،  1388اش كودتاي انتخاباتي      آزادي، دموكراسي، استقالل، و عدالت اجتماعي، نابود كردند. رويدادهاي دهه اخير در ميهن ما، كه آخرين نمونه                 
ما را نشان   مردمي ديكتاتوري حاكم بر ميهن        گرانه، به فرمان ولي فقيه پايمال گرديد، ماهيت ضد          ها ايراني به طرزي خشن و سركوب    جريان آن آراي ميليون

جهان چيزي نبوده و نيست جز حاكميت خشن و          “  نظام نمونه ”زنند، و     مان در چنگال فقر و محروميت دست و پا مي            داد. امروز اكثريت قاطع مردم ميهن     
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 هاي بزرگ سرمايه داري بوروكراتيك و تجاري كه پيامدهاي فاجعه باري براي ايران به همراه داشته است. گر نماينده سركوب
عملكرد فاجعه بار اين نيروها در سي و چهار سال گذشته، آزمون              ، سپرده شدن رهبري انقالب به خميني و روحانيون هوادار او، و               1357انقالب بهمن   

ان داد  حال نش   ها همراه بوده است. اين تجربه تاريخي درعين         اخالقي آن   -تاريخي بزرگي بوده است كه با رسوايي اين نيروها و نمايش ورشكستگي نظري              
داري نيست كه اين بار با روبنايي عقب           دادند، چيزي جز همان نظام كهنه سرمايه         كه رهبران جمهوري اسالمي قول آن را به مردم مي          “  راه سومي ”كه،  

 وسطايي در قالب  ديكتاتوري واليت فقيه، خود را نمايان كرده است. مانده و قرون
درت داري بزرگ با روبنايي مذهبي. ادامه رژيم واليت فقيه در مقام نماد تمركز ق                  ايران در هزاره سوم ميالدي كشوري است اسير ديكتاتوري سرمايه           

 هاي دموكراتيك و عدالت اجتماعي      يابي به حقوق و آزادي      اقتصادي و دست    -سياسي اين ديكتاتوري، سد اساسي حركت ايران به سمت پيشرفت اجتماعي          
براي نجات    اي  هاي پايه   ها ميليون نفر از شهروندان در فقر و محروميت، اقتصاد تك محصولي، نبود صنعت                سر بردن ده    ها تن بيكار، به     است. وجود ميليون  

ن، و  هاي ملي و مذهبي و زنا       هاي مدني و دموكراتيك، نقض وحشيانه حقوق اقليت         كشور از وابستگي، محروم بودن اكثريت عظيم جامعه از حقوق و آزادي           
سران ريز كه آماده است تا به منظور  تأمين و تضمين حيات خود،  به هر جنايتي دست بزند، بخشي از دستاوردهاي                            حاكميت ديكتاتوري و استبداد خون    

 جمهوري اسالمي براي مردم ميهن ماست.
   
  

 اقتصادي، و دگرساني در آرايش طبقاتي جامعه، سي و چهار سال پس از انقالب بهمن-تغييرهاي اجتماعي
هاي عمده و پر اهميتي بوده        خوش تحول   اقتصادي و آرايش طبقاتي ميهن ما دست        -بيش از سه دهه پس از پيروزي انقالب بهمن، شرايط اجتماعي             

ها،   هايي نظير ملي كردن بانك      هايي همراه شد. اقدام     ، روند حركت و رشد سرمايه داري به طور موقت با اختالل             57است. در پي پيروزي انقالب بهمن        
اي   هاي بزرگ كشاورزي و خدماتي، گرچه از اهميت جدي و اصولي             هاي بيمه، برخي صنايع بزرگ، و واگذاري مالكيت واحدهاي صنعتي و مجتمع              شركت

اقتصاد ايران،    هاي موثر و پرارزش نتوانست در ساختار         نروئيدن انقالب به مرحله اجتماعي، و حاكميت يافتن ارتجاع، اين اقدام              برخوردار بودند، اما با فرا     
راتيك اقتصادي كالن سرمايه داري تجاري و سرمايه داري بوروك          -دگرگوني ژرف و پايداري پديد آورد، و تعادل نيروها در جامعه به سمت حاكميت سياسي              

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

داري   هم اكنون عملكرد سرمايه   ”...  ) خود با هشدار نسبت به تشديد فعاليت سرمايه بزرگ تجاري و رشد سرطاني آن، خاطرنشان ساخته بود:                   1360هفدهم ( 
ر داده و   داري] را در مقابل چشم همه مردم قرا         داري وابسته به زمين و مسكن اين خطر [بازگشت تسلط نظام غارتگر سرمايه              تجاري و تا حد معيني سرمايه     

جامعه   ترين اقشار   ها را از طرف وسيع      كن كردن اين تسلط غارتگرانه و محدود كردن فعاليت سرمايه در اين زمينه                ضرورت مبارزه همه جانبه براي ريشه      
 ). 1360، برنامه حزب توده ايران“ (ايران مطرح كرده است

وكراتيك داري بور   هاي رژيم واليت فقيه، به ويژه پس از پايان جنگ خانمان سوز هشت ساله ايران و عراق، سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه                   با تحكيم پايه
از سوي كارگزاران و نمايندگان سياسي اين نيروها نه         “  تعديل اقتصادي ”اقتصادي خود را تحكيم كردند. اجراي برنامه          -هاي انحصاري قدرت سياسي     پايه

به هاي جبران ناپذيري به بخش صنعت و توليد كشور وارد ساخت، بلكه سبب گرديد كه واردات به شدت افزايش يابد و اقتصاد بيش از پيش                                تنها ضربه 
 هاي غيرمولد رانده شود؛ توليد به حاشيه رفت و توزيع جاي آن را اشغال كرد.  سمت داللي و فعاليت

توان   ،  ژرفش شكاف طبقاتي و توزيع ناعادالنه درآمد ملي را باعث شد. اين سياست را مي                    “تعديل اقتصادي ”هاي    كارگيريِ سياست   حال، به   درعين 
گيري عمده اقتصادي رژيم واليت فقيه در دو دهه اخير دانست كه با برگماري احمدي نژاد به رياست جمهوري، شتاب بيشتري گرفت. مطابق                                سمت

هاي اخير كه از جمله به تشديد بيكاري، تورم، و             كار گرفته شده در دهه      هاي مخرب اقتصادي به     )، بر اثر سياست   1389گزارش مركز آمار ايران(خرداد ماه      
ميليون نفر زير خط فقر نسبي به سر          30ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر مطلق، و بيش از               10رشد نقدينگي، انجاميده است، در حال حاضر بيش از          

 ).1389ماه  خرداد 8، «دنياي اقتصاد«برند (روزنامه  مي
حداقل دستمزد واقعي   “  انداز اقتصاد ايران    هيئت چشم ”، فاش كرد كه، كارشناسان اقتصادي       1390دي ماه     10، در باره اشتغال،     »شرق«نامه روزنامه     ويژه

عالي كار در اسفند ماه سال        اند. برآورد چنين رقمي در حالي است كه طبق مصوبه شوراي             هزار تومان  برآورد كرده    121هر كارگر ايراني در سال جاري را         
طبق ارزيابي كارشناسان اقتصادي، رقمي كه قدرت       ”هزار تومان اعالم شده بود.        330به ميزان     90گذشته، ميزان حداقل دستمزد اسمي كارگران در سال         

شود. از سوي ديگر هرچند از سوي مقامات رسمي خط            هزار تومان برآورد مي   121دهد، حداقل مزد واقعي است كه در سال جاري            خريد كارگران را نشان مي  
شناسان اين  تر از خط فقري خواهد بود كه تاكنون از سوي كار            فقر كشور اعالم نشده اما قطعاً حداقل مزد واقعي محاسبه شده كارگران در سال جاري، پايين               

 “حوزه اعالم شده است.
ها،   نههاي رسمي در ارايه آمار جديد در زمينه خط فقر، بدون شك اين آمار با توجه به اجراي برنامه ضد مردمي حذف يارا                            با نظرداشت خودداري مقام   

ست، تعداد  هاي مولد توليدي، كه به تعطيلي بسياري از مركزهاي توليدي منجر گرديده ا               هاي فزاينده اقتصادي، و رشد اقتصاد انگلي به ضرر فعاليت           تحريم
اصل از  دارد كه، درآمد ح     دهند. اين در حالي است كه آمار رسمي اعالم مي             اند آماري بسيار بيشتر را تشكيل مي         افرادي كه به زير خط فقر سقوط كرده        

ميليارد دالر بوده است. در اين عرصه درآمد ساالنه ارزي در دوره احمدي               800فروش نفت خام در مقام منبع اصلي درآمد ارزي، طي سه دهه اخير، بيش از                
ساله آخر حيات رژيم      9برابر دوره     5برابر دوره ميرحسين موسوي، و        4/  8برابر دوره رفسنجاني، و       4/  3برابر متوسط درآمد ساالنه دولت خاتمي،         2/  5نژاد،  

، به نقل از آمار بانك مركزي و        90آذر ماه     20،  “آرمان”).  بر اساس گزارش روزنامه       1388شهريورماه    25،  “سرمايه”محمد رضا پهلوي بوده است (روزنامه       
گذرد از    ميليارد دالر بوده است، و در دو سال و نيمي كه از فعاليت دولت دهم مي                   279وزارت نفت، ميزان درآمد صادرات نفت خام در دولت نهم معادل             

درصد رشد درآمد داشته است.       14ميليارد دالر كسب شده است. درآمدهاي دولت نهم احمدي نژاد، در مقايسه با دولت دهم وي،                    192همين محل معادل    
رسد. با استناد به همين گزارش، كلِ         ميليارد دالر مي    505كل درآمد صادرات نفت خام دو دولت[نهم و دهم] به             90بر اساس همين گزارش، تا پايان سال        

 ميليارد دالر بوده است. 433، معادل 1383تا  1360هاي اول تا هشتم، يعني از سال  درآمدهاي نفتي دولت
بانك «هاي غيرمولد است. نماگرهاي اقتصادي        روند كلي، حاكي از تغيير در آرايش نيروي كار از توليد صنعتي و كشاورزي به سمت خدمات و فعاليت                     

هاي كشور به     گذاري  دهد، كه اين امر گرايش سرمايه       درصدي نسبت سرمايه ثابت به توليد داخلي گزارش مي          8/2، از كاهش سهم     1388در سال    «مركزي
). بر پايه اعتراف رئيس     1388شهريورماه    17،  “سرمايه”سمت ساختمان و مستغالت را نشان داده، و حاكي از كاهش رشد صنعتي كشور است (روزنامه                    

ميليارد دالر در سال مذكور به بخش توليد اختصاص يابد، حتي             3بايد    كه مي   1388، از مصوبه قانون بودجه سال       1388كميسيون صنايع و معادن در سال       
اند. همچنين اكثر     درصد واحدهاي توليدي كشور تعطيل يا در شرف تعطيلي          50يك دالر هم به توليدگران پرداخت نشد. آمارهاي رسمي نشانگر آنست كه             

، بر پايه بررسي     90دي ماه     25،  “جهان صنعت ”درصد ظرفيت خود مشغول كارند. روزنامه           30واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ ايران با كمتر از              
 “ اند. بيش از يك ميليون شاغل در سال گذشته شغل خود را از دست داده”كارشناسانه آمارهاي رسمي  اعالم كرد: 
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درصد بيشترين سهم اشتغال را داراست.         47/  4دارد كه، بخش خدمات با         ، اعالم مي  انتشار يافت   1390كه در بهار    داده هاي مركز آمار ايران       
 1389تا انتهاي سال      1388هاي بعدي قرار دارند. بر اساس همين گزارش، از انتهاي سال               درصد در رده    20/  9و كشاورزي       31/  8هاي صنعت با      بخش

ها در بخش صنعت      هزار نفر كاهش يافته است. در همين مدت تعداد شغل           200ميليون و     3هزار نفر به    300ميليون و     4تعداد شاغالن بخش كشاورزي از      
ميليون و    3بيش از     1389هزار نفر افزوده شده است. در انتهاي سال            200هزار نفر كاهش داشته است. در مقابل، به عده شاغالن در بخش خدمات               100
 اند.   هزار نفر  در بخش خدمات شاغل بوده 100ميليون و 10هزار نفر صنعتگر، و  600ميليون و  6كشاورز،  هزار نفر 200

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

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

 اند.    كره) منتقل شده
بر ”كند:    در اين رابطه فاش مي      «اعتماد«بر اساس تحليل كارشناسان اقتصادي، اقتصاد كشور براي حداقل سه سال اخير در ركود بوده است. روزنامه                     

، 1386رغم خودداري بانك مركزي از انتشار آمارهاي رسمي مربوط به عملكرد اقتصادي كشور و انتشار آمار رشد توليد و سرمايه گذاري پس از سال                               
هاي   ي بروز وضعيت كسادي در اقتصاد كشور هستند. به طور مثال بخش ساختمان كه بيشترين پيوند را با ديگر بخش                          هاي ديگر تائيد كننده     شاخص

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

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

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

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

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

ا توجه به   ب  -هاي بسيار مهم در تحول آرايش طبقاتي جامعه           داري و استفاده از درآمدهاي نفتي، به اقتصادي غيرمولد بدل شده است. يكي از جنبه                 سرمايه
ايي گر  رشد مصرف   -هاي ملي   داري و نيز با در نظر داشت تركيب درآمد ملي و هزينه               هاي ديكته شده از سوي نهادهاي قدرتمند سرمايه          اجراي سياست 

ش كم  هاي جديدي را موجب گرديده است كه بخ         ها و طبقه    كاذب بدون رشد توليد با تكيه به درآمدهاي نفتي و رانت خواري است؛ اين امر، پيدايش اليه                 
اقتصادي دارند. نكته پراهميت در بحث دگرساني در          –هاي انگلي نقش پررنگ و مؤثري در حيات سياسي             دهند. اين اليه    شماري از جامعه را تشكيل مي     

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

امي را بايد در    العاده حساس و دقيق بود. ريشه اصلي رشد و برآمد اين جرگه ساالري نظ               سازد كه بايد نسبت به آن فوق  آرايش طبقاتي در جامعه را آشكار مي
گزاران هاي تعديل اقتصادي جستجو كرد. با افزايش درآمدهاي نفت در ساليان اخير، قشر فوقاني كار                  داري مخدوش كشور ما و نيز برنامه         ساختار سرمايه 

خود در حاكميت     ها بر ميزانِ ثروت، و به موازات آن، نفوذ          رژيم با استفاده از رانت حكومتي و با برداشت غيرقانوني از درآمدهاي ملي و دستبرد زدن به آن                  
ع اكثريت مردم   داري بوروكراتيك ايران دارد) در تضاد با مناف          يي كه اكنون دست باال را در سرمايه            سياسي سپاه (يعني اليه     -اند. عملكرد اقتصادي    افزوده

بط داري بوروكراتيك، عنصرهاي عمده تشكيل دهنده روا        است و تنها در راستاي منافع بخش اندك شماري از جامعه است. سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه                 
حاكميت و    هاي ياد شده، تركيب طبقاتي      اند. تحول   ها، صاحبِ نفوذ و قدرت در هرم حاكميت         آيند. نمايندگان سياسي اين     شمار مي   و نظام اقتصادي حاكم به    

 كند. را مشخص مي -از جمله جنبش ضد استبدادي كنوني در برابر كودتاي انتخاباتي يعني جنبش سبز -تركيب طبقاتي جنبش مردمي
  

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

ها در دولت احمدي نژاد، بيشترين تأثير را بر طبقه كارگر و نقش و جايگاه آن بر جا گذاشته است. مطابق                         ، و ادامه اين سياست    “اصالح ساختار اقتصادي  ”
غول هاي كوچك توليدي، مش     ها(صنوف)، و بنگاه    هاي كوچك، صنف    هاي بزرگ، بخش عمده طبقه كارگر ايران در كارگاه           آمار، با ركود و تعطيلي كارخانه     

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

واحد و در سال      71هزار و     17،  1387نفر كارگر و بيشتر در سال         10هاي صنعتي با      ،  به نقل از مركز آمار ايران انتشار داد، تعداد كارگاه           90، دي ماه    “ايسنا”
 هزار نفر اعالم گرديده است.  250ميليون و  1، كمي بيشتر از 1388واحد اعالم كرده است. تعداد شاغالن اين بخش در سال  863هزار و  12را  1388

اي ه  آيد. ضعف كمي و كيفي و نبود تشكل         ها به شمار مي     طبقه كارگر به سبب نقش مؤثرش در حيات اقتصادي، نيروي پرتوان و اساسي در عرصه تحول               
گار و  گردد. طبقه كارگر ايران به لحاظ عيني جدي ترين نيروي ناساز            تر و متشكل جنبش كارگري در مبارزات ضداستبدادي مي          مستقل، مانع از حضور جدي    

 مخالف با اقتصاد داللي و انگلي است.
ها، در    ضپارچه كردن اعترا    يافتگي و يك    طلب جامعه ماست. غلبه بر ضعف طبقه كارگر در زمينه سازمان            خواه و تحول    طبقه كارگر استوارترين نيروي ترقي    

فضاي هاي  پرشتاب در       يي تأخير ناپذير است. دگرگوني      اش، به همراه ديگر زحمتكشان، با جنبش همگاني ضد استبدادي، وظيفه              كنار پيوند زدن مبارزه   
اي ه  آورد. طبقه كارگر در مبارزه با استبداد و تأمين حقوق و آزادي                هاي عيني رشد و گسترش جنبش كارگري را فراهم مي             سياسي و اقتصادي، زمينه   

 خواهانة آينده كشور، نقشي پراهميت و تعيين كننده بر عهده دارد. هاي ترقي تر، تحول اجتماعي، يا به بيان دقيق دمكراتيك و عدالت
  

 دهقانان:
اند.   ضداستبداديخواهانه، و    جويانه، آزادي هاي عدالت شان، داراي گرايش ترين متحدان طبقه كارگرند. دهقانان ايران بر پايه منافع اجتماعي دهقانان نزديك

 آيند. هاي بنيادين و در طرد رژيم واليت فقيه به شمار مي ترين متحدان طبقه كارگر به راه  تحول ترين و عمده دهقانان زحمتكش نزديك
از   ها، از جمله: فروپاشي بنيه بخش كشاورزي، واردات گستردة كاالهاي كشاورزي، حمايت حاكميت              طي سه دهه پس از پيروزي انقالب، به بسياري دليل         
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است. در  هاي گسترده از روستا به شهر، جنبش دهقاني كشور بسيار ضعيف باقي مانده                 داران، و فعاليت مخرب بنيادهاي انگلي، فقر، و مهاجرت          بزرگ زمين 
 55هاي اخير آمار روستاها به مرز         هزار آبادي را ثبت كرده است. در سال         63،  1385هزار آبادي در سراسر كشور سرشماري شد. آمار سال            68،  1375سال    

كاهش   1385هزار روستا در سال       46به    1375هزار در سال      85اعالم كرد كه، تعداد روستاهاي كشور از         «مركز آمار ايران  «رئيس    هزار تنزل يافته است.   
اي   هاي زندگي   ها به سمت شهرهاي برخوردار از امكان        اند و جمعيت آن     هزار روستاي كشور طي اين مدت خالي از سكنه شده           39يافته است، و به عبارتي،      
درصد جمعيت كشور     68با بيان اين مطلب در پنجمين همايش مهاجرت در ايران، افزود كه، حدود      «سازمان آمار ايران«اند. رئيس  بهتر از روستا، كوچ كرده

هاي شهري سكونت دارند      درصد جمعيت در منطقه     68هاي روستايي سكونت داشتند كه هم اكنون وضعيت برعكس شده و                 در منطقه   1335در سال   
). البته دكتر عادل آذر، رييس فعليِ مركز آمار ايران، در نشستي خبري كه به منظور شروع سرشماري نفوس و مسكن                      1388، اسفند ماه    “خراسان”(روزنامه  

گويد كه، جمعيت     درصد[جمعيت كشور] رسيده باشد. آذر مي        22بيني كرد كه، جمعيت روستاهاي ايران در اين آمارگيري به حدود                برگزار شده بود، پيش   
داند. آذر همچنين اضافه كرده است كه،  فقط پنج استان كشور با رشد مثبت                 سال گذشته مي    20روستاهاي ايران بسيار كم شده و اين كاهش را مربوط به            

در  «مركز آمار ايران  «شان تغيير كرده و كم شده است. رئيس           هاي بين دو سرشماري جمعيت      اند اما اين روستاها نيز در سال        جمعيت روستايي مواجه بوده   
دهند، و    درصد از جمعيت مردم ايران را تشكيل مي           30هاي گذشته، روستاييان      هاي سال   اين ارتباط گفت كه، در حال حاضر و با توجه به سرشماري              

درصد برسد و در ازاي آن        30درصد جمعيت كل كشور بود در سرشماري سال جديد به زير               70هاي قبل از انقالب       شود جمعيتي كه در سال      بيني مي   پيش
 ).90تيرماه  29، “شرق”رشد شهرنشيني در ايران باال برود(روزنامه 

هاي   كاهش سهم بخش كشاورزي با افزايش سهم صنايع همراه نبوده است؛ بخش خدمات رشد پيدا كرده است كه اين رشد ناشي از گسترش فعاليت                          
هزار تومان    557،  1387، هر خانوار روستايي در سال       «بانك مركزي «غيرمولد و تجاري و در نتيجة  تزريق درآمدهاي نفتي بوده است. بر اساس گزارش                 

ها در    هاي كشاورزي و تاخت و تاز دالالن و واسطه          هاي رژيم در رابطه با واردات بي روية محصول          كسري بودجه داشته است. اين حقيقتي است كه سياست        
باعث ها را به خاك سياه نشانده است، و كوچ عمومي آنان به شهرها و كاهش شمار روستاها و روستائيان را                          طورعملي كشاورزان و دهقان     اين بخش، به  

هاي نقدي، سعي داشته است كه حمايت فقيرترين            و پرداخت يارانه  “  ها  هدفمند كردن يارانه  ”شده است. از سوي ديگر، رژيم از طريق اجراي سياست              
 هاي روستايي و عشايري را  براي ادامه و تضمين حيات سياسي خود جلب كند.  اليه

، شوند. عشاير   هاي عمده ضعف جنبش دهقاني محسوب مي        هاي صنفي در بين دهقانان و نبود سنديكاهاي ويژه كارگران كشاورزي، از عامل               نبود تشكل 
ي ها  برند. سياست   سر مي   عشيره اي به    -دهند، كماكان در چارچوب روابط عقب مانده ايلي          كه بخش تحليل روندة جمعيت[روستايي] كشور را تشكيل مي         

ير و تالش   هاي عشا   هاي طبيعي مانند خشكساليِ چند سال اخير، بر فقر و تيره روزي آنان افزوده است. حل مشكل                   رژيم واليت فقيه، و در كنارِ آن، حادثه       
شوند، و    هاي دولت ملي و دمكراتيك آينده ميهن ماست. دهقانان توان بالقوه مهمي در جامعه محسوب مي                        براي اسكان داوطلبانه آنان، از وظيفه       

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

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

به خُرد، و   وران، و كس    هاي دولتي و خصوصي، معلمان، پيشه       هاي پايين اداره    يي از: كارمندان رده     را تشكيل داده است. خرده بورژوازي ايران طيف گسترده         
 گيرد.  همچنين صدها هزار دهقان كم زمين، در كنارِ بخش اندك شمار دهقانان ميانه حال، را دربر مي

اندگان بورژوازي ايران، اين قشر را شامل بازم        هاي خود از بخش سنتي خرد       شود. حزب ما در ارزيابي      بورژوازي به دو بخش سنتي و جديد تقسيم مي          خرده
هن ما،  داري در مي    هاي پيش از سرمايه داري دانسته است كه به نحوي در عرصه توليد و توزيع كاال و خدمات نقش داشتند. با گسترش نظام سرمايه                           نظام

زائيده   بورژوازي جديد ايران    اند. خرده   هاي وسيعي از آن به سمت ورشكستگي سوق داده شده           تر شده است، و بخش      بورژوازي سنتي تنگ    ميدان فعاليت خرده  
ط هاي كوچك و متوس     هاي توليدي و تعميرگاه     آوري و همچنين كارگاه     هاي خدماتي و يا فن      يي از آن در شركت      داري كنوني است، و بخش عمده       سرمايه

 اند. متمركز شده
اند، و منافع     داري بوروكراتيك جديد، خرده بورژوازي ايران و قشرهاي ميانه حال جامعه در تنگنا قرار گرفته                داري تجاري و سرمايه     با رشد سرطاني سرمايه   

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

به اولويتي    را  استبداد واليي، ضرورت توجه دقيق به موقعيت، توان، و جايگاه اين اليه عظيم و تأثيرگذار اجتماعي و نيز همكاري با نمايندگان سياسي آن                        
نگرهاي قاطع و ريشه       هاي كنوني ميهن ما مبدل ساخته است. بايد توجه اين قشرهاي اجتماعي را به در پيش گرفتن موضع                   غيرقابل چشم پوشي در تحول    

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

 طبقه سرمايه دار:
ز هاي كيفي قابل مالحظه اي شده است. سرمايه داري تجاريِ كالن و سرمايه داري بوروكراتيك كه بخشي عمده  ا                       داري ايران دچار دگرگوني     سرمايه

ه سرمايه  اقتصادي اين دو الي     -هاي سه دهه اخيرند. نفوذ سياسي و توان مالي          هاي اصلي تحول    شود، بهره برده    سران رژيم و روحانيون حاكم را شامل مي       
يند. آ  خواهانة مردمي به شمار مي       ترين نيروهاي ارتجاعي مخالف هر نوع جنبش ترقي           داري از عمده    داري ايران، بسيار باالست. اين دو اليه سرمايه         

بات رياست  داري بوروكراتيك ايران، كه اكنون فرماندهان سپاه پاسداران (جرگه ساالري نظامي) در آن نقش عمده  دارند، در كودتاي خونين انتخا                        سرمايه
اهانه خو  هاي اخير همواره نقشي عميقاً ضدمردمي و بر ضد جنبش آزادي             جمهوري اخير، احمدي نژاد را بر كرسي قوه مجريه گمارد، و در رويدادهاي سال              

شور داري بوروكراتيك با هرگونه تحول مترقي در ك          داري است. سرمايه    خواري، ويژگي اصلي اين سرمايه       مردم ما داشته است. فساد مالي شديد و رانت          
رانت هاي حكومتي، به ويژه       هاي بسيار در فضاي سياسي كشور بر سر تصاحب رانت            مخالف است و در تضاد با آن قرار دارد. در حال حاضر، با وجود تنش               

من ها، ض   داري انگلي، يعني سرمايه بزرگ تجاري و بوروكراتيك جريان دارد، و برخورد منافع آن                     هاي سرمايه   نفت، رقابتي پيدا و پنهان بين اليه         
 برانگيز است. هايشان، بسيار چشمگير و توجه اشتراك

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

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

اي دمكراتيك  ه  داري وابسته به توليد، قرار دارد. افزايش فعاليت سياسي بورژوازي ملي در پيوند با قشرهاي ميانه حال، و تاكيدشان بر خواست                      بخش سرمايه 
ر سازمان دهيِ   پذيري است كه لزوم توجه دقيق به آن د          مانند: برگزاري انتخابات آزاد، مبارزه با كودتاي انتخاباتي و دولت ضدملي احمدي نژاد، پديده تأمل               
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 مبارزه گسترده با رژيم واليت فقيه، اهميت جدي دارد.
  

 تحول از كدام راه؟
  

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

هاي جامعه ما برجاي گذارد و طيف          ، توانست مهر و نشان خود را بر تحول         1384تا    1376هاي    مردمي در دوران هشت ساله روند اصالحات، يعني سال         
 گسترده يي از نيروهاي اجتماعي را به عرصه مبارزه بر ضد رژيم واليت فقيه بكشاند.

، ادامه اين مبارزه و نقطه عطفي در پيكار سه دهه اخير برضد              1388خيزش پرشكوه مردم ميهن ما بر ضد كودتاي انتخاباتي، در بيست و دوم خردادماه                
ر خود گرفت و بار     هاي سياسي را زير تأثي      ها در ميدان مبارزه، بسياري از معادله        آيد. حضور نيرومند توده     استبداد و ديكتاتوري رژيم واليت فقيه به شمار مي        

و طرد    رغم سركوب و اختناق، خواهان زندگي بهتر و تأمين حقوق بديهي خود از جمله آزادي، عدالت اجتماعي،                     به  ديگر نشان داد كه، مردم دلير ايران         
ر ماست.  هاي ژرف اجتماعي جنبش مردمي در كشو        استبداد و ارتجاع اند. آنچه در جريان انتخابات رياست جمهوري و پس از آن رخ داد، گواه بر وجود ريشه                   

هاي   ها و قشرهاي مختلف، هر يك به نحوي، منافع خود را در معرض خطر سياست                 هاي وسيعي از جامعه را فراگرفت. طبقه        جنبش اعتراضي مردم، بخش   
 بينند. طيف گسترده شركت كننده در جنبش مردمي، ژرفاي نارضايتي اجتماعي را               ضد ملي و ضد مردمي دولت احمدي نژاد و ارتجاع حاكم ديده، و مي               

بطن جامعه و   سازد. برخالف تبليغات دروغين كودتاچيان به رهبري ولي فقيه، مبارزات اعتراضي برضد تقلب بزرگ و كودتاي انتخاباتي از                     خوبي آشكار مي    به  
تبدادي و  ها، ادامه مبارزات ضداس     يي ضعف   رغم پاره   هاي عيني پديد آمده، و  ادامه پيدا كرده است. حزب ما اين جنبش را، به                    بر اساس نيازها و ضرورت    

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

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

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

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

ناپذير و فعال اين جنبش، تداوم         تواند باشد. حزب ما به عنوان بخش جدايي          نيست و نمي  “  پايان فتنه ”و يا به بيان ولي فقيه و مزدوران تاريك انديشي،             
يشتر جنبش  ها، افشاگري پيگيرانه استبداد و دولت ضدملي و نامشروع مولود كودتا، باال بردن آگاهي، جلب و جذب هرچه ب                     مبارزات را در سازمان دهي توده     

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

رزه با  هاي گزينش سياستي مؤثر و كارآمد در مبا          از ضرورت   -با پايبندي به خواست و منافع مردم           -استفاده ماهرانه از هر روزنه و شكاف در حاكميت           
هاي   هجانبه و صرف بر آراي انتخابات، كم توجهي به مسئل             هاي جنبش سبز، در آغاز كار، تاكيد يك          شود. يكي از ضعف     ديكتاتوري و ارتجاع قلمداد مي    
اجتماعي تحميل شده برگرده زحمتكشان، و تالش نكردن در جذب و جلب طبقه               –هاي دمكراتيك، فشار شديد اقتصادي        عمومي در زمينه: سركوب آزادي    

هاي   استكارگر و ديگر زحمتكشان به صف مبارزه بود. به اعتقاد ما، طرح اين واقعيت كه: وخامت روزافزون وضعيت معيشتي كارگران و زحمتكشان با سي                         
اي مانند برنامه      هاي ضدمردمي   امنيتي ارتباط مستقيم دارد، و اينك سياست           -مخرب و ضدملي ارتجاع حاكم، دولت احمدي نژاد و مافياي نظامي               

ي است كه بايد    هاي  سازد، از جمله مسئله     ها، كه زندگي را براي زحمتكشان تلخ و ناگوارتر ساخته و مي             ها، طرح تحول اقتصادي، و جز اين        هدفمندسازي يارانه 
اجتماعي نيروهاي سياسي قرار بگيرد. نكته پراهميت ديگر، ضرورت اتحاد و وحدت عمل بين نيروهاي شركت كننده در                      –در مركز توجه مبارزه سياسي      

ف متنوع  سازد. طيف گسترده نيروهاي اجتماعي، و ائتال        جنبش مردمي است. رويدادهاي پس از كودتاي انتخاباتي لزوم توجه جدي به اين امر را برجسته مي                
تي لوينيروهاي سياسي، از نيروهاي ملي تا طيف وسيع نيروهاي چپ در صف جنبش مردمي، ضرورت نزديكي، تفاهم، اشتراك مساعي و اتحاد عمل را به او                     

 سازد. مهم بدل مي
يپلماسي ها، در طول دوران پس از رويدادهاي مرتبط  با كودتاي انتخاباتي، دولت كودتا به رهبري ولي فقيه، با ناكامي و شكست سنگين د                           عالوه بر اين  

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

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

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

ودتا  به   ي ك ندارد. در اين زمينه، حزب ما، ضمن مخالفت قاطع با تحريم و مداخله كشورهاي امپرياليستي، بر ضرورت اتحاد عمل براي بركناري دولت ضدمل             
 روشني تاكيد كرده است.

 ترين شكل ممكن لگدمال شد،      ها ايراني در آن به خشن        سه سال پس از كودتاي نيروهاي امنيتي و سپاه كه به دستور مستقيم ولي فقيه راي ميليون                   
ه طورروشني نشانگر ناكارايي شيو     اقتصادي دولت برگمارده و در مجموع حاكميت جمهوري اسالمي به            -جانبه  سياسي    وضعيت كنوني كشور و بحران همه     

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

واليت گرانه و دستگيري و به زنجير كشيدن صدها مبارز راه آزادي، گواه اين واقعيت است كه رژيم استبدادي و شيوه منحط و ضد مردمي اعمال                              سركوب
 زند، و برخالف ادعاهاي     مطلقه فقيه به عنوان چارچوب اساسي اعمال حاكميت سياسي، در بحران عميق عدم مشروعيت و مقبوليت مردمي دست و پا مي                      

ني هاي آينده ميهن ما براي سران رژيم بسيار نگران كننده است. سومين سالگرد جنبش همگا                   هاي تبليغاتي حاكميت، چشم انداز تحول        گوبلزي دستگاه 
ها و نيروهاي     هاي حاد براي بررسي در دستوركار همه حزب          هاي مهم و فوري را در حكم مسئله          دمكراتيك و ضد استبدادي همچنين يك رشته موضوع        

ر مرحله  هاي مناسب و مؤثر د      هايي درباره: نقش و توان جنبش مردمي، سياست و تاكتيك           ها و پرسش    مخالف و منتقد استبداد واليي قرار داده است. موضوع        
حال و آينده،     هاي عملي و واقعي در راه اتحاد عمل نيروهاي آزادي خواه و ضد استبداد، و باالخره  دورنماي جنبش و چشم انداز مبارزاتي در                          كنوني، و  گام   
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 ها پرداخت و راه كارهاي مناسب را جستجو كرد.   اند كه بايد با دقت به آن هايي از جمله موضوع
شود. بي شك گفت و گو و همكاري سازنده ميان همه اجزا و                   هاي متفاوت و مختلفي بيان شده و مي           ها،  نظر و ديدگاه       در خصوص اين موضوع    

 كه بر اساس خرد جمعي،      -هاي درست   هاي جنبش دمكراتيك و ضداستبدادي كنوني از اهميت جدي برخوردار است. زيرا تنها در پرتو اتخاذ سياست                   بخش
اشت، و گام   توان به ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي مبارزات اميد د            داوري صورت گرفته باشد، مي      گرايي و پيش    همكاري، تحمل يكديگر، و به دور از ذهني       

ت كنوني  ضعيدر راه پيروزي و تأمين حق حاكميت مردم برداشت، و استبداد واليي و دولت برگمارده ولي فقيه را به عقب نشيني و تسليم وادار كرد. در و                             
خستگي هاي امروز ايران و منطقه و در پيوند با آن، تالش               كارهاي مناسب و منطبق با ظرفيت جنبش و متناسب با واقعيت             اتخاذ سياست، تاكتيك، و راه    

ي و حق   ترين نيروهاي مخالف استبداد، مدافع آزادي، تأمين عدالت اجتماع          يي فراگير شامل وسيع     ناپذير در راه اتحاد عمل و حركت به سمت تشكيل جبهه          
ه به مرحله   بينانه منطبق با ظرفيت و توان جنبش، با توج           هاي مناسب و شعارهاي واقع      آيند. تعيين تاكتيك    شمار مي   ها به   ترين وظيفه   حاكميت مردم، عاجل  

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

اهيت تواند تأثير مهمي را در شكل و م          ها كه مي    اقتصادي و نقش فزاينده هرم رهبري، سپاه، و نيروهاي امنيتي در تحول              -هاي قدرت سياسي    پيش اهرم 
ب خواه و تحول طل     هايي است كه رسيدن به درك مشتركي از اين مجموعه در ميان نيروهاي آزادي                روبناي سياسي كشور برجاي بگذارد، از جمله موضوع       

تقاء سطح  هاي تاكتيكي به سود حفظ موقعيت و ار         تواند در اتخاذ سياست     ها مي   دهي مبارزه مشترك ياري رساند. درك اين واقعيت         تواند به امر سازمان     مي
ا هاي متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادي ر          مبارزاتي جنبش مردمي عامل موثري قلمداد گردد، و به نوبه خود زمينه نزديكي و هماهنگي در بين طيف                    

، مضمون  كليدي حق حاكميت مردم و تضاد آشتي ناپذير آن با استبداد               1388فراهم آورد. جنبش بزرگ ملي و مردمي بر ضد كودتاي انتخاباتي خردادماه              
م اي به نمايش گذاشت و نشان داد مادامي كه محور و اساس حكومت مبتني بر اراده يك فرد در مقا                          سابقه  واليي و رژيم واليت فقيه را به شكل بي          

توان به عملي شدن حق حاكميت و اعمال اراده خلق چشم اميد               عنوان گردد، نمي  ”خداوند  ”قرار داشته باشد، و مشروعيت حاكميت از سوي         “  نماينده خدا ”
 داشت.

، و تأثير مهم آن در افكار عمومي         1390مجلس نهم در اسفندماه     “  انتخاباتي”همبستگي طيف وسيعي از نيروهاي مترقي و دموكراتيك در تحريم شو              
 اطعايران وجهان، نمونه روشني از اثر بخشيِ حركت مشترك نيروهاي اپوزيسيون در مبارزه مشترك برضد رژيم واليت فقيه است. خودداري اكثريت ق                          

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

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

  
 هاي بنيادين است خواهان در راه تحول آينده ميهن ما، در گرو مبارزة مشترك همه آزادي

امي هاي نظ   هاي فراوان اجتماعي، اقتصادي، اختناق سياسي، و خطرهاي جدي مداخله           بيش از سه دهه حاكميت رژيم واليت فقيه، كشور ما را با دشواري      
طورعمده   هاي اخير به    گزينش راه، در سال   ، و   هاي آتي ميهن ما   رو كرده است. بحث بر سر تحول بار نظامي روبه هاي فاجعه كشورهاي امپرياليستي و درگيري

روند   هاي اجتماعي   هاي بنيادين، متمركز بوده است. حزب توده ايران معتقد است كه، تحول               پيرامون دو انتخاب اساسي: اصالحات، و يا انقالب و تحول          
جمله هاي اخير، از      هاي گوناگون سال    شوند. تجربه   اند كه بيرون از اراده اين يا آن شخصيت و يا نيروي سياسي، عملي مي                    مندي  هاي بغرنج و قانون   

براي اصالح به منظور      هاي حاكم   ، نشان داد  كه ظرفيت چارچوب      1384  -1376هاي    برد امر اصالحات در سال      هاي ناكام جنبش مردمي در راه پيش        تالش
 هاي اكثريت مردم ما، بسيار محدود است. با وجود آنكه در دوران حكومت اصالح طلبان، در مقاطعي هم دولت و هم اكثريت قاطع                           عملي كردن خواست  

مجلس در دست اصالح طلبان حكومتي بود، ولي تكيه بر حفظ ساختارهاي موجود و حركت بر اساس تمركز تصميم گيري در چارچوب نيروهايي كه                              
 ها از سوي ولي فقيه ارتجاع تعيين شده بود، توان جنبش اصالح طلبي را در ميهن ما به شدت محدود كرد. كشور در وضعيتي به                          بودن يا نبودن آن  “ خودي”

بزرگي از زحمتكشان و نيروهاي سياسي كشور، به درستي، معتقد بودند كه دستاوردهاي دولت و مجلس اصالحات                    رفت كه بخش    1384استقبال انتخابات   
  رهبراي بهبود حقوق و شرايط زندگي زحمتكشان بسيار محدود بوده است. هراسِ سران دولت اصالحات از توان نيروهاي مردمي حاضر در صحنه، و به                           

عملي دولت    هاي وسيعي از زحمتكشان از بي        نگرفتن درست از اين نيرو براي كسب امتياز از مرتجعان حاكم، سبب شد تا در شرايط نارضايتي بخش                      
 هرهاصالحات در بهبود وضعيت زندگي آنان، و اختالف نظر و گسست در جبهه نيروهاي مدافع اصالحات، نيروهاي ارتجاعي بتوانند از اين وضعيت  ب                             

 دولت احمدي نژاد را روي كار آورند.  –هاي  گسترده  و با تخلف -برداري كنند 
هاي برگزاري سه انتخابات متفاوت در شش سال گذشته (دو انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي اسالمي) مردم و نيروهاي                            تجربه

در   هاي تعيين شده از سوي مرتجعان حاكم و          رو كرده است. برگزاري انتخابات، بر اساس چارچوب          خواه كشور را با پديده جديدي روبه         سياسي و آزادي  
ي انتخابات  تواند براي جنبش مردمي ميهن ما سودبخش باشد. روند برگزار           كنند نمي   ها شهروند را لگد مال مي       محابا آراء ميليون    شرايطي كه اين چنين بي    

هاي اجتماعي و فعاالن دانشجويي، زنان، و          برگزار شد، در حالي كه بخش بزرگي از شخصيت            1390نمايشي مجلس شوراي اسالمي، كه در اسفندماه         
ن و  ثمر بود   بردند و شماري از رهبران سابق جمهوري اسالمي يا در حصر بودند و يا خانه نشين، نمونه ديگري از بي                           سر مي   ها به   كارگري در زندان  

 اعتنايي سران رژيم به حقوق مردم و حق حاكميت آنان بر سرنوشت شان است.  اعتباري روندها، و همچنين بي بي
يابي   هاي گوناگون زندگي مردم را دربر گيرد، نيازمند است. حزب ما همچنين معتقد است كه، دست                  بر اين اساس، ميهن ما به تحولي بنيادين، كه عرصه         

ي در  مدار  يافته نيروهاي اجتماعي در جنبش سراسري ضد استبداد واليي، و تغيير شيوه حكومت                هاي بنيادي تنها از راه شركت فعال و سازمان           به تحول 
داري، در    هداري قرن اخير در جامعه ما، معتقد است كه، چون  نظام سرماي               پذير است. حزب توده ايران، بر اساس تجربه خود از رشد سرمايه              ميهن ما امكان  

عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه را فراگرفته است، حل كند،              ماندگي و بي    هايي همچون عقب    تواند معضل   هر شكل سياسي آن، در كشور ما نمي         
 ف كرد: سان تعري توان بدين اقتصادي چنين انقالبي را مي -بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقالب ملي و دموكراتيك قرار دارد كه هدف اجتماعي 

 داري بزرگ؛ محدود كردنِ رشد سرمايه
  يي كه در اختيار عده انگشت شماري از نهادهاي انگلي وابسته به سران رژيم قرار دارد؛ هاي انباشته شده هاي مادي و ثروت باز تقسيمِ امكان

 عدالتي.  ماندگي و بي هاي فقر، عقب و حركت به سمت عملي كردن عدالت اجتماعي، يعني: گسستن زنجير
حفظ   اي جامعه ما نظير اشتغال، مسكن، بهداشت همگاني، آموزش و پرورش رايگان، تأمين اجتماعي، و                 برگزيدن چنين راه رشدي، پاسخ به نيازهاي پايه       

جدي اي به شركت كردن و ايفاي نقش اساسيِ طبقه كارگر و نمايندگان سياسي طبقه كارگر به منظور  تأثير گذاريِ                       گيري  محيط زيست، است. چنين سمت    
ما،   اقتصادي كنوني جامعه    -ماندگي روابط اجتماعي      چنان، با توجه به سطح عقب       بر جنبش دموكراتيك و ملي كشور، نيازمند است. حزب توده ايران هم            

ستي ايران،  ونيمعتقد است كه، چنين تحولي به بسيج نيرو در گستره جامعه، و اتحادي توانمند از نيروهاي تحول خواه و پيشرو، به ويژه جنبش كارگري و كم                  
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 احتياج دارد.
يك دولت    ترين وظيفه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور را در شرايط كنوني، طرد رژيم ديكتاتوري واليت فقيه، و روي كار آمدن                        حزب توده ايران، مهم   
 ترين گام در اين راه، برپايي  يك جبهه وسيع مردمي و ضد استبدادي است. كند و معتقد است كه، مهم ائتالف ملي، ارزيابي مي

  
  

 منشوري براي وحدت عمل و آزاديِ ايران از چنگال استبداد و ديكتاتوري
 

 پيشنهادهاي حزب توده ايران، براي تشكيل جبهة واحد ضد ديكتاتوري
هاي دموكراتيك، بر ضرورت وحدت، همكاري، و همياري            هاست به هدف برچيدن بساط استبداد قرون وسطايي و برقراري آزادي               حزب توده ايران مدت   
 خواه كشور، در برپايي يك جبهة واحد در برابر  استبداد پاي فشاري كرده است.    نيروهاي مترقي و آزادي

گذاري، و قضايي را به شدت زير تأثير          ، در مقام نظريه و عملكرد رژيم استبداد قرون وسطايي در ميهن ما، همه ساختارهاي اجرايي، قانون                 “واليت فقيه ”اصل  
“ ولي فقيه ”هاي    در كشور را در حد اجرايِ فرمان      “  اجراي قانون ”قرار داده، و بر خالف اصل صريح قانون اساسي، استقالل سه قوه كشور را از بين برده است.                     

خير از جمله    هاي ا   هاي سال   ها نيست، بلكه آن گونه كه  تجربه         تنزل داده است. در چنين وضعيتي، نه تنها قانون و قانون اساسي مالك و ميزان تصميم گيري                 
خرداد   22و سپس     1384ها ايراني در جريان انتخابات رياست جمهوري سال           هاي گسترده ولي فقيه و انصارش در لگد مال كردن راي ميليون             ها و مداخله    تقلب
، ها ايراني   ها و حقوق دموكراتيك ميليون      گري قرون وسطايي  با تكيه بر نيروي خشن سركوب و پايمال كردن خواست               نشان داد، نوعي حكومت خليفه      1388ماه  

 راند.  بر ميهن ما حكم مي
ترين خصلت آن نيز،      يي، بر چيدن بساط حاكميت رژيم استبدادي و طرد رژيم واليت فقيه است، مهم                جبهه  ترين وظيفه چنين    از آن جايي كه نخستين و مهم      

له: نمايندگان  ترين طيف نيروهاي اجتماعي و سياسي از جم         بايد دربر گيرنده وسيع     يي از نظر طبقاتي، مي      ضد ديكتاتوري و ضد استبداد واليي است. چنين جبهه        
 كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، خرده بورژوازي، قشرهاي مياني، و سرمايه داري ملي ايران، باشد.

آزادي خواه  كشور    و    حزب توده ايران، براي برنامه مورد نظر خود در برپايي جبهة واحد ضد استبداد واليي كشور، پيشنهادهاي زير را با تمامي نيروهاي مترقي                      
 گذارد: در ميان مي

  
 اول: تركيب و ساختارِ جبهه 

يم واليت فقيه   گيرد كه در راه طرد رژ       خواه كشور را در بر مي       هاي مترقي و آزادي     ها، نيروها، و شخصيت     ها، سازمان   ديكتاتوري، كليه آن حزب     جبهه واحد ضد  
استبداد، با توجه به    ها در مبارزه برضد       كنند، و هدفشان استقرار آزادي، استقالل، صلح، و عدالت اجتماعي است. جبهه واحد در مقام  ستاد مشترك توده                    مبارزه مي 

 كند. هاي مبارزه را بر اساس توافق مشترك نيروهاي شركت كننده در آن، تعيين مي ها، تاكتيك شرايط و روند تحول
  
 هاي جبهه دوم: برنامه و هدف 
ند؛ ك  يجبهه واحد ضداستبدادي، براي طرد رژيم واليت فقيه، استقرار حق حاكميت مردم بر سرنوشت شان، آزادي و عدالت اجتماعي در ايران مبارزه م                             

 داند: هاي زير را ضروري مي خواهان جدايي كامل دين از حكومت است، و عملي كردن برنامه
  

 طرد رژيم واليت فقيه، همچون نهادي به منظور اعمال اراده يك فرد بر جامعه، كه تبلور آشكار و صريح ديكتاتوري فردي است؛  -الف
لت هاي اقتصادي براي تحقق عدا      جدايي دين از حكومت، و استقرار يك حكومت ائتالف ملي، با هدف رفع محروميت شديد در جامعه، و تدوين برنامه                       -ب

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

 هاي ايران؛ چارچوب يك ايرانِ واحد و دموكراتيك براي تمامي خلق
 هايي كه از سوي رژيم واليت فقيه بدين قصد به تصويب رسيده اند؛ پايان دادن به سركوب و تجاوز به حقوق زنان، و لغو كليه قانون -خ
 انحالل فوري نهادهاي ضد مردمي، مانند: شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ -د
اي، و جنايات كهريزك، و شناسايي آمران و          هاي زنجيره   ، قتل 1367ياب براي بررسي جنايت فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي سال             تشكيل كميته حقيقت    -ذ

 عامالن اين جنايات هولناك.
 ر. لغو قانون اعدام؛

 هاي جنسيتي در ايران  ز. پايان دادن به تبعيض و سركوب اقليت
  

هاي   استحزب توده ايران مخالف سرسخت هرگونه مداخله خارجي در ميهن ما به هر بهانه و زير هر لوايي است. سرنوشت ايران بايد تنها در چارچوب خو                             
هاي   ر خواست خواه و اصالح طلب را به تبادل نظر و رسيدن به توافق بر س                 ها تعيين شود. حزب توده ايران همه نيروهاي مترقي، آزادي            مردم ما و مبارزه آن    

  خواند. مشترك فرا مي
  
 ائتالفي -حزب توده ايران پيرامون وظايف حكومت دموكراتيكپيشنهاد هايِ  
 جلسبرچيدنِ ساختارهاي استبداد واليي و نهادهاي وابسته به واليت فقيه مهم ترين وظيفه چنين حكومتي است. نخستين گام چنين حكومتي، دعوت م                          

مؤسسان براي تنظيم و تصويب قانون اساسي و نهادهاي حاكميت نوين است. اعضاي مجلس مؤسسان با رأي مساوي، مستقيم، و مخفي، از بين همه                                 
اره نوع  شوند. مجلس مؤسسان موظف خواهد بود تا درب          اي، انتخاب مي    هاي سياسي و عقيده     شهروندان ايراني، صرف نظر از جنس، زبان، مليت، دين، و تعلق           

 حكومت و قانون اساسي جديد، تصميم بگيرد.
 گذارد: ميبايد جمهوري باشد، نظرهاي خود را به شرح زير در معرض افكارعمومي  حزب توده ايران، درباره برنامه حكومت آينده، كه شكل آن به نظر ما مي
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 هاي حكومتي تحول در سازمان -الف 
 حزب توده ايران،                           

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

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

بر مردم پاسخگو   هاي حكومت ائتالفي آينده، از پايين تا باال، بايد از سوي مردم و با راي مساوي و مخفي انتخاب شوند، و در برا                          معتقد است كه، كليه ارگان    
 باشند؛

نظارت گذاري و     كنند. قانون   ترين مرجع قدرت حكومتي است كه، نمايندگان برگزيده مردم در آن شركت مي               معتقد است كه، مجلس شوراي ملي ايران، عالي       
 بر عملكرد دولت از وظايف مجلس است؛

بر كه  خواهانِ تأمين استقالل دستگاه قضايي كشور، بر اساس انتخاب دموكراتيك قضات، از سوي حكومت آينده و انحالل  دستگاه قضايي كنوني است،                           
 ها، است؛ هاي انقالب و جز اين اساس اصل واليت فقيه تنظيم گرديده است، و نيز خواهانِ انحالل نهادهاي وابسته به آن از جمله دادگاه

 تحميل شده، است.هاي آشكار و نهان، و مغاير با منافع ملي و حقوق مردم ايران كه از سوي رژيم واليت فقيه به ميهن ما  خواهانِ لغو كليه قراردادها، پيمان
  
 هاي سياسي، فردي، و اجتماعي حقوق و آزادي -ب  
 :  حزب توده ايران خواهانِ

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

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

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

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

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

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

 ها، و نهادهاي رسمي دولتي است. وزارت خانه
 ها ) است. هاي ديني و مذهبي تمامي شهروندان ( سني، مسيحي، زرتشتي، كليمي، بهايي، و جز اين شناساييِ بدون قيدوشرط حقوق همه اقليت

 است.هاي جنسيتي در ايران  پايان دادن به تبعيض و سركوب اقليت
 

 مسئلة ملي  -پ
ها، و    ها، ارمني   منها، ترك   ها، عرب   ها، كردها، بلوچ    ها، آذربايجاني   هاي گوناگون (فارس    ها و مليت    ايران كشوري است چندين مليتي (كثيرالمله)، كه در آن خلق          

هم پيوند    هاي گوناگون كشور ما را به        هاي بسياري خلق    هاي ويژه خودند. رشته     كنند، كه داراي سرزمين، زبان، آداب و آئين، و رسم             ها) زندگي مي    آشوري
ا هم همكاري   اند، و دست در دست هم، در ابداع و ايجاد فرهنگ غني كشورمان ب               هاي متمادي، تاريخ و سرنوشت مشتركي داشته ها در درازناي سده دهند. آن مي

 اند. كرده اند، و در راه استقالل و آزادي ميهن مشترك خويش، ايران، دوشادوش هم، فداكاري كرده
تماميت ارضي  ها در چارچوب  ميهنِ واحد، و بر پايه حفظ              هاي ايران و خواهانِ اتحاد داوطلبانه آن         حزب توده ايران، طرفدارِ برابري كامل حقوق همه خلق         

ي ايران در   ها  ايران، است. بر اين اساس، حزب توده ايران، طرفدار سرسخت وحدت كشور بر اساس استقرار حكومتي فدرال در ايران، و تأمين حقوق كامل خلق                        
 تعيين سرنوشت خويش، و برخوردار شدن از كليه حقوق ملي، اجتماعي، و فرهنگي است.

  
 زنان -ت  
مضاعفي را    هاي گوناگون از جمله در زمينه اشتغال، تحصيل، و حقوق فردي، ستم             رژيم واليت فقيه با تجاوز وسيع به حقوق زنان، و اعمال  تبعيض در عرصه  

رفع اين  ريزي فوري در راه       باري را به آنان تحميل كرده است. از اين روي، برنامه              رود، شدت بخشيده و وضعيت دهشت        هاست بر زنان ميهن ما مي        كه قرن 
:خواه و حكومت ائتالفي آينده ايران است. بر اين اساس، حزب توده ايران خواستا هاي مبارزه نيروهاي ترقي ها، از جمله مهم ترين عرصه تبعيض  رِ

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

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

و هنر زنان   هايي كه از سوي رژيم به صورت قانون بر سر راه تحصيل، كار، ورزش،                  الغايِ همه قوانين مرتبط با جداسازي جنسيتي، و الغايِ تمامي محدوديت          
 ايجاد شده است؛

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

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

 پرداخت دستمزد مساوي به زنان و مردان، در مقابل كارِ مساوي است؛
 مدرسه، است؛هاي تربيتي براي كودكان، پيش از  ها، براي كمك به زنان، به ويژه زنان شاغل، و ايجاد امكان هاي فراگير مهدكودك و كودكستان ايجاد شبكه

دريافت حقوق، و تضمين بازگشت آنان به كار، و تأمين حق استفاده از مرخصي                  ، با (يا مردان)   براي زنان   نگهداري از كودكان  ماه مرخصي     6تأمينِ حداقل   
 بدون حقوق براي زنان، تا يك سال پس از زايمان، با حفظ محل خدمت و حق برخورداري مادر از مرخصي با حقوق در زمان بيماري كودكان، است؛
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 هاي علمي و ارتقاء شغلي برابر با مردان، است؛ هاي آموزش تخصصي، به منظور دسترسي زنان به درجه برنامه ريزيِ مركزي براي ايجاد امكان
 تأمينِ حق آزادي مسافرت زنان، است.

هاي فردي و اجتماعي      ريزيِ قانوني آزادي    هاي مستقل زنان در راستاي پي       هموار ساختن همكاريِ مستقيم و دموكراتيك با سازمان       حزب توده ايران خواهانِ     
  به همراه اشاعه فرهنگ برابريِ جنسي  و طرد شئون عقب مانده سنتي و ديني است. 

   
 جوانان -ث
ه ما در   هاي بسيار مهم پيش روي جامع       هاي آنان از مسئله     ها و معضل    روي، مشكل   دهند، و ازاين    ترين گروه جمعيتي ميهن ما را تشكيل مي          جوانان، بزرگ  

ورزشي، و    هاي آموزشي، فرهنگي، و     ها، از جمله بيكاري وسيع، نبود و يا كمبود امكان            ها و مشكل    اوضاع كنوني است. رسيدگي فوري و عاجل به اين مسئله          
اي   هسابقه در جامعه، كه به خصوص بين جوانان رواج پيدا كرده است، از اولويت ويژ                     هاي اجتماعي كه به دليل محروميت و فقر بي            گستردگي ناهنجاري 

بيت نسل جوان   ريزي براي تر    ها، تعليم و اشتغال، براي جوانان ضروري است. برنامه           برخوردارند. در اين عرصه، تدوين  برنامه اقتصادي مردمي، توسعه امكان           
 هاي زير است: ها و اقدام هاي مهمي است كه نيازمند تحول كشور، و آماده ساختن آنان براي اداره كشور، از جمله عرصه

  
 ها؛   اي رايگان در همه سطح برپاييِ ساختار گسترده و سراسري آموزشي

 برنامه ريزيِ پردامنه به هدف باال بردن توان مادي و معنوي نظام آموزش عالي و تحقيقاتي  كشور؛
 هاي صنعتي و آموزشي در راستاي امكان دستيابي به كارآموزي تخصصي؛ ايجاد ارتباط بين بخش

 ها و مقررات قرون وسطايي رژيم  واليت فقيه در زمينه ورزش؛ ة قانونهاي تفريحي سالم براي جوانان، و لغو هم گسترش هر چه بيشتر ورزش و امكان
  وجود آوردن امكان مبادله فرهنگي، علمي، ورزشي، و هنري با جوانان ديگر كشورها؛ به
  
وري   هاي مفيد است. تنها از طريق بهره         كشور ما داراي نيروي كاري جوان و بسيار عظيمي است كه بخشي چشمگير از آن داراي تحصيالت و تخصص                      

صادي كشورمان  اقت  -توان در جهت انجام تغييرهاي بنياديِ اجتماعي        افزايي مادي و معنوي از اين منبع و ثروت عظيم ملي، مي             عادالنه و انساني با هدف ارزش     
زات آن، گستردن   آوري پيشرفته، و به موا      وري از فن    بايد با توجه به دموگرافي(جمعيت شناسي) كشور، بهره         گام برداشت. در اين راستا برنامه اقتصادي ملي مي         

 هاي  فردي و اجتماعي در فضاي مولد ابتكار و خالقيت، كه نسل جوان كشورمان را به سوي آينده هدايت كند.        آزادي
  
 هاي حزب توده ايران براي برنامة اقتصادي مردمي پيشنهاد -ج

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

ايِ جامعه،    رحلهاقتصادي حزب ما، همواره با هدف به وجود آوردن تغييرهاي بنيادي و گذرِ م                 -هاي اجتماعي   داند. برنامه   مناسبات اجتماعي جامعه وابسته   مي      
ه خرده  اند. محور تاكتيكي مبارزه ما، باال بردن آگاهي و بسيج طبقه كارگر، قشرهاي زحمتكش، و از جمل                       مطابق با شرايط مادي و ذهني آن، تدوين شده          

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

داريِ مخدوش   سرمايهة  ماند  و مناسبات توليدي عقب   بط   ها روا   آنكه بر  ، كشورهايي   ستي در حال رشد ا    هاركشوة  مرعي، در ز  جتمادي و ا  قتصاانظر  ايران از   
تي و  توليد صنعدر عمل، تك محصولي و وابسته به نفت و بدون            ما  ر  كشوداري جهاني،  اقصاد       ني و تسلط سرمايه   ف  -ميعلب  نقالاشد  ريط  اشردر  ست.  احاكم  

شته و تا به    گذ  كشاورزي موثر است. ما معتقديم كه، ثروت ملي اصلي كشورمان برآمده از كار نيروي انساني و منابع طبيعي غني آن است. اما در طول يك قرن                          
ي شده است.   ريز  هاي نجومي براي قشرهاي بورژوازي اليگارش برنامه         اي پايين، در راستاي به وجود آوردن ثروت          وري  حال، اين نيروي بالقوه عظيم، با بهره       

راتيك، هاي مشخص آن در طول حاكميت دو رژيم سلطنتي و واليي، در اتحادي نامقدس با بورژوازي بوروك                     داري تجاريِ غيرتوليدي، با وجود تفاوت       سرمايه
حزب ما،   «كنگره ششم «هاي كليدي برنامة      اند. از اين روي، مختصه      هاي انگلي غيرتوليدي شكل داده      زيربناي اقتصادي كشورمان را بر مبناي واردات و فعاليت        

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

ان را در پيوند    اند، مبناي تئوريكي كه،  تغييرهاي بنيادي روبناي سياسي و زيربناي اقتصادي كشورم              هاي كلي برنامه حزب ما بر مبناي تئوريك بنا شده      مختصه
ليِ ايجاد تغييرهاي   داند. امتداد اين اصل در مورد شرايط كنوني كشورمان يعني: تلفيقِ مبارزه با ديكتاتوري واليي به همراه برنامة عم                       اورگانيك با يكديگر مي   

طبقه كارگر،    اقتصادي  در چارچوب حفظ استقالل ملي در برابر امپرياليسم. در اينجا نقش كليدي را اكثريت مردم، يعني قشرهاي زحمتكشان،                     -بنيادي اجتماعي 
گيري بارز به سوي      سال، منطبق با شرايط كنوني، با سمت        70اجتماعي حزب ما هنوز بعد از         -هاي اقتصادي   و خرده بورژوازي  به عهده دارند. بنابراين، برنامه        

برجسته است  هاي برنامه حزب ما در زير         اند. آنچه كه در مختصه      ها و سوداگري خصوصي تنظيم شده       نيروي كار و توليد، در صدد محدود كردن نقش سرمايه          
تيك و شفاف،   يي است كه تنها با نقش محوري حكومتي دموكرا          هم پيوسته   زمان و به    هاي هم   ها مستلزم اقدام    برانگيز آن   اين واقعيت است كه، عملي شدن چالش      

 توانند تحقق پيدا كنند. ها مي و پشتيبانيِ توده
  

 هاي كليديِ برنامة اقتصادي مردمي ويژگي
 گو بودن تمام نهادهاي مدني و دولتي؛ سازي و پاسخ داري بوروكراتيك به وسيله  شفاف مبارزه براي محو كامل سرمايه  . 1
هاي خصوصي در جهت توسعه و رشد كشور، و نه برعكس. اولين               كارگيري سرمايه   گري غيرتوليدي با به     هاي داللي و واسطه     محو نقش محوري فعاليت   .  2
هاي   هاي خصوصي به صورت عام، جلوگيري از تمركز سرمايه          هاي مالي خصوصي، كوچك سازي حجم سرمايه        هاي اساسي در محو نقش محوري سرمايه        گام

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

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

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

ارت ديگر،  خواري و اعمال فشار تنزلي بر ارزش نيروي كار قاطعانه جلوگيري كرد. به عب                رقابت بخش خصوصي را شفاف كرده و از سوداگري آن بر پايه رانت             
ردات كاالها، و   آوري مجاز خواهد بود و نه از طريق تنزل درآمد زحمتكشان، وا               افزايي از طريق تحول فن      ها در بازار فقط بر پايه ارزش         امكان رقابت سرمايه  
 ؛ تخريب محيط زيست
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قانوو  تأمين      .5 نيان،  حمتكشااي تمام  ز   بردرآمد و بازنشستگي    قل  احدنيِ  تضمين  با  حقو، و   جامعهد در   موجوي  هازمتناسب  ساالنه  ها دستمزق و د  ترميم 
 ر؛كشورم در توخ متناسب با نر

فرايند در  فعاليت مستقل و كامالً آزاد سنديكايي در جهت حفاظت از حقوق زحمتكشان وارتقاء كمي و كيفي نيروي كار. شركت مستقيم نماينده شاغالن                         .  6 
 هاي نهادهاي عمومي و خصوصي؛ تصميم گيري

 ر بر مبناي نياز هر شهروند؛سر كشواسرتي و آموزشي در شابهدت خدمان يگاو راگير  افرمِ نظاد يجا.  ا7
 با در آمد حاصل از تدوين و اجراي دقيق نظام مالياتي             -در حكم پشتوانه اصلي هزينه هاي دولت         -حركت به سمت جايگزين كردن در آمد نفت و گاز          .   8

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

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

طريق سرمايه از  جامعه  ر در   كاد  يجااي ا برصي،  بخش خصوهاي    نمكااجمله  ، از   جامعهد در   موجوهاي    امكانهمه  ده از   ستفااي ا برملي  سيع  ي و يزر .  برنامه10
 ري؛ نيمه بيكاري و بيكادن بين بردر سطح كشور و از “ ايجاد كار براي همه”افزا در راستاي  اريِ ارزشگذ

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

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

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

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

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

با قابليت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلي. در اين عرصه، تجربه               “  كار فكري ”هاي اقتصادي و توليد كاالها و خدمات مبتني بر             گسترش فعاليت .   14
تواند   ) مي آوري و مديريت مدبر     هاي توليدي خارجي (با تأكيد بر انتقالِ فن         دهد كه مشاركت بخش دولتي و خصوصي، به ويژه سرمايه           كشورهاي ديگر نشان مي   
 تركيب مؤثري را ارائه دهد؛

منافع اي و جهاني مبتني بر همكاري عادالنه و رعايت             هاي منطقه   ارزيابي دائمي موقعيت و توان اقتصادي كشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامه              .   15
 توانند چارچوب الزم براي گسترش بازرگاني كشور فراهم آورند؛ ملي، كه مي

رار سرمايه  آوري، باال بردن توان توليدات منطبق با منافع ملي و قانونگذاري الزم در راستاي جلوگيري از ف                   هاي خارجي به منظور انتقالِ فن       جذب امكان .   16
 هاي كالن؛

گويي به    هاي كوچك درسطح روستاها براي پاسخ       سرمايه  ر. تشويق فعاليت  كشون  ستائيااز رو لت  دوحمايت همه جانبه  .  تحول بنيادي اقتصاد روستا بر پايه         17
است كه اين     هاي محلي با در اختيار گذاشتن وام، فن آوري، شبكه ارتباطات و آموزش. تجربه عملي كشورهايي مانند هند و آمريكاي التين نشان داده                          احتياج

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

  
 
 براي پيشرفت و رشد اجتماعي 
 تنظيم و توزيع عادالنه درآمد ملي از طريق ايجاد تناسب معقول و علمي ميان دو بخش انباشت اجتماعي و مصرف در مجموعه اقتصاد ملي؛ 

 تدوين قانون ماليات متناسب با درآمد، با هدف تنظيم عادالنه درآمد ملي؛
ق سرمايه  هاي بخش خصوصي، براي ايجاد كار در جامعه از طري            هاي موجود در جامعه، از جمله امكان        ريزي وسيع دولتي براي استفاده از همه امكان          برنامه

 گذاري در بخش توليد، و تالش براي از بين بردن بيكاري  و نيمه بيكاري؛
تورم در  رخ  تأمين و تضمين قانوني حداقل دستمزد براي زحمتكشان، متناسب با نيازهاي موجود در جامعه، و ترميم ساالنه حقوق و دستمزدها متناسب با ن                          

 كشور؛
 هاي عمومي؛ هاي مختلف، از جمله نظام يارانه مركزي بر نيازمندي طريقپرداخت كمك معاش به محرومان، زحمتكشان، و كارگران به 

 هاي صنفي كارگران و زحمتشكان؛ تهيه و تدوين قانون كار و تأمين اجتماعي دموكراتيك، با مشاركت مستقيم نماينده هاي سازمان
 به رسميت شناختن قراردادهاي جمعي براي كارگران واحدهاي صنعتي ، كشاورزي، توليدي، و خدمات؛

 تأمين حقوق بازنشستگي براي كليه زحمتكشان شهر و روستا؛
 ايجاد نظام فراگير تأمين اجتماعي؛

 غير قانوني كردن كارِ كودكان؛
 هاي رفاهي و آسايشي براي سالمندان و از كار افتادگان؛ ايجاد امكان

 مبارزه با مفاسد اجتماعي از جمله اعتياد و فحشا؛
بر اساس  هاي دقيق تقسيم كار صحيح اداري، ترفيع          دگرگون كردن ساختار فاسد اداري رژيم واليت فقيه، و ايجاد نظام اداري دموكراتيك، بر اساس ضابطه                

 آزمودگي، سابقه خدمت و كيفيت كار، و تجديد نظر در قوانين استخدامي كشور؛
مدت، تأمين    هاي دراز   هاي روستائي، پرداخت وام     جانبه به تعاوني    جانبه دولت از روستائيان كشور، براي بهبود وضع دهقانان، از طريق كمك همه               حمايت همه 

 هاي اجتماعي در مورد آنان؛ هاي شيمايي، و بهبود شرايط كار و زندگي كشاورزان،  و شامل شدن  قانون كار و بيمه ماشين آالت، بذر، كود، سم
در اي و تربيت كا     تعيين نرخ عادالنه براي محصوالت كشاورزي از طريق نظارت مركزي، و بيمه كردن اين محصوالت. ايجاد امكانات براي آموزش حرفه                       

 متخصص در امور كشاورزي، و تأمين و ارتقاء سطح بهداشت و آموزش  و فرهنگ در روستاها؛
ايجاد سيلو و   هاي دامي،     توجه به مسائل ويژه دامداري و زندگي عشايري، از جمله تأمين مرتع براي تغذيه دام، ايجاد مراكز پزشكي براي مبارزه با بيماري                         

 هاي دولتي به عشاير تهيدست و فراهم آوردن زمينه براي اسكان آنان؛ هاي مجهز، و اعطاي وام و ديگر كمك سردخانه
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و   هاي محروم، از طريق گسترش اين خدمات،         ايجاد و تأمين نظام فراگير  و رايگان خدمات بهداشتي  در سراسر كشور و زير پوشش قرار گرفتن منطقه                        
داشتي. استقرار  هاي سيار، و توجه جدي به امر ايجاد شبكه وسيع تربيت كادر متخصص پزشكي و به                  ها، و درمانگاه    ها ، آسايشگاه    ها، زايشگاه   تأسيس بيمارستان 

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

صص گذاري در گسترش آموزش عالي براي تربيت كادر متخ          ريزي و سرمايه    تكميل و توسعه شبكه آموزش و پرورش، و آموزش عالي در سراسر كشور. برنامه             
اه. تجديد  هاي آموزش، از كودكستان تا دانشگ       و علمي در امر مديريت، مهندسي و پزشكي. تأمين آموزش رايگان كودكان، نوجوانان و جوانان، در همه مرحله                   

داخت كمك  هاي آموزشي كشور و زدودن آثار مخرب و ارتجاعي عملكرد سران رژيم واليت فقيه از نظام آموزشي كشور، و ايجاد تسهيالت، و پر                          نظر در برنامه  
 هزينه تحصيلي به دانشجويان خانواده هاي كم درآمد؛

هاي   نهآوري نوين از جمله شبكه سراسري رسا        ايجاد شبكه آموزش سراسري نوين، يادگيري از راه دور، به خصوص در عرصه آموزش عالي، با استفاده از فن                    
 اي كه نظارت بر آن را عهده دار شوند؛ هاي آموزشي گروهي از قبيل تلويزيون، اينترنت، و ايجاد موسسه

، ريزي جدي و درازمدت مركزي، براي حل معضل مسكن در كشور، و تمركز آن در دست بخش دولتي و تعاوني. تأمين مسكن مناسب براي زحمتكشان                          برنامه
 هاي دولتي؛ هاي  بدون مسكن، از طريق پرداخت وام با قيمت ارزان، و كمك به خانه سازي انفرادي خانواده

 ايجاد نهاد كارآمد و مركزي براي حفظ محيط زيست، و باال بردن آگاهي عمومي  در اين زمينه؛
 هاي نوين، به منظور كسب درآمد ارزي براي كشور؛ پايه گذاري و گسترش صنعت ايرانگردي و جهانگردي (توريسم)، با بهره گيري از روش

 آوري براي پيشرفت جامعه. گيري الزم از فن آوري اطالعات و ارتباطات، و بهره ارائه برنامه علمي و عملي براي گسترش فن
  
 سياست خارجي -ح  

وده ايران  اي مستقل در راستاي حفظ استقالل و امنيت كشور، و در راه شكوفايي ايران است. بر اين اساس، حزب ت                      حزب توده ايران، معتقد به سياست خارجي      
 خواهانِ :

ما دخالت    شوراستقرار مناسبات دوستانه و برابرحقوق با همه كشورهايي است كه استقالل و تماميت ارضي ايران را به رسميت بشناسند و  در امور داخلي ك                           
 نكنند؛

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

و انحصارها  داري جهاني     هاي سرمايه   بخش ملي، به منظور مقابله با زورگويي        رهايي    هاي  همكاري نزديك با كشورهاي در حال توسعه، غيرمتعهد، و نيز جنبش          
 اجتماعي ميهن ما و اين كشورها دارد؛ -اي است كه اثرهاي مخرب بر روند رشد اقتصادي  اجتماعي –هاي اسارت بار اقتصادي  در تحميل سياست

زب توده ايران،   المللي، از جمله سازمان ملل متحد است. به گمان ح            هاي بين   المللي ونهادها و ارگان     مبارزه براي مردمي كردن (دموكراتيزه كردن) روابط بين       
 است؛“  وتو”نخستين گام در اين عرصه، شناسايي حقوق برابر براي همه كشورها، و پايان دادن به روابط غيرعادالنه، و لغو حق 

 انعقاد قرارداد  و پيمان  دوستي و همكاري با كشورهاي حوزه درياي خزر.
  
 فرهنگ، شكوفايي علم و فن -چ  
  

يران دهد و بر اين اساس، حزب توده ا         زدودن مظاهر ارتجاعي و قرون وسطايي از جامعه،  سمت و سوي اساسي مبارزه حزب ما را در اين عرصه تشكيل مي                       
:  خواستارِ

ران هاي اي   هاي گوناگون هنري، و سنن،  آداب، و رسوم مترقي خلق             هاي ساكن ايران، و كوشش در راه شكوفايي ادبيات و رشته             احيايِ فرهنگ ملي خلق    
 است؛

 لغوِ تمام قوانيني است كه مانع پيشرفت هنر موسيقي، سينما، نقاشي، پيكره سازي، تئاتر، و مجموع هنرهاي ملي، است؛
تفاده از فن   اس  برنامه ريزي براي رشد همه جانبه علم و فن، و استفاده از دستاوردهاي انقالب علمي و فني، براي تأمين خودكفايي از طريق تعميم و گسترش                         

 آوري  در زمينه هاي گوناگون است؛
رهاي هاي الزم براي باال بردن درجه تخصص و كارداني كاد            هاي گوناگون علمي، و به وجود آوردن امكان         پژوهشي، در زمينه    -هاي تخصصي   ايجاد موسسه 

 علمي كشور است؛
 تشكيلِ فرهنگستان علوم است؛

 هاي ادبي، موسيقي، و هنري است. كمك به تشكيل ساختارها، و انجمن
  
 حفاظت از محيط زيست -ح 
از هاي نابخردانه حاكميت كنوني در نابودي محيط زيست در ايران،               حزب توده ايران مدافع سرسخت حفظ محيط زيست در ايران است. مبارزه با سياست                

روهاي ها، كه باعث تغييرهاي جدي جوي در ميهن ما شده است از جمله وظايف مهم و فوري همه ني                       ها، تخريب درياچه اروميه و تاالب       جمله نابودي جنگل  
 مترقي و آزادي خواه ايران است.

  
* 
  

مشخص هاي وسيع خلق در مرحله        هاي ملي و دموكراتيك توده      اقتصادي كشور، و آرمان     -حزب توده ايران، برنامه خود را كه بازتاب شرايط رشد اجتماعي           
ول طبقه  دارد. حزب توده ايران، همه اعضاء و هواداران خود، همه قشرهاي زحمتكش و مترقي  جامعه، به ويژه  و در درجه ا                           تاريخي كنوني است، عرضه مي    

ن برنامه، به   خواند تا در راه عملي كردن اي         خواه و ميهن دوست را فرا مي         وران جزء، روشنفكران ترقي     كارگر و متحدانش، دهقانان تهيدست، كارمندان، پيشه       
 يي نوين و دموكراتيك، به سمت        منظور دستيابي به آزادي واقعي، استقالل، صلح، و عدالت اجتماعي،  و همچنين  گشودن مسير حركت به سمت جامعه                         

 يي عاري از بهره كشي فرد از فرد، تالش ورزند. سوسياليسم، جامعه
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