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، كه   1361هاي امنيتي رژيم به حزب توده ايران در سال          يافته ارگان   هجوم همه جانبه و سازمان    
ترين چالش    با هدف انهدام ايدئولوژيك، سياسي، و تشكيالتي حزب طراحي شده بود، مهم              

فراروي حزب در تاريخ موجوديتش بايد دانست. سران مرتجع رژيم كه نسبت به حزب توده                 
ترين   ايران نه تنها كينه و دشمني طبقاتي داشتند، بلكه به لحاظ ايدئولوژيك نيز آن را خطرناك               

سابقه   هاي جاسوسي امپرياليسم، تهاجمي بي      دانستند، با كمك گرفتن از سازمان       رقيب خود مي  
كنون نيز ادامه دارد.       سياسي حزب سازمان دادند كه تا هم           -بر ضد تماميت تشكيالتي    

كار گرفتن    ، و به    1361ماه    بهمن17دستگيري بخش عمده رهبري حزب توده ايران در             
شان در برابر رژيم، و به        هاي ددمنشانه بر آنان براي به زانو درآوردن و تسليم سياسي             شكنجه

هاي كشور، از بسياري      هاي حزبي در همه شهرها و منطقه        دنبال آن، حمله سراسري به سازمان     
 هاي كمونيست جهان در قرن بيستم بي سابقه بوده است.  ها در تاريخ حزب از جهت
هاي فيزيكي، رواني، و اخالقي، رهبران          كارگيريِ شكنجه   با به   -هاي امنيتي رژيم     سازمان

هاي تلويزيون و گواهي دادن و اعالم          برجسته حزب را وادار به ظاهر شدن در برابر دوربين           
                انحالل آن وادار كردند. هدف  حمايت از ادعانامه روحانيان مرتجع حاكم برضد حزب و خواست
رژيم از اين هجوم غيرقانوني و مجرمانه برضد حزب، بستن دفتر تاريخ حزب توده ايران براي                 

  هميشه بود.
 
 

 خوانيد: مي
 
 درآمد: پيش   .1

 [ه.ا.سايه]“ زنده انديشان به زيبايي رسند...”
 هاي كليديِ جامعه، كشور، و حزب توده ايران    مختصري درباره برهه

 مند است، اما شناخت واقعيت عيني،  براي حزب ما، هستيِ جهان، عيني و قانون    .2
 مطلق نيست          

 اقتصادي حزب توده ايران -.  ماترياليسم تاريخي، سنگ بنايِ تئوريك برنامه هاي اجتماعي 3
 هاي نظري و عمليِ برنامه هاي  قرن بيستم، و پايه “ سوسياليسمِ واقعاً موجود.  ”4

 حزب توده ايران       
 1357.  هدف هاي تاكتيكي حزب ما در برهه انقالب5
 توانِ انقالبي    اقتصادي مردميِ حزب ما، و ارزيابي -.  برنامه اجتماعي6

 حاكميت برآمده از انقالب     
 عقب نشينيِ نيروهاي چپ، و ادامه مبارزه حزب توده ايران در دو دهه گذشته  .7
  سازي و  جهاني مبارزه حزب توده ايران با تحميلِ نوليبراليسمِ اقتصادي.  8
 رژيم واليت فقيه “ تعديلِ اقتصادي”هاي  دو دهه مبارزه حزب توده ايران با برنامه.  9

 ها  اتحادهاي وسيع بر اساسِ مخرج مشتركِ  برپايي  .10
 هاي كليديِ هفت دهه مبارزه .  نگاهي به برخي برهه11



 

ان                                                          وده ا ب   ی    ی   و   کام ر ت ت د  ی از   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       از

 
 درآمد: پيش  .1

 
 ه.ا.سايه]“[زنده انديشان به زيبايي رسند...”

هفتاد و دومين سالگرد فعاليت خود را آغاز كرد. اعضاء و طرفداران حزب توده ايران در آغاز هشتمين دهه فعاليت اثرگـذار حـزب در        1391حزب توده ايران در مهرماه 
راه طي شده، با افتخار به  بيني منطقي به آينده نظر دارند و بر پايه برداشتي ماركسيستي از مسير صلح، سوسياليسم، و پيشرفت اجتماعي در ايران و جامعه بشري، با خوش

جهاني ديگر و بهتـر   سازي، مبارزه، و خيزش زحمتكشان، براي اي است كه بر پايه آگاهي گران فعال جنبش جهاني نگرند. حزب ما بخشي از نيروها و كنش  گذشته خود مي
وم، در مجـمـوع، تـأيـيـد        دهيم كه وضع جهان در هزاره س كنند. بعد از هفت دهه، با تجليل از نسل گذشته مبارزان حزب طبقه كارگر ايران، به آنان بشارت مي  مبارزه مي

هاي مبـارزان   ون بر شانهاكنكننده ارزيابي شما از سرانجام ضد بشري نظام سرمايه داري در مرحله امپرياليسم و لزوم تالش براي جهاني ديگر است. حزب توده ايران هم  
ز رفقاي ما در بـزرگـداشـت    ماركسيستي، معتقديم كه، در آينده، نسلي ديگر ا -بيني علمي دهد. ما نيز بر پايه خوش  نسل گذشته ايستاده است و تالش آن رفقا را ادامه مي
و مؤلفه دموكـراسـي و      هاي اقتصادي آن مبدل گرديده يي فعاليت خواهند كرد كه عدالت اجتماعي به محور برنامه صدمين سالگرد آغاز فعاليت حزب توده ايران در جامعه

عرصه جهاني و مـحـلـي،         ايِ تغييرهاي اساسي و مترقي در نگريم، و اعتقاد داريم كه، با گسترش مرحله بيني به آينده كشورمان مي آزادي نهادينه شده است. ما با خوش 
اقتـصـادي،    -يشرفته  اجتماعيهاي  پ ها، به همراه ديگر نيروهاي مترقي، با ابتكار عمل و خالقيت، و همچنين با اجراي برنامه اي سرانجام زماني فرا خواهد رسيد كه توده

 خواهند توانست زمينه گذر جامعه ما را به سوي سوسياليسم فراهم سازند.
و “  كـهـنـه   ” كنار زده شدن  هاي، در هفت دهه گذشته، زيبايي ديالكتيك حركت تكاملي مترقيانه و بروز تغييرهاي انقالبي را، با ب هر نسلي از مبارزان و انديشمندان توده

 اند. مبارزه فعاالنه در راه پيشرفت جامعه،  با زندگيِ حزب ما درآميخته بوده است.  اند و گواهي داده ، شناخته“نو”زايش 
يـي     سر بودنِ گذار به جامعـه اند. بار ديگر لزوم مبارزه و امكان آن، و نيز مي  هايي تاريخ ساز شده شود و جهان و كشورمان همزمان آبستن تحول بار ديگر تاريخ تكرار مي

ر، حزب ما دوشادوش اعضـا  هاي بحراني و تاريخ ساز كشورمان، بار ديگ انديشان جهان را به تپش و حركت واداشته است. در اين لحظه  زيبا و انساني، قلب و مغز همه زنده
خـواه     هاي مترقي و آزادي  هاي سنگين رژيم تاريك انديش، در كنار ديگر نيرو ها و پيامدهاي تلخ بر اثر ضربه و طرفدارانش در ايران و هر نقطه جهان، با وجود همه زخم

 ايستاده است.
ن طبري را همواره به خاطـر  تر براي نجات كشورمان، سروده زيباي مبارز فرهيخته زنده ياد رفيق احسا ها، با تالشي افزون اي در اين مقطع زماني بسيار بحراني، ما توده

 بر اين زمين عبث مرو، بيافرين بيافرين!خواهيم داشت: 
 داريم:   هاي پرثمر و خاطره ماندگار رفقايي را كه ديگر در ميان ما نيستند، با سروده شورانگيز رفيق مرتضي كيوان گرامي مي و تالش

 اي. درد و رنج تازيانه، چند روزي بيش نيست / رازدارِ خلق اگر باشي هميشه زنده
 
 
 

 هاي كليديِ جامعه، كشور، و حزب توده ايران مختصري درباره برهه
 

سـال     100نزديك به    شرايط بسيار حساس كشورمان وظيفه تاريخي خطيري را در دستور كار جنبش مردمي و نيروهاي سياسي مترقي قرار داده است. مردم كشور ما 
هاي امپرياليـسـتـي، و       لتاي دشوار و پر فراز و نشيبب با استبداد، دخا هاي دموكراتيك درگير مبارزه سياسي و اجتماعي است كه براي پيشرفت و برقراري عدالت و آزادي

سـتـبـداد حـاكـم و بـراي             هاي جامعه در دوره انقالب مشروطه هنوز هم در دستور كار جنبش مردم در مبارزه با ا اند. بسياري از آماج  ماندگي اجتماعي بوده بقاياي عقب
يي از تحول نظريات و فعاليت حزب پرافتخار ما در راستاي تغييرهاي بنياديِ اجتماعـي  ترين شكل براي ارائه چكيده روي، مناسب ازايندموكراسي و عدالت اجتماعي است.  

يكتاتوري  واليـي      منظور باال بردن سطح مبارزه كنوني جنبش مردمي برضد د اي به اقتصادي كشورمان در طول هفت دهه گذشته، بايد دربردارنده هدف ارزش افزايي -
ي بنيادي و دفاع از منـافـع   هاي كليدي جامعه ما، نقش فعال حزب توده ايران، و فرايند تكامل آن در پديد آوردن تغييرها ست درباره برهه باشد. اين نوشتار مختصر فرازي 

 قشرهاي زحمتكشان و طبقه كارگر ايران، از آغاز پايه گذاري آن.
. سهم حـزب در     ربع قرن اخير در كشورمان به صورتي تنگاتنگ مرتبط بوده است هاي مهم سه هاي حزب توده ايران با تحول به گواهي دوست و دشمن، تاريخ فعاليت 

اپذير آن باوجود جوِ سـركـوب     المللي، و تالش پايان ن ها، ارتباطي ارگانيگ با روند تكامل جامعه ايران، شرايط بين اقتصادي ايران و اثرگذاري بر آن -هاي اجتماعي تحول
هاي مـثـبـت،     ربرداشتن نكتههاي تالشگر و فرهنگ جامعه خودي، همراه با د يافته از انسان روي، تاريخ حزب ما، در مقام ارگانيسمي زنده، شكل امنيتي، داشته است. ازاين 

هـا،     ده حركت آگاهانه و هدفمند آنمثابه ساختارِ دربردارن هاي سياسي، به ها و حزب ها بوده و خواهد بود. اشتباه در روند فعاليت انسان  ها و نقصان خوش اشتباه طبيعتاً دست
گـذشـتـه، در مـقـام             اي، در هفت دهـه    ها، كه تضادهاي ديالكتيكي پويا و پر پيچ و خمي دارد. مبارزان توده  خصوص در كار گروهي انسان عاملي گريز ناپذير است، به

اند. آنچه كـه مـهـم و          دهبه حزب آور -بنا بر درجه رشد كشور -شهروندان جامعه ايران، مانند ديگر هم ميهنانشان، كوله باري از سنت، فرهنگ، و خُلقيات جامعه خود را
دائمي نظريـات يـك     يق تعيين كننده است برآيند كل عملكرد مبارزان حزب ما در طول حيات آن است. و آن يعني: تداوم فعاليت بر اساس استعدادشان در شناخت و تطب  

 حزب در جهت مترقي و بر پايه  يادگيري دائمي  از دستاوردها و خطاها. 
مـان     رقي مـيـهـن     وخيزهاي آن در تالشي دائمي براي پيروزي مبارزه زحمتكشان در مسير ت اي است كه از اُفت هاي عملي و نظري بسيار ارزنده حزب ما حامل تجربه

ا هـدف بـاال بـردن        بايست منصفانه و فقط ب حاصل شده است. تاريخ حزب توده ايران متعلق به مردم كشور ما است، و بررسيِ آن، همچون بخشي از تاريخ مردم ما، مي 
مبارزه مردم كشور مـا در راه      جويانه  براي  نفي مطلق حزب توده ايران، عمالً تحريف تاريخ  سطح مبارزه در راه ترقي ايران باشد. برخورد مغرضانه و تاريخ نويسي انتقام 

گارش هزارهـا كـتـاب،      اقتصادي، و مبارزه حزب توده ايران با ن -هاي اجتماعي گونه كمكي به جنبش مردمي كنوني نخواهد كرد. تاريخ نظرات، برنامه  ترقي است، و هيچ
رد و در آينده نيز خواهـد گـرفـت.      گي شمار، گاه منصفانه و گاه مغرضانه، ستوده و يا مورد اتهام قرار گرفته ، همچنان مي هاي بي جزوه، مقاله، و بيوگرافي، و ايراد سخنراني

و عبث است. با گذشـت    ها توليد شده از سوي ساواك شاه و ساواماي رژيم واليي است، كاري غير ممكن پاسخ به هزاران  نوشته و گفتار در باره حزب ما كه بخشي از آن
و عملي است و بـراي بـاال         ها، كامالً آشكار شده است. آنچه كه ضروري   هاي مرتبط با آن ها و تاريخ نويسي زمان، غيرواقعي، خصمانه، و توخالي بودن بسياري از  اتهام

ه بـا  گـذشـتـه           اقتصادي، و خط مشيِ عملي كنوني حزب ما در رابطـ -هاي اجتماعي بردن سطح مبارزه جنبش كنوني بايد بررسي و داوري شود، مباني تئوريك، برنامه
وجود كشـورمـان و     گويد؟ و گذشته حزب ما و شرايط عيني م پرحاصل آن است. به عبارت ديگر، حزب توده ايران، درباره مسائل اقتصادي و اجتماعي مهم كنوني چه مي 

 وخيزهاي خود درس آموزي كرده است؟ سان از اُفت اقتصادي آن داشته است، و حزب توده ايران چه -جهان چگونه اثري بر نظرات اجتماعي
نـيـم. ايـن اسـت          بي پذيري دائمي مي پارچه، در حال تكامل و پيشرفت مان را، به صورتي يك ما مجموعه عملكردهاي گذشته و كنوني حزب توده ايران در بطن جامعه

و يا اينكه از مـيـان       د، ديالكتيك حاكم بر روند تغييرهاي زندگي هر جريان سياسي فعال و جدي: يا بنابر شرايط مشخص كنوني و تجربه تاريخي  خود بايد تكامل پذير 
اي ايران و جهان دائـمـاً   ه لخواهد رفت. نظرات كنوني و برنامه استراتژيك حزب ما در راستاي گذر به سوسياليسم در شرايط ويژه و منحصر به فرد ايران، به موازات تحو 

هـاي     ت، يعني حفظ عامـل هاي حزب ما، همواره بر مبناي نفي ديالكتيكي كهنه و ايجاد نو بوده اس گيري مترقي و تحول برنامه يابند و خواهد يافت. ادامه جهت  تحول مي
هـاي     لـيـل و بـرنـامـه         ها در كنار زايش نو و منطبق با شرايط نوين. در هفتادو يكمين سال تاسيس حزب توده ايران، ما با در دست داشتن تح  مثبت گذشته و ارتقاء آن

كـراتـيـك، بـرضـد        دمـو    -اقتصادي و گذر ايران به مرحله ملي -هاي گذشته، در راستاي ايجاد تغييرهاي بنيادي اجتماعي مشخص، با اعتماد به نفس و تأمل در تجربه
 كنيم. ديكتاتوري واليي مبارزه مي
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، كه با هدف انهدام ايدئولوژيك، سياسي، و تشكيالتي حزب طراحي شده بود،  1361هاي امنيتي رژيم به حزب توده ايران در سال يافته ارگان هجوم همه جانبه و سازمان
تند، بلكه به لـحـاظ     ترين چالش فراروي حزب در تاريخ موجوديتش بايد دانست. سران مرتجع رژيم كه نسبت به حزب توده ايران نه تنها كينه و دشمني طبقاتي داش  مهم

سـيـاسـي       -تشكيالتي سابقه بر ضد تماميت هاي جاسوسي امپرياليسم، تهاجمي بي دانستند، با كمك گرفتن از سازمان ترين رقيب خود مي ايدئولوژيك نيز آن را خطرناك
هاي ددمنشانه بـر آنـان        كار گرفتن شكنجه ، و به 1361ماه  بهمن17كنون نيز ادامه دارد. دستگيري بخش عمده رهبري حزب توده ايران در  حزب سازمان دادند كه تا هم

هـا     ر، از بسياري از جهتهاي كشو هاي حزبي در همه شهرها و منطقه شان در برابر رژيم، و به دنبال آن، حمله سراسري به سازمان براي به زانو درآوردن و تسليم سياسي
اخالقي، رهبران برجسته هاي فيزيكي، رواني، و  كارگيريِ شكنجه با به -هاي امنيتي رژيم هاي كمونيست جهان در قرن بيستم بي سابقه بوده است. سازمان  در تاريخ حزب

ت  انـحـالل آن وادار           هاي تلويزيون و گواهي دادن و اعالم حمايت از ادعانامه روحانيان مرتجع حاكم برضد حزب و خواس حزب را وادار به ظاهر شدن در برابر دوربين
ه، با طرح و اجـراي ايـن       د ككردند. هدف رژيم از اين هجوم غيرقانوني و مجرمانه برضد حزب، بستن دفتر تاريخ حزب توده ايران براي هميشه بود. رژيم بر اين باور بو  

عدالتـي   لح و ترقي و برضد بيدارِ مبارزه در مسير ص هاي عيني زندگي جانب آميز و ضد بشري، نه تنها اعضا و هواداران حزب بلكه همه آناني كه بنا بر تجربه عمليات حيله
     لنينيسم، و مبارزه طبقاتي در راه دستيابي به سوسياليسم فاصله خواهند گرفت.         -هايش، از ماركسيسم اند، از حزب و آرمان كشي و بهره

كامل خود را نجات دهد، رو بودن با خطر نابودي  آنچه كه بر حزب توده ايران در سه دهه گذشته رفته است و اينكه چگونه توانسته است از وضعيتي بسيار دشوار و روبه
هاي امنـيـتـي، بـوده        ههاي ضدحزبي و عنصرهاي سست زيرِ مهارِ دستگا جويي، و تدبير در شكستن ترفندهاي دشمن، و مقاومت در برابر جريان حكايت ايستادگي، مبارزه

كه تغيير در نـظـام       دار و قوي است  اي ريشه اي مطرح در جنبش مردمي، بازتابِ موجوديت و عملكرد جريان سياسي است. بقاي حزب توده ايران در مقام نيروي سياسي 
از لحظـه شـروع طـرح        و همچنين  -چنانكه از آغازِ بنياد گرفتنش -داند. حزب توده ايران در سه دهه گذشته  مند، ضروري، و ممكن مي طبقاتي و منحط كنوني را قانون

رين سنگرهاي دفـاع از    ترين و با تجربه ت هدف حذف آن بوده است، يعني حذف يكي از مهم هاي پي در پي حمله به منظور نابودي آن، آماجي عمده براي موج عمليات به
ري ايـنـتـلـيـجـنـس        با همكا -شده رژيم واليي حاكميت ملي و دفاع از منافع طبقه كارگر و قشرهاي زحمتكش كشورمان. با آغاز حمله خونين، سهمگين، و برنامه ريزي 

غايت خونين و    يي به ، شاهد مبارزه 60هاي رژيم ولي فقيه، در دهه  چال ، حزب توده ايران تا به مرز نابودي و انحالل كشيده شد. سياه  1361ماه  در بهمن -سرويس بريتانيا
ايِ گرفتار در    رفقاي توده اي بود كه سرنوشت حزب توده ايران به نتيجه آن بستگي داشت. در اين مبارزه، اكثر  هاي شريف و آزاده مرگبار بين رژيم تاريك انديش و انسان

مگر نشدند، و بر سر وفاداري بـه  هاي رژيم واليي، با افتخار و آگاهانه، به همراه فعاالن و مبارزان نيروهاي سياسي ديگر، تا دم مرگ تسليم رژيم ست ها و زندان بازداشتگاه
هاي تابناك و مـانـدگـار     رههاي زحمت، در جريان اين مبارزه سهمناك جان باختند، و چه فشردند. بسياري از آنان، به سبب وفاي به پيمان خود با توده  هاي خود پاي آرمان

يي را    ست، و با تجربهجانبه، گنجينه بزرگي از نيروي انساني فرهيخته، وطن دو داد مهمي بود. كشور ما در نبردي يك  جنبش كارگري ميهن شدند. اين فاجعه بزرگ، روي 
، با اتكاء به روشن بيـنـي   هاي جنبش كارگري ايران و جهان، در طول چهار دهه، تدارك ديده بود، از دست داد. حقيقت اينكه  كه حزب توده ايران، با بهره گرفتن از امكان

هاي نـخـسـت     همان لحظه هاي ارتجاع داخلي و امپرياليسم جهاني را، از اي با توطئه انقالبي، و درايت رفقاي جسته از زير ضربه خونين دشمنان حزب، حزب ما رويارويي
د احياي پر جـوشـش     رو شد.  رون  شدت ضربه خورد، ولي طرح رژيم براي نابودي آن با شكست روبه پس از يورش رژيم  به حزب، با جسارت و تيزبيني آغاز كرد. حزب به 

براي اولين بـار در       -1364در سال“  كنفرانس ملي“هاي رهبري، و سپس تشكيل  منظور بازسازيِ ارگان حزب، به“ 18پلنوم “مبارزه تشكيالتي و سياسي حزب با تشكيل 
زب در اين دوره، بر هاي عيني و ذهني، آغاز پرقدرتي داشت. تالش رهبري ح  مانده از تركيب رهبري گذشته، بررغم همه دشواري داري رفقاي باقي به سكان -تاريخ حزب

ها،  باورهـا، و     باوري نسبت به ماهيت سياست گرفتن از خوش ، و فاصله 1362  –1357هاي  هايي منطبق با شرايط واقعي جامعه، نقد عملكرد حزب در سال تدوين سياست
، پيروزيِ حـزب در رويـارويـي بـا يـورش                ”كنفرانس ملي“ها و سندهاي  اجتماعي سران درجه اول رژيم واليت فقيه، متمركز بود. مصوبه -هاي اقتصادي گيري جهت
بـار ديـگـر هـدف         سادگي پذيراي آن باشند. بنابراين، حزب      هاي امنيتي آن به يي نبود كه رژيم و ارگان داد، و اين مسئله و پيامدهاي بعدي آن را بشارت مي 1362سال
تالشي تازه، و اين بـار از    هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم واليي، در  هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم واليي قرار گرفت.  سازمان  هاي پي در پي سازمان هاي سنگين حمله موج

كاري با رژيـم تـن در       كارانه به ننگ هم هاي جنايت شماري از اعضاي حزب كه زير شكنجه هاي نفوذي و همچنين بخش كم راه  ترفندهاي امنيتي، و با استفاده از مهره
بهـاي   هاي گران ند شدن از تجربهم هداده بودند، در صدد انفجار و از هم پاشي حزب از درون، برآمدند. اما حزب توده ايران اين بار نيز با بسيج تمامي توان تشكيالتي و بهر 

ها سالم  ه اين توطئهاي مناسب، و پافشاري اصولي بر استقالل ايدئولوژيك، سياسي، و طبقاتي خود، از معرك جنبش كمونيستي جهاني، با درپيش گرفتن سياست تشكيالتي
تر از يك دهه، از درون و بـرون، بـا            ميالدي، حزب براي سومين بار، در مدت زماني كوتاه1980هاي پاياني دهه  ، در سال“ اردوگاه سوسياليسم“بيرون آمد. با فروپاشي 

هاي سوسيـالـيـسـتـي       دولت رو شد. كم نبودند كساني كه در اثرِ پيامدهاي روحي و اجتماعيِ ناشي از آوار سنگين سقوط  سابقه، روبه اي بي هجوم ايدئولوژيك و تشكيالتي
، با تصميمش به ادامه مبـارزه در جـهـت        1370ماه  كردند. كنگره سوم حزب، بهمن  اروپاي شرقي، منتفي و بيهوده بودن مبارزه در راه ساختمان سوسياليسم را مطرح مي

راتژيك سوسيـالـيـسـم،     ايدئولوژيك حزب بر مبناي برنامه حزب توده ايران و با هدف است -دموكراتيك در كشور، و وفادار ماندن به اصول مبارزه سياسي -تغييرهاي ملي
هـاي     و شرحِ سبب هاي ماركسيستي خود، به بررسي ها، با كوشش در تدوين سندهاي علمي و منطبق بر برداشت اي بود. حزب توده ايران در اين سال  عطف تاريخي نقطه

هـاي   ي راست و چپهاي پيشنهادي نيروها حل هاي گوناگون و معيوب، و نيز راه پردازي شكست تجربه ساختمان سوسياليسم در شوروي و اروپاي شرقي پرداخت، و نظريه
تَـرونـي و زوالِ           و كوركنندهايِ كر  ورزانه و منطقي با آوارِ تبليغات رسانه ها را رد كرد. در روياروييِ انديشه  شدت زير سؤال برد، و آن برگشته از سوسياليسم را به يي كه سـ
ان و كشورمان، نـه    اي داشت. حزب ما، برخالف برخي نيروهاي سابقاً چپ در جه  دانست، كارِ تئوريك و سياسي حزب توده ايران برجستگي ويژه سوسياليسم را قطعي مي

نوليبـرالـيـسـم     “و “  جهاني سازي” تر در برابر شكلِ نو سرمايه داري، يعني  هاي مستدل گيري داري زانو نزد، بلكه با موضع تنها دچار دگرديسي نشد و در برابر نظام سرمايه
نخستين تجربه واقعـي  هايي كه شكست  ها و نقصان بيني واكاوي كرد، و اشتباه بيستمي را با واقع ، مبارزه كرد. حزب توده ايران فروپاشيِ نظام سوسياليستيِ قرن ”اقتصادي

طورِ مفصل به مسئله  و چهارم حزب توده ايران، به هاي سوم هاي خود افزوده است. سندهاي كنگره  بشر در برپايي جامعه سوسياليستي را سبب شدند، شناسايي و به تجربه
اري دانسته، و دليل د اي بزرگ در برابر سرمايه نشيني كنيم كه بگوييم: حزب ما فروپاشي اردوگاه سوسياليسم را عقب  اند، و در اينجا به همين بسنده مي پرداخته “ فروپاشي“

داري و      به معناي فرجامِ نبرد و پايان مبارزه بـراي حـذف سـرمـايـه           “  فروپاشي” ها و تضادهاي دروني كشورهاي سوسياليستي ارزيابي كرده است، اما اين  آن را اشتباه
گذار به سـوسـيـالـيـسـم        هاي جديد، و درك اينكه: مسيرِ  افكندنِ بديلِ ديگري بر اساس عدالت اجتماعي و دموكراسي واقعي نبوده است. حزب ما با دستيابي به تجربه  پي

حزب توده ايـران    ” تاكيد شده است:   طور كه در برنامه كنگره ششم حزب وخم است، پرچم  مبارزه را همچنان برافراشته نگه داشته است، و همان مسيري طوالني و پرپيچ
نه فقط هـنـوز    -ي وارد شدكه از قرن بيستم با پيروزيِ انقالب اكتبر به مرحله  كيفي عمل -معتقد است كه، مبارزه ايدئولوژيك و سياسي ميان سوسياليسم و سرمايه داري

 “و يكم به مرحله نويني وارد گرديده است. حل نشده است، بلكه در قرن بيست
هـا و     گيري پيوند با موضعدهد كه، سير تكاملي مبارزه حزب در راه ترقي ايران در  هاي بعدي اين نوشتار، با نگاه به  زيربنايِ علمي و تئوريك حزب ما، نشان مي فصل 

هـاي     و پرارزش بـرنـامـه   هاي عامي  هاي پرفراز و نشيب اين مبارزه طوالني، نكته هاي كنوني آن است. در بخش نهايي، با اشاره تاريخي و مستندي به برخي برهه  برنامه
 كنند. مان در طول هفت دهه گذشته را برجسته مي اقتصادي ميهن -هاي بنيادي اجتماعي ها بر روند تحول حزب ما و اثر مثبت آن
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يي  شروع به فعاليت كردند كه بخش اعظم ذهنـيـت و شـعـور          سال پيش در جامعه70حزب توده ايران و پيشكسوتان آن مانند زنده يادان عمواوغلي و اراني، بيش از 
تر از همه تـوانـايـيِ     مهاي كشورمان بود كه امكان تحقيق، تحليل، شناخت، و مه خرافي بنا شده بود. حزب ما در زمره نخستين حزب  -اجتماعي آن بر پايه باورهاي ديني

حزب توده ايران (مـهـرمـاه      هاي اقتصادي و اجتماعي خود قرار داد. در زمان آغاز تأسيس  علمي مطرح  كرد و آن را كار پايه برنامه -تغيير جامعه بشري را از منظر فلسفي
ماعي از سـيـاسـت و          هاي اجت داري بود. درك اين قشرها و طبقه  افتاده ماقبل سرمايه )، هنوز بخش بسيار بزرگي از جامعه داراي ذهنيتي بازمانده از مناسبات عقب 1320

مـذهـب و        -تأثير خرافه شدت زير بينيِ بخش بزرگي از جامعه به ها، و كدخداها محدود بود. جهان  اقتصاد، به قدرت مطلقه شاه و زورگويي سلسله مراتبي از اشراف، خان
داران    بالمنازع شاه و زميـن  هاي گوناگون روحانيت ارتجاعي بود، و مالكيت هاي گسترده هيئت حاكمه و اليه بزرگي از رده سازِ سوء استفاده سرنوشت گرايي بود، كه زمينه

اجتماعي، در كنار نبود رابطه ارگانيك مـيـان    -ماندگيِ سياسي ، عقب1320سال 20هاي دهه بخشيد. در برهه  سال  كرد و مشروعيت سياسي و الهي مي كالن را توجيه مي
ازي مستقيم و غـيـر       اند هاي فعال و بورژوازي مليِ نحيف و ضعيف،  كشورمان را به راحتي در معرض نفوذ و دست حكومت و مردم، و همراه با سطح نازل تمركز سرمايه

مصرف داخـلـي داراي پـيـونـد            هاي فعال از باال به پايين بستگي داشت، با توليد و  داري در كشور ما با تمركز سرمايه داد. رشد نظام سرمايه  مستقيم امپرياليسم قرار مي
هـاي     سيله نمايندگان و حزبو داري، از بطن جامعه كه در آن به داري در ايران با دخالت تعيين كننده دولت مهندسي شد. اين سرمايه  ارگانيك ضعيفي بود. استقرار سرمايه 

بش مشروطـه نـبـود، و        گرفت، برنيامده بود. براي مثال، رشد نظام اقتصادي كشور ما در ارتباط با عنصرهاي پيشگام جن  بايد مهار امور را در دست مي سياسي خودش مي
ستـي در دوره رژيـم         هاي امپريالي اقتصادي قدرت -فعال بودند، پيوندي ارگانيك نداشت. تسلط سياسي  در انقالب مشروطه اي كه داري گاه هم با عنصرهاي سرمايه هيچ

ور كشورمان در مجموع داري كمپرادورِ (وابسته) ضد ملي در اقتصاد منجر شد. از آن دوره تاكنون، گرايش بخش اعظم بورژوازي نوظه    ها، به نقش محوري  سرمايه پهلوي
اجتماعـي در     -و طرح اقتصادي هاي مالي، بوده است. اجراي هر نوع برنامه  دليل فعاليت داري تجاري وارداتي، و غيرتوليدي به خوارانه از طريق سرمايه انحصارطلبانه، رانت

اي فوقانيِ اليگارشي هـرمِ    داري، و از  باال به پايين، و منحصراً بنا به منفعت و مصلحت قشره اي، گاهي مبتذل، از كشورهاي سرمايه ايران هميشه به صورت الگو برداري
، از دوره رضـا شـاه       ساالران دستگاه حكومت)، در تثبيت اين زيربنايِ اقتصادي  سياسي بورژوازي بوروكراتيك (ديوان  -حاكميت  بوده است. نقش و نفوذ عميق اقتصادي 

الخلقه و مخدوش ارزيابـي كـرده      داري ناقص درستي اقتصاد ايران را سرمايه روي، حزب ما به اي دروغين به اقتصاد ايران داده است. از اين “ دولتي يا ملي” حال، نمايِ  تابه
 است.

 -رات اجـتـمـاعـي      ماندگي، براي تغييـ  هاي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي در مبارزه با عقب مسلماً طي هفت دهه گذشته، باوجود دو رژيم استبدادي، نيروها و شخصيت
اند. ولي مبارزه بر پايه منافع طبقاتـي    خوش تغييرهاي مهمي شده سال گذشته نيز دست 70اند. تضادهاي كنوني جامعه ما در قياس با   يي داشته اقتصادي جامعه نقش عمده

هاي اجتماعي، سياسي، و فـرهـنـگـي در          (سلطنتي يا واليي) هنوز ريشه اصلي رويارويي انديشه  “ قدرت مطلق”با زيربناي اقتصادي ضد ملي و روبناي سياسي مبتني بر 
تـوانـد    ومت از جامعه، ميرود، و بار ديگر ضعف اتحاد ملي به همراه گسست كامل حك برد كه احتمال تكرار تاريخ مي سر مي جامعه ما است. هنوز هم كشور ما در حالتي به 

 رو سازد.      اندازي مستقيم و غير مستقيم امپرياليسم روبه كشورمان را بار ديگر با خطر دست
كرد. تنها چـيـزي     رويكرد ديگري را به جامعه ارائه مي“  مطلق گرايي ذهني” يي عقب مانده، حزب جوان ما در رودررويِ تفكرِ نهادينه شده  هفتاد سال پيش، و در جامعه

ي و منطق به مـا نشـان     ها است. زندگ  ها مطلق و ثابت است و خواهد بود، همانا وجود جهانِ مادي و واقعيت عينيِ مستقل از ذهن و شعور انسان كه براي ما ماركسيست
ها چيز مـطـلـقـي      شعور انسان وسيله ها و فرايندهاي آن به هاي عيني در آن، و همچنين درك قانون مندي ها، و قانون دهند كه، فرايند شناخت اين جهان مادي، واقعيت مي

طـورِدائـم در      خواهد بود و بهگاه مطلق ن اي آگاه و متفكر از واقعيت عينيِ طبيعت و نيز جامعه  بشري، هيچ نيست. به عبارت ديگر، شناخت يك  انسان و يا گروه اجتماعي 
گذارِ شعـور و شـنـاخـت         تر است. در طي دوره تكامل طوالني،  شعور، دانش، و تجربه بشر با گذر از تحجرِ نظري، سرانجام  پايه   حال تغيير تكاملي به سوي دركي عالي

دسـتـيـابـي بـه درك           منظور ها به اجتماعي بشر را سبب گرديده است. در اين فرايند، تالش دائميِ انسان  -رفت عظيم مادي تجربي از محيط پيرامون شده است، و پيش
دهد. زنده يـاد رفـيـق          و مي تري از واقعيت عيني و پديد آوردن ابزار و وسايل كار براي تغيير مادي و معنوي است كه مغز، شعور، و پيكر انسان را تكامل داده است عالي

آنگاه  در ميان همه جـانـدارانِ     ”    : كند اميرحسين آريان پور، شروعِ اين فرايند تكامليِ شعور در بطنِ شناخت و تغييرِ طبيعت  را، كه هنوز هم ادامه دارد، به زيبايي بيان مي
ن را بـراي خـوردن بـدر        هاي تيز را  به  دست گرفتند تا از خويشتن دفاع كنند و ريشه درختان و مغز جانورا ها و سنگ عالم هستي براي نخستين بار نياكان آدمي، چوب
ابزار ساختن و بكار بردن آن، آدم نيـمـه     هاي خود را بكار انداختند. بدينسان رستاخيز پر شكوه تكامل انسان آغاز گرديد...     آورند. براي اين كار روي دوپا بلند شدند و دست 

      ”تر شد.  وحشي را به تفكر واداشت و بنابراين مغز او رو به تكامل نهاد. با  تكامل مغز و دست ابزارها كامل
اند كه، تجربه زندگـيِ   هبوددر طي اين هفت دهه، حزب توده ايران و بسياري از انديشمندان انقالبي عضو و هوادار آن، در صدد جا انداختن اين مسئله در ذهنيت جامعه 

به دركي مطلق و ايستا از واقعيت ناپذير و بسيار مهم، اما نه  هايي برگشت يي رسانده است كه ما به يافته عملي و توانايي تئوريزه كردن فرايندهاي طبيعي، بشر را به مرحله
ي درخشـان در آسـمـان          هـا    چرخد، و نيز فهميديم كه آن نقطه طورِقطع گرد است و به دور خورشيد مي دانيم زمين به ها است كه مي ايم. براي مثال، قرن  عيني، رسيده

انـد. اخـيـراً        هايي نيز داراي سيارهها  يي به بهشت و يا ابزار طالع بيني نيستند، بلكه وجود عينيِ هزارها ميليارد خورشيداند كه مانند منظومه شمسي ما، بسياري از آن روزنه
ين نقطه عطف بسـيـار مـهـم       طورِقطع ثابت كنيم. شعور بشر ساكن در كره زمين  به ا  به -شان كنيم آنكه رويت بي -ها را ايم وجود عينيِ برخي از اين سياره حتي توانسته

دهيم، و  دائماً به هم پيوند ميهاي مشخص عملي و تئوريك را  ها، شناخت روي، ما انسان هايِ جهانِ پيراموني را در وحدت با يكديگر ببيند. ازاين  رسيده است كه، اين داده
هـاي     گيرد، كه بر خالف  داده    رسيم. براي مثال، بشر توانسته است طول عمر كره زمين را اندازه  ب  تر به واقعيت عيني مي يي ديگر از دركي نو و نزديك سان به پله بدين

يكباره خـلـق    ه است بهتوانست دهند كه زمين نمي ها درباره آفرينش، طول عمر زمين محدود به چندهزارسال نيست و قوانين فيزيك حكمِ قطعي مي ها و مذهب اشتباه دين
طور، بر پـايـه قـانـون        رسد، و در فرايندي تكاملي و تدريجي ساخته شده است. همين  ميليارد سال مي 4/ 54دانيم كه قديم بودنِ كره خاكيِ ما به حدود  يقين مي گردد. به 

دانيم كه، نوع بشر از طريق گسترش طبيعي توليد مثل آدم و حـوا بـه      )، به يقين ميDNAاي  -ان -دي“برداري كُدهاي  تكامل موجودات(داروين) و علم ژنتيك (نقشه
زمان و بـا       يندي بسيار طوالنيها زندگي را پديد آوردند، و در فرا سلولي هاي پروتئين در تك وجود نيامده است، بلكه تمامي موجودات زنده در روند تكامل از جمعِ مولكول

با جايگزينيِ درك اشتباه پيشيـن  ورز،  اند. انسانِ واقعاً انديشه  نهايت تغييرهاي كوچك موتاسيون ژنتيك، سرانجام به جهش كيفي(تغيير انقالبي) انواع موجودات انجاميده   بي
تـر خـواهـد شـد،            مين دقيقترديد در آينده شناخت ما از طول عمر كره ز كند. بي  هاي علمي، ستونِ ساختارِ كاوش براي شناخت بيشتر را پي ريزي مي با اين قبيل يافته

مـنـديِ      فرايند و قـانـون  هاي عملكرد موتاسيونِ ژنتيك هسته سلولِ زنده هنوز بايد شناخته شوند. ولي شناخت مشخص انسان متفكر و دانا از  همچنان كه برخي از جانب
ره در گيتي، وجـود انـواع       منطقي برسد كه، در برخي از اين ميلياردها ك -تغييرهاي جهان به لحاظ كمي و كيفي به آن اندازه رسيده است كه بتواند به اين نتيجه فلسفي

شند. اين زمينه هم اكـنـون    با موجودات زنده ديگر احتمال بسيار زيادي دارد، و بر اساس تغيير تكامليشان، چه بسا به درجه هوشمندي بشر و يا حتي بيش از آن نيز رسيده
ت شود، و در راه       طورِحتم ثاب هاي ديگر به اي خواهد گذشت تا وجود زندگي در كره توان گفت كه مدت زمان بسيار طوالني هاي مهم پژوهش است، و مي يكي از عرصه

اين است كه، جهـان  قـابـل        رو خواهيم شد. ولي نكته اساسي   نشدني بسياري روبه بيني هاي پيش ها به تجربه ما خواهند افزود، و با پديده اين پژوهش، بسياري از اشتباه
د. در زمـيـنـه تـكـامـل          كن اش تكامل پيدا مي شناخت است زيرا تمام عنصرهاي آن وجود مادي دارند، و شعور و شناخت  بشر نيز مطلق نيست و بنا به نيازهاي پيراموني

اند. شعـور مـا بـه          ينيهاي بشر بدين گونه است، يعني قوانين حاكم بر تغييرهاي جامعه، و ديالكتيك حاكم بر تضادهاي دروني جامعه نيز ع ها و كشف اجتماعي نيز درك
محرك تغييرهـاي جـامـعـه بـا          ايم كه، نيروي  ها تأثير بگذارد. در اين زمينه نيز به اين شناخت رسيده  ها را بشناسد و بر كنش و مناسبات انسان تواند آن بهترين وجه مي
 -د. از نظـر اجـتـمـاعـي        ان لحاظ گروهي(طبقه و قشر) مرتبط است كه در روبنايِ سياسي هر جامعه با يكديگر در كنش و واكنش دائمي   ها به اي از انسان تضادهاي دروني
اين گروه و يا آن نژاد  هاي گذشته، از اخالق و ذهنيت خير و شر هاي بشري طي هزاره توان عنوان كرد كه اين تغييرهاي ژرف در جامعه اي نمي طورِجدي سياسي، ديگر به

نظر جامعه شنـاسـي و     رود. از   شود و ديگري پس مي يي مسلط مي يي و يا طبقه ها گروهي است، و يا اينكه رحمت و يا خشم الهي سبب آن بوده است كه جامعه از انسان
 عه بشري است.  هاي توليدي جامعه است كه تعيين كننده تسلط و مناسبات توليدي در هر مرحله مشخص جام سياسي نيز ديگر بديهي است كه مالكيت طبقاتي بر عامل

هاي پرشماري به قلم دكتر تقي اراني و ديگران، همراه بـا     )، مقاله 1312ماه  (اول بهمن “  مجله دنيا”هاي علمي و اجتماعي، از آغاز نخستين دوره  درباره اين نوع مسئله 



 

ان                                                          وده ا ب   ی    ی   و   کام ر ت ت د  ی از   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       از

از منطق ديالكتيـك در    طور  ها سعي گرديد از ديالكتيك حاكم بر جهان مادي و همين تحليل و تفسيري بر همين روال از علوم  مطرح در آن دوران، نگاشته شد، و در آن
هاي انقالبـي خـود      نامههاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي استفاده كنند. هدف حزب ما اين بوده است كه، در زمينه بر  هاي خود در زمينه مسئله فرايند شناخت در بررسي

تواند مسيـر   ده است و ميهاي جامعه نيز پي بر نشان دهد كه بشر به همراه پيشرفت علم و فن آوري به بسياري از قوانين عينيِ تغييرها و چگونگيِ پديداريِ صورت بندي
يـي     علوم طبيعي، دانستـه مانند ديگر  حركت مترقي جامعه  را به صورتي دانسته انتخاب و ميسر سازد. شناخت بشريت مترقي از چگونگِي فرايند تكامل اجتماعي جامعه به 

تـر     يـي عـالـي      واره به مرحلههاي نو در روندي بي انتها هم هاي گذشته، در بطن يافته ها، جامعه  پيشرفته بشري، دائماً با حذف اشتباه مطلق نيست. در هردويِ اين زمينه 
حزب ما نشـان  دادن      دهد. در اين رابطه هدف   بنديِ مرحله ديگر كاوش و تغييرها قرار مي هاي مشخصي را ستون ساختمان يابند و در هر مرحله نتيجه گيري تكامل مي

جامعه بشري را از نـظـر   توان  تر شدن مالكيت بر ابزار توليد، مي منطقي نيز رسيده است كه  با اجتماعي -اين بوده است كه، بشريت مترقي به  اين نتيجه مشخص فلسفي
هـاي الزم و       ي جانبدهد كه بشريت مترقي هنوز با برخ كيفي به نفع اكثريت در جهت مترقي تغيير داد. در كنار دستيابي به اين نتيجه مشخص، تجربه معاصر نشان مي 

دي بـه وسـيلـه كـارل         كشي نا آشنا است. تالش خستگي ناپذير و پر فراز و نشيب بشريت مترقي از نيمه قرن نوزده ميال  مهم براي گذر به جامعه و جهاني فارغ از بهره
تري شد. انگيـزه    الييي بهتر، وارد مرحله ع ماركس و فردريش انگلس بر اساس درك علمي در كاوش قوانين عيني جامعه بشري و لزوم فعاليت براي تغيير در جهت آينده

برابر اين واقـعـيـت      ناپذير در درون  نظام سرمايه داري و بي ثباتي و سرانجام محو شدن آن است. بشريت هوشمند و مترقي در   اين تالش بدون وقفه، كشف تضاد آشتي
بقا و تداوم رشد و بالندگـي   ستيزانه نظام سرمايه داري، ايست نخواهد كرد. زيرا  وجود آوردن بديل ديگري در رويارويي با بي ثباتي و قدرت  تخريب انسان عيني و لزوم به

ناپذير نظام سرمـايـه   هاي آشتي  انسان به بديل ديگري غير از سرمايه داري بستگي دارد. نتيجه گيري علمي مهم ديگر ماركس و انگلس اين بود كه تنها مسير حل تضاد 
ها، در نگـاه اول     ديگر ملتاندازي ابرقدرت بر  كشي انسان از انسان، و حذف  دست شود. شايد جامعه سوسياليستي فارغ از بهره  داري با گذر به سوسياليسم امكان پذير مي

(دانشگاه آكسفورد) در قرن بيست و يكم هم هنوز خصلت و طينت انسـان بـه         “  جان گري” اجتماعي  -آليستي و ناممكن به نظر آيد. برخي مانند فلسفه دان سياسي  ايده
بسـيـاري      يي نه چنـدان دور،    دانيم در گذشته كنند. در صورتي كه مي  يي قلمداد مي و حس آزمنديِ او را دليل غيرممكن و وهمي بودن چنين آينده پيشرفته“  فرد” عنوان 
كردنـد، بـراي      را سركوب مي“  نظم موجود” توانستند حتي تصور كنند كه مالكيت بر انسان برده روزي لغو خواهد شد. در گذشته صاحبان قدرت، دگرانديشي در مورد   نمي

بينـيـم كـه       د. ولي حاال مي داري از نقطه نظر گرداندگان اديان اصلي امري پذيرفتني و توجيه شده بو كشيدند، و برده مثال، مبارزان جنبش ضد برده داري را به صالبه مي
 . شود ندرت نيز ديده مي هاي جهان عملي غير قانوني است، و به ترين بخش داري منسوخ شده است و حتي در عقب افتاده شيوه توليد مبتني بر برده

ذهن  و روان و   “ شدن دربينند، و بدون ذوب  البته نه تاريخ در حكمِ رويدادهاي منفصل آن گونه كه جان گري و يا كارل پوپر آن را مي -با نگاهي حتي گذرا به تاريخ 
ها در حكم يك كل، توانايي عظيمي از خود در پيشرفت روابط اجتماعي نشان داده است. تغييرهاي  اجتمـاعـي و       دهد كه، جامعه انسان نشان مي  -“ منفرد“  اخالق انسان

خت قوانين عـيـنـي تـرقـي          هاي پيشرو علمي در راه شنا ها است. ولي در برابر تالش نيروها و نظريه  ها و پس رفت تر، آكنده از پيچ و خم گذر هر جامعه به مرحله مترقي
رود و اينكه مـاركسـيـسـت      اينكه تاريخ از راه زيگزاگ مي” توان براي هميشه سد ايجاد كرد. به قول لنين:     هاي گذشته نمي اجتماعي و حذف خطاها و ياد گيري از اشتباه
 ”ترديد.  ست بال هاي تاريخ را در نظر بگيرد، امري بايد بتواند درهم ترين، عجيب ترين زيگزاگ

 سالِ گذشته با چنين دركي از امكان شناخت جهان و تغيير جامعه، مبارزه كرده است. 70حزب توده ايران  در طول  
 
 
 اقتصادي حزب توده ايران -هاي اجتماعي“برنامه“بنايِ تئوريك   ، سنگ”ماترياليسمِ تاريخي”  .3
 

 نحوي كه دلخواه آنان است، و نه در شرايطي كه برگزيده خود آنان است (كارل ماركس) ها سازنده تاريخ خودند، اما نه به انسان
 

ت بودنِ گذرِ جامعه ما بـه    هاي آن  بر پايه ماترياليسم تاريخي و درك دراز مد ها و برنامه هاي تمايز حزب توده ايران با برخي نيروهاي چپ، پيگيري نظريه يكي از وجه
ايِ    گـذرِ مـرحلـه     ” و      وجود آوردنِ تغييرهاي بنيادي در جامعه اقتصادي حزب ما، همواره با هدف به -هاي اجتماعي سوي سوسياليسم بوده است. به عبارت ديگر، برنامه 

هـا و       نـه تـوده    اند، تدوين شده است. هدف مبارزه ما، بسيج آگاها  ، مطابق با شرايط مادي و ذهني، به همراه شناخت تضادهاي اصلي كه محرك تكامل اجتماعي“ جامعه
يروهاي مولده جامعـه. در     وجود آوردنِ جهش انقالبي در جامعه بر پايه تحولِ ن متصل كردنِ شرايط ذهني و عيني  جامعه در راستاي تغيير كيفي است. به عبارت ديگر، به 

 داند.  هاي مهم مي ايِ جامعه به جلو را به وسيله اجرايِ اصالحات عميق و پايدار يكي از عامل اين باره، حزب حركت مرحله
و در دلِ     “  آگاهيِ اجتمـاعـي  ” وجود آوردن و گسترش تغييرهاي مترقي در عرصه  هاي حزب ما در طول هفت دهه گذشته، تاكيد بر به ها و برنامه فصل مشترك نظريه

خصوص تغيير كيفيت رابطه بـيـن      هاي حيات مادي جامعه، به ها، به دنبال باال بردنِ كيفيت عامل اي بوده است. به سخني ديگر، ما توده “  هستيِ اجتماعي” تحولِ اساسي 
ايدار در راستاي تـرقـيِ دائـمـي         وجود آوردنِ فشار واقعي از پايين به باال، به همراه اصالحات عميق و پ افزا، بوده و هستيم. هدف ما به  هاي اجتماعي با توليد ارزش طبقه

 اجتماعي بوده است.   -هاي بنيادي سياسي ها، و نظريه مناسبات كليدي اقتصادي به نفع زحمتكشان به موازات تحولِ حيات معنوي، انديشه
انند فيزيك محـصـورنـد،    هاي عيني م طور كه تغييرها در تكاملِ طبيعي درون قانون اش از ماركسيسم، معتقد است كه، همان حزب توده ايران، بر پايه درك آفرينشگرانه

دي مكانيكي و كور است، يعني، وجودشان آورد. تكاملِ طبيعي موجودهاي زنده، رون  توان به گرايانه نمي اند كه به روشي اراده هاي مشخصي تغييرها در جامعه نيز پيرو قانون
چـارلـز   “اي است كـه     “ انتخاب طبيعي” تر، بنا به اراده و يا آگاهانه نيست، بلكه تصادفي و بنابر قانون  گون و عالي وجود آوردنِ موجودهاي گونه تكامل طبيعت به سوي به

ها بـه     نسانتواند به وسيله شعور ا را  كشف كرد. در صورتي كه تغييرهاي اجتماعي در هر جامعه مشخص بشري، فرايندي است آگاهانه و مسير تكامل آن مي  آن “ داروين
پاگيري و پـيـشـرفـت        گرد كند. روند شكل گيري و  گرا، در مسيري ارتجاعي عقب تواند با عملكرد نيروهاي واپس تغيير جامعه مي -يا برعكس -سمتي مترقي رانده شود 

ساالري در رهبري آن، بـه       منتهي گرديد، و در ادامه، به دليل عملكرد نيروهاي ارتجاعي معتقد به دين 1357كه به انقالب بهمن  1350جنبش انقالبي در ايران در دهه 
ي، بر اساس گسـتـرش     طور در جامعه بشر يي آشكار در اين مورد است. هردوي اين فرايند، يعني، تكامل در طبيعت و همين  انحراف و سرانجام به شكست انجاميد، نمونه

زندگي واقعي، تاريخ واقعي در خود همـان  ” گفته لنين:   بهشود.   به جهشِ  كيفي، يعني تغيير انقالبي، منجر مي -كه بعد از گذر از حد معيني -تغييرهايِ كميِ تدريجي است
ايـن هـمـانـا       “  وم. گيرد، يعني تغيير تدريجي و آرام و جهش سريع به همراه گسست در تـدا      هاي مختلف را كه در زندگي و تكامل طبيعت وجود دارد را دربر مي گرايش

 ميقانونمنديِ روندك صدهـا براي مثال، در درازناي “ شود.  مي تغييرِ كيفياست كه گذشته از سرعت و يا كندي آن، در انتها بعد از گذر از حد معيني منجر به  تغييرات 
مـنـجـر    “  نو” يي  بي و پديدهنقالميليون سال رشد تغييرهايِ تدريجي در شكل و ساختار بدن و بال در برخي از جانورها، اين تغييرها به آن حد معيني رسيد كه به تغييري ا

سم در هوا، و نيز تعيـيـن   هاي فيزيكي حاكم بر امكان پرواز يك ج پرواز ممكن شد. قانون  -مطابق با قوانين فيزيك -شد، و در استفاده از آن [شكل و ساختار بدن و بال]  
 موجودات در طبيعت، كه شمارِ هاي بي  اند. ولي گونه  هاي ثابتي مقوله -شوند كه تضاد بين موجودات محيط پيرامون را موجب مي -كننده كنش و رقابت جانوران در طبيعت

ها ايجاد كرد، و ايـن مـزيـت در         اند، سرانجام تواناييِ پرواز را در برخي از آن موجود زنده برآمده DNAاي  -ان -دي“وسيله تغييرهاي جزييِ كُد ژنتيك  از موتاسيون به
نگيز آنكه، چارلز دارويـن در      برا گردد. توجه  ها را موجب مي گونيِ پرنده شود، و تكثير و گونه آميز با محيط زيست را باعث مي كنش با طبيعت، غلبه و منطبق شدنِ موفقيت

تغيير در طبيعت را بشناسد و به صـورت زيـبـايـي          “ علت و معلول” و فرايند موتاسيون ژنتيك نداشت، اما توانست  ”اي -ان -دي“ميانه قرن نوزدهم دركي از وجود كد 
ق، بلكـه نـاكـامـل كـه          گونيِ همه موجودات زنده را توضيح دهد. اين، گام بسيار عظيم بشر در شناخت جهان مادي بود. ولي نه شناختي مطل   فرايند تكامل و وجود گونه

متفكر و دانا پله بعدي اي مشخص راه را براي گذر به مرحله ديگر كاوش و شناخت باز كند. بشر   گيري هاي خطا را براي هميشه حذف كند و با نتيجه توانست ديگر نظريه
در “  دوبل هيلـيـكـس   ” بعديِ  ، با استفاده از خاصيت اشعه ايكس پيمود. كشف شكل سه 1968ترِ فرايند رشد و تكامل موجودهاي زنده را در سال  در راستاي شناخت دقيق

 دانيم كه زايش و تنوع در تمـام مـوجـودات در اثـر           هاي داروين بود. حال مي  ، در حكم كد دستورعملِ رشد و تكثير هر موجود زنده، تاييد يافته”آي-ان -دي“مولكول 
پذيرد، و سرانجام به تغيير انقالبي و ظهور موجودهاي نو مـنـجـر       ، در انتقال از نسلي به نسلي ديگر صورت مي“ اي -ان -دي“انباشت و كنش تغييرهاي كوچك در كد 

، كـه     ”كـارل مـاركـس     “كه،   برانگيز اين گر كرد. توجه  تر نمايان گردد. اين نيز گام عظيم ديگري بود كه مكانيسم  تغيير كيفي و انقالبي در طبيعت را به صورت كامل  مي
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در حـكـم      -هاي درونِ طبيعت ها بين تغييرهاي جامعه و كنش ، و با  اشاره به شباهت“ انتخاب طبيعي” بود، در تجليل از كشف او، و تشريحِ فرايند  “ چارلز داروين“معاصر 
نمـود ايـن     “  تئوري داروين معادل مبنايِ مبارزه طبقاتي در علوم اجتماعي است. ”  ، نوشت:  ”فرديناند السال“يي به دوستش  در نامه -عاملِ اصليِ تكامل موجودهاي زنده

هاي پايانـيِ   وان يافت. در سال ت منديِ تغييرها و جهشِ كيفي از دلِ تضادها را، در موردهاي پرشمارِ تغييرهاي تعيين كننده در جامعه بشري، مي اشاره ماركس درباره قانون
ماديِ تدريجي، جـامـعـه را       ها و تغييرهاي كميِ ذهني و ها به مناسبات ناعادالنه حاكم بر جامعه، و همراه با مبارزه قرن هجدهم در فرانسه، رشد و گسترش اعتراض توده

زير كشيدند، و  طورِمطلق استبدادي را به ، مردم حكومتي به1789يي از تغيير كيفي رساند كه براي نخستين بار در تاريخ بشر، در  يي مشخص بدان درجه سرانجام در مرحله
اي    در شـرايـط عـيـنـي         هاي جامعه فرانسه، هدفمندانه، اما محصور  اي از حكومت جمعي، جايگزين كردند. قشرها و طبقه  آن را با  نظمي ديگر و نو، يعني شكل ابتدايي

ر كنند. برخالف تصور اشتباه  تر گذ يي نو و مترقي خصوص از لحاظ شيوه توليد و ظرفيت موجود نيرو، توانستند به وسيله جهش كيفي يا تغيير انقالبي به مرحله مشخص، به
يي با كيفيتي نو است. يعني يك جهش كيـفـي در       اشاره به رودرروييِ مسلحانه و قهرآميز نيست، بلكه اشاره به پيدايش پديده“  تغيير انقالبي” ها، در اينجا منظور از  برخي

در حكم تغييري انقالبي، يعني چيزي  كامالً نو در ميان موجودات كـره  “  پرواز” جامعه به مثابه ايجاد مناسبات اجتماعي جديد نوين  و مترقي تراست، مانند پيدايش پديده 
يي نو، انقالبـي در     جاي استبداد مطلقه يك شخص (پادشاه) نيز همسان پديده   طور  دخيل شدن و در انتها مسلط شدن طبقه بورژوازي فرانسه در حكومت، به زمين. همين 

ند فتـح قـلـعـه و زنـدان            يي مان اي بورژوايي در فرانسه، طي واقعه جامعه بشري بود. اين جهشِ كيفي يا انقالبي، يعني طرد ديكتاتوريِ مطلق و برآمدنِ روبناي سياسي 
گفته لنين، به صورت زيگزاگي، و حتي در همزيستي و حتي گاهي اتحاد و سازش بـا   ها، و به وجود نيامد، بلكه در طول دهه به -1789/    7/   14 -در روزي معين“   باستيل“

طور، پديده نـوِ پـروازِ      توانست مسلط گردد. همين “  عاملِ نو” ها، سرانجام در مقام  هاي ديرپاي نظام پيشين، و به موازات اصالحات و پس رفت ها و خصيصه برخي بازمانده
بال شـدنـد، ولـي پـرواز         هاي بينابيني، داراي نوعي   جانور در طبيعت در يك روز و با يك تك پرنده منفرد پديدار نگشت.  بسياري از جانوران در مرحله گذر و در شكل 

دريجيِ تصادفيِ موتاسيـون  ها منقرض شد،اما سرانجام جهشِ انقالبي، يعني پرواز، بروز كرد و ماندگار شد. روند انباشت بي نهايت تغييرهاي كوچك و ت  نكردند، و نسل آن
، موجـودات را در      “ انتخابِ طبيعي” هاي روند  يي است كه  بنابر قانون هايِ غريزي و به هم پيوسته شمار تضادها، كنش ژنتيك، در درازناي هزارها نسل و در چارچوب بي

هاي درگير در تضادهاي دروني اسـت.     و كنار زدنِ كهنه  به دليل كنش و مبارزه عامل“  پيداييِ پديده نو” دهد. نكته ظريف و بسيار مهم در اينجا   جهتي متعالي تكامل مي
هـاي پـيـشـروِ        اهانه قشرها و طبقهاند كه  فقط با فعاليت و مبارزه آگ هايِ درونيِ اصلي ناپذيرِ برآمده از مبارزه طبقاتي عامل در فرايند تغيير جامعه بشري، تضادهاي آشتي

]  سـيـاسـت و             مند عيني و خارج از ذه هاي قانون پذير كرد. تضادهاي طبقاتي و مبارزه طبقاتي مقوله  را به سوي ترقي امكان ها  توان مسير آن اجتماعي مي [غيرِذهنـيِ نِ
تاي حل تضادهاي مشـخـص   ريزي و فعاليت اجتماعي در راس توانند ببرند، برنامه كار مي اند. آنچه كه عامل ذهني است و نيروهاي سياسي به  هاي نيرو هاي سياسي فعاليت

ها و  در آن و گذر از آن، جنبه هاي عينيِ موجود، است. اين گونه است فرايند تكامل ديالكتيكي، كه در طولِ دورانِ تغييرها  طبقاتي در هر مرحله مشخصِ  گذر، بنابر امكان
در    را  طورِهمزمان و در تضاد با يكديگر، وجود خواهند داشت. اين قانون ديالكتيك تغيير، كه ماركس، انگلس، لنين، و داروين عملكرد آن  ، به“ كهنه” و  “ نو” هايي از  عرصه

 اند، زيرپايه درك حزب ما از جهان و چگونگيِ تغيير آن بوده است.   جامعه و طبيعت نشان داده
خواهانه و نـيـز سـازگـار بـا               اقتصادي حزب ما براي پيشرفت ترقي -هاي اجتماعي ها و برنامه چپ، از نظريهآنارشيستي و برخي از نيروهاي هاي  روي، جريان از اين 

مـي را        كنند، و رفرم جهشِ كيفي را مطلق مي ها فرايند اند. آن  شدت انتقاد كرده هاي عينيِ جامعه ايران، با اتهام سازش طبقاتي، همواره و به واقعيت ها و فاز تغييرهاي كـ
در نتيجه مـبـارزه      -حمتكشاناي و به خصوص تدارك ارتقاء وضع مادي ز روانه ضد ديالكتيكي، كار توده دانند. اين انحراف چپ  اهميت و در تضاد با مبارزه طبقاتي مي بي

اي چـپ، از ديـدگـاه          هـ    پندارند. اين نوع  جـريـان    دانند و سازش طبقاتي مي سازِ تغييرهاي انقالبي، اقتصادي، و اجتماعي است مردود مي را كه زمينه -جنبش كارگري
سته اساسي تغييـر جـامـعـه و         ها ه كارگيري مبارزه قهرآميز در راستايِ جهش يا تغيير انقالبي، دركي معيوب، احساسي، و ماجراجويانه دارند. آن  ماركسيسم درباره لزوم به

كـارگـر   ” يروي سياسي و طبقه   ناپذيرِ سرمايه داري و سپس گذر به سوسياليسم را، به درجه انقالبي بودن ن اند، و حل تضاد اصلي و آشتي ماترياليسم ديالكتيك را گم كرده
 روانه است.       دانند. تجربه عملي جهاني درتاريخ معاصر نشان دهنده خطاي تئوريك و عملي اين رويكرد چپ  وابسته مي“ انقالبي

وجـود آوردنِ       الزم را با بههاي  اي كه در باال بدان اشاره شد، حزب ما، در طول هفت دهه گذشته، گذر به مرحله بر پايه درك علمي از روند تغييرهاي بنياديِ اجتماعي 
ي مـتـرقـي، و        هـا    هاي انقالبي ممكن به سوي سوسياليسم، هدف خود قرار داده است. هنرِ تحليل ماركسيستي در شناخت اين مرحلـه   تغييرهاي كمي، كيفي، و جهش

راي مثال، در برهه قبل هاي عيني، جهشِ انقالبي را ممكن خواهند كرد. ب  هاي ذهني موثر، در كنارِ عامل زمينه وجود آوردن و قوت بخشيدن به پيش همچنين تالش در به
اگزيـر  اقتصادي در رژيم شاه و همچنين پيامدهاي واقعيِ آن در پهنه جامعه، حزب ما، بدرستي، ن -، با تحليلِ طبقاتي از جامعه و تغييرهاي اجتماعي1357از انقالب بهمن 

را عنوان كرد. حزب مـا از      -دانست كه عملي شدنش را مستلزم برپاييِ اتحادهاي تاكتيكي نيروهاي سياسي و طبقاتي مي  -“ ملي دموكراتيك“بودنِ گذارِ جامعه به مرحله 
ي مختلف اجتماعي خواهد بـود    ها ها و طبقه اش در اين مرحله ناگزير  دربرگيرنده اليه اقتصادي پيشنهادي -هاي اجتماعي طورِكامل آگاه بود كه، برنامه اين مسئله مهم به

عـالوه بـر     ”  ، يادآور شد:  “ جبهه ضد ديكتاتوري” در توضيحي بر تحليل خود از ، 1357دو سال پيش از انقالب حزب ما، ها گرايشي به سوسياليسم ندارند.   كه برخي از آن
توانـنـد در      اند، مي شاه هايي از طبقه حاكمه هم كه مخالف رژيم استبدادي كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي و بورژوازي ملي، تمام عناصر و قشرهاي ديگر و حتي گروه

درستيِ هسته اصلي اين تحـلـيـلِ     در مجموع، با وجود گذشت زمان، . ) 1355(دنيا، مجله سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده ايران، سال  “  اين جبهه شركت كنند
جاي خود باقي است. در شرايط كنوني، طرد رژيم واليي و گذر بـه    با برهه كنوني، هنوز بهياد رفيق منوچهربهزادي از شرايط جامعه در آن دوره و امكان سازگاريِ آن  زنده

تغيير در جامعه امروز ايران است، كه برپا داشتن اتحادهاي وسيع بين نيـروهـاي اجـتـمـاعـي در           وجود آوردنِ  بهدموكراتيك نخستين مرحله ضروري براي  -مرحله ملي
 يي ضد ديكتاتوري را به ضرورتي عيني تبديل كرده است. جبهه
همن، و بـا دريـافـتـي           ويژه نگاه موشكافانه به تجربه انقالب ب هاي جهاني در طول سه دهه گذشته، و به هاي كنوني حزب ما، با تحليلِ دقيق ازتحول نظرها و برنامه 

 اند. تر شده دموكراتيك،  كامل -هاي مرتبط با فرايند گذارِ كشورمان به مرحله ملي تر از الزام روشن
 
 
4”  .هاي نظري و عمليِ برنامه هاي حزب توده ايران قرن بيستم، و پايه “سوسياليسمِ واقعاً موجود 
 

منظور تغييرهـاي   ، دفاع از منافع زحمتكشان و طبقه كارگر در مبارزه با ديكتاتوري، و بستر سازي به1320هدف استراتژيك حزب توده ايران از آغاز تاسيس آن در سال 
ه سوسياليستي و گذار به هاي مختلف جامع هاي پرشماري از جانب ريزيِ جامعه سوسياليستي بوده است. از ماركس، انگلس، و لنين تا به حال، تعريف  بنيادي در راستاي پي

نسان محو شده اسـت، كـار     كشي انسان از ا يي است كه، در آن بهره هاي معتبر مربوط به سوسياليسم، دربردارنده اشاره به جامعه آن، ارائه شده است. هسته اساسي نظريه 
از هر كس به اندازه توانش و به هـر كـس بـه        ” جمعي اجتماعي و رقابت براي سوداگري مالك و محور رشد جامعه نيست، و اقتصاد سياسيِ آن هستيِ مادي را بر پايه 

ي خـط    تواند سنگ بنـا  هاي گذشته تفاوت كيفي خواهد داشت. همين  تعريف كلي و فشرده مي بندي يي خواهد بود كه با صورت  نظم خواهد داد. اين جامعه“ اندازه كارش
ها و تضادهاي مـوجـود    طورِكامل چالش دهد كه بشر هنوز به هاي حزب ما را نشان دهد. اگر از يك سو تجربه نشان مي  ها و هدف استراتژيك برنامه مشي  و اصول نظريه

داري    ظام سرمايـه هاي مشخص ميان سوسياليسم  و ن لحاظ نظري و تجربي تفاوت در مسير گذر به سوسياليسم را نتوانسته است حل كند، از سوي ديگر بشريت مترقي به
پذير نخواهد بود، و به سـدي پـيـشِ       داري جهاني است، دوام در حالي كه زير سلطه سرمايه“  نظمِ موجود” داند كه  تر اينكه، بشريت مترقي مي شناسد. مهم  درستي مي را به

نديِ اجتماعـي[يـعـنـي      ب هاي مترقيِ اين صورت ها و بسياري از جنبه دهد كه بحث بر سر مزيت شود. تجربه جهاني سوسياليسمِ قرن بيستم نشان مي  رويِ ترقي تبديل مي
از مرحله امپرياليستيِ نـظـام      پذير بودنِ حركت تكاملي جامعه به سوي سوسياليسم با گذر ها بر پايه ماترياليسم تاريخي و نيز ثابت كردنِ امكان سوسياليسم] و دفاع از آن 

به وضوح ديده شده اسـت  طور در دو دهه گذشته  تر است. همين  مراتب آسان بنديِ سوسياليسم به وجود آوردن، تحول بخشيدن، و استوار ساختنِ صورت سرمايه داري، از به
ثر تخريبِ تدريجي مـحـيـط      هاي بنيادي جامعه بشري را بهبود نبخشيده است، بلكه نوعِ بشر را با بي ثباتي و بحرانِ موجوديت (بر ا  داري نه تنها مشكل كه نظام سرمايه

مـانـيـفـسـت      “انـتـشـار      ناپذير قرار گرفته است. يك قرن و نيم از   داري حتي با محيط زيست يعني كره زمين هم در تضاد آشتي رو كرده است. نظام سرمايه  زيست) روبه 
وجـود آوردنِ       دهد كه بـه  داري نشان مي گذرد. هنوزهم نتيجه گيري بديهي و منطقي از شرايط كنوني نظام سرمايه  ، از سوي ماركس و انگلس مي1848، در ”كمونيست
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بشريت مترقي هنوز هـم     اي مبتني برثروت اندوزي از راه مالكيت بر نيروي كار انساني، براي بشر ضروري است.  اقتصادي -بنديِ اجتماعي غير از صورت بديل ديگري، به
داند. محتـواي اصـلـي        حاصل از نقش مخربِ سرمايه داري جهاني و امپرياليسم را سوسياليسم مي“  اجتماعي -بربريت سياسي” اقتصادي در برابرِ  -تنها رويكرد اجتماعي

هـاي مـوجـود         ربـه دهيِ جهاني ديگر بر پايه تـجـ   هاي سياسي و اقتصاديِ سازمان هايي كه بين روشنفكران و نيروهاي مترقي جهان جريان دارد، عرصه ها وبحث تحليل
بي به جهـانـي ديـگـر بـر          توان براي دستيا منظور گذر به مرحله سوسياليسم است. حزب توده ايران با آگاهي از پرچالش و طوالني بودنِ اين راه، معتقد است كه،  مي  به

 المللي، يكي از نيروهاي فعال بوده است. ها، در عرصه ملي و بين ها وبحث ها غلبه كرد. حزب توده ايران در زمينه اين گونه تحليل مشكل
لطه مطلق تزاريسـم  رهبري ماهرانه لنين در براندازي س ها به هاي ماركسيستي و پيروزي بلشويك هاي نخست قرن بيستم، از يك سو نفوذ و قدرت تحليل نظريه در دهه

سم، به همراه  گسـتـرش     داري، و در كنار آن، پيداييِ خطر فاشي هاي ادواري و عميق اقتصادي و سياسي سرمايه در روسيه، و از سوي ديگر، پيامدهاي ضد انساني  بحران
به جلو از طـريـق مـبـارزه       را به وجود آورده بود كه تنها راه  -هاي بديهي بر اساس فاكت -هاي امپرياليستي، اين ذهنيت بسيار قوي مبارزات ضداستعماري در برابر قدرت

سم، راه سومي در عـمـل     گاه به غير از سرمايه داري يا سوسيالي اقتصادي هيچ -حال از نظر اجتماعي توان گفت كه در تاريخ معاصر بشري تابه براي سوسياليسم است. مي 
ليسم از نظر تـئـوريـك، در      يافتگيِ سوسيا انسجام و سازمان پديدار نشده است، و گذشته از مخالف يا موافق بودن با سوسياليسم، بايد پذيرفت كه  هنوز رويكردي ديگر به

د آوردنِ رويكرد اقتصاديوجو داري، پر واضح است كه ادعاهاي پرسروصدايِ به داشت رويكردي ديگر در برابر سرمايه داري عرضه نشده است. در زمينه عرضه  برابر سرمايه
در عـمـل، چـيـزي          “ اقتصاد اسالمي“طورِكامل غير واقعي و نامنسجم بوده است.   ،  از منظر تئوري و عمل، به“ اقتصاد اسالمي” ها و الگوي  اي بر پايه ارزش اجتماعي -

كـنـد.      كشي مـي    ها بهره نتر و فاسدتر،  در راستاي سوداگري خصوصي از انسا رحمانه تر، و حتي بي مانده طرزي عقب داري، كه به نيست جز اقتباس مبتذل از نظام سرمايه
يـي عـمـلـي و          را درهم بافته است، نمونه خواري تاروپود اقتصادش  ، و توجيه شرعي آن در رژيم واليت فقيه، يعني رژيمي كه رانت“ ربا” براي مثال، مضحكه حرام بودنِ 

 آشكار است. 
مـنـظـور     تي عيني از شرايط بهاي كه نه از سر ماجراجويي، احساسات، و انواع اتوپياها، بلكه بر پايه درياف بعد از جنگ جهاني دوم، در برابر نيروها و فعاالن سياسي جدي

موجـود در كشـورهـاي        “  داري انحصاريِ دولتي سرمايه” كردند، تنها دو الگوي واقعي و مشخص وجود داشت: الگوي   وجود آوردنِ تغييرهاي عملي در جامعه مبارزه مي به
دادهـا و       شدت دوقطبي، و روياروييِ مستقيم و غيرمستقيم اين دو قطب، بر همه روي در كشورهاي سوسياليستي. اين جهانِ به “ سوسياليسمِ واقعاً موجود”غرب، و الگوي 

يحي از ذهنيت و   توان به درك صح ناپذير با وضعيت كنوني. بدون در نظر گرفتن اين شرايط مشخص، نمي  گذاشت، يعني وضعيتي قياس ها در سراسر جهان اثر مي تحول
كردنـد   مختلف از آن، زايش ميهايي  لنينيسم و دريافت -ي متفاوت ماركسيسم ها)  ها(آموزه  ها رسيد. در اين برهه، نحله  هاي موافقان و مخالفان هر يك از  اين قطب برنامه
توان از نظر عـمـلـي     در قرن بيستم را نمي“  مائوئيسم” گذاشتند. براي مثال، رويكرد   شدند، و اثري واقعي بر جهان واقعاً موجود دو قطبي برجا نمي زودي هم ناپديد مي و به

و گروهاي چريكي از نظر تئوري، فعاليت سيـاسـي، و     “  مائوئيسم” قطبي ديگر به حساب آورد، زيرا تمركز آن در مجموع  رنگ محلي داشت و عمال كوتاه مدت بود. البته  
هايي پرطمطراق و بسيار  هاي  پرشمار سياسي، زودگذر و كوچك، و با نام خورشيدي، در كشورهاي در حال رشد، پيدايش جريان 50و  40هاي  جويي، در دهه انگيزه مبارزه

ر روستاها، برانگيختن حـركـت   هاي روسي (برپايي سوسياليسم، از طريق مبارزه د  هايي از تفكر ناردونيك مسلحانه، به آموزه شد. تبليغ يا مبارزه   پرسروصدايي  را موجب مي
ايي سوسياليسم تخيلي بـود.    برپدهقاني، و محاصره شهر از روستا، در دوران پيش از انقالب اكتبر ) گرايش داشتند، كه شالوده مبارزات آنان در جهت تغييرهاي انقالبي و  

هـاي     متـوسـط و جـنـبـش         شان قشرهاي   طورِعموم  خاستگاه طبقاتي و اجتماعي گرا و به شدت انشعاب هاي مائوئيستي در ايران عمال ناپايدار و  به در آن برهه  جريان
رهاي  زحمتكشان  نداشتند. طورِمستقيم متوجه رژيم شاه و زيربناي اقتصادي آن نبود، زيرا رابطه ارگانيك با جنبش كارگري و قش دانشجويي بود. فعاليت آنان در عمل، به 

دستان روستاها را مترادف با خصلت انقالبي ايـن قشـرهـاي فـرودسـت           ايران عامل توليد و تحرك جامعه  بودند و عمق فقر تهي“  هاي انقالبي روستايي” به زعم آنان، 
ك  را در حـكـم سـازش       دموكراتي -اقتصادي و مرحله ملي -هاي وازده و منشعب از حزب توده ايران بودند كه تزهاي اجتماعي دانستند. برخي از آنان در زمره جريان  مي

دانستند. در برهه انقالب بهمن، بخشي عـمـده از ايـن            ، يعني كم خطر، مي“ ببر كاغذي” خصوص قدرت آمريكا، را ارتجاعي كه   كردند، و امپرياليسم، به طبقاتي  رد مي
دادند، و هر رويكرد واقـعـي و        رضايت نمي “ انقالب سوسياليستي“هايي مخرب، به كمتر از  هايي كامالً غيرواقعي، همراه با حركت نيروها با شعارهاي آتشين، افكار و ايده

و برقـرارِي  “  بازار آزاد” تشه  كردند. جالب توجه است كه، برخي از بازماندگان اين نيروها  اكنون يا به طرفداران دو آ  منطقي را مردود و ضد انقالب سوسياليستي اعالم مي
 كنند. هاي احياي سلطنت[پهلوي] همكاري مي اند و يا با جريان دموكراسي پاستوريزه شده از عدالت اجتماعي تبديل شده

هاي موجود مادي و ذهني جامعه بوده است. حـزب    و مترقيانه در جامعه، با استفاده از امكان“   عملي” ، به دنبال اثرگذاري 1320اش، در سال  گذاري حزب ما از آغاز بنياد
گيري ايدئولوژيك،  نمادهاي مشخصي از سوسياليسـم را، مـطـابـق بـا             ، طبعاً بنابر شرايط عيني جهاني و سمت“ سوسياليسم واقعاً موجود” ما در دوران موجوديت نظام 

ها در جـهـش    گيري و عمق آن خصوص سرعت شكل هاي مادي و اجتماعي كشور هاي سوسياليستي، در نظر داشت. حضور عيني اين دستاوردها، به  دستاوردها و پيشرفت
في در جزيره كـوچـك     وجود آمدن تغييرهاي كي كشوري مانند روسيه عقب مانده به اتحاد جماهير شوروي صنعتي گرفته تا به  استقالل رسيدن  و به  اقتصادي -اجتماعي

شد، اما نگاه حزب بـه   ميني كوبا، بسيار مهم و چشمگير بود. بر خالف انتقادهايي كه از راست و چپ به حزب ما در زمينه اهميت بسيار قائل شدن به اين دستاوردهاي عي 
ها، چه در بدنه حزب  و چـه در     ها و الگوي اقتصادي شوروي نبود. بلكه توده اي  حزب ما از سياست“  تبعيت كوركورانه” هاي مادي و اجتماعي شوروي به معناي  پيشرفت

“  روياي آمريكايـي ” ندگي در نگريستند. در آن جهان كامالً دوقطبي،  كه قطبي از آن سرمايه داري، رقابت، و موفقيت فرد و يا  ز  رهبري،  در مجموع، دانسته اين گونه مي
ي، انسـانـي، و       هـاي عـلـمـ         ها بر پايـه دريـافـت      اي شرط رشد آن بود، توده كشي عريان از منابع حياتي ديگر كشورها  پيش دانست و بهره را عامل پيشرفت جامعه مي

در مجـمـوع،  پـيـشـرفـت            ها الگويي بود كه، اي داري و امپرياليسم خشن و زورگو برمي گزيدند. گزينه توده  شان، قطب و الگوي ديگر را در مقابل سرمايه دوستانه ميهن
عماري و امپرياليستي و   اش، مبارزه واقعي و عملي در برابر و برضد سيستم است گيريِ سياست خارجي داد و جهت اقتصادي  و اجتماعي جامعه را بر مشاركت جمعي قرار مي

وجود آمده و باليده بـود كـه بسـيـاري از            در برابر سرمايه داري در شرايطي به“  بديلِ ديگر” بخش بود. بايد توجه داشت كه، در آن دوران، اين   هاي رهايي به نفع جنبش
زدند. تجاوز مسـتـقـيـم         مي وپا داري دست سرمايه اقتصادي هنوز در برخي بقاياي مناسبات ماقبل -رشد، از جمله ايران، از نظر اجتماعي مستمره و يا درحال كشورهاي نيمه

اصلي مبارزه نـيـروهـاي       اش بر قشرهاي اليگارشي در اين كشورها، تضاد عمده و محورِ امپرياليسم و يا نفوذ غير مستقيمش با واسطه ديكتاتورهاي دست نشانده، و تكيه
زيـر حـمـايـت غـرب          هـاي       روي، توجه نيروهاي مترقي  و چپ به مرحله گذار از استعمار يا  ديكتـاتـوري   هاي اين كشورها بود. از اين  گرايان با رژيم چپ و حتي ملي

 اقتصادي  و مبارزه رهايي بخش ملي داشت.   -هاي اجتماعي طورِمشخص رو به  سوي عرصه به
لحاظ ارگـانـيـك بـا        يار ضعيف بهيي بس   وجود آمده بود و رابطه بايد يادآور شد كه، نظام سرمايه داري در كشورهايي مانند ايران، در طول قرن بيستم، از باال به پايين به

هاي شـاه،     شود. رژيم  ي بغايت وابسته و فاسد منجر مي“  كمپرادور” طورِعموم به پيدايش و تسلط بورژوازي  اجتماعي محلي داشت. اين فرايند به  -هاي اقتصادي  مختصه
كشورها از نظر سـيـاسـي    هاي معمول  اين فرايند ضد دموكراتيك و مخرب  بودند. اين   پينوشه، سوهارتو، ماركوس، و اخيرآ مبارك و بن علي در مصر و تونس، از فراورده

برال، ملـي، مـذهـبـي، و         شيوه لي شدند كه هرنوع دگرانديشي مخالف با ديكتاتوري، به هاي خشن ديكتاتوري زير حمايت امپرياليسم اداره مي طورِتعمدي بر سياق رژيم به
تصادي و اجـتـمـاعـي     روي، نزد مردم در كشورهايي كه قرباني اين سياست امپرياليسم بودند، دستاوردهاي اق كردند. از اين  شدت سركوب مي خصوص ماركسيستي را به به

از “  جهان سـوم ”   به كشورهاي سوسياليستي و وزن سياسي چشمگير اتحاد جماهير شوروي درمقابل زورگويي عريان آمريكا بسيار مهم بود. امكان گريز كشورهاي موسوم 
ثرهايي بسيار عميـق نـه     گيري آشكار به سوي آن، ا كشي اقتصادي از سوي امپرياليسم و وابستگي سياسي به آن،  با كمك از اردوگاه سوسياليسم و يا با سمت دايره بهره

  -در كشـور مـا      از جملـه     -رشد هاي ملي و مذهبي روشنفكر در كشورهاي درحال هاي سياسي، روشنفكران، و شخصيت تنها بر نيروهاي چپ، بلكه بر بسياري از جريان
فيست اشاره كـنـيـم    ها و تضادهاي دروني آن، خارج از موضوع  اين نوشتار است. در اينجا كا  داشت. جزئيات و علل فروپاشي سوسياليسم موجود و شوروي، به علت ضعف 

هـاي     وجود آمـدن تضـاد     هاي دروني را موجب به ها  و اشتباه ، در اين زمينه ) عامل 1376، بهمن “ كنگره چهارم“كه، اسناد رسمي حزب توده ايران ( ازجمله سند مصوبه  
ن يـافـتـن      دست گرفتن سكان رهبري از سوي نيروهاي راسـت  و امـكـا          رفت آن، و سرانجام، فراهم شدن زمينه براي به مخرب در تكامل نيافتن سوسياليسم و پس

جـا     يست، بلكه اثرهـاي بـه    هاي پاياني قرن بيستم، هدف اين نوشتار ن هاي فروپاشي اردوگاه سوسياليسم در سال اندازي از خارج، ارزيابي كرد.    كاوش درباره دليل  دست
 گذاشته شده آن مورد نظر است.  

پـايـان   ” وياما    فوكبسياري مدعي بودند كه فروپاشي كشورهاي سوسياليستي، در دهه نود قرن بيستم ميالدي، نشان دهنده حقانيت نظام  سرمايه داري است، و حتي  
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هـايـي از نـوع           را حداقل از ذهن خود حذف كنند و با گرويدن به آموزه برخي هم از طيف چپ، ماركسيسم را نامربوط  دانسته و سعي كردند آن  –را اعالم كرد ”  تاريخ 
خميني به گورباچف سعي كـرد  “  نامه نصيحت  آميز” سوسيال دموكراسي، وارد دوره دگرديسي شدند. حتي دستگاه تبليغاتي رژيم واليي هم از اين معركه عقب نماند، و با  

بينيم، چون ايـن     مي نمياجتماعي  اسال -سياسي نظام واليي را در برابر سوسياليسم  اثبات كند! در اينجا لزومي به تحليل الگوي اقتصادي  -برتريِ اجتماعي و اقتصادي
 داري و سوسياليسم ندارد. پذير با سرمايه اي مقايسه الگو پايه نظري و عيني

رقم خـورده      -“ سوسياليسم موجود” و “  سرمايه داري” يعني  -ها و ادعاهاي هر دو قطب بيني بايد پذيرفت كه از دهه آخر قرن بيستم تاكنون، تاريخ، برخالف همه پيش
رويم.  اگر قطب اردوگاه سوسياليسم قرن بيستم ديگر وجود ندارد، الگوي   روبه 1980هاي واپسين دهه  است، و در جهان كنوني، ما با شرايط بسيار متفاوتي نسبت به  سال

وتـاز     و دهـه تـاخـت     رو بوده است. با وجود د  ويكم روبه هاي قرن بيست اي از نخستين سال اجتماعي سرمايه داري هم با بحران  بسيارعميق تئوريك و عملي -اقتصادي
ي كه فوكوياماها و هواداران نوليبراليسـم  “ اقتصاد آزاد” ايدئولوژيك، سياسي، اقتصادي، و نظامي، در شرايط وجود تنها قطب نظام سرمايه داري در پهنه جهان، اين الگوي 

رو كرده اسـت.  ديـگـر            بهيي  رو  دانستند، هم جهان و هم خود سيستم  سرمايه داري را با بي ثباتي فزاينده داري مي ترين درجه سرمايه را هميشگي وعالي  اقتصادي آن
صورت ادامه رشـد آتـي        سياسي در عرصه جهاني ناتوان است.  در  -سهولت ديد كه سرمايه داري از ايجاد رشد موزون و توسعه پايدار همراه با ثبات اقتصادي توان به مي

منـظـور سـوداگـري        آسا به اقتصاد آزاد، يعني پاگرفتن دائمي بازارهاي مصرفي غول“   جهاني شدنِ” هاي بشري)  بر مبناي   كشورهاي درحال رشد (اكثر كشورهاي جامعه 
مانيفست حزب ” بيني معروف  پيشگيرد.   ناپذير قرار مي ها به منابع  طبيعي جهان در تضاد آشتي آميز انسان انتها، اين روند  آشكارا با بقاي محيط زيست و دسترسي صلح بي

سال  پيش، درباره قدرت  توليد و توزيع عظيم و ماهيت مخرب نظام سرمايه داري، بحران كنونيِ اين نظام در جهان قرن بـيـسـت     164ماركس و انگلس در “  كمونيست
يي با وسايل توليد و مبادله غول پيكري را آفريده كـه     چنان  جامعه ن  جامعه جديد بورژوازي بر پايه روابط توليد، مبادله و ملكيت خود آ” كند:    درستي توصيف مي يكم را به
 ”كرده برنمي آيد.  اي كه با افسون خود احضار ضىرالاتحتمانند جادوگري است كه ديگر از عهده كنترل نيروهاي  اكنون به

در حكم مـمـكـن    “  سوسياليسم  واقعاً موجود” كشي خشن امپرياليسم، از دستاردهاي اقتصادي و اجتماعي  حزب توده ايران در مبارزه سياسي و ايدئولوژيك برضد بهره 
مشـخـصِ شـرايـط           كرد. ولي حزب ما  با درك صحيح از درجه رشد مـادي و ذهـنـيِ         اي عادالنه تر و جهاني ديگر، دفاع  و آن را تبليغ مي بودنِ برپايي جامعه بشري

ق بر تغيـيـرهـاي بـنـيـاديِ         كند، بلكه هدف حزب ما همواره به اثرگذاريِ واقعي و عمي كرد، و هنوز هم نمي را آماده مرحله گذر به سوسياليسم ارزيابي نمي  كشورمان، آن
گـرايـيِ      ي چپ، با ذهـن ها اي متوجه بوده است كه بنابر شرايط عيني جامعه ايران به نفع زحمتكشان و طبقه كارگر باشد. جريان  اقتصادي و مناسبات اجتماعي -اجتماعي

شيوه مسلحانه و يا محاصره شهرها  از طريق روستاها، و  همچنين بر پـايـه    خورشيدي، آن هم به 50و  40هاي  كارگري، در دهه -چپ روانه  درباره انقالب سوسياليستي
دادند. شايستـه تـوجـه        ر ميها و انتقادهاي خصمانه  قرا هاي حزب توده ايران را همچون  خيانتي طبقاتي در معرض  شديدترين اتهام دريافتي اشتباه از ماركسيسم، برنامه

روهـا،     ، و نيز رد انحراف چـپ “ انقالب سفيد” هاي اقتصادي و اجتماعي رژيم شاه، و در رويارويي با  تبليغات كر كننده  است كه، حزب، با تجزيه و تحليل پيامدهاي برنامه
 دست دهد. تري از مرحله تغييرهاي فراروي جامعه به و عملي  توانست درك بسيار روشن

كه تغييرهاي روبنايِ سيـاسـي   ود حزب توده ايران، در پيِ راه گشودن به جلو و گذرِ جامعه آن روز ايران به مرحله بعدي بر پايه تغييرهاي بنياديِ  اقتصادي و اجتماعي ب
كشور به اقتصـاد كشـورهـاي      داشت. رويكرد اقتصادي حزب در آن  دوره، در رويارويي با وابستگيِ   به نفع نيروي كار و ازجمله  بورژوازي توليدي ملي را نيز به همراه مي

بود.  روشن است كه، منظور از عدم وابستگي يعني استقالل عمل داشتن در طـرح و اجـرايِ          “  داري راه رشد غيرسرمايه”امپرياليستي، و بر پايه  اجرايِ الگوي اقتصادي 
، “ داري راه رشد غيرسرمايه”   كشيدنِ رويكرد داري جهاني. هدف از پيش  هاي اقتصاديِ كالنِ ملي بدون تحميل نسخه از خارج بود، و نه قطعِ كاملِ تجارت با سرمايه برنامه

رفيق مـنـوچـهـربـهـزادي،           زنده يادبود.   “ غيرمتعهد“سوسياليسم با تأكيد بر داشتنِ روابط اقتصادي با اردوگاه سوسياليسم و كشورهاي  هاي رشد پيشا كوتاه كردن مرحله
تذكار اين نكته الزم است كه وقتـي مـا از       ” نويسد:   ، درباره تجارت خارجي مي1343، مجله دنيا، سال “دو سياست متضاد در بازرگاني خارجي ايران”يي با عنوان:  درمقاله

دهيم، مقصود مان اين  گوييم و زيانهاي همين روابط را با كشورهاي امپرياليستي نشان مي مزاياي بسط مناسبات بازرگاني و اقتصادي با كشورهاي سوسياليستي سخن مي
يم كه از تمام امـكـانـات    تقدنيست كه بايد روابط بازرگاني با كشورهاي ديگر را قطع يا محدود كرد و فقط به بازرگاني با كشورهاي سوسياليستي پرداخت. بر عكس، ما مع 

ط بايد اين منـاسـبـات را بـر         ها، استفاده بايد كرد. فق  ترين روابط بازرگاني و اقتصادي با تمام كشورها، صرفنظر از رژيم سياسي و اجتماعي آن موجود براي استقرار وسيع
و تحكيم اقتـصـاد مـا       ونقاساس حقوق متساوي و منافع متقابل قرارداد و رابطه غارتگر و غارت زده را از بين برد. در چنين صورتي است كه نه فقط اين روابط موجب ر 

 ”كند.     مي  هاني كمك مؤثرسازد و در نتيجه به صلح ج تر مي ها را عميق بخشد، تفاهم و دوستي بين ملت كند و بهبود مي ها را عادي مي شود، بلكه مناسبات بين دولت مي
و از طريـق تسـلـط       “  جهاني شدن” سال، هنوز هم مسئله يك طرفه بودن بازرگاني جهاني به نفع امپرياليسم ادامه  دارد. به بركت  48برانگيز آنكه، با وجود  گذشت  توجه
 “ بـرنـامـه   ” شدت يافته است. طرح    “  7گروه ” ، در دو دهه گذشته، عدم توازن تجارت جهاني  به نفع كشورهاي “ سازمان تجارت جهاني” اي ازجمله  المللي هاي بين برنهاد

ملي را در نـظـر          داري هاي مياني سرمايه حزب ما (كنگره ششم)، هنوز دربرگيرنده اصول اساسي راه رشدي است كه منافع قشرهاي خلقي و به ويژه زحمتكشان و اليه  
 داشته باشد، البته بنابر شرايط مشخص عيني جهان و ايران.

داري به بـازارهـا،    ايههاي كالن كشورهاي پيشرفته سرم ترين ابزارهاي سهولت بخشيدن به دسترسيِ سرمايه بورژوازيِ وابسته، در آن دوره و هنوز نيز هم، يكي از مهم 
اسي حتي تعارف و تظاهـر  هاي قرن بيستم، امپرياليسم درباره لزوم دموكر رشد بوده و هست. در جهان دو قطبيِ دهه  منابع طبيعي، و نيروي كار ارزان در كشورهاي درحال

افتن از اقتـدار و زورگـويـي        اي  كه حتي در صدد رهايي ي ها، با هر كشور و يا هر نيروي سياسي كرد، و آمريكا و متحدانش، در كنار پشتيباني از انواع ديكتاتوري هم نمي
غايت  گرا و  به واپسهاي  ها و جريان طور كمك مالي و سياسي به حكومت پي نظامي، و همين در كردند. كودتاهاي پي  آساي غربي بود به شدت مبارزه مي هاي غول شركت

با در نظر گرفتن نفـوذ   -هاي حزب توده ايران از اقتصاد سياسي در دوران رژيم شاه تحليلهاي مؤثر اجرايِ اين  سياست بودند. براين اساس، در   ضد مردمي، از زمره شيوه
اليسم محورِ اصليِ خـط مشـي       تضاد مردم با امپري -عميق و ساختاري آمريكا در ايران به موازات پيوند بورژوازي كُمپرادور(وابسته) در اين دوران به سرمايه داري جهاني  

نـقـض خشـن        نيزسياسي حزب بود. نقش مخرب امپرياليسم در ايران و جهان به حدي بود كه حزب ما و ديگر نيروهاي چپ و حتي بخشي از نيروهاي ملي  و مذهبي  
. بنابرايـن،  نـيـروهـاي         دانستند طورِكامل و مستقيم به تضاد مردم و امپرياليسم مربوط مي كشي عريان ، و سركوب ضد دموكراتيك رژيم شاه را به عدالت اجتماعي، بهره

تصادي، امـا بـدون دخـالـت         اق -تر تنها با تغييرهاي بنياديِ اجتماعي رسيدند كه گذر به مرحله مترقي مترقي جهان، و از جمله حزب توده ايران، به اين نتيجه منطقي مي
شـد، رابـطـه       دان توجه ميپذير است. در كنار اين نتيجه گيريِ بديهي از شرايط مشخص، آنچه كه در اين دوره  كمتر ب  داري امكان امپرياليسم، واز طريق رشد غيرسرمايه

هـاي     آزادي” اقتصاديِ پايدار در جهت منافع مردم بود. مـقـصـود مـا از             -وجود آوردن تغييرهاي اجتماعي و به “ هاي دموكراتيك واقعي آزادي“حساس و كليدي ميان 
اقتصادي مترقي و عـدالـت اجـتـمـاعـي را            -الگوي اجتماعي“  مردمي” اند كه تداومِ جنبه  اي هاي قانوني ها و چارچوب دموكراتيك و اهرم ، آن مؤلفه“ دموكراتيك واقعي

را براي بستـر رشـد      داري، آن  در كشورهاي پيشرفته سرمايه“  دموكراسي واقعاً موجود” توانند پشتوان شوند. در نيمه دوم قرن بيستم، ارزيابي نيروهاي مترقي و چپ از   مي
ي و در راسـتـاي         اقتصادي بورژواز -دانست. زيرا گرايش بارز اين دموكراسي به سوي منافع سياسي  عدالت اجتماعي و حفاظت از آن، چارچوبي بسيار تنگ و ناقص مي

بست. عمده عـنـصـرهـاي       ها بر آن چشم مي كرد و يا بنابرمصلحت رشد را توجيه مي در كشورهاي پيشرفته، حمايت از ديكتاتورهاي كشورهاي درحال“  دولت رفاه” برپايي 
طورِدائم زير فشار و در مـعـرض    گير نيروهاي اجتماعي مردمي ميسر شده بود، و به داري غرب  بر اثر مطالبه و  مبارزه پي در كشورهاي سرمايه“  دموكراسي موجود” مترقي 

رفتـن بـه سـوي         هاي دموكراتيك و رفت  آزادي داري پيشرفته در دو دهه گذشته با پس هاي كنوني درون كشورهاي سرمايه هاي هيئت حاكمه بود. تحول  دست اندازي
دموكراسي ” هاي مالي،  اين ارزيابي نيروهاي مترقي در مورد نقصانِ بنيادي  و پايمال كردن مباني عدالت اجتماعي به نفع سرمايه“  آزادي بازار” دموكراسي بازاري به بهانه 

و “  دموكـراسـي واقـعـاً مـوجـود          ” كند. در ميانه قرن بيستم نيز  استفاده تبليغاتي و ابزاريِ امپرياليسم از   طورِدقيق تأييد مي در كشورهاي سرمايه داري را به“  واقعاً موجود
رزيل، اندونزي، مصر، و جـز      داري  را تهديد كند (از جمله ايران، شيلي، ب  توانست منافع حياتي سرمايه هاي مترقي آن در كشورهايي كه مي جلوگيري فعاالنه از رشد مؤلفه

 هاي دموكراسي بود. منفعالنه  نيروهاي ماركسيستي به  اهميت مسئله مؤلفه -هاي برخورد انتزاعي ها) يكي ديگر از دليل اين
داريِ پيشرفته به معنايِ توجيه  برخورد اشتباه  و يا اهميت ندادن  در كشورهاي سرمايه“  دموكراسي واقعاً موجود” هماهنگي ميان عدالت اجتماعي واقعي و پايدار با  اين نا

اي اسـت كـه      منطقي هاي پرشمارِ تاريخي و به  نقصان پيش گفته در نيروهاي مترقي و از جمله حزب ما  نيست، بلكه در اينجا هدف نشان دادن شرايط موجود، و عامل
 موجب گرديد. ماندگي و دايره نفوذ مخرب امپرياليسم، هاي كالن اقتصادي در راستاي برون رفت از عقب رشد را بر برنامه تمركز نيروهاي چپِ كشورهاي درحال



 

ان                                                          وده ا ب   ی    ی   و   کام ر ت ت د  ی از   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       از

 -مـه هـاي اجـتـمـاعـي          شان براي اجراي برنـا  هاي آزاديِ دموكراتيك در نقشه راه انتراعيِ  نيروهاي چپ و از جمله حزب ما به لزوم ايجاد مؤلفه -برخورد منفعالنه  
، بـرخـالف     1357ب ها در برهه انقال هاي آن اقتصاديِ مترقي، هزينه چشمگيري را به اين نيروها تحميل كرده است. ولي اين نقصان در نيروهاي چپ و پيامدهاي كنش 

 ها،  دليل و عاملِ ادامه ديكتاتوري در كشور ما نيست.  برخي از ادعا
 

    
 1357حزب ما در برهه انقالب .  برنامه5
 

يي مترقي، معتبر، و عملي، در راستاي تغييـرهـاي    ، با برنامه57هاي نخست انقالب بهمن  حزب ما بر مبناي الگوي اقتصادي تحديد  رشد سرمايه داري در همان مرحله
هاي مترقـي و     مضمون توان ادعا كرد كه، عمده بنياديِ اقتصادي و اجتماعي، در  انقالب شركت كرد، و توجه  بخش چشمگيري از جامعه را توانست به آن جلب كند. مي 

در مورد گسترشِ توسعه و رشـد اقـتـصـاد و          ”44”و ”43”هاي مردمي در قانون اساسي برگرفته از برنامه اقتصاديِ حزب ما بود. براي مثال، در طرح قانون اساسي، اصل 
خواري و مالكيت غيرتوليديِ ارضي بود، كـه هـمـگـي از          به منظور اجراي اصالحات ارضي بنيادي و حذف زمين ”ج“و  “د “تامينِ عدالت اجتماعي، دربردارنده بندهاي 

اي،    دارانِ كـالن و مـوقـوفـه         درنگ حاميان زمين گفته، با مخالفت بي هاي  پيش طورِمستقيم تأثير پذيرفته و تدوين شده بودند. به اين دليل، اصل  هاي حزب ما به برنامه
ز قانون اساسي حذف شدند و يا ها  يا ا هاي بعدي، تمام اين اصل رو شد.  با انحراف و شكست كامل انقالب در مرحله  دارانِ تجاريِ سنتي، و روحانيانِ مرتجع، روبه سرمايه

كار براي توسعه كشـور  گاه  عملي نشدند. هدف اصلي حزب توده ايران، رشد نيروهاي مولده، مخصوصاً باال رفتنِ كيفي و كميِ نيروي   ها هيچ هدف و مضمون  مترقي آن
داري تولـيـديِ    ، و سرمايهسود قشرهاي زحمتكش شهري و روستا از جمله طبقه كارگر، خرده بورژوازي هاي حزب ما در آن برهه به سويِ و به گيريِ بارز برنامه بود.  سمت

اي  هاي حزب اهللا شخصي داران و لباس هاي سازمان يافته چماق هاي فراوان و حمله بود، با وجود محدوديت“  منحله” هاي حزبي كه، بنا به ادعاهاي ساواك  ملي بود. برنامه 
حزب توده ايران ديگر  هاي سرعت بر فضاي سياسي كشور اثر بگذارد.  برنامه  ها و دفترهاي حزب ما، حزب توده ايران توانست به هاي كنوني)  به گردهمايي  شخصي (لباس 

هـا در       ه عملي بـودن آن     فريبي)، بلكه با دقت و وسواس علمي  ب  ها نه بر مبناي پوپوليسم (عوام  كردند، چون اساس اين برنامه هاي مختلف جامعه رسوخ مي بار در پهنه
همراه با بيان و زبـانـي        ها، با ابتكارهاي موثر رهبري و هاي كليديِ  اين برنامه شدند.  بخش   اجتماعي كشور تنظيم و تدوين مي -شان با شرايط اقتصادي هماهنگ بودن

شدند. رهبري  و بـدنـه            نده ميداري از منافع ملي، تبليغ و پراك دوستي و پاس ها، اعضا،  و هواداران حزب ما، بر پايه شورِ ميهن ملموس براي توده مردم، به وسيله ارگان
هـاي     دامه انقالب  در عرصـه آميزي برنامه عملي حزب را به  عامل مهمي براي ا طورِموفقيت طرزي مبتكرانه و به هايي محدود، توانستند به حزب ما در آن دوره،  با امكان

هـاي مـبـرم         از  مسئله گويِ بسياري توانست جواب كه جزئيات آن مي هاي حزب توده ايران بسيار غني بودند چنان اجتماعي و اقتصادي مبدل سازند، زيرا محتواي برنامه
كاران سـنـتـي،     ها، و محافظه ها، توكلي ها، عسگراوالدي اي هايي مانند خامنه هاي ارتجاعي و شخصيت تر باشند. اين امر، براي جناح  جامعه در راستاي گذر به مرحله مترقي

وچِ به ارث رسيده از سـاواك    هاي پ ريگ اتهام منظور كسب قدرت  بودند، آژيرِ خطر بود. مرده كه از همان ابتدا در صدد  سد كردنِ انقالب و توقف آن در مرحله سياسي به
يِ حزب ما در آن دوره  برضد كار بگيرند. مبارزه اصول  رژيم شاه،  تنها دستاويز و اهرمي بود كه اين نيروهاي ارتجاعي براي توجيه سركوب حزب توده ايران مي توانستد به

هاي آن به عـرصـه    اندِن دامنهداري از انقالب و كش عراق، پاس -كار، بورژوازيِ غيرتوليدي، و در مخالفت  با ادامه جنگ ايران داريِ جهاني، نيروهاي محافظه نفوذ سرمايه
قالب، ملـك طـلـقِ خـود         هاي توده زحمتكشان از دورِ اقتصاد و اجتماع پس از ان اقتصادي بود. هدف دشمنان انقالب  بيرون راندنِ خواست  -تغييرهاي بنياديِ اجتماعي

ها پيروز شدنـد،   انبه آنج هاي غيرمادي و مذهبي نامرتبط با زندگي مردم بود. شوربختانه در اين نبرد يك  كردنِ شعار عدالت اجتماعي و منحرف ساختن آن به سوي مسئله
هدف حذف  مدافعان  زيوني، بههاي تلوي ها، و نمايش زني هاي سياسي، اتهام توان ديد. سركوب  و تبلورِ شكست انقالب را هم اكنون  در استقرار نظام مطلقه واليت فقيه مي

سنتـي و بـورژوازيِ        -داري تجاري خورشيدي تاكنون، تسلط اقتصادي سرمايه 60هاي پاياني دهه  راستين انقالب  تاكنون نيز ادامه دارد. با شكست كامل انقالب از سال 
 ها بوده اند.  ها و جناح بندي جويي هاي اصليِ قدرت غايت مرتجع روحانيت، عامل بوروكراتيك و در پيوند با قشرهاي به

داريِ جـهـانـي،         ، بدون قطع رابطه كامل با سرمايه“ داري سرمايه راه رشد غير” هايي مختلف، بر پايه  ميالدي، به درجه1970، در دهه “ غيرمتعهد” كشورهاي موسوم به 
،  تنها الگوي موجود اقتـصـادي   هاي مترقي اقتصادي و اجتماعي موفقي را اجرا كنند (براي مثال، هند و الجزاير).  در مقابل اين راه    توانسته بودند به صورتي مستقل برنامه

 -، تقويت و رشد زيربناي اقتصادي سرمايه داري، و در نهايت، برقراريِ دوباره  پيوندهاي ناسالم وابستگيِ سـيـاسـي        1357ديگر در كشورمان، در آستانه خيزش انقالب 
م و درآمدهاي آن، بـازبـرآمـدن و      محصوليِ نفت خا معنايِ تكيه كردنِ دوباره به اقتصاد تك داريِ جهاني بود. در مورد ايران بعد از انقالب اين به  اقتصادي به دايره سرمايه

گيري از بـربـادرفـتـنِ       همراه داشت. جلو  سياسي ضد ملي را به -داري غيرتوليدي  كه  ظهور نسل ديگري از اليگارشي اقتصادي هاي جديدي از سرمايه گرفتنِ اليه  قدرت
 ا در اين دوره بود.انحراف كشاندن آن  به وسيله نيروهاي راست و سنتي از درون كشور، و امپرياليسم از بيرون كشور، تالش دائمي حزب م دستاوردهاي انقالب و به

جـاي   ارتجاعيِ توكلي كه در آن به “ قانون كار“روي،  با  حزب ما از همان آغاز انقالب بهمن ناظر رشد روند محدود كردن حقوق زحمتكشان و طبقه كارگر بود، و از اين
ديد كـه بـخـش مـهـمـي از              طور،حزب ما مي آميز كرد. همين  يي موفقيت (بر گرفته از دوره رضا شاه) استفاده شده بود، مبارزه  “  اجير و اجرت” هاي  كارگر و مزد از كلمه

، يـعـنـي      “ سپردنِ كارِ مردم به مردم” اند، اما زير پوششِ محيالنه شعارِ  “ بازار آزاد” اي بر پايه الگوي   مذهبيِ حكومتي در صدد اجرايِ برنامه اقتصادي -هاي ليبرال جريان
ها  حزب ما اين برنامه جاي گسترش تغييرهاي بر آمده از انقالب  به سوي بازسازيِ اقتصاد بر محور عدالت اجتماعي.  هاي خصوصي و سوداگري به اولويت دادن به سرمايه

تقاد و مخالفت حزب ما كرد. هدف و مضمون ان  هاي توده مردم شركت كننده در انقالب ارزيابي مي را بر خالف امكان بازسازي اقتصاد بر مبناي عدالت اجتماعي و خواست
ها، عملي اصولي و صحيح بود. اما نحوه، زبان، و بيانِ ارائـه    اقتصادي آن -هاي اجتماعي ، از جايگاه رد موضع“ سپردنِ كارِ مردم به مردم” هاي هوادارِ  با نيروها و شخصيت

ناميده  و تعريف شده بود، بـرخـي سـوء         ”خط امام“مذهبي، و در كنارِ آن، دفاع  پيگير حزب از شعارهاي جناحي از حاكميت كه به  -اين انتقادها برضد نيروهاي ليبرال
ي نخسـت بـعـد از        ها هاي ديگر فضاي سياسي سال وجه به حزب ما منحصر نبود، و از جانب هاي غيرضروري را باعث شد. اين نوع برخوردهاي غيرسازنده به هيچ تفاهم

كرد. ولـي در ايـن بـرهـه               و دفاع از حقوق دموكراتيك نيروهاي سياسي را ضعيف مي“  جبهه متحد خلق” دهي  ساخت. در اين فضا امكان سازمان   انقالب را ملتهب مي
تر ايـنـكـه،      مهمگيري اقتصاد سياسي كشور بر اساسِ منافع ملي و قشرهاي زحمتكش و توليد كننده، دقيق بود.   بيني حزب ما و خط مشي آن درمورد ضرورت شكل پيش

اقـتـصـادي، بـار          -هاي كالن به سوي تغييرهايِ بنيادي اجتماعـي  دهيِ سياست هشدار و حتي رفتار تهاجمي حزب توده ايران به اين مسئله متوجه بود كه،  بدون جهت
 رفت خواهد كشاند.  و به پساي مانند بازار امالك، ارز، و سفته بازي، سرانجام انقالب را متوقف  هاي انگلي اقتصادي هاي غيرتوليديِ كالن و فعاليت ديگرتمركز سرمايه

ريِ حاكميت  به سـوي  گي اي مردمي، در برابرِ سمت هاي بنيادي انقالب و تدوين نشدنِ برنامه اقتصادي بينيِ حزب ما در مورد سرنوشت احتمالي پايمال شدن هدف پيش
است كه خصيصه اصلـي اقـتـصـاد        ”سرنوشت احتمالي“برانگيز فراروئيده است. اين دقيقا همان   هاي ضد ملي و خالف منافع زحمتكشان، به واقعيتي بسيار تاسف سرمايه

اقتصادي تولـيـدي و      يي بود كه به موازات نشان دادنِ جهت اقتصادي كشور به سوي كند. حزب ما از معدود نيروها  غايت ضد ملي كنوني كشورمان را بيان مي سياسي به
قرار داشت، دچار توهم نبود. حزب ما هـمـزمـان، بـا       “ غربي نه شرقي و نه”كه بر پايه تبليغات كر كننده “ اقتصاد اسالمي”مردمي، در مورد الگوهاي اقتصادي ديگر مانند 

يط مشخص عينـيِ ايـران در       كرد.  بنابراين، با در نظر گرفتن شرا  هاي ماوراء چپ كه الگوهايي تخيلي و شعارهايي نامرتبط  به شرايط عيني كشور، نيز مقابله مي جريان
 اقتصادي حزب ما، در مجموع، ارزشمند و قابل دفاع بودند. -ميالدي، ديدگاه و برنامه اجتماعي 1970 جهانِ دو قطبيِ دهه 

 
 
 “ توانِ انقالبي“اي خطا از  اقتصادي مردميِ حزب ما، و ارزيابي -اجتماعي “برنامه.  ”6

 حاكميت برآمده از انقالب     
 

پيرامون بـرنـامـه      “  جبهه متحد خلق” وجود آوردن شرايط عيني و ذهني الزم و بسيجِ نيروهاي مردمي در  ، به1357هاي نخست انقالب  هدف حزب توده ايران در سال
بود كه در طول كمتـر از    دموكراتيك بود. در مسير دستيابي به اين هدف، حزب توده ايران ازجمله  اندك نيروهايي   -اي در راستاي گذر جامعه به مرحله ملي دقيقِ عملي
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ها  بينانه ارائه دهد و جزئيات آن اي واقع هايي با تحليل و بررسي هاي كليديِ اقتصاد و اجتماع برنامه توانست در مورد بسياري از زمينه 1357يك سال پس از انقالب بهمن 
 را در منظر افكار عمومي قرار دهد، براي مثال:

 ]؛1358ماه  ي  د 12* پيشنهاد هاي حزب توده ايران براي حل برخي مسائل مبرم اقتصادي [روزنامه مردم، 
 ]؛1358ماه  دي 2  * درباره قانون كار جديد كه بايد تدوين شود [روزنامه مردم،

 ]؛1358ماه  آبان 13 * طرح پيشنهادي حزب توده ايران براي حل مشكل مسكن به سود زحمتكشان[روزنامه مردم،
 ]؛1358ماه  دي22 * سيستم بانكي در نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران[روزنامه مردم،
 ]؛1358ماه  آبان 19* طرح پيشنهادي حزب توده ايران براي آموزش پرورش[روزنامه مردم، 

 ]؛  1358ماه  آبان 28* پيشنهاد حزب توده ايران براي تأمين برابريِ حقوق زن و مرد[روزنامه مردم، 
 ]؛1358آذرماه 27* نظام اقتصاديِ مصوب قانون اساسي و بينشي كه حزب ما درباره اين نظام دارد[روزنامه مردم، 

 ].  1358تيرماه  25* طب ملي چيست؟ براي آن چه راهي بايد پيمود؟[روزنامه مردم، 
  

هاي اقتصـادي و     امهدموكراتيك و برن -هاي نخست انقالب، تطبيق ارزيابي علمي حزب ما در مورد مرحله ملي دادهاي سال اما بايد پذيرفت كه در امواج پرتالطم روي
بي رهبري حزب ما از نـوعِ    هاي تاكتيكي مهمي منجر شد. ارزيا  برانگيز بود، و به اشتباه اجتماعي بسيار مترقيِ آن، با برخي از شعارهاي سياسي حزب درعمل، بسيار چالش

هاي اسالمي به رهبري آيت اهللا خميني براي برپاييِ اتحادهاي ملي  در راستاي  گـذر     و جريان“  روحانيت انقالبي” خواهانه بالقوه قشر  بيني، ظرفيت، و نيروي ترقي جهان
، بر خالف درك جـنـبـه      “ اسالم سياسي” هاي روحانيت و يا  دموكراتيك، خطا بود. اين ارزيابي خوشبينانه حزب ما از توانِ انقالبي و مردمي مجموعه اليه  -به مرحله ملي

نقالب، و همـچـنـيـن     لحاظ ماترياليسم تاريخي بود. گردش به راست در نگرش حاكميت برآمده از ا  حركت مترقي و نيروهاي شركت كننده در تغييرهاي بنياديِ جامعه به
هـاي     هاي آنان  از تـحـول     مردم و خواست  اقتصادي و حذف عامدانه -هاي آيت اهللا خميني و اطرافيان او در سد كردن امكان تغييرهاي بنياديِ مترقي اجتماعي سياست

د نيروي اجتماعي قشر روحانيـت  هاي عام و در كل، و برآين ها بود.  اشاره ما در اينجا به موردها و صورت  طورِمستقيم برآمده از منافع قشري و طبقاتي آن بعدي انقالب، به
ري و يا معدودي ديـگـر   هاي مذهبي استثنايي مانند آيت اهللا طالقاني و يا آيت اهللا منتظ سياسي است، و از جنبه  فردي اين به هيچ وجه نفي كننده وجود برخي شخصيت

هـاي     وها و شخصـيـت  توان گفت كه مجموعه اين نير هاي اجتماعي عام داراي نقطه نظرهاي متفاوتي بوده و هستند، نيست. مي  كه در رابطه با عدالت و يا برخي مفهوم
ت اجتماعي بر مـبـنـاي      ها در زمينه عدال خواهانه آن داشتند و دارند. مالك و معيارهاي آن  مذهبي دركي مخدوش از مقوله عدالت اجتماعي در معناي ماركسيستي و ترقي

هـا و       آن دوره  بـه آزادي     ها در  هاي اجرايي آن  بوده است. آن  هاي مذهبي مانند خمس و زكات با همه محدوديت طورِ عمده از زاويه ديد مفهوم هاي ديني و به استعاره
مقابله قشر روحانيت بـه  پردازان،  كردند، و بر خالف ادعاي برخي نظريه حقوق برابر اجتماعي مخصوصاً در مورد زنان و قشرهاي روشنفكر با شك و ترديدي شديد نگاه مي

ويـژه     اي است كه مباني مدرنيته و بـه      كارانه ارتجاعي نبوده است، بلكه مبناي آن ذهنيت محافظه“  ها ارثيه ماركسيست” رهبري خميني با كشورهاي غرب به دليل تأثير 
توان درك كرد كـه     اند. با گذشت زمان مي  دست گرفته را به“  مبارزه با استكبار جهاني” دانستند و تا به حال نيز با تظاهر، تابلوي  هاي مترقي تمدن غرب را مردود مي جنبه

هاي نخست دهه  در همان سال 1357اند. شكست انقالب   ، آن گونه كه در باور كوشندگان راه ماركسيسم است، ندارند و نداشته”ضد امپرياليستي“اين امر ربطي به مبارزه 
گيريِ ديكتاتوري در  حيات سياسي كشور، و سركوب گسـتـرده    در حكم اهرم اصلي و ضد دموكراتيك عمل كننده در شكل“   واليت فقيه” شصت، تحميل اصل ارتجاعي 

كشورمان در زمينه رهبري و حتي برپاييِ اتـحـادهـاي سـيـاسـي بـه            “  روحانيت  سياسي” نيروهاي انقالبي، تأييد كننده اين واقعيت است كه، خواست و توانِ مجموعه 
گـرا     مجموع واپـس    كار و در اقتصادي، بسيار محدود بود و هست. در طول سه دهه، اين قشر روحانيت محافظه  -منظورجهشي همراه با تغييرهاي كيفيِ مترقيِ اجتماعي

يهن ما  را به سوي حاكم كردن داري انگليِ تجاريِ سنتي  و بورژوازي بوروكراتيك، گام به گام، اقتصاد سياسي م اجتماعي، در پيوند ارگانيك با سرمايه -لحاظ اقتصادي به
كشـي   ترين الگوي بهره ، مدرن“ اقتصاد بازار” هاي اقتصادي رژيم واليي با گرايش به سوي  اند. در دو دهه گذشته، برنامه  داري در كشور سوق داده ترين شكل سرمايه خشن

ز جمله ولي فقيه، به حاكميـت  هاي كليدي  رژيم واليي و ا اند. اكثر جناح  داري جهاني به اجرا گذاشته هاي تجويز شده از سوي نهادهاي  سرمايه و سوداگراي را بنابر نسخه
، جـا    1357هرحال، در روند مبارزه براي عمق بخشيدن به انـقـالب      ند. به  ا داري و سوداگري خصوصي معتقدند، و در نهان و آشكار، مدافع سرمايه“  اقتصاد آزاد“ سرمايه و

و نـيـرويـي    “  هاي انقالبي دموكرات” طورِعمده قالبي از مجموعه اين  قشر روحانيت سياسي در حزب ما، و معرفي آنان در مقام  گرايانه و به هاي ذهن افتادن برخي برداشت
دي نادرسـت از    هاي كلي اي مخدوش و درپيش گرفتن برخي سياست هاي سياسي گيري اي بود كه منشأ موضع اقتصادي، خطايي پايه -پشتيبان تغييرهاي مترقي اجتماعي

 جانب رهبري حزب گرديد.
، عامل انحـراف و    “ خط امام” از توان و محتوايِ  1357ها، ارزيابي اشتباه حزب ما در مرحله نخست انقالب  گويي هاي مغرضانه و اغراق ها و اتهام بر خالف برخي تحليل

را هوشيارتر سازد  و از   توانست در مقابل سركوب حتمي، حزب ما  شكست انقالب نبود و اثري تعيين كننده در شكست نهايي انقالب نداشت.  اما اجتناب از اين اشتباه مي 
گونه كه، اگر اين يـا   مهاي تخيلي و وه بيني هاي آكادميك و تاريخي است. پيش  ها مستلزم انجام پژوهش هرحال، بعد از سي سال اين نوع تحليل ها بكاهد. به  شدت ضربه
ها، به يـافـتـن راه         بحث خورد. اين قبيل  هاي سابق مي درد توجيه دگرديسي چپ ها است،  و يا به ها و تصفيه حساب شد، متعلق به خاطره نويسي شد و يا نمي آن كار مي

ريِ انقالب، از جـملـه       هاي ضرو ها و خواست گرانه از دستيابي به آماج كنند. واقعيت اين است كه جلوگيريِ سركوب  رفتي از شرايط كنوني كشور ما هيچ كمكي نمي برون
نوخاسته نوكيسه بود. بـايـد      سنتي و بورژوازي بوروكراتيك  -داري تجاري ناديده انگاشتن برنامه مترقي حزب ما و ستيز با آن، حركتي عامدانه و در راستاي منافع  سرمايه

وري شاه، و هـمـچـنـيـن        هاي امنيتي رژيم ديكتات هاي دستگاه گري  توجه داشت كه، سوء استفاده از ايمان مذهبي مردم و خالء سياسي موجود در جامعه به دليل سركوب
اصلي ترمـز كـردن      اي آلترناتيو و مردمي، اهرم سياسي آيت اهللا خميني به دليل شكل نگرفتن رهبري -ها از رهبري مذهبي وچراي بخش وسيعي از توده چون حمايت بي

 سنتي در زير بناي سرمايه داري منجر شد. -داري تجاري انقالب و محدود و عقيم ساختن آن در سطح سياسي بود، كه به تقويت سرمايه
اش بـراي تـغـيـيـرهـاي          هاي بالقوه در كل نتوانست دستاورد هاي عظيم نخستين خود، يعني امكان 1357انقالب بزرگ بهمن ولي بايد پذيرفت كه جنبش مردمي در 

هاي پـيـش    بنا به دليل اجتماعي را در چارچوبي دموكراتيك تلفيق و تثبيت كند. اين درس بسيار مهمي است، زيرا نيروهاي مترقي، و از جمله حزب ما،  -بنيادي اقتصادي
پ مطرح در سطح جامـعـه،   آن برخوردي انفعالي داشتند. تمركز و خط كشي سياسي نيروهاي چ  گفته، در آن برهه به لزوم برپاييِ مباني دموكراسي و آزادي و مبارزه براي 

ب مردمي بود. حزب ما با  شدت متوجه جنبه ضد امپرياليستي مبارزه  و دفاع از اين انقال خصوص تهديدهاي خارجي برضد انقالب، به هاي قابل درك  تاريخي، و به دليل به
و    دانست. رهبري حزب   اقتصادي بنيادي مي -وجود آوردن تغييرهاي اجتماعي را وسيله اصلي و الزمي براي به  يي واقعاً ارزنده و همه جانبه، آن ”   برنامه” در دست داشتن 

دانست. از سوي ديگـر، در آن دوره          مي“  برنامه” طور تجربه جهاني در آن دوره، در مجموع، مبارزه آزادي بخش مليِ ضد امپرياليستي را اهرم و ضامن اجراي اين  همين
ها  بـه مـنـافـع        اين جريانمذهبي بود.   -هاي معنوي يي از ارزش مذهبي با دموكراسي، برخوردي از باال به پايين،  انتزاعي، و آميخته -هاي سياسي ليبرال برخورد جريان

مذهبي،  كه در آن    -كردند. تالش براي غير قانوني كردن حزب ما از سوي برخي از اين نيروهاي ليبرال  مادي زندگي زحمتكشان و طبقه كارگر با كلي گويي برخورد مي
ن است كه، بسـيـاري از     ها به آزادي بود. واقعيت اي  دوره دست اندركار دولت و داراي موقعيت اجرايي در حكومت بودند، براي حزب ما هشدار جدي در مورد عدم تعهد آن

عـي فـعـالـيـت        هاي اجرايي را پذيرفته بودند و در كنار روحانيون ارتـجـا     هاي ليبرال در آن دوره به صورت رسمي با انتصاب از سوي شخص خميني مسئوليت شخصيت
گيري و عـمـلـكـرد        قدرت  ها، موجب كنند كه پشتيباني رهبري حزب ما از خميني و مقابله حزب ما با ليبرال كه برخي منتقدان حزب ما چنين القاء مي كردند. در حالي  مي

وره پـر تـالطـم      ر دغيردموكراتيك روحانيون و رهبري انقالب بود. بررسي و قضاوت در مورد شكل و مضمون كنش حزب ما با نيروهاي سياسي ليبرالِ درونِ حكومت د 
 -مـذهـبـي      -، هر چند  مسئله  چشمگيري است، ولي در شرايط كنوني عامل  فرعي در ارتقاء جنبش مردمي است. مهم تراينكه، اين نيروهاي ليبـرال  57اوايل  انقالب 

رتقاء دهند. خطا نخواهد بـود     هاي دموكراسي ا دموكرات نيز، همانند نيروهاي چپ، نتوانستند كل جنبش را بر پايه تلقيق برنامه اقتصادي مردمي با استقرار و تداوم  مؤلفه
و آزادي توجه الزم را      هاي دموكراسي اگر بگوييم كه، كل نيروهاي سياسي غيرمذهبي در آن دوره، به  لزوم تلفيق عملي عدالت اجتماعي و اشاعه و نهادينه كردن مؤلفه

هاي دموكراتيـك،   آزادي هاي هاي عدالت اجتماعي و مؤلفه نداشتند. اين خالء پيش آمده در ميان نيروهاي درون جنبش مردمي پيرامون مسئله اولويت و رابطه ميان مقوله 
هاي  تا كنون، از سوي رژيم واليي مورد بهره برداري قرار گرفته است. درك رابطه حياتي و دوجانبه بين عدالت اجتماعي و آزادي  57هاي نخستين انقالب  از همان مرحله
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 يي است كه جنبش مردمي كـنـونـي در مـبـارزه بـا              يكي از اين دو مقوله بدون ديگري امكان پذير نيست،  درس مهم و پر هزينه “ واقعي” دموكراتيك، و اينكه وجود
بناي اقتصادي ضـد مـلـي و          ناپذير با ديكتاتوري حاكم قرار گرفته است كه زير ديكتاتوري واليي بايد بدان توجه داشته باشد. زيرا يك بار ديگر جامعه ما در تضاد آشتي 

، اين تضاد و مـبـارزه   اقتصادي است. با گذشت  بيش از سه دهه، به موازات تغيير در شرايط جهاني و محلي   -روبناي سياسي استبدادي آن مانع اصلي تغييرهاي اجتماعي
 كند. را برجسته تر مي“  هاي دموكراتيك واقعي آزادي”و  “عدالت اجتماعي”هاي جديدي  به خود گرفته است كه اهميت رابطه اين دو مقوله  بعدها و پيچيدگي

 
   
 عقب نشينيِ نيروهاي چپ، و ادامه مبارزه حزب توده ايران در دو دهه گذشته.  7
 

هاي ركود و  ، با چرخه(سيكل) بحران  “ داري راه رشد غيرسرمايه” و حذف رويكرد “  سوسياليسم  واقعاً موجود” ميالدي، پيامدهاي مهم فروپاشي نظام  1990در طول دهه 
گيـري   همراه جهش تكنولوژي اطالعاتي پيشرفته و بهره جنوب شرقي آسيا همراه بود. به “  ببرهاي”داري پيشرفته و كشورهاي موسوم به  رشد در اقتصاد كشورهاي سرمايه

هاي كالن مالي به نقطه اوج خـود   ، در دو دهه گذشته،  تسلط سرمايه“ جهاني شدن” از آن، و همچنين روند رواج دادن و تحميل الگوي نوليبراليسم اقتصادي در چارچوب 
ها در سطح آكادميك، با آرم  هاي مختلف با موفقيت گسترش داده شد. اين تحول  ريزي شده، در سطح به صورت برنامه“  جهاني شدن” و “  نظارت اقتصاد بي” رسيد. الگوي  

را در حكم تنها بديلِ اقتصادي بـه  “  بازار آزاد” و كيش شخصيتي فردريك هايك واعطاي جايزه نوبل اقتصاد به هايك و ميلتون فريدمن،  محوري بودنِ “  مكتب شيكاگو”
قـرار   “ مكتب شيـكـاگـو   “آوري حسابداري در جهان و ايران تحت الشعاع  هاي آموزشي و تحقيقات علوم اقتصادي و فن امري بالمنازع تبديل كرد. حجم وسيعي از فعاليت 

 ”سازمان تجارت جهانـي “ها،  ، و پس از آن”پيمان گات“، “ بانك جهاني“، “ المللي پول صندوق بين“اهرمي بود كه نهادهاي “  اجماع واشنگتن” گرفت. در عرصه  سياسي،  
ميالدي، شيلي و كودتاي پينوشه نخستين آزمايشگاه اين الگو و برپايـه و     1970بر كشورهاي در حال رشد كرد. در دهه  “  اقتصاد آزاد”دارِ ترويج و تحميل فرمول  را عهده

هاي مختلف اين آزمايش ضدانساني، با توجيه آكادميك وتئوريك، بنا به  شكل -در چار چوب جهاني شدن -دهه گذشته3زمينه ديكتاتوري و سركوب خشن بود . در طول  
، ديكتاتورها، و سـركـوب عـريـان       “  7گروه  “شرايط محلي هر منطقه به اجرا درآمده است. شكل عام اين الگو در كشورهاي درحال رشد، با حمايت مستقيمِ  كشورهاي  

هاي صنفـي، و عـقـب         در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري مستلزم رويارويي با نيروهاي مترقي، اتحاديه“  اقتصاد آزاد” مردم و نيروهاي اجتماعي، همراه بود. رواج دادنِ  
 ات از راه تهي كردنِ آن از دستاوردهاي دموكراتيكي كه از مبارزه تاريخي نيروهاي مترقي برآمده بود همراه بوده است. در اين مسير، تـبـلـيـغـ      “  دموكراسي موجود” راندنِ 

در حكـم مـالك      -ر برابر جمعنماييِ نقش و منافع فرد د گرايي و ارائه اعتبار ماليِ بي پشتوانه،  با بزرگ اي، و تجاري  براي دامن زدن به مصرف گسترده فرهنگي، رسانه
 ، همراه بود. “بازار آزاد”و درآميزي تبليغاتي و سياسي آن با واژه   -“دموكراسي -آزادي ”اصلي 

يروي كار و مبـانـي هـر      بود با ن -در سطح جهاني و در بعدهايي وسيع -سياسي و ايدئولوژيكي تمام عيار  رويِ سريع و عميق الگوي نوليبراليسم اقتصادي، مبارزه پيش 
اسـتـراتـژيـك        -اقـتـصـادي   هاي جامعه و عدالت اجتماعي. در اين دوره تجاوزِ نظامي پشتوانه تامين منابع و منافع     ها پيرامون  مقوله نوع تفكر مشاركت اجتماعي انسان

 در عرصه جهاني بوده است.“  بازار آزاد“امپرياليسم و تحميل الگوي اقتصادي 
هدف اصلي الگوي نوليبراليسم اقتصادي، گسترش و ژرفش دائميِ سوداگري با رويـكـرد   “  چيزي به نام اجتماع يا جامعه بشري وجود ندارد. ” مارگارت تاچر مدعي شد:   

ر مقام شهروندان داراي حقـوق  ها  را نه د كاالگرايانه نسبت هر چيز مادي و يا هر رابطه معنوي و به هر قيمتي بود. اين فرمول براي جا انداختن نقش محوري بازار، انسان
كنـد، و     گيري مي شان  اندازه كند، و نيازهاي او را تنها بر پايه مادي و ميزان سودآوري يي در جامعه ترسيم مي “ فرد مصرف كننده”  اجتماعي، بلكه همچون  -دموكراتيك 

ها، منافـع   ترين عامل رابطه بين انسان داند. نزد هواداران نوليبراليسم اقتصادي مهم  مي “ بازار“هاي مزاحم و مخرب تعادلِ  ها و نيازهاي اجتماعي را در حكم پارازيت معضل
اندوزي  يانه براي ثروتداند. در اين فرمول، احساس غريزيِ رقابت فردگرا  ها را در سطح جامعه  مصرف كننده و نه بيش از آن، مي مادي در جهت سوداگري است، و انسان

هـاي     . براي بستن آرايه شود يي الزم براي پيشرفت فردي دانسته مي آيد و آزمنديِ مادي نيروي محركه ترين عامل و انگيزه برقراريِ مناسبات اجتماعي به حساب مي مهم
مقام قهرمانـان جـلـوه      در  -يعني ميليونرها و ميلياردرها را -هاي موفق در اين فرمول را شان، شخصيت انساني به اين رفتارهاي ضد اجتماعي و مخرب و همچنين توجيه

بـافـي(بـه      پايان از فلسفه يي بي هاي هاليوودي همراه با ريسه ، كتاب، و فيلم يي مقاله نامند. انبوهه   مي“  كار آفرين” و ”  ثروت آفرين ” هايي مانند:   دهند، و آنان را باعنوان مي
هاي اقتصادي سه دهه اخير، تنزلِ عمديِ ارزش نيروي كـار و     گردد. يكي از مشخصه  توليد مي“  بازار آزاد” وسيله كارشناسان و كادرهاي  آكادميك)  در توجيه و  تقديس  

. در دو دهه گذشـتـه،    زد منظور جبران كاهش نسبت سود به سرمايه و باال بردن اين نسبت بود كه خود به افت مصرف و ركود اقتصادي دامن مي ها به ثبات كردن شغل بي
آمـده بـود.      مدتي به صورت راه چاره گذار در“  مصرف كنندگان” براي تخفيف تأثير تنزل مصرف و ركود اقتصادي، اعطاي سخاوتمندانه  انواع اعتبارهاي بدون پشتوانه به 

واع ابـزارهـاي مـالـي در         ها شد، كه به شكل ان ها و قرض هاي كالن مالي و كاالگرايي هرچه بيشتر خود اين وام اما اين درمان موقتي، باعث رشد و تمركز شديد سرمايه
يِ عـظـيـم، راه درآمـدهـاي            هاي مجازيِ غيرتوليـد  اند. اين سرمايه  هاي  غيرتوليدي  مبدل شده گذاري يي از سرمايه هاي كازينوئي، به زيرپايه دورِ تازه چارچوب فعاليت

   اند. داري جهاني داري مالي در سرتاسر جهان است، كه عامل اصليِ ركود و بحران عميق كنوني سرمايه اي براي قشر محدود فوقاني سرمايه نجومي
و جـنـبـش كـارگـري         داري، در دو دهه گذشته، با عقب نشيني گسترده نيروهاي چپ و مترقي ترين نوعِ سرمايه تر از همه اينكه، اين تاخت وتازِ هارترين و خشن مهم

يـعـنـي قشـرهـاي بسـيـار             -داري جهاني هاي بااليي سرمايه ها بود كه به صورتي كامالً عريان به نفع اليه عيار در همه عرصه اي تمام همزمان بود. اين، تهاجمِ طبقاتي 
هاي كالن مالي سنگـيـن    حقوقي كفه ترازو به نفع سرمايه -روي، مايه شگفتي نيست كه در عرصه سياسي تمام شد. از اين  -”ها درصدي يك “شمارِ مرفه موسوم به  اندك

هاي سينمايي مجسم  و فيلم ها هاي جامعه بشري در كتاب وصي و شد، و جهان فزونيِ عده ميلياردرها و ميليونرهايي را شاهد بود كه در شمايل قهرمانان، متفكران، و وكيل
به وقوع پيوسـت،  “  جهاني شدن” گيري و تسلط فراگير نوليبراليسم اقتصادي و  آوري كرد كه، هرچند فرايند فروپاشي سوسياليسم واقعاً موجود، قبل از اوج شدند. بايد ياد  مي

داري جهاني و پـايـمـال         وجود آورد كه زمينه الزم را براي يكه تازي سرمايه توان گفت كه، نبود قطب مخالف سرمايه داري در عرصه جهاني، خالئي به ترديد مي اما بي
هايي  نسبت دادنِ اتهام توان گفت كه، درستي مي روي، به هاي بينابيني، فراهم كرد. از اين  كردن حقوق اقتصادي و سياسي طبقه كارگر،قشرهاي زحمتكش، و از جمله اليه

ها، به اقتصاد سياسي سوسياليسم قرن بيستم تو خالي از آب در آمدند. زيرا در عمل و زنـدگـي         و جزاين ”سرمايه داري بوروكراتيك، رويزيونيست، بورژوازي روس” مانند 
جتـمـاعـي، در دهـه         هاي موجود عدالت ا بينيم كه تهاجم گسترده اقتصادي، سياسي، و نظامي سرمايه داري جهاني برضد استقالل ملي كشورها، نيروي كار، و مؤلفه مي

جماهيـر شـوروي در       خصوص اتحاد  گذشته، تنها در نبود قطب مخالف امكان پذير شد. اوضاع كنوني جهان نشان دهنده  اهميت تاريخي وجود اردوگاه سوسياليسم، و به 
 جانيه سرمايه داري جهاني، انكارناپذير است.  حكم عامل بازدارنده  تهاجم همه

چنان سنگين و گسترده  بود كه حتي نيروهاي سوسيال دموكراتيك متمايـل   گرد آن ميالدي موقتي بود، ولي پيامدهاي اين عقب 1990نشينيِ چپ در دهه  هرچند عقب
هاي تدريجي كـردنـد. شـدت          جاي مشاركت، را جايگزين الگوي رفرم هاي  كالنِ  خصوصي، و رقابت فردي به ، نقش محوري سرمايه“ اقتصاد آزاد” به چپ، در مجموع، 

ها و نيروهاي چپ (از جمله در كشورمـان)  را         نحوي بود كه حتي برخي شخصيت ، وعقب نشيني جهاني،  به“ بازار آزاد” ضربه ايدئولوژيك، ترويج و تحميل اصل مقدسِ 
نتيجه، برخي از اين نوع شدت دچار ترديد كرد. در   اقتصادي مردمي و هرنوع گذار محتملي در آينده به سوي سوسياليسم را به -نسبت به امكان تغييرهاي بنيادي اجتماعي

آنان با وجود داشتِن شنـاخـت   عملي مبتال شدند. بسياري از   پذير بودنِ آن، به بي كلي نسبت به سياست تغييرهاي اقتصاديِ مترقي و امكان ها و فعاالن چپ سابق به جريان
كردند. گروهي ديگر فـروريـزيِ     را در سكوت و با تاسف و اكراه به هر حال  نظامي گريزناپذير و ابدي تلقي  داري و امپرياليسم، آن كش و غيرانسانيِ سرمايه از الگوي بهره
تر اينـكـه، ايـن گـروه  از              دفاع كردند. جالب “   پايان تاريخ” دانستند، و غيرمستقيم از تز “  امكان ناپذيري سوسياليسم” منزله اثبات رد كامل ماركسيسم، و  شوروي را به

اند كـه     دهند، و حتي مدعي مورد اشاره قرار مي“  رژيم توتاليتر”هايي مانند  را با واژه هاي سابق كشورمان كه هوادار سوسياليسم واقعاً موجود قرن بيستم بودند حاال آن  چپ
در “  دموكراسي واقعاً موجود” نبرند!  آنان بر اثر دگرديسي يكباره تفكرشان، و با مطلق كردنِ نقش    رهبري حزب ما باعث  گرديد كه  آنان در آن زمان به اين  واقعيت پي

هاي سابق با رد ادعاي ماركسيسم مبني بر وجود بديلِ ديگر اقتصادي و اجتماعي در برابرِ سرمـايـه    اند. اين دسته از چپ  گسسته“  چپ سنتي” قرن بيستم،  به زعم خود از 
د سياسي موجود كشـورمـان   يي مستقيم به اقتصا هاي كنوني كشورمان، اثري و يا اشاره هاي اين  فعاالن سياسي پيرامون تحول روي، در بحث داري، تأكيد ورزيدند. از اين 

كنند، و نوك تيز انتقادشان به نحـوه   دولت كودتا را تاييد مي“  جراحي بزرگ” هاي نوليبرالي و  طورِمستقيم برنامه هاي سابق به صورت ضمني  و يا حتي به نيست.  اين چپ 
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يه داري به  نقطه پـايـان خـود      رمااجرايِ آن به وسيله احمدي نژاد است، چرا كه در نظر آنان، تاريخِ مصرف  الگوهاي اقتصادي  سرانجام با اثبات بالمنازع  بودنِ نظام س
خورشيدي بـه كـمـتـر از          50و  40هاي سابق در دهه هاي  رسيده است، و موضوع اساسي تنها دموكراتيزه كردن روبناي سياسي است. جالب است كه برخي از اين چپ 

لنينيسـم  و سـازشِ          -دموكراتيك از سوي حزب توده ايران را سرپيچي از ماركسيسم -دادند، و ارائه تزِ گذر به مرحله ملي در ايران رضايت نمي“  انقالب سوسياليستي” 
اتحاد جماهيـر شـوروي و        شان، بر فروريزيِ اي هاي سابق در اين زمينه و توجيه اين تغيير جهت صدوهشتاد درجه هرحال، برهان اين دسته از چپ دانستند. به  طبقاتي مي

مبتني بود. در كشـورمـا ايـن         “  دموكراسي -آزادي” و “  بازار آزاد” ، از بين رفتن مرزها، و الزم ملزوم بودنِ “ دهكده جهاني” هايي ذهني مانند  تبليغات پرزرق و برق پديده
 دل گشت. اجتماعي مب -هاي اقتصادي دارويي براي از بين بردن مشكل طلب حكومتي، به نوش گذاران اصالح ها، با حمايت تئوريك روشنفكران و سياست نظريه

رده بـود،    آو   از سوي ديگر برخي نيروها و فعاالن درون جنبش چپ، به دليل ناباوري به فروريزي كشور شوراها  و اثرهاي شوك شديدي كه ايـن فـروريـزي وارد          
ي نسبت به  دگرديسـيِ  العمل تدافع توانستند واقعيت عيني و عمق تغييرهاي برآمده از فروريزي و پيامدهاي بعدي و موجود آن را حتي حس كنند. اين گروه در عكس  نمي
، هرنوع انتقاد سازنده به گذشته و تغييـر  “ پروژه گالسنوست” طور پيامدهاي ورشكستگيِ  هاي دوآتشه و همين هاي سابق و درآمدن به شكل و شمايل ليبرال گفته چپ پيش

ار دائـمـي و       كردند. در حال حاضرفعاليت اين فعاالن  بـه تـكـر            در تاكتيك جنبش چپ را مشكوك و حتي خيانت به هدف استراتژيك، يعني سوسياليسم، ارزيابي مي
بـه نـگـهـبـانـان               شان با شرايط مشخص موجود، محدود شده است. آنان در ذهن خود  هاي گذشته، بدون ارائه  توضيحي و دمساز كردن ها و برنامه گرايانه تحليل جزم

ر به سوي سوسياليـسـم،   اند كه در مسير طوالني تكامل جامعه بش يي  در گذشته  اند، و همچنان مبارزان  نبردي اي مشخص از سوسياليسم در گذشته تبديل شده صورتبندي
تـحـلـيـل           مـهـم     بر و بار ماندن  عرصـه  هاي سابقِ اكنون ضد سوسياليست، همانا بي هاي منجمد شده  با چپ شود. نقطه مشترك اين چپ  يي كوتاه دانسته مي لحظه

امالً متفاوت با ديـگـري،   هايي ك كدام به دليل ها، هر چند هر شان. هردويِ اين گروه  ماركسيستي در تفكر آنان است، يا به عبارت ديگر، متوقف  شدن حركت تاريخ درذهن
قرن بيستم بـر ايـن       “  سوسياليسم واقعاً موجود” اند. آنان درباره   اند، و در ذهن خود  نقطه پاياني بر تاريخ گذاشته متوقف كرده“   نقطه فروپاشي شوروي” عمال تاريخ را در 

و مكانيكيِ گذشته و آينده در   اند كه، همه چيز در آن يا كامالً درست بوده است، و يا همه چيز در آن به كلي از ريشه غلط بوده است، يا به عبارت ديگر، نفيِ مطلق  گمان
هـاي     گرا و چـپ    هاي جزم ي  چپبرانگيز آنكه، هردويِ اين جريان، يعن وخيز در اين مسير طوالني. توجه  هاي بينابيني و افت روند گذار به سوسياليسم و انكارِ وجود مرحله
انـد، و     نفع رژيم واليي رسيدههايي كامالً متفاوت به نقطه مشتركي به  يي مختلف و به دليل ديدها  هاي كنوني كشورمان از زوايه سابقِ اكنون ضد ماركسيسم، درباره تحول

 اتوري حاكم.يكتآن اينكه: مبارزه جنبش مردمي برضد ديكتاتوري حاكم بر مبناي خواست عدالت اجتماعي غيرالزم است، و يا به ديگر سخن، پذيرشِ آشتي با د
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زيـابـي حـزب مـا از           بايست ديد كه ار وجود آمده از تغييرهاي سريع و عميق  در جهان و ايران در طول سه دهه گذشته، مي با در نظر گرفتن شرايط بسيار پيچيده به

ي كنونـي رژيـم واليـي        هاي حزب ما ديدگاهي تكاملي در ارتباط با اقتصاد سياس داري جهاني چه بوده است؟ آيا در نظرها و برنامه تغييرهاي اقتصادي و سياسي سرمايه
اش در گـذشـتـه و       و مثبتهاي موجود  اش را رفع كند، و با تحول يافتن و تلفيق كردن نكته هاي گذشته وجود دارد؟ آيا نظر و برنامه كنوني حزب ما توانسته است نقصان

وجود آوردن تغيـيـرهـاي     بههاي كنوني حزب توده ايران در مورد  تر اينكه، آيا نظرها و برنامه هاي خود را تحول بخشد؟ مهم شان با شرايط مشخص، نظرها و برنامه تطبيق
 باشد؟      تواند داشته  اقتصادي كشورمان در مبارزه با ديكتاتوري واليي كاربست مي -بنيادي اجتماعي

بيني علمي ما درباره گـذار بـه مـرحلـه            هاي جهان ارزيابي نكرد. زيرا پايه “  ممكن نبودنِ سوسياليسم” حزب ما فروريزي سوسياليسم موجود در قرن بيستم را دليل بر 
برآمده از وجود تضادهاي دروني  زمان سوسياليسم سوسياليسم بر بود يا نبود شوروي يا اردوگاه سوسياليسم بنا نشده بود. بلكه نياز حزب ما به ادامه مبارزه در مسير طوالني 

هاي اساسي و    ياجگوي احت داري انحصاري مالي و غيرتوليدي خطرناكي است كه در نهايت جواب داري و گرايش نهايي آن در عرصه جهاني به سوي سرمايه نظام سرمايه
تـحـلـيـل اسـت كـه           نخواهد بود. حزب ما بر مبناي ايـن      -داري است روِ اين سرمايه هاي مردم ميهن ما كه اقتصاد كشورشان دنباله و همچننين نيازمندي -مبرم بشر

ترين و هارترين جناح  راستي اجتماعي، واكنش دست -كند. اين الگوي اقتصادي  سياسي امپرياليسم برضد كشورمان ارزيابي مي -را تهديد اقتصادي“  نوليبراليسم اقتصادي” 
ميالدي. ما از هـمـان         1970در دهه  “ سوسيال دموكراسي“و ورشكستگيِ سياسيِ  “ كينز“داري انحصاري دولتيِ  است زاييده ورشكستگيِ الگويِ سرمايه  اي داري سرمايه

دانست، مردود ارزيـابـي كـرديـم.         (تكنولوژي) اطالعاتي مي   آوري فنجوش، و برآمده از گسترش  يي غيرسياسي، خود را كه آن را پديده“ جهاني شدن”ابتدا، اين تعريف از 
ارزيابـي  ”  بازار آزاد “  وسيله ترويج و تحميلِ الگوي اقتصادي هاي مالي كالن به ريزي شده گسترشِ جهانيِ حيطه عملِ  سرمايه را چارچوب برنامه“  جهاني شدن” حزب ما 

در كـل       مخابراتي، مانند اينترنت) به منزله يكي از ابزار توليد  -آوري پيشرفته (اطالعاتي  دانيم كه استفاده از فن سياسي مي -را فرايندي اقتصادي“  جهاني شدن” ما كرد.  
“ جهاني شـدن ” ناپذير جلوه دادن  كرديم كه غيرسياسي و اجتناب ما تاكيد مي“).  جهاني شدن” يي از آن است و نه دليلِ ظهور خودجوشِ آن (   داري، تنها جنبه نظام سرمايه

. بايد توجه داشـت كـه      درنگ اكثريت مردم جهان در برابر اين روند مخرب است هاي بي منظور جدا كردنِ آن از مبارزه طبقاتي، و همچنين حذف نقش و خواست دقيقاٌ به
، آزادي بيان، و امكان مبارزه سياسـي “ دموكراسي واقعاً موجود” با وجود  -به صورتي غير دموكراتيك به دنيا تحميل شده است، و حتي در كشورهاي غربي“  جهاني شدن” 
“ آزاد كـردن   ” ،  روشن بود كه  مقـصـود از       1990اند و نه دارند. براي حزب ما، در دهه   ها هيچ نقشي در اين تصميم گيري حياتي نه داشته در مجموع  شهروندان آن -

زحمتكشان است.  همراه آن، محدود كردن و يا سركوب حقوق صنفي هاي كالن و به اقتصاد در اين الگوي اقتصادي،  كاهش و يا حذف نظارت بر تمركز و حركت سرمايه
منظور كسـب     و مدرن بهوجود آوردن بسترهايي تازه  داري جهاني قدرت باز تعريف و به تغيير بسيار زياد شرايط سياسي جهان وعقب نشيني موقتي چپ، نه فقط به سرمايه

هاي دموكراتيك در خـود   هاي آزادي كرد كه بسياري از مؤلفه شد، حكم مي ناميده مي“  نظم نوين جهاني”سود داده بود، بلكه اقتصاد سياسي آنچه كه  اضافه ارزش و مافوق
رشد، هنوز هم بر  پايـه  هاي تعديل اقتصادي نوليبراليستي به كشورهاي درحال  داري، عقب رانده شوند. حزب ما معتقد است كه، تحميلِ برنامه  كشورهاي پيشرفته سرمايه

) تامين امنيت و دستيابي به انرژي، مواد خام، نيروي    منافع  حياتي سرمايه استراتژيك) كار ارزان،  و گسـتـرش بـازار        هاي كالن فرامليتي قرار دارد، كه با هدف راهبرديِ
اقـتـصـادي،       -دربردارنده زورگويي سيـاسـي  “  نظم نوين جهاني” هاي معمول امپرياليستي در تحميل  ، سياست1990و  1980شود. در دهه هاي   پيش برده مي مصرفي به

رشد، متناسب  ، بود. در كشورهاي درحال “ بازار آزاد” به بركت “  دموكراسي صوري” دار، استفاده ازبورژوازي وابسته( كمپرادور) در اين كشورها، و حتي وعده    هاي توپ كشتي
هايي بود كـه  از خـونـتـاهـاي             ، ماموريت جديد و پرسود ديكتاتورها و اليگارش“ اقتصاد آزاد“ هاي مخدوشي از ها، عملياتي كردن شكل داري در آن با درجه رشد سرمايه

يل صحيح اقتصاد سيـاسـي   شد.  نيروهاي مترقي در جهان و از جمله حزب توده ايران ازهمان ابتدا با تجزيه و تحل  علي را شامل مي آمريكاي جنوبي گرفته تا مبارك و بن
ـ      -گرد اجتماعي بهاي عقب هاي فوقاني به تر شدن اليه ها، و ثروتمند منظور تمركز سرمايه را فرمولي در عرصه محلي و به ، آن “ نوليبراليسم اقتصادي”  ابـي  اقتـصـادي ارزي

داند، و بـه هـمـراه ديـگـر             كشي از كشورهاي درحال رشد مي منظور بهره را درعرصه جهاني وسيله مدرنِ امپرياليسم به“  نوليبراليسم اقتصادي” كردند. حزب توده ايران  
 كند.  ها، فعاالنه با آن مبارزه مي ها و سازمان نيروهاي مترقي و حزب

وتـاز     طورِگسترده در حال تغيير و تاخت سرعت و به داري جهاني به يي بسيار پر چالش براي نيروهاي چپ و مترقي بود و سرمايه كه دوره 1990حزب توده ايران از دهه 
 هاي نوليبراليسم اقتصادي در كشورمان و لزوم مبارزه با آن پرداخته است. بود، به تجزيه و تحليل اثرگذاري
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، اولـيـن   “ بازسازي اقتصادي” و با هدف “  دوران سازندگي” ، همراه با تبليغات به سبك و ادبيات رژيم واليي و  با آرم “ تعديلِ اقتصادي” در دهه هفتاد خورشيدي، برنامه 
طورِكامل با ايـن     در ايران بود. حزب ما از جمله معدود نيروهايي بود كه به   ”بانك جهاني“و  “ المللي پول صندوق بين” هاي  بنا به نسخه“  اقتصاد آزاد” كارگيرِي  آزمايش به

ده اتحاد نامقدس ميان رفسنجاني در روبناي سياسي، منعكس كنن -دانست.  اتحاد سياسي خامنه اي  را بر خالف منافع ملي و زحمتكشان مي كرد، و آن  برنامه مخالفت مي
هاي كالن انگلي، كه  سرمايههاي  هاي نيرومند اجراي اين برنامه، بود. هردويِ اين كانون  داري بوروكراتيك دولتي، در حكم اهرم داري تجاري غيرتوليدي و سرمايه سرمايه

خورشيدي، با پايان جنگ عـراق، در     70هاي قبل بودند، در دهه  هاي مترقي اقتصادي انقالب و شكست آن در دوره نفع، در مسدود كردن هدف ي حال ذ مسئول، و درعين
ترين اعتراض  وچكصدد تثبيت موقعيت سياسي و گسترش منافع مادي شخصي و جناحي بودند. در آن دوره، در سايه سكوت قبرستاني برآمده از جو هراس و سركوب،  ك 

 شد.   رو مي هاي دست راستي دولت رفسنجاني با واكنش خشن امنيتي روبه از بيرون از دايره هيئت حاكمه با برنامه
خورشيدي، پشتوانِ نقشِ سياسي و اقتصادي سپاه پاسداران شد، و بر پايه شـعـار لـزوم        70هاي  نوليبراليسم اقتصادي به ايران در دهه  برانگيز آنكه، ورود نظريه توجه 

بـي  ” ج، به صورتي بسي -سازيِ سپاه هاي خودكفا هاي سوداگرانه اقتصادي كرد. بنا به اصل نوليبراليسم اقتصادي، فعاليت  ، هردويِ سپاه و بسيج را وارد فعاليت“ خودكفايي” 
) نظامي بستـه    ، نطفه سپاه در مقام بورژوازيِ بوروكراتيك (ديوان “ اقتصاد آزاد” بوده است. به عبارت ديگر، در اين برهه بود كه همراه با آزمايش  “  آزاد” يعني “  نظارت ساالرِ

آميـز   نخست با سركوب خشونت“  دولت سازندگي” روي، برنامه اقتصادي  داري كشور كرد. ازاين  طورِعملي وارد مدار سرمايه را به امنيتي  -شد و رشد كرد، و اين نهاد نظامي
نشـان  “  ضد استكباري” به  شان هاي رژيم، برخالف تبليغات و تظاهرات معمول خورد مردم دهد. ولي فقيه و بسياري از جناح  هاي خود را به هر نوع اعتراضي توانست برنامه

، و كساني[جناحي] كه بعدهـا    “ رهبر” اي در مقام  كردند. عالوه بر اين، براي مثال، خامنه  وپرداخته نهادهاي امپرياليسم حمايت مي  دادن خود، از اين الگوي اقتصادي ساخته
مـوتـلـفـه، از          رضا باهنر، عسگراوالدي، و باند هيـئـت   دولت كودتايي احمدي نژاد حمايت كردند. از جمله اينان، محمد “  جراحي اقتصادي” مشهور شدند، از “  اصولگرا” به 

 در دوره دولت رفسنجاني در مجلس بودند. “ تعديل اقتصادي”گردانندگان تصويب طرح 
رفسنجاني كامالً استقبـال  “  پراگماتيزم” هاي اقتصادي رژيم و  داري جهاني نيز از برنامه ، سرمايه“ ضد استكباري” المللي، با وجود سر داده شدن شعارهاي  در صحنه بين 

ترين قمـار بـا      سازِ كالن شتافتند، كه اين خود زمينه“   سردار سازندگي” دولت  ”تعديل اقتصادي“، به كمك طرح ”بانك جهاني“به همراه  ”المللي پول صندوق بين“كرد.  
هاي  يك از هدف به هيچ ”تعديل اقتصادي“طور كه حزب ما و برخي روشنفكران مترقي پيش بيني كرده بودند، طرح  اقتصاد نحيف و زندگي زحمتكشان گرديد. ولي همان 

قابل، با رشد تورم در سـال  ها، كاهش كسري بودجه، نرسيد. درم  ها، كاهش يارانه خود مانند: كاهش نرخ تورم، افزايش نرخ رشد توليد واقعي، و بهبود وضعيت ترازِ پرداخت 
 ”تـعـديـل اقـتـصـادي        “ميليارد دالر، برنامه    22/  5ميليارد دالر)، بحران ارزي(افزايش نرخ ارز)، رشد واردات به     34هاي خارجي (  درصد، بحران بدهي 49/  5به  1374
 ”تعديل اقتصادي“ زده كشور و زندگي قشرهاي مختلف مردم و زحمتكشان وارد ساخت. شكست فاحش اولين برنامه يي را بر پيكر اقتصاد بيمار و جنگ هاي شكننده ضربه

را       آن“  عمـلـيـاتـي شـدن       ” ، آهنگ كُند “ اقتصاد آزاد” ها بر اكثريت جامعه، توقف كامل آن را باعث نشد، بلكه هواداران  نوليبراليستي، و پيامدهاي ويرانگر و اثرهاي آن
ي مردم، براي مدتي صحبت هاي ماد حساب ناموفق بودن اين آزمايش گذاشتند. البته رژيم واليي به دليل بحران و ضربه وارد آمده بر اقتصاد ملي با باال گرفتن مشكل  به
“ سازي اقتصادي دگرگون” طورِموقت كم كرد. اما نوليبرالييسم اقتصادي، در دوره اصالح طلبان حكومتي بار ديگر و اين بار با آرمي ديگر و با نام   را به“  تعديل اقتصادي” از 

 پا به عرصه گذاشت.
داري    شناسي و رشد كالسيك سرمايه هاي جامعه ها از تئوري ها، و رونويسي هاي تجريدي، اقتباس طيفي گوناگون و پرحجم از نظريه  1384تا  1376هاي  در طول سال

مـنـظـور       سياسي از باال بهها  بر لزوم فعاليت نخبگان  اي جامعه را فرا گرفته بود. تاكيد اين نظريه  فضاي سياسي و رسانه -و نامربوط به شرايط مشخص كشورمان -اروپا
دي مستقيم با منافع مـادي  هاي اقتصادي اصالح طلبان حكومتي پيون هاي اجتماعي، مردم ساالري ديني بود. در اين دوره، مبارزه و برنامه  پديد آوردن جامعه مدني، آزادي

لبان حكومـتـي و     ط روي، در ميان اصالح داد. ازاين  هاي جنبش دانشجويي حساسيت نشان مي هاي اجتماعي و زحمتكشان نداشت، و حتي نسبت به فعاليت قشرها و طبقه
، در عمـل هـمـان      “ عدالت اسالمي” هايي پيرامون مبحث  گويي و يا با كلي -شد عمد با سكوت برگزار مي برخي روشنفكران آن، مسئله تغييرهاي اقتصادي و اجتماعي  به

دانستند. حزب ما از معدود نيروهايـي بـود كـه          مي“  آزادي اجتماعي” شرط  را پيش“  انگيزه و امنيت سرمايه خصوصي” ، و تأكيد بر مسئله “ اقتصاد آزاد” گرايش به سوي  
نيك ميان تغييرهـاي روبـنـاي      طلبي، لزوم مبارزه سياسي با استبداد واليي، و اهميت آزادي و دموكراسي، بر رابطه بسيار حساس و ارگا همراه پشتيباني از فرايند اصالح به

طلبي، جنبش مردمي اولين بار فضاي مناسبي براي ارتقاء مبارزه يافته بود. حزب مـا  بـا         سال دوره اصالح 8ورزيد. طي   طورِدائم تاكيد مي سياسي و زيربناي اقتصادي به
هاي اصالح طلبان در  يهطلبان، به اين واقعيت به خوبي آگاه بود كه ظرفيت و توانايي ال هاي درون گروه بندي اصالح درك بافت طبقاتي و منافع مادي نيروها و شخصيت

كند. هدف ما   ه است و ميطلبان را در مجموع بسيار ضروري و مهم ارزيابي كرد وجود آوردن تغييرهاي بنيادي محدود است. ولي حزب توده ايران  وجود و مبارزه اصالح  به
ردم ساالري، و جامعه هاي دموكراتيك، م درنگ مادي مردم  با آماج هاي بي و ديگر نيروهاي مترقي، گستردن مبارزه با ديكتاتوري در درون جامعه و متصل كردن خواست

داري تجاري و    ن سرمايهطلبي، دائماً در صدد افشاي اتحاد نامقدس ميا مدني بود. حزب ما با برجسته كردن اهميت تغييرهاي بنيادي اجتماعي و اقتصادي در دوره اصالح 
و    1357بافت. ما با در نظر گرفتن تجربه شكسـت انـقـالب          و هرم قدرت دولتي را به هم  مي“ بيت رهبري”داري بوروكراتيك بود كه در روبناي سياسي منافع  سرمايه

كه از نظر اقتـصـادي   دانستيم  طلب نسبت به جهش كيفي جامعه را متوجه بوديم و مي كاري قشر روحانيون اصالح طلبي حكومتي، محافظه بست تغييرها در دوره اصالح بن
تي هر دو دوره ريـاسـت         هاي اقتصادي نوليبراليس طورِمستقيم با برنامه روي، حزب توده ايران به گرايش آنان به سوي  راست و منافع سرمايه خصوصي خواهد بود. ازاين 

طوركامل مـغـايـر بـا          بهداري انگلي ضد ملي، برخالف منافع زحمتكشان، و سر انجام  ها را در راستاي تداوم سرمايه كرد، و اين برنامه جمهوري آقاي خاتمي مخالفت مي
بنا وگرايـش بـه سـمـت         طلبان حكومتي بر م هاي اقتصادي اصالح كرديم كه، برنامه كرد. ما به صراحت اعالم مي  خواهي و برپايي جامعه مدني ارزيابي مي گفتمان آزادي

برخالف منافع قشرهاي مختلف زحمتكشان است. مـا هشـدار        “  بازار كار انعطاف پذير” وجود آوردن  و به“  امنيت سرمايه” بنا شده بودند كه هدف آن تامين “  اقتصاد آزاد” 
گاه به افشاء كردن فساد ساختاري و مبارزه بانـدهـاي    هيچ“  امنيت سرمايه” اصطالح  هاي كالن، اين به داديم كه، با در نظر گرفتن بافت قدرت سياسي و تمركز سرمايه مي

داديـم كـه،        همراه خواهد داشت. ما هشدار مي  فقط تنزل فاحش حقوق مادي و قانوني زحمتكشان را به“  امنيت سرمايه” خوار منجر نخواهد شد، بلكه اين  مافيايي و رانت
در عمل نشان داد كـه   ها نسبت به اصالح طلبان  تنها مبتني بر جنبه معنوي  نيست و بايد حمايت اكثريت مردم، يعني قشرهاي كار و زحمت  بي كران نيست، و اميد آن

در رقابت و مخالفـت  “  اقتدارگرايان” هاي موسوم به  ديديم كه چگونه جناح است. ما مي “  اقتدارگرايان” تغييرهاي اقتصادي به نفع زحمتكشان يكي از اركان اصلي مبارزه با 
  خواهيِ آن   هاي مثبت آزادي طلبان از جمله، عرصه هاي اصالح ، كل هدف“ جامعه كارگري” و “  دفاع از مستعضفين” سرسختانه با فرايند اصالح طلبي، سالوسانه و به بهانه 

و افرادي هـمـچـون    “   رايحه خوش خدمت” و “  گرا اصول” هايي مانند  گري كساني كه با نام كرديم كه، اين خدعه اند. ما افشا مي  نشانه رفته“  مبارزه با ليبراليسم” را بر پايه 
 اند.  “نوليبرليسم اقتصادي”ريزند نيز در نهان از هواداران دوآتشه  ها كه براي مردم اشك تمساح مي اي و عسگراوالدي خامنه

شـد،     طور كه پيش بيني مـي  بنا شده بود. همان “  بازار آزاد”  ها، دمساز با پارامترهاي برپايي اقتصاد بر محور نوعي از  هاي آن هاي اقتصادي اصالح طلبان و هدف برنامه
تنها در كـنـتـرل      هاي مونيتاريستي(پولي) بود كه   هاي اقتصادي اصالح طلبان حكومتي فقط محدود و مختص به بهبود انضباط مالي و برخي پارامترهاي سياست موفقيت

امنيت و گسـتـرش       وجود آوردن  شد. اين پارامترهاي اقتصادي، در مجموع، به منظور به  تورم، تثبيت قيمت دالر، تنزل كسر بودجه، و خصوصي سازي وسيع، خالصه مي
، “ اقتصاد بي نـظـارت    ” در دوره اصالح طلبان حكومتي،  بنابر فرمول “  دگرگون سازي” هاي  هاي برنامه شدند. وعده  هاي خصوصي و سود تجاري بازار مديريت مي سرمايه

شد كه، بـنـابـر ايـن          يشود. ادعا م  اندوزي و تمركز سرمايه منجر مي هاي خصوصي، به پروراندن انگيزه ثروت كارآفريني، و رشد اقتصادي بود، كه بر پايه گسترش ثروت
سرانجام بهبود خواهد يافت. واقعيت اين است كه، همخوان با تجربه جهاني در مـورد ايـن      “  ايجاد ثروت” همراه  فرمول، با رشد اقتصادي در آينده وضع زحمتكشان نيز به

هـاي     وجود آوردن ثـروت      ثبات بود. البته اين فرمول در مورد به  اجتماعي بسيار محدود، ناموزون، و بي -الگوي اقتصادي، در كشور ما نيز موفقيت آن درعرصه اقتصادي
جايي تسلـط بـانـدهـاي        با جابههاي اقتصادي با شدتي بيشتر ادامه يافت، اما اين بار  نژاد اين برنامه داد. بنابراين، در دوره دولت احمدي  نجومي خصوصي، كامالً جواب مي

 قدرت و نيز دامن زدن به تضادهاي درونِ هرم قدرت رژيم واليي. 
هاي انتـزاعـي    ت، بحثكردند كه، در پسِ اين آمارها، تبليغات دول طورِدائم اشاره مي هاي مترقي به در دوره رياست جمهوري خاتمي، حزب ما و برخي نيروها و شخصيت
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ساختاري، گسترش فقـر، و     شان شاهد تنزل سطح زندگي مادي و معنوي، بيكاري رابطه جامعه مدني، دموكراسي، و اقتصاد بازار، اكثر مردم در جريان زندگي روزانه  درباره
مـجـمـوع، رونـد       طلبي حكومتي داراي دستاوردهاي مشخص و مهمي بود. ولـي در        اند. بي ترديد درعرصه تغييرهاي روبنايي، اصالح  هاي بادآورده و نجومي رشد ثروت

تي، سياسي، و فيزيكي بـرضـد     هاي تبليغا ها و حمله وجود آورد و تداوم بخشد. به همراه انواع توطئه  جامعه مدني را به -هاي بنيادي دموكراسي طلبي نتوانست مؤلفه اصالح
شـدنـي    بيني كامالً پيشهاي دموكراتيك  هاي نوليبراليسم اقتصادي دولت اصالحات بر مبارزه براي آزادي طلبان حكومتي و شخص خاتمي، تأثير بسيار منفي برنامه اصالح

همزمان با هم، و با حمـايـت    طورِ هاي دموكراتيك و تغييرهاي مترقي اقتصادي  و اجتماعي را تنها به هاي آزادي داد كه مؤلفه بود. زيرا تجربه برهه انقالب بهمن نشان مي 
طرح مسئلـه اولـويـت       هاي سابق، دائماً و فعاالنه طلب، و چپ طلبان، برخي از روشنفكران اصالح توان تضمين كرد. در صورتي كه  سخن غالب در ميان اصالح  مردم، مي

هاي دولت خاتمي بر خالف آمار و گفتمان مدرنيته آن سرانجام  پـيـامـدهـاي اقـتـصـادي و               داد كه، اوالً  برنامه بود. حزب ما هشدار مي “  دموكراسي در مقابل اقتصاد” 
كند. از سوي ديگر، ما سـيـاسـت      اين واقعيت را تأييد مي“  اقتصاد بازار” كرديم كه، تجربه جهاني گرايش به سوي  اي منفي را به همراه خواهد داشت، و تأكيد مي اجتماعي

را       كرديم و آن     د ميهاي محدود و مهندسي شده از باال به اميد مماشات با ولي فقيه در پشت درهاي بسته بودند را ر اصالح طلبان حكومتي را كه  مترصد برخي رفرم
اسي، هـر نـوع        هاي شخصي در روبناي سي كرديم. درمجموع، بخش اعظم اصالح طلبان به دليل منافع طبقاتي و پيوندهاي ديني و رابطه  محكوم به شكست ارزيابي مي

دانستند. اين دسـتـه از اصـالح          كارگيري نقش نيروهاي اجتماعي (زنان، دانشجويان، و يا كارگران)  را خطرناك مي   ها در مبارزه با استبداد و به پيوند منافع اقتصادي توده
كـردنـد،      طرف مقابل قلمـداد مـي    “  جريحه داركردن” فضاي سياسي و خطر “  راديكاليزه شدن” ، و “ تندروي” دهي نيروهاي اجتماعي را در حكم  طلبان، حركت و سازمان

دهـي مـردم، و          شدن نقش،  سـازمـان   در دوره اصالحات، علت ديگري بود در محدود “  اقتصاد آزاد” دهند. خود اجراي فرمول   وبرخي هنوز هم چنين بحثي را ادامه مي
اجـتـمـاعـي        -درنگ اقتـصـادي   طلبان حكومتي با نيازهاي بي جانبه اصالح رژيم. واضح بود كه اين برخورد يك  غير دموكراتيكهاي آنان به شركت در انتخابات  خواست

يز شاهد اين  تضـاد درونـي         شدت خواهد كاست. ولي فقيه و اقتدارگرايان ن  شان را به طلبان و نيروي مادي برآمده از حمايت زودي پشتيباني مردمي از اصالح ها،  به توده
بان، توانسـتـنـد بـه جـو          طل هاي علني و غيرعلني برضد اصالح همراه انواع تهاجم گيري از اين  تناقض، به جنبش مردمي به دليل ضعف اصالح طلبان بودند. آنان با بهره 

د پـديـده پـوپـولـيـسـم            هاي بعدي كشورمان با ظهور و رش رو سازند. تحول  تدريج با يأس و سرخوردگي روبه نارضايي از دولت خاتمي دامن بزنند و پشتيباني مردم را به
از بـاال و    آن هم  -طلبان حكومتي در سطح جامعه، نشان داد كه تنها بر پايه وعده به اجراي رفرم در روبناي سياسي به موازات كاهش اعتبار سياسي اصالح“  نژاد احمدي” 

 ها، حفظ كرد. ها را، بر خالف منافع مادي آن توان پشتيباني گسترده توده نمي -بدون شركت نيروهاي اجتماعي
هاي انتخاباتي و با رويكردي كامالً اقتصادي، توانست ابتكارعمل در تبليغات انتخاباتي و سـپـس سـكـان        همراه تقلب به 1384بدين ترتيب بود كه دولت نهم در سال  

كردند. حزب مـا ايـن       قلمداد مي“ چپ”را  و حتي آن“ دولتي كردن”نژاد را گردش به سوي  هاي احمدي دست گيرد. برخي از مفسران سياسي و اقتصادي برنامه كشور را به
دانست. بـرخـي از       تصادي ميهاي اقتصادي  دولت نهم را ادامه گرايش رژيم ولي فقيه به سوي نوليبراليسم اق كرد، و سياست ارزيابي از دولت احمدي نژاد را كامالً رد مي

ال و بوليوي، دولت نهم را   زوئمنتقدان و هواداران رژيم واليي از طيف چپ و راست به دليلِ وجود روابط ديپلوماتيك نزديك ميان دولت احمدي نژاد با كشورهايي مانند ون
سـيـاسـي    لوحانه و در بدترين وجه آن، مغرضانه. زيرا اين نـزديـكـي        كردند. حزب ما اعالم كرد كه، اين برداشتي است كامالً اشتباه و ساده  ارزيابي مي“  متمايل به چپ” 

ا دولت كـودتـا و     ترين داللتي بر اشتراك نظري و عملي ميان اين كشورهاي پيشرو ب هاي مترقي آمريكاي جنوبي و رژيم ديكتاتوري واليي كوچك مصلحتي ميان دولت
هاي بورژوازي  در راستاي منافع سرمايه“  هاي دولت دخالت” ساالري و  خصوص ديوان داري كشور ما و به اش ندارد. مخدوش بودن سرمايه  هاي اقتصادي ضد مردمي برنامه

سـبـب      دهه گـذشـتـه بـه      گيري به سوي منافع مردمي و عدالت اجتماعي، ارتباط ندارد. جامعه ما در دو   هاي مترقي و سمت يي با هدف بوروكراتيك در اقتصاد ايران، ذره
ترين  رحم ايران يكي از بيها تبديل نشده است، بلكه برعكس، در دو دهه گذشته در  ترين جامعه هاي دولتي و يا نبود آزادي سرمايه خصوصي به يكي از غيرعادالنه دخالت

نقش محوري دارد، و همـچـنـيـن     “  نظارت بازار بي” يافته و با تشويق و كشاندن شئون اصلي اقتصاد به سوي گرايشي كه در آن قانون  داري به صورت سازمان نوع سرمايه
يا در اصطالح دولتي در دوره احـمـدي نـژاد،         -وار هاي صدقه در اقتصاد و يا طرح“ دخالت دولت”شود. مسئله  تازاندن سوداگري خصوصي، به پيش برده شده است و مي

داري  هاي رايج در زير بناي اقتصاد سرمايه در ايران، و يا  نبود برخي عرف“  بازار آزاد” هاي سياسي جناحي بوده است. نضج نگرفتن شكل ناب   بر پايه مصلحت -مهرورزانه
منظور دستيابي به اضافه  ار بهكشيِ شديد از نيروي ك گيري اقتصاد مردمي كشورهايي مانند ونزوئال، برزيل، و بوليوي ندارد. در ايران بهره  كشورمان ربطي و قرابتي با سمت

هـاي ايـن        ست. برنامه هاي كالنِ تجاري و بوروكراتيك دولتي، در تار و پود اقتصاد و زندگي زحمتكشان تنيده شده ا ارزشِ سوداگري خصوصي، بر مبنايِ تسلط سرمايه
ي اقتصادي كوبا (حتي بـا     ها دسته از كشورهاي آمريكاي التين در جهتي كامالً مخالف با نوليبراليسم اقتصادي در حركت است. دقيقا اين گرايش ضد نوليبراليستي برنامه 

ده است. اين در حالـي اسـت      شده سرمايه داري جهاني  و آمريكا قرار دا ريزي برنامه ها را هدف شديدترين فشارهاي ازپيش هاي اخير)، ونزوئال، و بوليوي است كه آن  رفرم
صـنـدوق      “بـل آن،      كرد، در مـقـا     نژاد و تبليغات رژيم اعتنا هم نمي داري احمدي كه سرمايه داري جهاني و آمريكا، حتي در دوره جورج بوش، به ترشحات ضد سرمايه

انـد.     ش به سبك نوليبراليستي استـقـبـال هـم كـرده         “ بازسازيِ اقتصاد” در دو دهه گذشته در مجموع، از تالش رژيم واليت فقيه در  ،”بانك جهاني” و  ”المللي پول بين
ها خود بسيار گويا است. طبيعي است كه كوبا، ونزوئال، و بوليوي، اين گونه نـمـره     در ستايش از طرح هدفمند كردن يارانه “ المللي پول صندوق بين“هاي  هاي سال گزارش
ي محور اقتصاد را تشـكـيـل    هاي فرامل ها انگيزه سرمايه گذاري و سوداگري ميلياردرها و شركت هاي آن گيرند، چون در برنامه داري جهاني نمي اي خوب از سرمايه امتحاني

 دهد.    نمي
خـاتـمـي، اقـتـصـاد         “  سـازيِ  دگرگون” رفسنجاني و “  سازندگيِ” حزب توده ايران، در طول دو دهه گذشته، همواره هشدار داده است كه، در عرصه اقتصادي به جاي  

كـارگـيـري       درستي تابلويـي جـديـد از بـه           نژاد را به يِ دولت احمدي”ها مهرورزي، عدالت، و جزاين” كشورمان  در حال تخريب است. حزب ما از همان ابتدا شعارهاي  
 اين دولت براي انتقـال  هاي جمهوري اسالمي را بسترسازيِ هاي اقتصادي  دولت نهم  با ديگر دولت هاي نوليبراليسم اقتصادي ارزيابي كرد، و تفاوت اصلي برنامه سياست
داري و      سرمايـه ” يت با هاي مبتني بر ضد فريبي كرديم كه، عوام هاي ديگر درون حاكميت اعالم كرد. ما تاكيد مي  هاي بادآورده به سوي جناح هاي كالن و ثروت سرمايه
جامه شـرعـي و       با حمايت مستقيم ولي فقيه است كه در دوره اول دولت احمدي نژاد  “ 44 اصل”اي مالك نيست، بلكه مهم تغيير خامنه -از سوي احمدي نژاد“  استكبار

دولت حق فعاليت اقتصادي جـديـد   ” كند:   طورِمستقيم اشاره مي حاال [پس از تغيير] به  “  44 اصل” كرد.    فراهم ”المللي پول صندوق بين“هاي  مشروعيت قانوني براي نسخه
كرديم كه، اين يعني شانه خالي كردن دولت از زير بار مسؤليت و نقش راهبردي دولت و بخش عمومي، يعني مـلـتـزم       ما افشا مي“  را ندارد.  44خارج از موارد صدر اصل 

ر. هاي نوليبراليسم اقتصادي خاتمي و رفسنجاني، اين بار اما با نما و آرمـي ديـگـ        پذير، يعني ادامه همان برنامه به برپاييِ بازار كار انعطاف“  دولت كوچك” كردن  فعاليت 
د. بـه عـبـارت        هاي صنفي مستقل بو نژاد ادامه محدود كردن و تقليل دادن حقوق مادي و اجتماعي زحمتكشان و جلوگيري از حق اعتراض و فعاليت هدف دولت احمدي

ريـزي كـنـد.         منظور سوداگري،  پي به“  بازار آزاد” هاي كالن كشور را همخوان با محوري كردن قوانين  برنامهموظف بوده است كه  ديگر، دولت نهم و دهم رژيم واليي
به زعم رژيم واليي نه به معناي كالسيك و عرف معمول در نظام سرمايه داري است، بلكه هدف از آن خارج كردن ايـن    “  خصوصي سازي” كرد كه  حزب ما  گوشزد مي

“ شبه دولـتـي  ” هاي  منظور دسترسيِ بورژوازي بوروكراتيك دولتي به اين سرمايه ها است. تأسيس انواع شركت  سازي شده] از مالكيت و نظارت عمومي به  اموال[خصوصي 
كردن اموال متعلـق  “  غيرعمومي“ گيري از ابزار مورد استفاده نولبيراليسم اقتصادي در هاي ملي و توسعه و باروري كار توليدي نداشت، بلكه دقيقا بهره ريزي ربطي به برنامه

كـار بـردنـد.       رژيم واليي به “ خصوصي سازي“را به جاي “  خودي سازي” و “  شبه دولتي” را به جاي “  شبه خصوصي” هاي  درستي نام به مردم است. برخي كارشناسان به 
هاي حـزب   كرد. در تحليل هاي كشور ارزيابي  حزب توده ايران از نخستين نيروهايي بود كه نقش سپاه  در مقام بورژوازي بوروكراتيك نوكيسه را عامل پرقدرتي در تحول

، نهاد سپـاه “ رهبري” يت شد كه، اين روند، تغييرهاي اقتصادي و سياسي مهمي را در رژيم حاكم موجب خواهد شد. از دوره اول دولت احمدي نژاد، با حما  بيني مي ما پيش
رمايه تبديل شـده    هاي ميليارد دالري، به كانون پرقدرت ديگرِ تمركز س هاي خصوصيِ تجاري، و تصدي پروژه هاي چتري و كنسرسيوم بسيج  با تأسيس انواع  شركت -

هايش به تغيير توازن قدرت در روبناي سياسي كشور به سـبـب وزن        ، در بسياري از مقاله1388، بعد از كودتاي انتخاباتي خرداد “) نامه مردم(” است. ارگان مركزي حزب 
 سياسي اين بورژوازي بوروكراتيك[سپاه]، اشاره داشت. -اقتصادي

ني و كشورمـان، ثـابـت      اقتصادي، و مقابله[نظري] با نوليبراليسم اقتصادي در عرصه جها   -توان گفت كه، حزب ما در تحليل، بيان نظرها، ارائه بديل ديگر اجتماعي مي
اسـتـراتـژي آزاد سـازي         ” نژاد درعملياتي كـردن       هاي دولت احمدي قدم بوده است. در طي چند سال گذشته، حزب توده ايران با تحليل اقتصاد سياسي و افشاي برنامه

 هاي روبناي سياسي مورد بررسي عيني قرار دهد.  را با كنش ها  ،  توانسته است رابطه اين برنامه“اقتصادي
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 ها  اتحادهاي وسيع، بر اساسِ مخرج مشترك ِ برپايي  .10
 

يي وسيع در مسير گذار كشورمان از ديكتاتوري،  داراي اهميتي ويژه دارد. در بـرهـه         دهد كه برپايي جبهه نشان مي 1357و دوره انقالب  1330هاي دهه  تجربه سال
داوري مخرب ميان نيروهاي ملي و چپ به ضعف عمده جنبش مردمي در برپايي اتحادها و جبهه وسيع مـنـجـر شـد. درس             ، پيش1332مردادماه 28در كودتاي خونين

ار از استبداد و دفـاع از        وجود آوردن اتحاد و همكاري براي گذ دهد كه به آموزي از اين اشتباه نيروهاي ملي و حزب ما، كه در دوره كوتاهي دچار آن شده بود، نشان مي
يي وسيع و مبارزه بـا   هههاي كليدي گذشته، تركيب نيروهاي شركت كننده در جب حاكميت ملي در برابر دخالت از خارج امري حياتي است. در مرحله كنوني نيز، مانند برهه 

ها و  ها به منافع مادي طبقههاي تند نخواهد بود و طبيعتاً خطاهايي را در بر خواهد داشت. ريشه بسياري از اين تضاد  ديكتاتوري مسلماً بدون تضادهاي دروني و پيچ و خم
اش تظاهر و فرصت  هشود. اين فرايندي عيني و گريزناپذير است كه انكار آن در بدترين وج  هاي اقتصادي آن مربوط مي قشرهاي شركت كننده در جنبش مردمي و برنامه

درك مـخـرج        هاي  اصلي و فرعي و مخـصـوصـاً    بيني ذهن گرايانه و بيهوده است. در اينجا امر مهم، تشخيص تضادها و عامل  طلبي است، و در بهترين وجه آن خوش
بـراي تـمـريـن       هـا       ها از طريق برگزاري همايش هاي اتحادها باشند. حزب ما معتقد است كه، اين مخرج مشترك  تواند تعيين كننده سياست هايي است كه مي مشترك
و يـا     ” انتخابات آزاد   ” ل هايي از قبي آيند. مسئله  هاي تاريخي پديد نمي هاي مشترك در مورد محكوم كردن رژيم و تجليل از واقعه هاي دموكراتيك و يا اعالميه همكاري

تـوانـنـد هـدف          هاي فوري اقتصادي قشرهاي زحمتكش نمـي  اند، ولي به تنهايي و بدون پيوند اورگانيگ با ديگر خواست هاي مهمي مخرج مشترك “ جمهوري خواهي” 
دي و برنامه اقتصادي هم پيوسته در چارچوب منشور آزا هايي به ها بايد به صورت حلقه هاي اجتماعي گردند. مخرج مشترك  محوري برپايي اتحادهاي وسيع قشرها و طبقه

بيان كننده ايـن مـخـرج      هاي گوناگون بايد به صورت شفاف  هاي قشرها و طبقه هاي پيشنهادي نيروهاي سياسي پيشرو و نماينده مترقي براي مردم، بازتاب يابند. برنامه 
رت امكان تبادل نظـر  هاي ضروري دموكراسي و آزادي باشند. در غير اين صو  وجود آوردن مؤلفه اقتصادي و به -ها  در راستاي  تحقق تغييرهاي بنيادي اجتماعي مشترك

 برانگيز خواهد بود.  براي همكاري مشترك سازمان يافته، بسيار چالش“ اتحاد عملي”و 
حاكم، بدون دخالت از    دهد تنها راه گذار از استبداد هاي موجود و تجربه تاريخي جهاني و كشورمان نشان مي در شرايط كنوني حزب توده ايران معتقد است كه، واقعيت

ها است. اگرچه از سـويـي ضـرورت        هاي اجتماعي پيرامون منافع مشترك آن بر اساس اتحاد آگاهانه قشرها و طبقه“  جبهه وسيع ضد ديكتاتوري” خارج، از طريق برپايي 
اشند، اما از سوي ديگـر  كند كه طيف وسيع نيروهاي سياسي و اجتماعي فعالِ مخالف ديكتاتوري حاكم در اين امر شركت داشته ب عينيِ فراهم آمدنِ حداكثر نيرو حكم مي

زيسيون داشـتـه   هاي استراتژيكي نيروهاي سياسي اپو هاي تاكتيكي و هدف غير از مخالفت با رژيم واليي بسيار مهم است كه جنبش مردمي معياري براي سنجش موضع
در چارچوبي  ملي خواهد   تيكباشد. به اعتقاد ما اين محك واقعي و عمليِ تعيين كننده نيروهاي شركت كننده در اين جبهه  براي گذر از استبداد به سوي مرحله  دموكرا 

 بود.
توان و  كند. ولي مي  يتوان بنا به مصلحت تعطيل كرد و به فراموشي سپرد، مبارزه طبقاتي فرايندي عيني است كه خارج از ذهن و اراده عمل م تضادهاي طبقاتي را نمي

ه ايران فرايند مبارزه طبقـه  تودبايد درجه رويارويي نيروهاي سياسي پيرامون  مبارزه طبقاتي را، بنا بر شرايط مقطعي و تضاد اصلي جامعه واليي، مديريت كرد. براي حزب  
مـانـد،      ثابت مـي ها  هاي مشخصي است. تنها امري كه در طول همه مرحله  داري، يك مقوله جامد نبوده است و داراي مرحله كارگر و قشرهاي زحمتكش  بر ضد سرمايه

ها، شـكـل، و        اكتيكهاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي براي دستيابي به سوسياليسم است. ت  سازيِ بنيادين در عرصه همانا هدف استراتژيك و نهايي آن، يعني دگرگون
اي بودن كـل     حلههاي گذر منطبق خواهد بود. نكته بسيار مهم مر  هدف اتحادها در مبارزه طبقه كارگر و قشرهاي زحمتكش در طي اين دوره، با شرايط  مشخص مرحله

مـنـديِ      سياسـي و قـانـون       هاي انقالبي وجود خواهند داشت. در اينجا نظر لنين درباره هنرِ مبارزه   يي از تغييرهاي رفرميستي و جهش اين فرايند است كه در آن آميخته
 برانگيز است:   ديالكتيك تغيير، توجه

برانداختن كامل  يي كه هنوز براي نفي كامل نو به اندازه كافي نيرومند نيست و آن نوئي كه هنوز براي هر چرخش زيگزاگي تاريخ يك سازش است. سازشي بين كهنه ” 
ها به مـثـابـه       ماركسيست داند، ولي اين امر نافي آن نيست كه كند و استفاده از آن را ضروري مي كهنه به اندازه كافي قوي نشده است.  ماركسيسم از سازش احتراز نمي 

 .“سر در نياورده است سم نيروي زنده و فعال تاريخ با تمام قوا عليه سازش مبارزه كنند.  كسي كه نتواند اين به اصطالح تضاد را درك كند، حتي از الفباي ماركسي
ادي بـغـايـت فـاسـد        قتصحزب توده ايران معتقد است كه، تضاد اصلي جامعه ما تضادي است دروني بين اكثريت مردم با روبنايِ سياسي ديكتاتوري واليي و زيربنايِ ا

اي    هاي آن نيـز، مـرحلـه      آورد. بنا بر ديالكتيك حركت هر چيزي، تحول  خوار آن. اين تضاد آشتي ناپذير بين مردم و ديكتاتوري واليي، جامعه ما را به تحرك درمي  رانت
ارگـر و قشـرهـاي        دموكراتيك است. تاكتيك و اتحادهاي طبقه ك  -خواهد بود، و در كشور ما هم اكنون نخستين مرحله فراروي، طرد رژيم واليي و گذر به مرحله ملي

هد داشت. زيرا شرايط عيني  هاي اساسي  خوا ها براي گذار به  سوسياليسم در آينده،  تفاوت زحمتكش ميهن ما براي گذار از ديكتاتوري واليي،  با تاكتيك و اتحادهاي آن
و نـقـش اقـتـصـادي          هاي اجتماعي در هر كدام از اين دو مرحله، تفاوتي اساسي با يكديگر دارند. جنبش كارگري   و ذهني جامعه، مخصوصاً نقش و نفوذ قشرها و طبقه

هاي نارسا و  نامربوط  اژههاي مادي و ارتقاء سطح زندگي زحمتكشان  را نبايد با فعاليت سياسي و شعارهاي پر طمطراق و و هاي كارگري براي دستيابي به خواست اتحاديه
توان و نبايد به لزوم وقـوع انـقـالب         يي به مرحله ديگر را نمي منحرف كرد. مبارزه طبقاتي در راستاي گذار از مرحله “  كمونيستي -كارگري -انقالب سوسياليستي” مانند 

ز خود پرسيد كـه آيـا       د اسوسياليستي( كه هنوز در دستوركار روز مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان كشورمان  نيست) مشروط و وابسته كرد! در مورد اوضاع كشورمان باي   
 تواند داشته باشد؟ مان به انقالب سوسياليستي و يا نزديك بودنِ روي دادن آن ربطي مي مضمون مبارزه طبقاتي و يا جنبش كارگري كنوني ميهن

ريـزي     الني براي پيهاي احتماالً طو حزب ما معتقد است مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان در راه هدف استراتژيك ما، يعني گذار به مرحله سوسياليسم  در طي مرحله 
دمـوكـراسـي    ”   هاي مختلف، به هر صورت از طريق برپايي مباني دموكراتيك ،  نخستين مرحله فراروي ايران است. مضمون و مسير اين حركت در مرحله  -حكومت ملي

ه ثروت اجتماعـي  الندر حكم اهرم گسترش و تداوم عدالت اجتماعي خواهد بود. در اين رابطه حزب ما دموكراسي انتزاعي و خالي از رابطه اورگانيگ با توزيع عاد “  مردمي
مشتـرك   كند. ولي وجه  مي كند. در اينجا درك غيرديالكتيكي و  ضعف نظري در مورد چگونگي برخورد قاطعانه با ديكتاتوري و گذر از آن، به دو صورت كلي بروز  را رد مي

اپوزيسيون اسـت،  ار هر دو شكل اين اشتباه، تكيه نكردن بر نيروي جنبش مردمي و ممانعت از برپايي اتحادهاي وسيع است. صورت اول گرايش طيف راست و محافظه ك 
وان ديد، براي مـثـال:     ت هاي متفاوت مي كند. بازتاب عملي اين نظريه را  به شكل  كه تكامل اجتماعي را به تغييرهاي تدريجي و رفرميستيِ بدونِ جهش كيفي محدود مي

هاي روبناييِ سـطـحـي بـه        مها، محدود كردن تغييرها به رفر هاي توده اصرار به كار سياسي از باال، يا مطلق كردن دموكراسي انتزاعي و بي اعتنا بودن به منافع و مشكل
اي بودن حركت مترقـي   لهمنظور اصالح رژيم ديكتاتوري و يا آشتي با آن و بدون نفي واليت فقيه. صورت دوم برخورد آنارشيستي و ماجراجويانه چپ روانه است كه مرح 

كند. اين اشـتـبـاه      تلقي مي“  سازش با بورژوازي” داند و آن را در حكم  كند، و رفرم و فاز تغييرهاي كمي را بي اهميت مي كند، مسئله جهش انقالبي را مطلق مي را رد مي
كند، و دركـي       ع را رد ميوجود آوردن تغييرهاي كمي بر پايه بسيج نيروهاي مختلف و برپايي جبهه وسي دهيِ آن در راستاي به اي و سازمان چپ روانه، تدارك و كار توده

راست و چپ خـط كشـي      اي هاي نظري هاي اخير، با چنين نيروها و آموزه ناقص و احساسي از ماركسيسم در مورد جهش يا تغيير انقالبي دارد. حزب توده ايران، در دهه 
 مشخص خود را داشته است.

كنند دفاع كرده و    ي ميشارحزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آن دسته از اصالح طلباني كه صادقانه و شجاعانه براي تداوم جنبش و نفي اقتدارگرايي بر موضع خود پاف
ح اسـت كـه در       هاي عميق را بخش الزم و مهم  در راستاي جهش كيفي جامعه دانسته است. ولي از سوي ديگر، واض  خواهد كرد. حزب توده ايران هميشه اجراي رفرم 

هـاي اسـاسـي         هاي آن در باره نحوه مبارزه، و گريز از نقش مردم، دچار نقـصـان   و زيرپايه نظري تئوريسين“  اصالح طلبي”هاي مشخصي عملكرد رهبري جنبش  مقطع
هاي تعديـل   ، و اجراي برنامه“ آرامش فعال” گيري انفعالي، اصرار بر مباني نامربوطي مانند  اند. عقب نشيني هاي بي موقع، موضع  هاي مهمي  را هدر داده اند، و فرصت بوده

 اقتصادي، همگي، برآمده از سياست اشتباهي است كه ضرورت شعار طرد واليت فقيه و تكيه به نيروي مردم را در دستور كار خود نداشته است.
از بـدنـه و رهـبـري          هاي مهمي تر اينكه، بخش ها نيز خواستار تغييرند. مهم  اند كه آن بايد توجه داشت كه، اصالح طلبان نماينده طبقه و قشرهاي مشخصي در جامعه

انتظار داشت و انتظار باال تـر  بايست به اندازه ظرفيتش از آن  هاي پيشروتر اصالح طلب با ديكتاتوري واليي در تضاد مستقيم قرار دارند. به نظر ما، از هر ظرفي مي  جريان
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نوني براي جنبـش  ط كاز اين ظرفيت عبث و تلف كردن نيرو است. از جانب ديگر نيز نفي همان ظرفيت موجود و حتي محدود نيز از دست دادن نيرويي است كه در شراي 
ي از مبارزه بـراي     دهند، ولي به تنهاي مردمي كشورمان غنيمت است. اصالح طلبان بخش بزرگ و مهمي از جنبش مردمي و مبارزه براي گذر از ديكتاتوري را تشكيل مي 

رده بورژوازي،  و سـرمـايـه      اند.  برنامه كنگره ششم حزب توده ايران دقيقاً بر محور ايجاد اتحاد آگاهانه طبقه كارگر، قشرهاي زحمتكش، خ  طرد رژيم واليت فقيه ناتوان
هاي پرشمار حزب ما نشان داده است كه در راستاي پيروزي بر ديكتـاتـوري حـاكـم،        ها و تحليل گيري هاي منعكس شده در موضع تحليلداري ملي، تنظيم گشته است.  
اجتماعي را بـا       هاي موجود دموكراسي مرسوم، بايد بتواند بعدهاي مشخصي از عدالت هاي گوناگون زحمتكشان كشورمان، فراتر از شكل جنبش مردمي براي جذب اليه

وري بايد لـزومـاً بـه        گيري برنامه اقتصادي جبهه متحد ضد ديكتات تواند باشد كه، جهت روي، تنها نتيجه منطقي اين مي هاي مادي زحمتكشان مرتبط كند. ازاين  خواست
لـت و نـهـادهـاي         دو   سوي ارتقاء كيفي و كمي نيروي كار و سرمايه توليدي ملي ارزش افزا باشد. حزب توده ايران معتقد است كه، باالبردن و تقويت نقش بـنـيـادي      

هاي كالن ملـي در     ياستم سدموكراتيك ملي، در حكمِ محور اصلي هدايت كننده راهبرد الزم در راستاي گذار و بازسازي كشور است. پارامتر اساسي در اين مرحله، تنظي 
مورد نياز مـردم بـايـد       هاي گيري بر مبناي ضرورت پذير كردنِ تصميم منظور امكان يي مدون، و تمركززدايي به اجتماعي بر اساس برنامه -راستاي توسعه و رشد اقتصادي

هاي تـولـيـدي       اند سرمايهتو هاي توليد به وسيله حكومتي دموكراتيك، مي گذاري گسترده و مستمر به همراه اختصاص دادن هدفمندانه عامل باشد. اين امر تنها با سرمايه 
مه شئون اقتصـادي  ي هعمومي و خصوصي را در اين مسير جذب و به سود مصالح ملي هدايت كند. اين به معني محو كامل مكانيسم  بازار، دولتي كردن، و كنترل مركز 

است كه به صورتـي  داري تجاريِ غيرتوليدي  كشورمان نيست. بلكه آنچه كه در مرحله كنوني ضرورت دارد، حذف كامل نوليبراليسم اقتصادي و محو كامل سلطه سرمايه 
 كند.  وار و هماهنگ با بورژوازي بوروكراتيك دولتي، در كشورمان عمل مي انگل

پردازيم. تاكيد مـا    ميصورت يك بعدي به عرصه برنامه اقتصادي ن اقتصادي حزب بايد توجه داشت كه، ما به -هاي اجتماعي در ارزيابي خط سير تكاملي نظرها و برنامه
ذف ديـكـتـاتـوري       شود، كه عبارتند از: حـ     بر اين نكته بسيار ظريف و مهم است كه، جهشِ كيفي جامعه در عرصه ملي فقط با اجرايِ همزمان سه هدف امكان پذير مي

(اقتصادي و سياسي) نيروهاي خارجي. اين، حركت پردامنه و ژرف     وجود آوردن تغييرهاي بنيادي اقتصادي، و جلوگيري از دست واليي، به اي    سياسي و اقـتـصـادي   اندازيِ
شان سوداگريِ خصوصي[شخصـي] و انـبـاشـت            كه دغدغه اصلي -”بخش خصوصي“و “  بازار آزاد” پذير كردن جهشِ كيفي در جامعه است كه به عهده  منظور امكان به

هاي تئوريك، منطق  ثهاي خصوصي مخالفت بنيادي دارد. جدا از بح  روي، حزب ما با نقش محوري داشتن سرمايه تواند گذاشته شود. از اين  سرمايه به هر نحو است، نمي
موكـراتـيـك و شـفـاف          شدت نيازمند است را تنها به وسيله نهادهاي حكومتي د اي كه ايران بدان به اقتصادي -كنند كه، تغييرهاي اجتماعي و تجربه عيني نيز حكم مي

هـا بـا        ردمي و تلفـيـق آن    اي م هاي دموكراتيك و برنامه اقتصادي پذير كرد. بر پايه اين نگرش است كه حزب ما مسئله لزومِ ارائه همزمانِ منشور آزادي  توان امكان مي
شـان تـهـي         هاي دموكراتيك، هر دويِ اين مقوله از مـحـتـوايِ    ِاجتماعي و يا آزادي پيشنهاد كرده است. زيرا در نبود عدالت  ”جنبش مردمي“يكديگر را در مسير حركت 

دي، سـيـاسـي، و نـظـامـي             هاي اقتـصـا   اندازي هاي دموكراتيك قربانيِ انواع و اقسام دست ِاجتماعي و آزادي يي فارغ از عدالت شوند. در نهايت، استقالل مليِ جامعه  مي
 شود. امپرياليستي  مي

كند، از جمله نيـروهـاي    ميپنجه نرم  و ها دست مان با آن هايي كه ميهن اش از معضل هاي دقيق و عيني در شرايط كنوني نيز، حزب توده ايران ديگر بار، همراه با تحليل
كنند. حزب توده ايـران    اقتصادي، با ديكتاتوري مبارزه مي -اي است كه در راستاي دفاع از استقالل ملي كشور و انجام تغييرهاي بنيادي اجتماعي مطرح در جنبش مردمي

خلي و چه در عرصه خارجـي،  هاي آينده كشور، چه در عرصه دا كننده در مسير تحول يي اصلي و تعيين منظور محو نوليبراليسم اقتصادي را در حكم حلقه مبارزه  قاطعانه به
ون اساسي اقتصاد كشـور و       هاي تعديل اقتصادي نوليبرالي، و  به سويِ بازسازي شئ روي، تاكيد برنامه كنگره ششم حزب ما بر طرد كامل سياست كند. از اين  ارزيابي مي

 افزا، تنظيم شده است.  گيري به جانب نيروي كار و توليد ارزش سمت
، و همزمان و در كنار آن تحـمـيـلِ    “ دخالت بشردوستانه” هايي مرسوم و معمول از جمله  مان، همراه با توجيه پرده نظامي كشورهاي امپرياليستي به ميهن خطرِ تجاوز بي

اند. واكاوي در شرايط كنونـي    دهالگوي نوليبراليسم اقتصادي و شيوع دادن آن، به مبارزه ضد امپرياليستي و دفاع از حاكميت ملي كشورمان در برهه كنوني بعدي تازه افزو
كند. حـزب    ملي حكايت مي تِاجتماعي، و حاكمي هاي دموكراتيك، عدالت بين مبارزه براي آزادي  يي كليدي هاي گذشته، از رابطه جهان و كشورمان همراه با تأمل بر تجربه

هاي مثلت، الزم و ملزوم  يي حساس و اُرگانيك همچون رأس دموكراتيك، اين سه مقوله در رابطه -ما معتقد است كه، در مبارزه با ديكتاتوري واليي و گذر به مرحله ملي
 ريزد.  ها، مثلث درهم فرومي يكديگرند و در نبود يكي از رأس
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 هاي كليديِ هفت دهه مبارزه .  نگاهي به برخي برهه11
 
 هايي عمده سال از تاريخ تولد حزب توده ايران، جامعه ما هنوز در راستاي تحقق بخش 70بعد از گذشت   
اند، با ديكتاتوري واليي دست و پنجه نـرم     سال پيش مطرح بوده 100ها قريب  هاي مترقي حزب ما كه برخي از آن ها و برنامه از نظريه  
هاي حـزب مـا،      هاي عام برنامه هاي بعدي اين نوشتار خواهيم ديد، روند پرفراز و نشيب اين مبارزه، و نكته طور كه در قسمت كند. همان  مي
 اند.    سال گذشته  تكرار شده70برانگيز و بارها، در  هايي  توجه هاي بنيادي اجتماعي و اقتصادي، با شباهت منظور انجام تحول به

 
 

 هاي آذربايجان و كردستان   تا جنبش 1320از 
وتاه پيش از تـاسـيـس        ي كبراي درك بهتر شرايط اقتصادي و اجتماعي دوران تولد حزب توده ايران و بروز نخستين تغييرهاي تأثير پذيرفته از آن، الزم است به دوران

بر زندگـي قشـرهـاي       فرسا اقتصادي و ناآگاهي طبقاتي و فقر طاقت -ماندگي اجتماعي هاي پاياني سلطنت مطلقه رضا شاه باز گرديم. در اين زمان عقب  حزب، يعني سال
از دوران قاجار به ارث مانده بود، بـه هـمـراه رشـد           كه مانع امپرياليسم  مختلف زحمتكشان شهر و روستا مستولي بود. در كنار سلطنت خودكامه رضاشاهي، تسلط بدون 

مبخـش دربـاره وضـع        كا بورژوازي كمپرادور(وابسته) و مالكان بزرگ به صورتي تنگاتنگ يكديگر، با روبناي سياسي كشور عجين شده بودند.  زنده ياد رفيق عبدالصمد   
وضع طبقه كارگر در اواخر سلطنت رضا شاه رقت بار است. با وجود ترقي دو برابر هزينه زندگي، طي ده سال اخير دستمزد كـارگـر      ” نويسد:   زحمتكشان در اين دوران مي

حد اقل هزينه روزانـه، مضـاف بـر        ال تغييري نيافته بود. روز كار يك كارگر غالباً از آفتاب تا آفتاب بود. حد اكثر دستمزد پنج تا هشت ريال در مقابل دوازده تا چهارده ري  
 1“اينكه زنان و كودكان نيز مجبور بودند كار كنند و با حد اكثر استثمار نازل ترين دستمزد را دريافت دارند.

اريخي و جالـب  داري در حال رشد و زحمتكشان به سندي ت اجتماعي و تجسم بهتر مناسبات ميان سرمايه -براي لمس بهتر چارچوب و شرايط حاكم بر روابط اقتصادي
دفتر اسنـاد رسـمـي       126در صفحه  1315، يا به عبارت ديگر، قرارداد كار در سال “ اجير نامه ” . اين  2دهيم )، ارجاع مي 1325تيرماه  12(  758، شماره “ رهبر” در روزنامه 

 به ثبت رسيده است:   1315/  4/  23 -11603اصفهان به شماره   6شماره 
 

 6دفتر اسناد رسمي نمره 
 وزارت عدليه

 ثبت اسناد و امالك كل مملكتي
 ورقه معامالت متفرقه

 نوع سند اجير نامه
 حوزه اصفهان

صادره و ساكن رزان ولد سيد علي محمد مستأجر شركت نسبي ريسـنـدگـي       381حق زهرايي بنام و نشان نمره  اجير آقاي سيد علي به
   2/3/1315 – 16 – 112رحيم زاده و شركاء به مديريت آقاي محمد كتابي به نمايندگي آقاي عباس منتصر طبق مراسله نمره 

حضور متوالي اجير در كارخانه فوق واقع در خيابان شاهپور اصفهان در انجام امور مرجوعه باينقرار كه ده ساعـت در پسـت         –نوع عمل 
 شب يا روز به تعيين كارخانه خدمت نمايد.

 از تاريخ ذيل لغايت سه سال شمسي. –مدت 
سال دوم هر ماه يكصد و سي و پنج ريال، سال سوم هر ماهي يكصد و پنجاه ريـال    –در سال اول هر ماهي يكصد و بيست ريال   –اجرت 

 كه آخر هر ماه دفتر كارخانه را امضاء نموده و دريافت دارد.
العاده خدمت نمايد و بـه       و آخر هر ششماه رسيد رسمي تحويل دهد و اجير ملزم است هر پستي را الي دو ساعت با دستور كارخانه فوق

 العاده دريافت دارد. تناسب اجرت فوق
با تعدي يا تفريط اجير و توجه ضرر بايد بتصديق معلم كارخانه از عهده خسارت وارده برآيد.  با تعلل اجير از حضور و انـجـام          –شروط 

هرگاه كارخانه را تعطيل نمود و يا در جاي ديگر مشغـول    –وظيفه مقرره بدون عذر موجه هر روز دو برابر اجرت از حقوق او كسر خواهد شد 
و كار شد بايد يك هزار ريال بشركت مزبور بپردازد. هرگاه اجير مرتكب خالف يا خيانتي گرديد و يا بتصديق ناظم و معلم كارخانه از اطاعت    

 انتظامات سرپيچي نمايد و يا اينكه كارخانه به جهتي تعطيل شود ( به مدت بيش از ده روز) اختيار فسخ بقيه مدت با مستأجر است.
 1315تير ماه سنه  23به تاريخ 

 محل امضاء عباسعلي منتصر    سيد علي به حق زهرايي
 

ضا شاه حتي از حق انعـقـاد   ها انعقاد اين نوع قراردادهاي كار، معمول بود. البته بسياري از كارگران و در كل زحمتكشان (خصوصاً زنان و كودكان) در دوره ر    در آن سال
د، دهـ    طور كه مفاد اين سند رسمي نشـان مـي     شدند. همان  ضد انساني محروم بودند و در شرايطي به مراتب بدتر از محتواي اين قرارداد، استثمار مي “ اجير نامه ” همين 

جالب توجه است كه در اوايل انقـالب بـهـمـن،        ناميد.  مي“  عمله” و يا “  اجير” عمد او را  شناخت و به نظام حاكم، وجود كارگر را در مقام فرد را به رسميت نمي
هاي زحمتكشان و رويارويي با پيشنهادهاي حزب ما و نفوذ آن و ديـگـر      نيز براي محدود كردن خواست“  قانون كار احمد توكلي”اصطالح  به

استفاده كرد. كساني مانند توكلي، عسگراوالدي، الريجاني، و جز اينـان،   “  كارگر و مزد” جاي  به“   اجير و اجرت”عمد از  كلمه  نيروهاي چپ، به
“ اقتصاد آزاد” از هواداران سينه چاك “  گرا اصول” كه در برهه انقالب فعاالنه از پيشروي آن به عرصه اقتصادي جلوگيري كردند، حاال در جناح 

 كنند. هنوز هم برضد منافع زحمتكشان نقش آفريني مي“ بازار كار انعطاف پذير”داشتن  و در برپا نگه
دار تنظيم گرديـده بـود. بـراي          سرمايه داري بود. اما در عمل يك طرفه و به نفع سرمايه  برآمده از بقاياي مناسبات پيشا 1315هاي اين قرارداد در سال  محتوا و شرط 

تواند به سـهـولـت     ش نميتواند نيروي كار را تصاحب كند، ولي زحمتك دار به سهولت مي دهد كه سرمايه مثال، با وجود كااليي شدن نيروي كار انساني، اين سند نشان مي
، طبقه كارگـر  ”حزب كمونيست ايران“هاي  تر اينكه، در اين دوره به دليل نيمه كاره ماندن فعاليت ها را بايد متحمل گردد. مهم  كار خود را بفروشد و انواع جريمه و تضييق

فعاليت اجتماعـي   حنهدر مجموع از نظر اجتماعي به هويت و حقوق خود آشنا نيست و به دليل سركوب شديد تمامي نهادهاي سياسي حامي منافع زحمتكشان، عمالً از ص
طور كـه     همان -ردن كارمزدترين حقوق صنفي، بي ثباتي، طفره رفتن، و قدرت كارفرما به پرداخت نك داشته شده بودند. در مجموع، فقر ساختاري، نبود ابتدايي  بيرون نگه

 وضع معمول زحمتكشان پيش از تاسيس حزب توده ايران در كشور ما بود. -ساخت اجيرنامه امكان قانوني آن را مهيا مي
بريم، يعني پنج سال بعد از تاسيس حزب توده ايران، و فعاليت علني و مستمر آن در تلفيق مبارزه با روبناي سيـاسـي    مي 1325سال به جلو، به سال  10عقربه زمان را 
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ي و  اجتـمـاعـي كشـور.       هاي بنيادي اقتصاد ريزي و سازمان دهي فعاليت صنفي طبقه كارگر و زحمتكشان در راستاي تحول ديكتاتوري حاكم و فاشيسم هيتلري، همراه با پي
دهيم كه نمونه معمول قـراردادهـاي كـار در آن           ) ارجاع مي 1325تيرماه  17(   761، شماره “ رهبر ”در روزنامه  3براي مشاهده برخي تغييرها در اين پنج سال، به سند ديگري

 دوران است: 
 منعقد شده است. 3/4/1325قرارداد زير بين صاحب كارخانه شبرو سازي لوكس و محمود مشهدي نماينده شوراي متحده مركزي در تاريخ 

 برسميت شناختن اتحاديه كارگران كارخانه  .1
 ساعت در روز 8ساعات كار كارگران   .2
 اگر كارخانه احتياج به اضافه كار داشته باشد بايد يك برابر و نيم حقوق پرداخت شود  .3
 مزد كارگران از تاريخ تصويب اين قرارداد به طريق زير اضافه خواهد شد:   4

 از دويست تومان به باال صدي ده –الف          
 از صد و پنجاه تومان به پايين صدي بيست و پنج –ب          

 . پرداخت حقوق كارگران در ماه دو مرتبه خواهد بود5     
 در سال دو دست لباس كار و كفش و صابون و حمام به طور معمول بايد به كارگران كارخانه داده شود. 6    
 . روزهاي جمعه و تعطيل رسمي با استفاده از حقوق خواهد بود7    
 بيمه كارگران بايد فوراً عملي شود  .8    
 . كارفرما بدون اجازه اتحاديه حق بيرون كردن كارگران را ندارد9    
 اگر كارخانه به كارگر بيشتري احتياج داشته باشد با اطالع و موافقت اتحاديه استخدام نمايد         .10
 روز با استفاده از حقوق خواهد بود 21مرخصي در سال   .11

  تهيه دكتر در بخش كار    .12    
 هرگاه كارفرما از كارگران شكايتي داشته باشد به اتحاديه مربوطه رجوع نمايد.   .13    

 
 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد 16/4/1325اين قرارداد از تاريخ 

 نماينده شوراي متحده مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران
 محمود مشهدي

 صاحب كارخانه شبرو سازي لوكس
به غايت اسارت بار سيدعلي به حق زهرايي، نشان دهـنـده ايـن       “اجير نامه ”ناميد، در مقايسه با  “قرارداد كار ”توان آن را يك  داري مي اين سند كه  بر پايه موازين سرمايه

هـاي     ر از نقطه نظـر سـازمـان     هاي صنفي و ارتقاء نيروي كار، وضع طبقه كارگ واقعيت است كه تنها پس از پنج سال فعاليت علني و موثر حزب  ما در راستاي برپايي اتحاديه
ير كرده است. مسلماً بر  طرزي آشكار به نفع زحمتكشان تغي خوش تغييرهاي اساسي شده است. در اين سند تناسب  نيرو به  مستقل و شرايط اقتصادي و مناسبات اجتماعي دست

انـد.     رو بـوده      به هايي جدي رو قشرهاي مختلف زحمتكشان هنوز با معضل 1325توان از نظر كمي اين تغييرها را در پهنه كشور فراگير دانست، زيرا در سال  پايه اين سند نمي
) است كه به وضوح نشان دهنده پيدايش فرآيندي نـو و       1325تا  1315اقتصادي ميان اين دو نقطه زماني (از   -آنچه مهم است بررسي تاريخي و منطقي تغييرهاي اجتماعي

در مـقـام   “  شوراي متحده مركزي كارگران ايران ” دهد، وجود و شناسايي رسمي  وجود آمدن بسترهاي الزم رشد فراگير آن است. براي مثال، همچنان كه اين سند نشان مي  به
شد و آگاهي طبقه كارگر اسـت،  د رنهادي مستقل از حكومت، همراه با كسب اعتبار آن در ميان كارگران در مقام نماينده آنان در عقد قرارداد جمعي از يك سو نشان دهنده رون

برانگيز آنكه، در رژيم واليت فقيه بـعـد از        توجههاي مترقي در بعدهاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي به حساب آورد.   بايد آن را در زمره تحول و از سوي ديگر مي
اعتنايي به حقوق كارگـر و پـرداخـت         اند، و بي سال از تنظيم قراردادي كه در باال ارائه شد، سنديكاهاي مستقل كارگري غيرقانوني 65گذشت 

اش رويدادي بسيار معمول است. حزب توده ايران در رژيم واليي سركوب شد تا نيروي كار طبقه كـارگـر و         مزد به تعويق افتاده نشدن دست
در طور كه  اي تبديل شوند. همان  هاي بادآورده نجومي فراغ بال و آزادانه در مجراي سوداگري و رانت خواري به ثروت زحمتكشان، و منابع ملي به

 شوند.  هاي خصوصي ضد ملي كشور  سركوب مي هاي صنفي در راستاي منافع سرمايه ايم، حزب ما و اتحاديه تاريخ ديده
دهي قشرهاي مـخـتـلـف        بايست مبارزه بر ضد ارتجاع و خطر فاشيسم هيتلري را با بسيج و سازمان حزب توده ايران از نخستين روز تولدش در مقام حزبي آزادي خواه، مي

جهاني بر ضـد فـاشـيـسـم،         هاي مبارزه نامه حزبي به دليل خطر بازگشت ديكتاتوري، و الزام كرد. اگر طرح نخستين مرام  زحمتكشان، مخصوصاً بيداري طبقه كارگر تلفيق مي
،  1321مهرماه  17ي تهران در داد، يك سال بعد برنامه تدوين شده كنفرانس ايالت دست نمي اقتصادي به -هاي اجتماعي هاي حزب در زمينه ها و برنامه تصويري شفاف از نظريه

 هاي عملي حزب است. بيني و فعاليت بيانگر رشد جهان
 
در تركيب با چهار سازمان سنديكايي  1323پايه گذاري شده بود، در سال  1320كه با پشتيباني مستقيم حزب ما در اسفند ماه  ،“ هاي كارگران ايران شوراي مركزي اتحاديه” 

تشـكـيـل گـرديـد.            1323مرداد  10سال بعد از تاسيس حزب، نخستين كنگره آن در  3درصد كارگران كشور را زير پوشش خود قرار دهد. در كمتر از   90به سرعت توانست 
صد دهقانان تركيب آن را     در اعضاي رسمي حزب در آن سال بالغ بر دويست و پنجاه هزار نفر بود كه هفتاد درصد كارگران، بيست و پنج درصد كارمندان و روشنفكران، و دو

، بـا در نـظـر          1325  -1320داد.  مسلماً سهم پايين دهقانان در تركيب اعضاي حزب نشانه نقصان در فعاليت سازماني حزب در سطح روستاها بود.  ولي در دوره    تشكيل مي
ياسي است كه بـا وجـود     سنتي و محافظه كارانه دهقانان، حزب ما نخستين سازمان س -سوادي تا نود درصد) و ذهنيت مذهبي  ماندگي روستاهاي ايران ( بي  گرفتن درجه عقب

و به نفع حـل مسـئلـه      رعيتي  -زودي در خط مقدم رهبري جنبش دهقانان بر ضد مناسبات ضد انساني ارباب هاي عيني، به سوي دهقانان شتافت.  حزب توده ايران به  مشكل
چشمگير بود، و تبلور نهايي آن را در      1327هاي حزب در عرصه جنبش زحمتكشان روستايي از آغاز تاسيس آن تا غيرعلني شدن آن در سال  ارضي قرار گرفت.  تأثير فعاليت 

 توان مشاهده كرد. هاي دمكراتيك آذربايجان و كردستان مي هاي مردمي و دستاوردهاي بسيار مترقي در چارچوب جنبش اقدام
ل نيروهاي اجتماعي در   عم حزب توده ايران در همان آغاز به اهميت اتحاد سازمان يافته  قشرهاي مختلف زحمتكشان شهر و روستا، و مخصوصاً لزوم تكيه كردن بر اتحاد

 مبارزه سياسي و بر ضد ارتجاع داخلي و امپرياليسم پي برد.  نخستين كنفرانس ايالتي تهران با اين شعار كار خود را آغاز كرد
 

 وران متحد شويد! كارگران، دهقانان، روشنفكران و پيشه
  4بر عليه هر گونه استعمار كشور ايران مبارزه نماييد!

هاي حزب ما درباره  تضاد اصلي  هاي بعد تا به امروز،  به اهميت و نوآوري مضمون تحليل هاي دهه انديشي در شرايط آن دوران و تحول با ژرف
درآمـد     هاي حسـاس بـعـدي، پـيـش          توان پي برد. هسته اساسي اين شعار در برهه  جامعه و لزوم برپايي جبهه وسيع نيروهاي اجتماعي مي

تـريـن      هاي كنوني كشور ما يكي از كلـيـدي   طور در تحول هاي آذربايجان و كردستان، جنبش نفت، سرنگوني رژيم شاهنشاهي، و همين جنبش
 هاي بسيج و باال بردن جنبش مردمي بر ضد  ديكتاتوري واليي است.  ها و پيش شرط عامل

هاي خود قـرار داد و در         طورِمستقيم منافع طبقاتي مالكان بزرگ را به نفع دهقانان هدف فعاليت ) با جسارت، به 1321اولين برنامه دهقاني حزب در كنفرانس ايالتي تهران ( 
 “تقسيم بالعوض امالك خالصه و امالك اختصاصي رضا شاه بين دهقانان، باز خريد امالك اربابي        تقسيم آن ميان دهقانان.”اسناد خود اين خواست را سرلوحه قرار داد:  

 
، مازندران، خراسـان، و    هايي چون آذربايجان هاي حزبي به منطقه يي از اعضاي مركزي و كادرهاي  خود را براي برپايي سازمان كميته مركزي موقت حزب ما بالفاصله عده

هاي دهقاني تاكـيـد    هاي حزب در روستاها و لزوم تشكيل اتحاديه ها، بر فعاليت ، با توجه به كمبودها و امكان1323ماه  مرداد 10اصفهان اعزام كرد.  كنگره حزب توده ايران در 
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، آغاز “ دهقانان ايران، بيدار شويد”  ، و با شعار:  “ هاي دهقاني ايران سازمان مركزي اتحاديه“به همت حزب و تمركز آن در  1323كرد. به دنبال آن، اتحاديه دهقانان در مهر ماه  
دهقاني در عرض چند سال بـعـد از      هاي هاي بسيار مستمر حزب بر اتحاديه به كار كرد.  واقعاً نيز چنين شد، اگر چه نه به صورت فراگير در سرتاسر ايران،  ولي  تمركز فعاليت 

د كه حـزب تـوده ايـران          ها بو تر و هدفمند سازد. در بطن اين فعاليت  تاسيس آن توانست در بخش مهمي از روستاها، تكان نيرومندي به جنبش دهقاني دهد و آن را متشكل
، حزب مـا  1357در برهه  انقالب  اقتصادي كشورمان تبديل كند.  -هاي اجتماعي هاي بنيادي تحول توانست مسئله اصالحات ارضي به نفع دهقانان را به يكي از مسئله

قانون اساسي “  ج” و “  د” بار ديگر برنامه بسيار دقيقي در مورد اصالحات ارضي و باال بردن سطح كشاورزي و مدرنيزه كردن آن ارائه داد. بندهاي  
هاي حزب ما در مورد مسئله مالكيت اراضي، بالفاصله با مخالفت همان نيروهاي ضد كارگري و روحانـيـت سـنـتـي هـوادار            بر گرفته از برنامه

رو شد. با انحراف و شكست انقالب بهمن، هنوز هم اصالحات ارضي و باال بردن سطح توليـدات كشـاورزي در دسـتـوركـار              داران روبه زمين
 جا مانده است. اقتصادي كشورمان به -درنگ و بنيادي اجتماعي تغييرهاي بي

 
 ،  تا جنبش ملي شدن نفت1324از برهه 

هاي سازمان يافته را  يابنده حمله هاي شدت ، موج1323هاي پاياني سال  هاي صنفي صورت گرفت، از ماه هاي حزب توده ايران و اتحاديه همراه با تغييرهايي كه بر اثر فعاليت
هاي مسلح شـده     ه دستههاي كارگري و دهقاني، اوج گرفت.  حمل  هاي كشور و حزب سازي، همراه با يورش بردن به دفترهاي حزب و اتحاديه برضد حزب ما از طريق روزنامه

يـي از       يل شده بود.  نـامـه   ها، و امپرياليسم انگليس بر ضد اعضاي حزب و فعاالن صنفي در روستاها و شهرها، در اين دوران به روندي عادي تبد از سوي مالكان بزرگ، خان
المللي عليه تشـكـيـالت حـزب          تمام ارتجاع وطني و بين ” كند:    چاپ رسيده بود، اوضاع آن روزها را اين گونه توصيف مي ، به1324ماه  مرداد24، “ رهبر“شيراز كه در روزنامه 

سروصداي ما مخصوصاً مبارزه ضـد   اي به نام ليره به يكديگر چسبيده اند.  اي شيراز تجهيز شده است.  نفاق داخلي عجالتاً كنار گذاشته شده است و به وسيله ماده چسبنده  توده
حزب توده ايران منافع طبقاتي ارتجاع و امپرياليسم را بـه      “  استعماري ما ترس چندين ساله مردم را ريخته و كليه جوانان پر شور و روشنفكر را در اطراف ما جمع نموده است. 

بردارد. در اين دوره جـنـبـش     هاي مهم نخستين را توانسته بود  هاي بنيادي گام وجود آوردن شرايط ذهني در جهت انجام تحول خطر انداخته بود و در تجهيز نيروي مادي و به
نشان دهنده گسترش افكار مترقي مردمي در ميان قشرهاي مختلف زحمتكشان شهر و روستا است. حكومت دموكراتيك خلق   1324دمكراتيك آذربايجان و كردستان در سال 

ابستگان امپرياليسم، دست زد.  اي مانند اصالحات ارضي به نفع دهقانان بي زمين و بر ضد مالكان بزرگ و و هاي اساسي اقتصادي به فعاليت -هاي اجتماعي آذربايجان در زمينه
مراه با فرقه دموكرات آذربايجـان  هاي ديگر، كه حزب توده ايران ه هاي عادالنه به دهقانان، و بسياري اقدام هاي انتخاباتي در روستا، و كمك مالي به وسيله وام تاسيس انجمن

دمكراتيك آذربـايـجـان و       توان نخستين و حتي تا به امروز تنها اصالحات بنيادي ارضي واقعي در تاريخ ايران دانست. دستاوردهاي جنبش  در آن شركت مستقيم داشت، را مي
اسـت.     1325  -1322هـاي       الر سـ   كردستان، گرچه چندان نپاييد، ولي نقطه اوج مبارزه دهقانان ايران و فعاليت روشنگرانه سازماني حزب به همراه اتحاديه دهقانان ايران د

رهاي ناشي از روند مـوجـود     ها از پيامدها و خط ها، نشان دهنده درك آن هاي مختلف ارتجاع داخلي و امپرياليسم نسبت به اين جنبش هاي شديد و درنده خويانه بخش  واكنش
ها و مالكان بزرگ آذربايـجـان،    هاي بنيادي اجتماعي و اقتصادي در اين برهه است.  حمله نيروهاي نظامي شاه به همراه افراد ايلياتي مسلح ذوالفقاري و تفنگچيان خان  تحول
صود هزاران تن به اتهام شركت در هاي مادي و ذهني آزادي و ترقي خواهي را نابود سازند.  براي اين مق  اي به راه انداختند تا پايه گري عامي گسترده، حمام خون، و وحشي قتل

ناموس مردم و قتل عـام بـه     سازي با رشوه و دزدي، غارت، تجاوز به  جنبش مردمي، اعدام و زنداني شدند.  براي زهرچشم گرفتن از مردم كه پشتيبان اين جنبش بودند، تواب 
بخش در  ارتش رهايي” برانگيز است:   از آنجا ديدن كرده بود، توجه “ فتح آذربايجان ” شد.  خاطرات قاضي آمريكايي، ويليام داگالس، كه پس از   كار گرفته مي صورتي گسترده به

هاي دار و اعـدام   گناه است.  چوب هاي بي ها مملو از آذربايجاني مسير خود آثار خشونت به جاي نهاد. ريش دهقانان را آتش زدند. به ناموس زنان و دختران تجاوز كردند. زندان
  5“ها ابراز عالقه كرده اند در معرض توهين قرار دادند. فراوان است.  دهقانان بيچاره را كه براي دموكرات

هاي دموكراتيك آذربايجان و كردستان، در    [كه فعاليت آن غيرعلني شد] با وجود فعاليت علني، ولي به دليل شكست سنگين جنبش  1327تا مقطع  1325هاي  حزب در سال
در    -صادي و اجتمـاعـي  هاي اقت هاي آن در عرصه روي، فعاليت هاي دروني و بيروني قرار گرفت. از اين  موقعيت حساس و در معرض آزمايش بسيار دشوار جذب و هضم مسئله

ها و عنصرهاي اتفاقي بـود.     براي مدتي كاهش پيدا كرد. چالش حزب جوان اين بار دفاع از موجوديت خود در رويارويي با تهديدهاي انشعابي  -هاي پيش از آن مقايسه با سال
،  تـوانسـت هـمـان       1327ماه  ارديبهشت 5) و كنگره دوم،  1326حزب توده ايران از اين آزمايش پيروز و با تجربه تر بيرون آمد، و در سومين كنفرانس ايالتي تهران ( تير ماه  

هـا،     هلوي، اربابان بزرگ، و خـان   تاييد رساند و پي بگيرد. در اين دوران دربار پ  اقتصادي به -هاي اجتماعي هاي كنگره اول را با هدف انجام تغييرهاي بنيادي در عرصه مصوبه
تـريـن نـيـرو، بـا           هم در مقام قوي هاي شديدي كه بر آن وارد شده بود، باز سلطه بدون منازع خود را بر روستاها باز يافته بودند، و اين حزب توده ايران بود كه با وجود ضربه

اش را دربـاره       هبه ايران آمده بود، مطالع 1326كه در مهر ماه  ،”لوموند“كرد.  خبرنگار روزنامه فرانسوي   استفاده از هر فرصتي، از منافع قشرهاي مختلف زحمتكشان دفاع مي
حزب توده بي شك خدمات بزرگي در باره ايران انجام داده و رخوت متمادي توده مردم را از بين برده است...  امروز حـزب تـوده        ” ها و نيروهاي سياسي گونه بيان كرد:   حزب

ي حزب توده، فرصـت طـلـبـانـي        ثناايران تنها حزبي است كه به معناي واقعي كلمه وجود دارد. احزاب سياسي به طور كلي از بين رفته اند و كساني كه باقي مانده اند به است 
  6“سند.هستند كه اميدوارند در اثر پيشرفت زمامداران خودشان به مقامي بر

هاي آن در جامعه، توجه دوست و دشمن را بـه       )،پا برجا ماندن تشكيالت حزب همراه با رشدش، و همچنين افزايش اعتبار و ارزش 1327آميز كنگره دوم (  برگزاري موفقيت
هـاي     ها و نظرهاي عملي در جهت تـحـول     هاي عميق اجتماعي و فعاليت حق داراي حزبي سياسي با ريشه سال كشور ما به 7خود جلب كرد.  كنگره دوم نشان داد كه بعد از  

هاي حزب توده ايـران در       ليتبنيادي است، به همين دليل حزب ما خطري جدي براي منافع مرتجعان و امپرياليسم است.  با سر رسيدن زمان تجديد نظر در قرارداد نفت، فعا 
در حفاظت از منافع طـبـقـه    آمد. حذف يكسره و سركوب حزب توده ايران   مسير منافع ملي به مانع اصلي و بزرگ بر سر راه مقصد امپرياليسم و وابستگان داخلي آن به حساب 

اش، و هم خلف آن در قالب رژيم  هاي زماني حساس آتي، هم ارتجاع حاكم در قالب شاهنشاهي اي تبديل شد كه در مقطع ، به الگوي سياسي1327حاكم و امپرياليسم در سال 
ان تـيـرانـدازي بـه شـاه در            اند. بعد از جري  اقتصادي، آن را به كار گرفته -هاي بنيادي اجتماعي واليت فقيه، در راستاي نابودي جنبش مردمي و  متوقف ساختن روند تحول

آشكار با منافـع  ترين قراردادهايي كه در تضاد  به يكي از ننگين -ها در مجلس با وجود برخي مقاومت -، وغيرقانوني اعالم شدن حزب توده ايران، مذاكرات نفت1327ماه  بهمن
 گلشاييان معروف بود، منتهي شد.  -ملي و به قرارداد گس

، حزب توده ايران نه فقط از صحنه خارج نشد، بلكه با وجود غيرعلني و محدود شدن فعاليت آن، تـوانسـت   1327با وجود پيگرد و دستگيري رهبران و اعضاي حزب در سال 
ان به حيات خود ادامـه  هاي كارگري و دهقاني، در حكم يكي از نيروهاي اصلي و مهم در عرصه اجتماعي و سياسي كشورم با شيوه تلفيق كار مخفي و علني در پوشش سازمان

هـاي آتـي        بود كه در بـرهـه    هاي مترقي ماركسيستي طول كشيد، تنها نشردهنده نظرها و تحليل 57اش كه تا انقالب  دهد.  حزب ما در دوران فعاليت غيرقانوني و غيرعلني 
 هاي مترقي اجتماعي و اقتصادي كشورمان را شكل داده است. هاي جنبش مردمي در راستاي تحول ترين خواست زيربناي تئوريك و عملي مهم

بـه  هاي انگليسي و آمريكايي  اندازي هرچه بيشتر امپرياليست ثباتي سياسي و اقتصادي در سراسر مملكت و دست تا شروع جنبش ملي شدن نفت، با بي 1327هاي ميان  سال
خـاطـر      اقتصاد كشور كشتي بي سكاني را بـه ”  اقتصاد در حال ركود ايران همراه بود.  حسين مكي، نماينده مجلس شوراي ملي، در سخنراني خود اوضاع را چنين تشريح كرد: 

به چهل ميليون لـيـره رسـيـده        راند.  در نتيجه هرج و مرج صادرات اكنون به ده ميليون ليره و واردات ما  كند و به كجا مي آورد كه معلوم نيست چه كسي آن را هدايت مي مي
  7“است.

هاي كارگري و تـظـاهـرات     ابها حاكي از بحران و تعطيلي صنايع، گرسنگي، بيكاري، و فقر در حال رشد بود، ولي با وجود سركوب و پيگرد، در اين دوره اعتص اخبار روزنامه
)،  1329مـاه       )، اعتصاب دانشجويان دانشكده پزشكي تهران و تظاهرات دانشجويـان (آذر     1329ماه  دانشجويان رو به افزايش بود.  اعتصاب بزرگ كارگران بندر معشور (اسفند  

 هاي پي در پي ديگر، نشانه نضج گيريِ دوباره جنبش مردمي بر ضد ديكتاتوري بود.  )، و بسياري اعتصاب1329ماه  (بهمن “جمعيت مبارزه با استعمار ”همايش 
هاي برهه بعدي، يعني جنبش مـلـي    هاي اجتماعي تحول ، در تكوين و تدارك پايه1329تا  1327هاي  در مجموع بايد گفت كه، حزب توده ايران با وجود شرايط سخت سال

سـانـفـرانسـيـسـكـو        “،  به نقل از روزنامه 1329ماه  فروردين 14، “ مردم ” سال پيش، روزنامه  51شدن نفت، توانست نقشي اساسي داشته باشد.  در آن زمان، يعني نزديك به  
 “آورد، اكنون با نيروي بي سابقه دوباره وارد ميدان شده است. حزب توده ايران كه دولت آن را منحله به شمار مي”نوشت:  ،”كرونيكال

 
 رژيم شاه 1332از جنبش ملي شدن نفت، تا كودتاي 
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هايي ويژه مانند دكتر  يتدرستي هدايت ملي شدن نفت را به بورژوازي ملي به رهبري زنده ياد دكتر مصدق و جبهه ملي ثبت كرده است. البته با وجود اهميت شخص  تاريخ به
ه جنبش ملي شدن نفـت نـيـز      آورند. دربار  وجود مي ها را در آن به زنند و نقش و فرصت عمل اين شخصيت اند كه تاريخ را رقم مي هاي اجتماعي مصدق، اين خود مردم و طبقه

هاي اصـلـي جـامـعـه،         پايه ها طبقه كارگر و زحمتكشان، همراه با دانشجويان و روشنفكران بودند، كه در حكم واقعيت اين است كه، اين نيروهاي اجتماعي و در پيشاپيش آن
شان، بارها با امپرياليـسـم    ها و تظاهرات ها پيش از تصويب اين قانون، با اعتصاب پذير ساختند. كارگران نفت از مدت  را امكان 1329تصويب قانون ملي شدن نفت در اسفند ماه 

، يعني زماني كه آگاهي سياسي و شناخت اجتمـاعـي در     1320طورِمستقيم به مبارزه صنفي و سياسي برخاسته بودند. در شرايط   قبل از سال   انگليس و شركت غاصب نفت به
هايي همچون دكتر  خصيتاي همانند جبهه ملي به پيشوايي ش ها نداشتند، پديد آمدنِ نيروهاي سياسي سطحي بسيار نازل بود و اكثريت مردم در مجموع هيچ سهمي در تحول

)، امپرياليسم و مزدورانش همراه با دربار پهـلـوي    1329ماه  پذير نبود. اين واقعيتي تاريخي است كه، بالفاصله پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت (اسفند   مصدق امكان
داري از حمـايـت كـارگـران       هاي مختلف در صدد جلوگيري از اجراي اين مصوبه قانوني بودند، و اين كارگران متشكل و آگاه صنعت نفت بودند كه با برخور ها و صورت به راه

يـي   ها، توانستند ضربه ، و ديگر اعتصاب1330ماه  خصوص نيروهاي سياسي مترقي، پا به عرصه ميدان مبارزه گذاشتند و با برپا داشتن اعتصابي بسيار مهم در فروردين ايران، به
حاكم بود كه عزل حسين عالء اي واقعي بر ضد ارتجاع شان به نيروي سياسي شكننده بر سلطه امپرياليسم و وابستگان داخلي آن وارد آورند.  همين گونه فشارها و تبديل شدن 

هـاي اقـتـصـاد          حليلوزيري دكتر مصدق تن دردهد. نقش تاريخي و منطقي ت  را باعث شد و شاه را واداشت تا به امضاي فرمان نخست -نخست وزير سرسپرده امپرياليسم -
 ن دوره حساس انكارناپذير است.دهيِ نيروهاي اجتماعي كشورمان  در اي وجود آوردنِ اين شرايط ذهني، مبارزه جويي، و سازمان هاي روشنگرانه حزب ما در به سياسي  و فعاليت
برخي منصفانه و بر ها هزار صفحه مطلب نوشته شده است،  هاي شكست جنبش، ده هاي اين دوره تاريخي و دليل توان گفت كه، در پژوهش و تحليل مسئله بدون اغراق مي

نظرها و ادعاهاي مغرضانـه آبـرو     ها، كوهي از  هاي آمريكا و انگليس و افشا شدن واقعيت ها و برخي ديگر مغرضانه. با آزاد شدن آرشيو اسناد رسمي از جانب دولت  پايه واقعيت
هاي واپسـيـن روزهـاي         لاند. در اينجا بدون وارد شدن به جزييات مسئله، درباره عملكرد نيروهاي سياسي بايد گفت كه، سبب اصلي شكست جنبش را  در تحو  باخته گرديده

(جـبـهـه     طورِاساسي ضعف اتحاد نيروهاي اصلي  توان يافت، بلكه به و  بررسي و گمانه زني در مورد توازن قوا و عملكرد اين يا آن نيروي سياسي نمي 1332مرداد  28پيش از 
درنـگ تـوده      نگرفتن منافع بي خصوص ناتواني و خواستار نبودنِ رهبري جبهه ملي به اتكاء به نيروهاي اجتماعي، و همچنين در نظر ملي، حزب توده ايران، و روحانيون)، و به 

 هاي عينيِ شكست جنبش بودند. ها و عامل هاي زحمتكش، محمل
جـزء      د. بررسي جزءبـه  اي اشتباه و چپ روانه نسبت به بخش ضد امپرياليستي درون جبهه ملي دچار ش حزب توده ايران در مراحل آغازين جنبش ملي شدن نفت، به ارزيابي
ضد ملي در جبهه مـلـي،    توجهي دكتر مصدق به خطر موجود از جانب آمريكا، و وجود برخي عنصرهاي  اين اشتباه خارج از موضوع اين نوشتار است. كافي ست بگوييم كه، بي 

كي بيشتر با جبهه ملي و مبـارزه  شوند كه به اين اشتباه تاكتيكي حزب ما منجر شد. البته حزب ما توانست با درك شرايط در جهت نزدي  دانسته مي  اي هاي بيروني از جمله عامل
ده ايران در ايـن بـرهـه          هايش را در مسير حمايت از دكتر مصدق و عنصرهاي ضد امپرياليستي تصحيح كند. حزب تو  گيري با امپرياليسم انگليس و آمريكا، بسياري از موضع

اساسي مبارزه است.  حزب با وجود غيرقانوني بودن  هاي  حساس به درستي تشخيص داده بود كه بسيج نيروهاي اصلي اجتماعي بر ضد امپرياليسم و وابستگان آن يكي از الزام
را در دستور كار خود قرار داده  اقتصادي -هاي اجتماعي و زير فشار بودن، در تمامي دوره نخست وزيري دكتر مصدق، تلفيقي از مبارزه با امپرياليسم و فعاليت در راستاي تحول

، با پشتيباني فعال حزب توده ايران و   1329ماه  ، در دي“ جمعيت ملي مبارزه با شركت استعماري نفت جنوب”  كرد.  براي مثال،   را دنبال مي  دهي آن بود، و با پشتكار و سازمان
، ارگان مطبوعاتي اين جمعيت، در هماهنگ ساختن مبارزه برضد امپرياليسم و باال بردن سطح آگاهي اجتماعـي  “ شهباز ” باهمراهي ديگر نيروهاي مترقي، تشكيل شد. روزنامه  

 د.كر هاي قاطع به مصدق و جبهه ملي بي ترديد كمك جدي مي گيري و بسيج نيروها، نقش مهمي داشت. اعتالي دائمي جنبش و قوام گرفتن آن، در موضع
ست اين دوره، نـقـطـه    هاي نخ اشتباه تاكتيكي حزب توده ايران در مرحله -از طيف چپ و راست -ها از سوي برخي تحليل گران نمايي واقعيت اين است كه، بر خالف بزرگ

هـاي     نشان داد، ناديده گرفتن ماهيت و بـازي  1332مرداد  در ”آژاكس“طور كه نقش عمده و نيروي مادي امپرياليسم آمريكا در عمليات  ضعف اصلي جنبش نبود. بلكه همان 
ناتواني رهبري جبهه ملـي   تر از آن، هاي اصلي غافلگير شدن دولت ملي  و شكست جنبش بود. ولي مهم  ديپلماتيك و زيركانه آمريكا از جانب رهبري جبهه ملي، يكي از عامل

به رابطه آن[اين جنبش]   گرفت،  و همچنين كم بها دادن از درك اهميت باال بردن سطح جنبش ضد امپرياليستي و عمق بخشيدن به آن بود كه  نيروهاي اجتماعي را دربر مي
برانگيزتر اينكه،  ديكتاتوري و امپرياليسم دانست. توجه يلحاظ داخلي در پيروز  بايد ضعف اساسي جنبش و عامل عمده و مؤثر به اقتصادي را مي -هاي بنيادي اجتماعي با تحول

اشت، در برابر آن، رهبري جبهه ه دبا وجودي كه طبقه كارگر، با نشان دادن آگاهي سياسي و قابليت مبارزه سازمان يافته برضد امپرياليسم، در اعتالي جنبش نقشي تعيين كنند
شـان، مـحـدود         و سياسي هاي صنفي هاي كارگري را در مبارزه براي دستيابي به خواست هاي دمكراتيك سازمان ها و آزادي ملي از درك اهميت آن عاجز ماند، و حتي امكان

خصـوص     نبش كارگري، دهقاني، و بـه   اش با امپرياليسم انگليس، با زير فشار دايمي و در تنگنا قرار دادن ج  كرد. همين جا بايد اين واقعيت را گفت كه، بورژوازي در مبارزه  مي
يافته از نيـروهـاي    اتحادي سازمانكه دربردارنده  -حزب توده ايران و در حالت غيرقانوني نگه داشتن آن، عمالً جنبش ملي شدن نفت و مبارزه با امپرياليسم را از نيرويي عظيم

 محروم ساخت. -اجتماعي بود
ليستي به منظور مـلـي شـدن      دادند، حزب ما معتقد بود كه در ادامه مبارزه ضد امپريا با درنظر گرفتن شمار روستاييان ايران كه درصد عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي

ت آشكار و نـهـان رودررويِ       غايت ارتجاعي را كه به صور ها، يعني همان طبقه و نيروي به نفت، با انجام اصالحات ارضي واقعي در روستاهاي ايران، حاكميت مالكان، و خان
در اين دو سال و نيم زمـيـنـه و        طورِمستقيم مورد هدف قرار داد.  واقعيت اين است كه، با اينكه   بايست به اقتصادي ايستاده بودند، مي -جنبش ملي و هر گونه تغيير اجتماعي

توان نام بـرد، و در         ينم شرايط براي تحول در روستاها و اصالحات ارضي وجود داشت، در راستاي پيشرفت روستاهاي ايران حتي از گامي اندك چشمگير هم  در اين زمينه
ايران به همراه انجمن كـمـك   اي عقب مانده باقي ماند. در مقابل آن، حزب توده   ها و مناسبات مالكيت و توليدي مجموع، وضع  روستاي ايراني زير تسلط ارتجاعي ترين طبقه

هاي دهـقـانـي را         زمينه معضلهاي بسيار سطحي دولت جبهه ملي  در  حق مجبور بود كه رفرم اش در دفاع از منافع زحمتكشان، به به دهقانان ايران، و بر پايه برخورد اصولي
شد كه تنـهـا    درصد كسر مي20ماده و تبصره، در مجموع از سهم مالكان  38مورد انتقاد قرار دهد.  براي مثال، در اليحه تقديمي دولت مصدق مربوط به سهم مالكان با وجود  

يافت كه تركيب شورايي آن از يك نماينده دولت، مالكان، و تـنـهـا يـك          درصد ديگر به صندوق عمران و تعاون ناحيه اختصاص مي 10رسيد.    درصد آن به دهقانان مي 10
درصد سهم مالك به صورت خالص به دهقانـان  15نماينده از كشاورزان متشكل بود. اين، در مقايسه با طرح قبلي در دولت قوام، آشكارا گامي به عقب بود، زيرا در اليحه قوام  

شـد،     منتشر مي “ به سوي آيندگان“وجود آمده از سوي  دولت به جاي   ،  كه در آن روزها به دليل تنگناهاي به1331شهريورماه  22  ،”روش خلق“يافت. روزنامه  اختصاص مي
اين اليحه جنبه نيرنگ داشته و هدفش باز داشتن دهـقـانـان       ” ، نوشت:  “ گيرد مبارزه دهقانان براي محو فئوداليسم و مالكيت بزرگ ارضي اوج مي”  اش با عنوان:   در سرمقاله

كرد نظر رهبري جبهه ملي را به اهميت مبارزه زحمتكشـان در راه       حزب توده ايران در اين دوره با سياست انتقاد و اتحاد سعي مي“  ايران از مبارزه در راه زمين و آزادي است. 
در “  انجمن كمك به دهـقـانـان ايـران      ” شد. براي مثال،   آور مي اقتصادي را دائماً ياد -شان متوجه سازد، و لزوم اصالحات اساسي در عرصه هاي اجتماعي هاي منافع و خواست

 شود، بدين شرح : آور مي يي سرگشاده به دكتر مصدق، پس از تشريح وضع روستاهاي ايران، راهبردي ديگر را ياد نامه
ها و مالكين بزرگ بـيـن    نها، خا به منظور آنكه عموم دهقانان بي زمين و كم زمين به اندازه كافي آب و وسايل كشت و كار به دست آورند امالك وسيع مزروعي فئودال  . 1

 دهقانان تقسيم شود.
 9كليه امالك و اراضي مزروعي خالصه دولتي و همچنين كليه امالك مزروعي غصبي شاه مجاني و بالعوض بين دهقانان تقسيم شود.   .2

 
عمل درآمـدن     ، در راه بهها، با درك صحيح رابطه حساس ميان تغييرهاي روبناي سياسي و پايه اقتصادي ها و مشكل حزب توده ايران در اين برهه تاريخي، همراه با نقصان

داد.     اه منافع خود تشخيص مـي   ترين عامل بر سر ر را خطرناك كرد، و بار ديگر ارتجاع حاكم و امپرياليسم آن  اقتصادي به شكلي موثر مبارزه مي -هاي بنيادي اجتماعي تحول
قوط دولـت    بنيادي را بار ديگر يكسره سد كند. اگر س   ، پيروزي امپرياليسم تنها در مسئله نفت نبود، بلكه ارتجاع حاكم مصمم بود تا راه هر نوع تحول1332مرداد  28كودتاي 

توانسـت آيـنـده        د كه ميهاي بنياديني بو گرد روند مطالبه تحول هاي ملي شدن نفت بود، سركوب خونين حزب توده ايران پشتوان توقف و عقب كننده مشكل دكتر مصدق حل
وجـود     توده ايران در صدد بـه   كلي دگرگون سازد. بي دليل نيست كه حزب ما در اين مصاف با ارتجاع و امپرياليسم بيشترين تلفات را متحمل گرديد. زيرا حزب    كشور ما را به

راستا حزب سعي در ايـجـاد زبـان          تراينكه، در اين  اقتصادي بود. مهم  -جريان افتادن تغييرهاي بنيادي اجتماعي اندازي امپرياليسم و به آوردن ارتباط ميان مبارزه برضد دست
دوره خاموشـي   1332مرداد  28توانست نيروي ماديِ تحركي عظيم را در كشورمان به وجود آورد.  با كودتاي سياه   ها مي كرد كه اتحاد آن هايي مي مشترك بين نيروها و طبقه

كردند وظيفه نخسـت خـود     اي با خون دل آبياري  هايي كه حزب توده ايران و توده هاي مترقي نيز شروع شد، و ارتجاع و همدستانش در اين دوران لگدمال كردن نهال تحول
دانـيـم    اعالم كردند به اين اميد كه دستاوردهاي معنوي آن را كه حاصلش بيداري جامعه بود، نابود سازند. حال به خوبي مي  “ مرده ” و  “ منحله ” قرار دادند. حزب توده ايران را  



 

ان                                                          وده ا ب   ی    ی   و   کام ر ت ت د  ی از   22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       از

هاي معنوي و نـظـرهـا و           بود. ارزش  1357ترين نيروهاي پيشتاز در  انقالب  كه ارتجاع حاكم سخت در اشتباه بود. حزب توده ايران بار ديگر و در برهه بعدي يكي از اصلي 
 يد.هاي اول انقالب تبديل گرد اقتصادي سال -هاي اجتماعي  ها و طرح ترين مسئله هاي عيني انقالب بهمن، به مهم هاي آن، به دليل الزام برنامه

را به خواب يا فراموشي فـرو      توان آن توان دريافت كه جنبش مردمي بيدار است و نمي هاي كنوني كشورمان، مي با نگاهي حتي گذرا به تحول
هاي  هاي جالب تاريخي را مشاهده كرد.  رژيم واليت فقيه نيز دقيقأ به منظور متوقف ساختن فرآيند تحول  توان شباهت برد. در اينجا بار ديگر مي 

اعالم كرد، و اميد آن داشت كه مردم را در خاموشي قرون وسطايي فـرو     “ منحله ” اقتصادي، حزب ما را هدف قرار داد و آن را  -بنيادي اجتماعي
 ببرد.

در مبارزه با ديكتاتوري  -در مقام يكي از نيروهاي درون جنبش مردمي -تشابه تاريخي ديگر اين است كه، در شرايط كنوني بار ديگر حزب ما
اقتصادي حزب ما هنوز هم  بر رابطه حساس ميان تـغـيـيـرهـاي         -هاي اجتماعي ها و برنامه يي وسيع است. تحليل  واليي، در صدد ايجاد جبهه

هـا را       ، و جنبش اصالح طلبي و تأثيـر آن   1357، انقالب 1332گيري از تجربه كودتاي  اند. درس  زيربناي اقتصادي و روبناي سياسي بنا شده
 اقتصـادي  -هاي كنوني حزب توده ايران ديد. تاكيد حزب ما بر اينست كه، خواست تغييرهاي اجتماعي  ها و برنامه توان در روند تكاملي نظريه مي

انـدازي     هاي دموكراسي الزم و ملزوم يكديگرند، و بدون پيوند ارگانيك اين دو مقوله، استقالل ملي در مـعـرض دسـت      بنيادي و دفاع از مؤلفه
 مستقيم يا غير مستقيم  و دائمي امپرياليسم قرار دارد.

 
 1357هاي بعد از كودتا تا انقالب بهمن  سال

هاي كمي و كيفي است. ولي آنچه كه در اين دوره     هاي قبلي داراي تفاوت ، در مقايسه با برهه1357فعاليت غيرعلني و درجه تأثيرگذاري حزب در دوره بين كودتا تا انقالب 
هاي دموكراتيك صنفـي بـاز      مانها با وجود اختناق و پيگرد شديد و از بين رفتن ساز چشمگير است ادامه تأثير معنوي و افكار مترقي حزب توده ايران است. در فاصله اين سال 

، بعد از تسلط كنسرسـيـوم   1334دهد.  در سال   سياسي خود ادامه مي -هاي مستمر حزب در برهه قبلي هنوز به مبارزه صنفي شاهد آنيم كه طبقه كارگر ايران به بركت فعاليت
هزار راننده تاكسي رخ داد و به دستور منوچهر اقبال، نخست وزير وقت، شماري از نمايندگان 12اعتصاب بزرگ  1337زنند.  در سال   نفت، كارگران آبادان دست به اعتصاب مي

در اصفهان در طول سال  8“ ها آوردند.  آيد. اين لغت را توده اي  از اين كلمه اعتصاب بدم مي” ها در مقابل مجلس دستگير شدند، و چند روز پس از آن در مجلس گفت:   اعتصابي
ها  اي بودند. براي مثال، كارگران راه آهن و نفت در اين سال  هاي گسترده خورشيدي شاهد اعتصاب 40و  30ها دست به اعتصاب زدند.  دهه هاي   بارها كارگران كارخانه 1337

شد و در واقع بسـتـر مـبـارزه        پا ميها در زمينه مبارزه همگاني بر ضد رژيم شاه و نفوذ امپرياليسم بر بارها اعالم اعتصاب كردند.  بايد توجه داشت كه، بسياري از اين اعتصاب 
 1353د، از جـملـه در سـال          ها بو سراسري دمكراتيك و انقالبي مردم ايران بر ضد استبداد رژيم شاه بود.  دهه پنجاه خورشيدي شاهد افزايش كمي و كيفي اين گونه مبارزه 

رسد.  شهـريـورمـاه      كارگر به پايان مي 60ناسيونال با اخراج  ، اعتصاب كارگران ايران1354زنند.  در مردادماه   روز دست به اعتصاب مي 40كارگران شركت نفت آبادان به مدت 
بـنـدر    “ الياف و پتـروشـيـمـي     ” ، “ صنايع پشمباف ” ، “ شهناز“شوند.  اعتصاب كارگران كارخانجات   بر اثر هجوم پليس مجروح مي“  بين شركت توان” يي از كارگران  عده 1354

اند  اي هاي پي در پي و زنجيره از جمله اعتصاب 1356، اعتصاب كارگران راه آهن، الكتريك، و كبريت سازي توكلي، در سال 1355ماه  در فروردين “ فيروزه ” شاهپور، و كارخانه 
تا دوره اعتالي جـنـبـش مـردمـي و           1332هاي بعد از كودتاي  هاي اصلي تداوم مبارزه از سال ترديد يكي از عامل شان. بي  درآمدهاي تدارك انقالب دانست توان پيش كه مي
سال پس از تـاسـيـس      12اش كاشته بود. تنها   هاي فعاليت اي بودند كه حزب توده ايران در طول اندك شمار سال اجتماعي -هاي سياسي ، همان بذرهاي آگاهي1357انقالب 
رو شد، و با وجود ايـن، در       روبه 1332دهي طبقه كارگر، حزب ما با ضربه سهمگين كودتاي  در حمايت و سازمان -سال فعاليت نيمه علني 5سال فعاليت علني و  7 -حزب ما

عميق بر عرصه مـبـارزه در        هاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي،  تأثيري بسيار هاي علمي در زمينه هاي ماركسيستي و تحليل اش و از طريق نشر نظريه ادامه فعاليت غيرعلني
 جا گذاشت. ايران به

اجتماعي ايران، بـه     -صاديهاي اقتصاد سياسي و مرحله رشد اقت هاي چپ ديگر با دركي اشتباه از مسئله در همين جا بايد گفت كه، در بخشي از اين دوره، كه اكثر سازمان 
) با بررسي هـمـه    1354(تيرماه   دادند، اين حزب توده ايران بود كه توانست در پلنوم پانزده كمتر از انقالب سوسياليستي و آن هم از طريق مبارزه چريكي مسلحانه رضايت نمي

بنابراين از ميان برداشتن اين مانع اساسي يا به ديگر سخن واژگـون  ” جانبه اوضاع ايران، و چند سال پيش از انقالب بهمن، ماهيت مرحله انقالب كشور را به درستي بيان دارد:  
يك تحول بنـيـادي، بـه       هاي ملي و دمكراتيك مردم ايران است.  جامعه ايران به  ساختن اين رژيم ارتجاعي، جابر و تجاوزگر ضرورتاً شرط مقدم حركت جامعه به سوي هدف

 10“انقالبي كه عرصه هاي مختلف زندگي را در بر گيرد و آن را در جهت منافع خلق دگرگون كند نيازمند است.

سي جامـعـه از مـنـاسـبـات           هاي كالن و گذارِ اقتصاد سيا هاي اقتصادي رژيم شاه را گرايش به سوي سرمايه هاي حزب ما  در اين برهه، تغييرهاي برآمده از برنامه تحليل
دموكراتيك، نشان دهنـده    –ي داري و گذار جامعه به مرحله مل هايي مانند راه رشد غيرسرمايه داري مخدوش، تشخيص داد. طرح  فئودالي به سوي سرمايه داري نيمه پيشاسرمايه

هـاي     ، رفيق ايرج اسكندري  تحول ديـدگـاه  1355هاي ياد شده در باال است.  در سال   هاي اقتصادي آن در دوره هاي حزب در مقايسه با نظرها و برنامه تغيير و تكامل ديدگاه
اگـر  ” ) را بدين شكل توصيف كرد:   1354هاي اول، دوم، و سوم  در مقايسه با برنامه جديد حزب ( مصوبه   تا كنگره 1320حزب ما را با توجه به نخستين برنامه و اسناد در سال 

ي    ي گذار جـامـعـه      اب مرحلهي ما قرار نداشت، مرحله كنوني بازت سه سند پيشين منعكس كننده اوضاع و احوالي است كه هنوز مبارزه عليه سرمايه داري در دستور كار جامعه
“ در مرحله كنوني رشد جامعه ما يك انقالب دموكراتيـك ” ي جديد حزب در عين اينكه هنوز انقالب ايران را  ايران از نيمه فئودالي به سرمايه داري است. به همين سبب برنامه 

داند زيرا ايـن راه رشـد          بار مي حزب توده ايران راه رشد سرمايه داري را در دوران كنوني تاريخ براي ترقي واقعي و سالم جامعه ايران زيان” دارد:   شمارد  صريحاً اعالم مي مي
 11“سازد. استثمار سرمايه داري جايگزين انواع كهنه استثمار مي

 
 ، و شكست انقالب 1357برهه انقالب بهمن 

تر  ديگر در بعدهايي وسيع اقتصادي را بار -هاي بنيادي اجتماعي هاي عمده، مسئله تحول پيروزي انقالب بهمن و سرنگوني رژيم استبدادي شاهنشاهي، همراه با ديگر مسئله
عقب راندن امپرياليسم، و  مطرح ساخت.  انقالب در همان مرحله نخست به برخي تغييرهاي اساسي در روبناي سياسي، يعني بر اندازي كامل روبناي سياسي  رژيم شاهنشاهي 

از همان فرداي پيروزي انقـالب،  هاي خود را از دست داد.  حزب توده ايران   سياسي،  بورژوازي كمپرادور (وابسته) كليه موضع   -توانست جامعه عمل بپوشاند، و از نظر اقتصادي
هـاي     آورده كردن خـواسـت  منظور بر  اقتصادي به -هاي بنيادي اجتماعي بنا به تجربه گذشته و شرايط عيني موجود، سرنوشت انقالب و شكست ناپذيري آن را به انجام تحول

هاي سـيـاسـي، اقـتـصـادي، و              هاي انقالبي، وظيفه تلفيق تحول و در گرماگرم پيروزي 1357هاي زحمتكش شهر و روستا مشروط دانست. پلنوم شانزدهم در اسفندماه   توده
هاي حزبي ما بايد توجه همه جانبه اي  به موازات كار سازماني براي احياي سازمان” كند:   اجتماعي، با هدف تحكيم سنگرهاي انقالب در شهرها و روستاها، را چنين توصيف مي

، در مدت كوتاهي در زمينه آگاهـي  يدهبه كار توده اي مبذول داريم.  جنبش انقالبي ايران ده ها ميليون نفر از مردم شهر و روستا را به ميدان عالي ترين نبردهاي سياسي كشان 
هم ترين ضامن برقـراري و    هاي دمكراتيك كه م سياسي و اجتماعي به جلو آورده است.  بايد از اين امكان مساعد بي نظير كم سابقه براي متشكل ساختن توده ها در سازمان 

زه صنفي همه جـانـبـه كـمـك         بارپايداري نظام دمكراتيك جامعه خواهد بود بهره برداري كرد.  بايد به كارگران، كشاورزان و روستاييان بي زمين و كم زمين براي تشكل و م 
  12“كنيم

خميني سكان انقـالب را    اقتصادي و اجتماعي شروع شد. روحانيون به رهبري   -هاي سياسي اي در تمامي عرصه بايد گوشزد كرد كه، با پيروزي انقالب بهمن مبارزه پيچيده
هـا و     چپ و مخصوصاً خواست اقتصادي نيروهاي مترقي -هاي اجتماعي ها و ديدگاه ها بسياري از گفتمان هاي مادي توده به دست گرفته بودند و به دليل جو انقالبي و خواست

بران انقالب بايد دانست. زيـرا   طلبانه ره هاي آغازين بخش اعظم  رهبران انقالب را ناشي از اين برخورد فرصت هاي حزب توده ايران را به قرض گرفتند.  بي شك اقدام  برنامه
 داري و بر خالف عدالت اجتماعي  تغيير جهت داد. زودي به طرف سرمايه ها به گيري اقتصادي آن شان، موضع با تثبيت موقعيت سياسي

نامه، به وسيله حزب ما و ديـگـر     ها، و روز ها، مقاله هاي روشنگرانه، انتشار تعداد زيادي كتاب، نشريه هاي نخست انقالب، به بركت فضاي نسبتاً باز سياسي،  فعاليت در سال 
كشان در چارچوب قـانـون   هايي از قبيل حقوق زحمت سزايي داشت. مسئله  ها و طرح اهميت تشكل نيروهاي اجتماعي نقش به نيروهاي مترقي، در باال بردن آگاهي سياسي توده

طـورِ     هاي خود را بـه      نامهبر كار مترقي، و اصالحات ارضي واقعي در سراسر كشور به شكلي جدي مطرح شده بودند.  با در نظر گرفتن اين شرايط، حزب توده ايران شعارها و 
اي در جنبش بيابد كه بنا به  نويهاي عميق آن در جامعه، توانست آن چنان نمود مع هاي جنبش و ريشه گسترده به ميان مردم برد و بار ديگر در اين برهه تاريخي به دليل الزام
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د.  مبارزه تأثيرگذار حزب مـا   هاي حزب توده ايران متأثر بودن طورمستقيم از برنامه هاي مهم و بسياري از مفاد مترقي قانون اساسي كشور به گفته دوست و دشمن برخي تصميم
روهاي ضد انقالبي را بـه      ني با طرح ضد كارگري احمد توكلي و تيم ده نفره او، به همراه رشد و نفوذ روز افزون حزب در ميان قشرهاي زحمتكشان و روشنفكران، حاكميت و

، اين حلقه مـحـاصـره      “ بازاريان محترم و مالكان بزرگ ” سنتي، يا به قول خميني  -شدت هراسناك كرد. هر روز با چرخش بيشتر رژيم به سمت منافع سرمايه داري  تجاري 
 شد. تر مي نيروهاي مهاجم و امنيتي رژيم بر ضد حزب ما و ديگر نيروهاي مترقي تنگ

هاي مبرم دهـقـانـان و بـا تـوجـه بـه                 به تصويب شوراي انقالب رسيد، زير تأثير خواست 1358/  12/ 8هاي مترقي قانون اصالحات ارضي كه در تاريخ  بسياري از جانب
، تـدويـن كـرده بـود.           “ كـنـد   زمين از آن كسي است كه در آن زراعت مي ” زير شعار  “ استاد اصفهاني ” را  پيشنهادهاي مشخص حزب توده ايران تهيه شد و پيش نويس آن

نبايد احكام اسـالم را در        ”  د:  طورِكتبي گوشزد كر برانگيز آنكه، محمد ايزدي، از مالكان بزرگ فارس و وزير كشاورزي دولت بازرگان، در آن دوران به شوراي انقالب به توجه
البته در فرداي تصويب قانون اصالحات ارضي، اردوگاه ارتجاع، مـالكـان    “ قالب تهي و گمراه كننده ماركس و انگلس در آورد و حركت اسالمي را در مسير كمونيستي انداخت. 

اي كه در اين قـانـون از سـوي           ها، جبهه قدرتمندي را بر ضد اين قانون تشكيل دادند، و با وجود تغييرهاي منفي هاي حامي آن بزرگ، به همراه روحانيون و برخي  از ليبرال
هـاي     اشت كه آن را از موضعهايي د ها و ابهام شوراي انقالب وارد شد، در فرجام از اجراي آن جلوگيري كردند. آنچه كه از متن نخست قانون اصالحات ارضي باقي ماند نقص 

هاي باير و دايـر   ، را كه در شرايطي معين به ترتيب زمين“ د” و  “ ج” هاي مترقي آن معروف به بندهاي  كرد. با اين وجود، حزب ما با درك شرايط موجود،  ماده  انقالب خارج مي
كرد. در مقابل، مـخـالـفـان         الش ميشان با تمام قوا ت كرد،  در مجموع پذيرفتني ارزيابي كرد، و در راه اجرايي شدن زمين و كم زمين واگذار مي مالكان بزرگ را به دهقانان بي

بـه  “  د” و    “ ج” ا بـنـدهـاي      داران به دهقانان در روستاها، ب وسيله چماق هايي مختلف و حتي جنايت، خرابكاري، و حمله  به اصالحات ارضي، به همراهي ضد انقالب، به شكل
ور و از جمله سه فقيهي بود كـه  كش رويارويي برخاستند. روحانيون مخالف تغيير، در يكي از فتواهاي خود خطاب به آيت اللٌه بهشتي، كه در آن زمان در مقام رئيس ديوان عالي 

طرح اصالحات ارضي كه آن را اسالمي ناميده اند مشتمل بر مواردي است كه مخالفت صريـح بـا مـوازيـن         ”  بر طرح قانون اصالحات ارضي صحه نهاده بود، چنين نوشتند:  
ها از  ياري از عبادات آنهاي شديد بين روستاييان موجب بطالن بس اسالم و فقه جعفري به اجماع سلف و خلف دارد و اجراي آن عالوه بر شكست در امور كشاورزي و درگيري

 13“شود. تعالي مي باشد و اصرار شما در اجراي آن موجب مسئوليت شديد در پيشگاه باري قبيل وضو و غسل و نماز مي

هـاي     مذهـبـي اليـه      -هاي نمايندگان سياسي اش هدف مستقيم دسيسه گيري مردمي شد، و حزب ما به دليل موضع بار ديگر تاريخ تكرار مي
بودند، كه در نـتـيـجـه         كنوني“  گرايان اصول” توضيح اينكه بسياري از اينان همان  -گرفت داران قرار مي داري سنتي و ارتجاعي و زمين سرمايه

ـ   هاي انگلي حاضر صاحبان و يا نمايندگان كانون اند. اينان درحال  مبارزه با نيروهاي مترقي و شكست انقالب اكنون به مقام و ثروت رسيده ن تـري
 اند. مان را به تباهي كشانده خواري، روزگار مردم و اقتصاد ملي ميهن اند  كه با رشوه گرفتن و دادن و همچنين رانت اي هاي كالن تمركز سرمايه

، و در نهايت بـا  “ بيت امام ” درشت به ها و نمايندگان ريز و  هاي سياسي، اقتصادي، و مذهبي، به همراه روانه كردن نامه ها و اهرم اقسام شيوه و سر انجام با به كار گيري انواع
 -شـد  كه ديگر در آن زمان به صورتي مشخص به حزب ما نسبت داده مي  -“ د” و  “ ج” دستور توقف اجراي بندهاي  1359سوء استفاده از وضعيت ادامه جنگ، خميني در آبان 

گيري دهقـانـان    مبارزه در حال اوج ها حزب توده ايران و سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)، با پيگيري از را صادر كرد.  در چنين شرايطي نيروهاي انقالبي و در پيشاپيش آن
هاي آنان بسيار سـخـن بـه       و بسياري از اطرافيان او كه زماني از دهقانان و خواست“  امام” برانگيز آنكه، شخص  كردند. تأمل  حمايت مي، ”د“و  ”ج“با خواست اجراي بندهاي 

بـودن   “ غـيـرشـرعـي    ” ،  حتي بـه      1360اي، رئيس جمهوري وقت، در آذرماه سال  آوري است كه، خامنه آوردند، در اين دوران كامالً سكوت كرده بودند. شايسته ياد  ميان مي
هـاي     اي در برهه كنوني از طرفداران و حاميـان بـرنـامـه       توجه بايد داشت كه، خامنه  –اصالحات ارضي نظر داد، و نظرخواهي از مراجع را خواستار گرديد 

اينـك در مـقـام         -اي است. هنوز هم هدف خامنه  ”المللي پول صندوق بين“هاي  وارِ نسخه نوليبراليسم اقتصادي دولت كودتا در اجرايِ پينوشه
. اين مدعيان انقالب و پشتيبانان  هاي انگلي (ازجمله بنيادهاي زير نظارت بيت رهبر) در برابر مردم است   دفاع از منافع سرمايه  -“ نماينده خدا بر زمين” 

تواند سر آغـاز   ي آن ميهاي پينه بسته زحمتكشان، به اين واقعيت ملموس پي برده بودند كه حتي اجراي اين قانون اصالحات ارضي رقيق شده در چارچوب بندهاي مترق دست
درستي  تشخيص داده بودنـد    شان به عها را به خطر اندازد. آنان بنا بر منطق مناف  گرايانه و منافع قشري و طبقاتي آن اي باشد كه شالوده حاكميت واپس هاي بنيادي فرايند تحول

خواهانه در حال باليـدن اسـت.      اقتصاديِ ترقي -كه  تاريخ  در حال تكرار شدن است، و باز هم حزب توده ايران در مقام يكي از اركان اصلي فرايند تغييرهاي بنيادي اجتماعي
ارث رسيده از ساواك  هاي به ا و توطئهه ريزي شده ( اين بار هم باز با كمك امپرياليسم)، و در قالب همان دروغ   يي از پيش برنامه بايست بار ديگر با نقشه بنابراين، اين حزب مي

داران بزرگ  وي به سود زمينبرانگيز آنكه، پس از يورش به حزب توده ايران، كابينه ميرحسين موس اي از صحنه فعاليت حذف گردد. تأمل  رژيم شاهنشاهي، با خشونت ددمنشانه
اي در      ه   يب ماده واحـد   درنگ با تصو طور مجلس رژيم واليت فقيه، بي محمد ايزدي، در رأس وزارت كشاورزي قرار گرفت. همين  ترميم شد، و زالي، در مقام نسخه دوم علي

ترتيـب هـزاران خـرده          بدينهايي طوالني با رژيم شاه به دست آورده بودند، از آنان پس ستاند، و  خصوص بازپس گرفتن امالك موقوفه، آنچه را كه دهقانان در طول مبارزه
 وسطايي در كشور ما مشروعيت قانوني يافت. هاي ارتجاعي قرون سان سنت مالك به اجيران سازمان اوقاف تبديل شدند، و بدين

وهاي مـتـرقـي    اي انقالب، در اين برهه تاريخي نيز مانند گذشته با سركوب خونين حزب ما و ديگر نير هاي پايه اي رهبران انقالب بهمن  نسبت به هدف درجه 180چرخش 
شان، رژيم واليت فقيه هم مـانـنـد    اي در نبود نيروهاي مدافع منافع زحمتك همراه و هماهنگ بوده است. با اقتدار ارتجاع و از ميان برداشتن امكان انجام هر نوع تحول بنيادي 

 وستا را به هيچ گيرد.  هاي زحمتكش شهر و ر هاي توده حال سعي كرده است خواست پركن  تابه اش، با برپا كردن نهادهاي زرد صنفي، قوانين و شعارهاي دهن سلف سلطنتي
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