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و  هـای دور  لنینیسم بنا شده اسـت. هـدف-های علمی مارکسیسم بینی حزب تودٔه ایران، حزب طبقٔه کارگر و زحمتکشان ایران، بر پایٔه اندیشه جهان

هـر بینی علمی و انقالبی بر شرایط مشخص جامعٔه ایران و جـهـان در  نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی حزب تودٔه ایران، از انطباق خّالق این جهان
دوستانٔه آن، به اصِل همبـسـتـگـی جـهـانـی کـارگـران و  شود. حزب تودٔه ایران، بنا به ماهیت طبقاتی و خصلت میهن مقطع مشخص تاریخی ناشی می

استـثـمـار المللی مبارزان راه رهایی طبقٔه کارگر و زحمتکشان یدی و فکری از یوغ  دوستی و همبستگی بین زحمتکشان پایبند است و اعتقاد دارد که میهن
 ناپذیر با یکدیگر دارند. سرمایه پیوندی جدایی

به داری جهانی مردم جهان را  های سوسیالیستی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، سرمایه خصوص در پی فروریزی دولت های اخیر، به  در دهه
لیـبـرالـی، ویژه سرمایٔه مالی نو  داری، به چون و چرای نظم نوین جهانی فراخواند، یعنی نظمی که در آن قدرِت امپریالیستی انحصارهای سرمایه پذیرش بی

الیسـم مـدیـنـٔه وسیتعیین کنندٔه سرنوشت بشر خواهد بود. پیام این کارزار روشن بود: مبارزٔه طبقاتی در جهان پایان یافته است؛ امپریالیسم وجود ندارد؛ س
انـد  گرایی اندیشان جزم کنند، کهنه داری ندارد؛ و آنان که هنوز سوسیالیسم را تبلیغ می نیافتنی است؛ بشریت سرنوشتی جز پذیرش سرمایه ای دست فاضله

ناپذیر و  جدایی های عدالتی و ظلم، بخش ها، بی کشی، انواع نابرابری اند. در این مجموعٔه ارزشی، وجود فاصلٔه طبقاتی، بهره که از قافلٔه تمدن عقب مانده
، که به کهنگی و پوسـیـدگـِی خـوِد نـظـام «بکر”های  پردازی ها به این نظریه شود که باید به آن تن داد. پاسخ کمونیست طبیعی زندگی بشری دانسته می

و تأمین زندگی عدالتی، و دستیابی به آزادی واقعِی کار از بندهای سرمایه  کشی، بی داری است، روشن و قاطع است: مبارزٔه بشر برای رهایی از بهره سرمایه
 پرداز و بیرون از ذهن وی، در جوشش و پویش دائمی است. نظر از خواست این یا آن نظریه ای است عینی که صرف شایسته برای زحمتکشان، مبارزه

اجـتـمـاعـی بـه -بـنـدی اقـتـصـادی ها از یک صـورت دیالکتیِک حرکِت جامعٔه بشری، که در گذِر هزاران سال شاهِد تکامل تاریخی و تدریجی جامعه
ه بـرخـی هایی است ک رغم تحّول بندی دیگری بوده است، دلیِل انکارناپذیری بر عینی بودِن این روند است. تداوم این حرکت، ضرورتی تاریخی و به صورت
 بقبوالنند. -اند برندٔه عظیم این حرکت جهانی که موتور پیش -ها به توده“ پایان تاریخ”خواهند آنها را در حکِم  داری می پردازان سرمایه نظریه

را  اند. در طول سدٔه گذشته، کمتر حرکت یا تحّول مترقی اجتمـاعـی طلباِن واقعی و پیشاهنگان اصیل حرکت تکاملی جامعٔه بشری ها، تحّول کمونیست
ز خـطـر های مارکسیستی نبوده باشد. از مبارزه برای آزادی و برابری زنان و حرکت به  سوی صلح و نجـات جـهـان ا توان یافت که بر اثر نفوذ اندیشه می

مـار اسـیـر بار، تا مبارزه در راه رهایی صدها میلیون انسانی که در بندهای استعمار و اسـتـثـ وهوایی فاجعه یی و تغییرهای آب های هسته نابودی با سالح
 بالند. حق به آن می ها  به اند، همگی بخشی از کارنامٔه درخشان و ُپرافتخاری است که  کمونیست بوده

لـنـیـنـیـسـم -کنند، روشن است: مارکسـیـسـم گرایی متهم می بینی علمی و اعتقادهایمان به جزم پاسخ ما به کسانی که ما را به سبب پایبندی به جهان
تـر  یـقروز و دقـ طبقاتی، همراه با پیشرفت علم و بیـنـش بشـر، بـه-بینی پویایی است که در جریان تکامل جامعٔه بشری و در روند مبارزٔه اجتماعی جهان

کـنـونـی شود. بر پایٔه چنین درکی، به اعتقاد ما: خصلت و مضموِن اساسـِی دوران  یابد، و به شرایط نوین جامعٔه بشری بسط داده می شود، صیقل می می
بـرتـری اجتماعی مترقی و -بندی اقتصادی شده و عمیقًا انحصاری و مالی به صورت داری جهانی بندِی سرمایه تحّول جامعٔه بشری، دوراِن گذار از صورت

بردن نـظـام های عملی شدِن آزادی واقعی بشر و عدالت اجتماعی بر پایٔه از بین  کشی انسان از انسان رها و زمینه است که در آن، جامعه از بندهای بهره
یـش ساز علمی، و دوران رشـد بـیـش از پـ های بزرگ و سرنوشت های عظیم فّناورانه، دوران پیشرفت شود. دوران کنونی ما، دوران تحّول طبقاتی بنا می

گاهی اجتماعی بشر در روند بنا کردن جامعه در  ای نوین و شایستٔه انسان خردمند امروزی است. در آغاز قرن بیستم، جهان شاهد نخستین تالش بشـر آ
ی مبتنی بـر ها ای بود. انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در روسیه، سیمای جهاِن کهنه را دگرگون کرد، و ثابت کرد که  نظریه راه بر پا کردن چنین جامعه

 پایه نیستند. داری، بیش از ادعاهایی بی ابدی و ازلی بودِن سرمایه
تـکـامـل  نظیر در مسـیـر بی های ارزنده و دستاوردهای علمی و عملی  باری غنی از تجربه های آغازین هزارٔه سوم، جامعٔه بشری با کوله امروزه، در دهه

رتر و انسانی، بینی علمی است که بشر خواهد توانست جامعٔه نویِن ب ها و دستاوردها، و به یارِی همین جهان رود. در پرتو این تجربه اش به پیش می تاریخی
 یعنی جامعٔه سوسیالیستی را بنا کند.

 
 بر اساس این جهان بینی و دیدگاه های علمی است که حزب تودۀ ایران برنامۀ خود را ارائه می دهد.

 
***** 
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را به عنوان شعار محوری حزب بـه تصـویـب “ طرد رژیم والیت فقیه”، با ارزیابی شرایط کشور شعار ۱۳۶۹نشست کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در نشست فروردین 
ری کشور را زیر تأثیِر خـود گذا فقیه، ساختارهای اجرایی، قضایی، و قانون رساند. محتوی شعار بر این ارزیابی استوار بود که دیکتاتوری مذهبی حاکم برپایٔه اصل والیت

فـقـیـه  ابع ارادٔه ولـیم تقرار داده و برخالف اصل صریح قانون اساسی خود جمهوری اسالمی، استقالل سه قوه را از میان برده و آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقی
 شود. فقط قانون اساسی خود حکومت اسالمی، بلکه خواست و ارادٔه مردم نادیده گرفته و پایمال می ساخته است. در چنین اوضاعی، نه

با دولت رفسنجانی بودند و مـا در کشـور شـاهـد رشـد “ وفاق ملی”طرح این شعار در شرایطی بود که شماری از نیروهای سیاسی، با ارزیابی ها نادرست، به دنبال 
با این ارزیابی از شرایط مشخص بود که رژیم والیت فـقـیـه دارای  ۱۳۶۹در سال “ طرد رژیم والیت فقیه”نیروهای اصالح طلب حکومتی بودیم. طرح شعار محوری 

گذار از دیکتاتوری  ورتپایگاه اجتماعی نیرومندی است و جنبش مردمی در تحول و رشد خود باید از مراحل گوناگونی عبور کند و در این روند به شناخت روشنی از ضر 
سال و فراگیر شدن شعار طرد رژیم والیت فقیه که حتی از سوی اصالح طلبان رادیکال نیز مطرح می گردد خواست ها و مبارزه  ۳۲حاکم برسد. امروز پس از گذشت 

گاهانه اکثریت قـاطـع  ۱۴۰۰اوج یابندۀ توده های معترض از ادامۀ حکومت جمهوری اسالمی وارد مرحلۀ نوینی شده است. انتخابات ریاست جمهوری  که با تحریم آ
و در ماه های اخیر که سیر فزاینـده ای بـه خـود  ۹۸و  ۹۶و سپس در سال های  ۸۸مردم میهن ما رو به رو شد در کنار رشد جنبش های اعتراضی توده ها در سال 

گونه تـغـیـیـر هر  گرفته است نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم میهن ما کوچکترین توهمی دربارۀ ماهیت عمیقا ضدمردمی و ارتجاعی رژیم والیت فقیه و امکان
 اساسی در شیوه حکومت مداری در ایران و یا امکان استحاله این رژیم ندارند.

یک تمام تـوان و راتبر این اساس حزب تودۀ ایران معتقد است که باید با روشنی پیرامون گذار از جمهوری اسالمی و حرکت به سمت برپایی یک جمهوری ملی و دموک
ی، انـقـالبـی و خواه و مـّلـ های ترقی ها و شخصیت ها و سازمان تالش خود را به کار گرفت. حزب تودٔه ایران همواره بر ضرورِت اتحاِدعمل، وحدت و همکاری حزب

 ای واحد به هدِف برچیدِن حکومت دیکتاتوری والیی پافشاری و تأکید کرده است. خواه میهن در قالِب جبهه آزادی
بات و فرو کاستِن های گسترده در انتخا هایی نظیر تقلب فقیه سّد اصلی راه پیشرفت و آزادی میهن ماست. تجربه اکنون بیش از پیش روشن شده است که رژیم والیت

، ۸۸جمهوری سال  ریاست ها ایرانی در جریاِن انتخابات نظامی، لگدمال کردِن رأی میلیون-فقیه و نهادهای امنیتی امِر انتخابات به نمایِش سیاسی مورِد خواسِت ولی
سـتـا در دی دستان شهر و رو دیدگان از این حکومت و خیزِش تهی حِق مردم صدها حرکت اعتراضی پراکندٔه زحمتکشان و آسیب های به و به خون کشیدِن اعتراض

های  خواری ها، فساد و رانت ، و اعتراض های سراسری ماه های اخیر خصوصًا اعتراض های معلمان، بازنشستگان و کارگران کشور، اختالس۹۸، آبان  ۹۶ماه سال 
یل کرده اسـت، جامعٔه ما تحم های  اجتماعی ضدمردمی که فقر و فالکت را به همٔه عرصه-های اقتصادی گسترده و نهادینه شده در حکومت، در پیش گرفتن برنامه

جویانٔه داخلـی و های ماجرا نشان روشنی از اوضاع فاجعه بار و بشدت ملتهب جامعه ما و عدم توانایی حکومت برای چیره شدن بر بحران است. افزون بر این سیاست
المللی گستردٔه اقتصادی  بین های پذیر کرده است و امکان و زمینٔه ِاعماِل تحریم های امپریالیستی آسیب خارجی و مغایر با منافع مّلی ایران که کشور را در برابر قدرت

 مذهبی حاکم بدون توجـه جویانٔه امپریالیسم آمریکا را به وجود آورده است، و همه این واقعیت ها نشانگر آن  است که استبدادِ  های مداخله و تجاری و بانکی و تحریم
طـبـقـاتـی و نـقـِض  کند. منشأ فقر، فالکت، شکاِف ژرِف   به معیشت زحمتکشان و زندگی آنها، با توسل به نیروی سرکوبگِر نظامی و امنیتی بر میهن ما حکمرانی می

ساالر است. به اعتـقـاد  برانداز این استبداِد دین های خانمان فقیه و سیاست گرای والیت های دموکراتیِک فردی و اجتماعی در میهِن ما حاکمیِت اسالم حقوق و آزادی
 ن مسیر باشد.گشای پیروزی در ای تواند عاملی مهم در راه رهایی ایران از استبداِد والیی و راه ای واحد می ما، مبارزٔه متحد و متشکل در چارچوِب جبهه

هـای  ا و الیـههـ تـریـن طـبـقـه ای ضددیکتاتوری و ضداستبداِد والیی بودِن آن است. جبهٔه واحِد ضددیکتاتوری بالقوه شامِل گسترده ترین خصلِت چنین جبهه مهم
گرفـتـه تـا خـرده  دستان شهر و روستا، و زحمتکشان فکری و قشرهای میانی دیده از استبداِد مذهبی حاکم است، و  از طبقٔه کارگر، دهقانان و تهی اجتماعی آسیب

 گیرد.  داری متوسط و مّلی و نمایندگاِن سیاسی آنها را در بر می بورژوازی، و سرمایه
رای بحث و تبادل نظـر های آن را ب حزب تودٔه ایران پیشنهادهای خود در مورد ترکیب و کارکرد جبهٔه واحِد ضددیکتاتوری و ضداستبداِد مذهبی حاکم و هدف و برنامه

پیشنهادهای متـقـابـل  گذارد و آماده بحث و تبادل نظر پیرامون آنها و همچنین بررسی خواه کشور در میان می دوست، و آزادی خواه، میهن ها و نیروهای ترقی با حزب
 نیروهای ملی و دموکراتیک کشور است.

 
 

 ترکیب و کارکرد جبهه  -الف 
رد که بـرای پـایـان گی خواهی را در بر می های مّلی، مترقی، مخالف دخالت خارجی و آزادی ها، نیروها، و شخصیت ها، سازمان دیکتاتوری، همٔه حزب جبهٔه واحد ضد

اجتماعی اسـت. کنند، و هدفشان استقرار آزادی، دموکراسی استقالل، صلح، و عدالت  دادن به حکومت دیکتاتوری و استقرار جمهوری ملی و دموکراتیک مبارزه می
ه را بر اساس تبادل های مبارز  ها، مسیر و شیوه این جبهه در مقام ستاد مشترک مبارزه برضد استبداد حاکم است، و با توجه به شرایط مشخص هر مقطع و روند تحّول

 کند. نظر و توافق نیروهای شرکت کننده در آن تعیین می
 

 جبهه عملی کردن برنامه های زیر را در دستور کار قرار می دهد –ب 
 گذارد: های کلی زیر پس از برچیدن رژیم والیی را در دستور کار خود می جبهٔه ضددیکتاتوری عملی کردن حداقل برنامه

 فراهم آوردن شرایط تدارک تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیٔه قانون اساسی دموکراتیک؛
 جدایی دین از حکومتی که جایگزین استبداد کنونی خواهد شد؛

 های دموکراتیک؛ نهادینه کردن دموکراسی در قوانین به منظور تأمین حقوق بشر و آزادی
 های سیاسی برای فعالیت آزادانه سیاسی؛ ها، و گروه ها، سازمان به رسمیت شناخته شدن حقوق همٔه حزب

 های کارگران و زحمتکشان برای فعالیت آزادانه؛ ها، سندیکاها، و تشکل به رسمیت شناخته شدن حقوق همٔه اتحادیه
 عقیدتی، و ممنوع شدن شکنجه و پیگرد دگراندیشان سیاسی؛-آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیٔه زندانیان سیاسی

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۳ 

 ۴ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



اعی، و اینترنـت و تـأمـیـن های اجتم های ارتباط جمعی، مانند رادیو، تلویزیون، سینما، شبکه ها، و دیگر رسانه ها، نشریه ها، مجله لغو سانسور و محدودیت از روزنامه
 عادالنه دسترسی احزاب و سازمان های سیاسی به رسانه های ملی؛

واحـد و  های کرد، بلوچ، آذری، ترکمن، و عرب و شناسایی حق خـودمـخـتـاری در چـارچـوب ایـراِن  های مّلی خلق پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد اقلیت
 های ایران؛ دموکراتیک برای همٔه خلق

 ها؛ ها، و سّنی ها، درویش های ایران از جمله ارمنی ها، آشوری ها، بهایی پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد دیگر اقلیت
 هایی که بدین قصد به تصویب رسیده است؛ پایان دادن به پایمال کردن حقوق زنان، و لغو کلیه قانون

 انحالل فوری نهادهای ضدمردمی، مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
آنـهـا بـا دن انحالل فوری همه نهادهای سرکوبگر مثل سپاه پاسداران، اطالعات سپاه، بسیج و وزارت اطالعات و دادگاه های انقالب اسالمی و جـایـگـزیـن کـر 

 ساختارهای  مردمی در راستای حفظ منافع و امنیت ملی؛
های کهریزک، و دیـگـر کشـتـارهـا و  یی، جنایت های زنجیره ، قتل۱۳۶۷یاب برای بررسی جنایت فاجعٔه مّلی کشتار زندانیان سیاسی در سال  تشکیل کمیتٔه حقیقت

 ها؛ های حکومتش، و شناسایی و به دادگاه کشاندن آمران و عامالن این جنایت های جمهوری اسالمی در سال جنایت
 لغو فوری مجازات اعدام و قانون قصاص؛

حقوق برابر برای تمامـی ”سازمان ملل هستیم که تأکید می کند:  ۱۳۹۰های جنسی و پایمال کردن حقوق آنها. ما موافق قطعنامه  پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت
 ؛«انسان ها، بدون توجه به گرایش های جنسی و هویت جنسیتی آنها

ط خود مّلت ایران و در توسحزب تودٔه ایران مخالف شدید هر گونه مداخلٔه خارجی در امور داخلی میهن ما به هر بهانه و به هر عنوانی است. سرنوشت ایران فقط باید 
یادی دموکـراتـیـک را بـه خواه و خواهان اصالحات بن خواه، آزادی نیروهای مّلی، ترقی  های مردم ما و مبارزٔه آنها تعیین شود. حزب تودٔه ایران همهٔ  چارچوب خواست

 خواند. های مشترک فرا می تبادل نظر و رسیدن به توافق بر سر خواست
 

***** 
 
 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۴ 



 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۵ 

 ۶ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)

ی و 
ّ
برنامٔه پیشنهادی حزب تودٔه ایران پیرامون جمهوری مل

 دموکراتیِک پس از رهایی از چنگال حکومت استبدادی
 ۱۴۰۱خرداد 

 
 

ارهای استبداد والیـی و ترین وظیفٔه حاکمیِت دموکراتیک و مّلی برآمده از این تحّول، برچیدِن همٔه ساخت ترین و فوری پس از برافتادن دیکتاتوری والیت فقیه، مهم
حاکمـیـِت گیری حاکمیت جدید با دعوِت مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تدوین و تصویب قانون اساسی و نهادهای  فقیه است. شکل نهادهای وابسته به والیت

قیم و مخفـی تـمـام ناپذیِر حکومِت متکی بر اراده مردم و جدایی دین از حکومت خواهد بود. نمایندگان مجلس مؤسسان با رأی مساوی، مست نوین بر پایٔه اصل خدشه
 شوند.  عقیدتی برگزیده می-های سیاسی نظر از جنسیت، زبان، قوم، مذهب، میزاِن تحصیالت و وابستگی شهروندان صرف

 دهد: قرار میان حزب تودٔه ایران دربارٔه حاکمیت آینده که شکل آن به اعتقاد ما باید جمهوری باشد، دیدگاه و نظرهای خود را به شرح زیر در اختیار همگ
 

 حکومتی  تحّول در ساختار و سازمان -الف 
 حزب تودٔه ایران 

 های ایران است؛ خواهان برپایی جمهوری مّلی و دموکراتیک بر پایٔه عدالت اجتماعی و اتحاِد برابر حقوق همٔه خلق
ر بـایـد دارای اقتصادی، تحکیِم حاکمیِت مّلی، دفاع از یکپارچگی مّلی و تمامیِت ارضی ایران، کشـو-بر این اعتقاد است که در راستای تضمین استقالل سیاسی

 ای مردمی و دموکراتیک باشد؛ نیروهای مسّلح دفاعی مجهز، مدرن و کارآمد و نیروهای انتظامی توانمند بر شالوده
 ساالرانه است؛ خواهان جدایی کامل دین از حکومت و مخالِف هرگونه حکومِت دین

ر بـرابـِر مـردم تشکیل مجلس شورای مّلی است که نمایندگاِن برگزیدٔه مردم در آن حضور دارند که باید با رأی مساوی و مخفی مردم گزینش شـونـد و د  معتقد به
 گذاری، تأیید صالحیت دولت و نظارت بر عملکرد دولت از وظایف این مجلس است؛ پاسخگو باشند. قانون

ب مـجـلـس شـورای نظاِم قضایی ُعرفی کشور، و تأمین استقالل آن از دیگر قوای حکومتی، بر پایٔه قوانین مصوّ  خواهاِن انحالِل دستگاه قضایی فقهی و برقراری 
ی قضایی که بر اساِس گیرد. تمام نهادها المللی است. دستگاه قضایی مستقل بر اساِس انتخاِب دموکراتیک و آزادانه قضات شکل می مّلی و قوانین پذیرفته شدٔه بین

 های روحانیت و جز اینها باید منحل گردند؛ های انقالب اسالمی، دادگاه اند، از جمله دادگاه فقیه شکل گرفته فقه اسالمی و اصل والیت
 است.  ن ما تحمیل شدهمیه  فقیه به های آشکار و نهان مغایِر با منافع مّلی و حقوِق مردم ایران است که توسِط رژیم والیت خواهاِن لغو همٔه قراردادها و پیمان

 
 های دموکراتیِک اجتماعی و فردی حقوق و آزادی -ب 

 حزب تودٔه ایران
ها، و  ، بیان، قلم، رسانهها از جمله آزادی اندیشه، دین ها و حقوِق دموکراتیِک اجتماعی و فردی در تمام عرصه ناپذیِر آزادی خواهان تأمین و تضمیِن قانونی و خدشه

در انتخـاِب آزادانـٔه های کارگری و صنفی، حِق اعتصاب، حِق زنان  ها، سندیکاها و اتحادیه ها، جمعیت آمیز، حق تشکیل و فعالیت آزادانٔه حزب های مسالمت اجتماع
 پوشش، حق تحصیل و انتخاب رشته، حق انتخاب شغل، محل سکونت، همسر، و تماِم دیگر حقوق مدنی و دموکراتیک شهروندان است؛

ن کردن آنهـا گزیخواهان انحالل فوری همه نهادهای سرکوبگر مثل سپاه پاسداران، اطالعات سپاه، بسیج و وزارت اطالعات و دادگاه های انقالب اسالمی و جای
 با ساختارهای  مردمی در راستای حفظ منافع و امنیت ملی؛

اعـم از  -ی انقالبها های شرع دادگاه های قاضی ها و حکم اعتبار بودِن اتهام درنِگ بی عقیدتی، اعالِم بی-خواهان آزادی بدون قیدوشرِط همٔه زندانیان سیاسی
سیاسـی اسـت؛ های شرع و مسئوالِن کشتار جمعی زندانیان  ها و قاضی گران، آمران و عامالن سرکوِب مردم، دادستان محاکمٔه علنی شکنجه -نظامی و غیرنظامی

 داند و خواستاِر لغو مجازاِت اعدام در قوانین کیفری ایران است؛ ناپذیِر انسان می حق حیات را حِق طبیعی و خدشه
هـا، و  هـا، حـزب های سـازمـان و نظارت بر اجرای آن از طریق برپایی نهاد مستقلی با شرکت نماینده“ منشور جهانی حقوق بشر”خواهان اجرای بدون قید و شرط 

 های سیاسی و صنفی کشور است؛ گروه
نظر از جنس، رنگ پوسـت ، شـغـل،  سال به باال، صرف ۲۵شدن برای همٔه افراِد  سال به باال و حق انتخاب ۱۶کردن برای همٔه افراد  خواهان تأمیِن حق انتخاب 

 میزان تحصیالت، اندیشه، مذهب و قومّیت است؛
در امور مربوط به شرایط کار  -های سندیکایی و صنفی سازمان  –های مستقل طبقاتی کارگران و دیگر زحمتکشان معتقد به تأمین و تضمیِن مشارکِت واقعی سازمان

دارٔه واحـدهـای ها و ا گیری های تولیدی، خدماتی، و اداری کشور است. حزب ما خواهان مشارکت نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تصمیم و زندگی آنها در بخش
 شوند. ها تعیین و حمایت می ها، از طریق شوراهای نظارتی است که توسط سندیکاها و اتحادیه تولیدی و خدماتی، و نهادهای رسمی دولتی و وزارتخانه

زرتشتی،  های دیگر از جمله سّنی، مسیحی، های جنسی (دگرباشان جنسی)، و اقلیت خواهان شناسایِی و رعایت بدون قید و شرط حقوق مدنی و شهروندی اقلیت
 های جسمی و  ذهنی،  است؛ کلیمی، بهایی، و جز اینها و همچنین افراد دارای معلولیت

 
ی -پ 

ّ
ی، و راهکارهایی در جهِت رفع ستم مل

ّ
 مسئله مل

زمین، زبان، آداب کنند، و دارای سر  زندگی می -و ترکمن ها ها،  ها، عرب ها، کردها، بلوچ ها، آذربایجانی فارس -های گوناگون ایران کشوری است که در آن خلق
کنند. آنـهـا طـی  دگی میدر سراسر کشور  به صورت پراکنده زن  ، و کلیمی ؛ بهائی ، آشوری های زرتشتی؛ ارمنی و آیین و رسوم ویژه خود هستند. افزون بر این، اقلیت

ه اسـتـقـالل و اند، و در را غنی کشور ما با هم همکاری کرده اند و دست در دست هم، در ابداع و ایجاد فرهنگ های متمادی تاریخ، سرنوشت مشترکی داشته سده
 اند. آزادی میهن مشترک خویش، دوشادوش هم فداکاری کرده
عـی، و حقوق مّلی، اقـتـصـادی، اجـتـمـا آنها از های ایران در تعیین سرنوشت خویش، و برخوردار شدن حزب تودٔه ایران مدافع سرسخت تأمین حقوق کامل خلق

حقوق آنـهـا در  های مذهبی است. حزب توده ایران خواهان اتحاد برابر های ایران و اقلیت ایران طرفدار برابری کامل حقوق همه خلق شان است.حزب توده فرهنگی



اگـون ها در طول سـدٔه اخـیـر در کشـورهـای گـونـ چارچوب میهن واحد و بر پایه حفظ تمامیت ارضی ایران است . مسئلٔه حق تعیین سرنوشت و خودمختاری خلق
تحقق اصـل  اند تا در راه های دموکراتیک موظف های متفاوتی داشته است. حزب ما معتقد است که همٔه نیروهای مدافع وحدت کشور و تحقق حقوق و آزادی شکل

فـقـط بـا بـه های میهن مـا  های میهن تمام توان و امکانات خود را به کار گیرند. راِه حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ وحدت میان خلق حق تعیین سرنوشت خلق
ی دموکراتـیـک پذیر است. به گمان ما شیؤه اجرای این اصل مهم باید به شکل روشنی در قانون اساس های ایران امکان چون و چرای حقوق خلق رسمیت شناختن بی

 آیندٔه میهن ما بازتاب یابد.
 های خود نسبت به مسئلٔه مّلی: حزب ما بر اساس دیدگاه

 های ساکن ایران، رفع برتری یک خلق بر دیگری، و تضمین منزلت اجتماعی هر کدام است؛ خواهان توزیع قدرت و ثروت عادالنه میان همٔه خلق
امور بهداشت و  های ساکن ایران، شامل های مّلی کشور و به وجود آوردن امکان برابر برای توسعه و ترقی همٔه خلق اجتماعی سرزمین-معتقد به تقویِت اقتصادی

فناوری اطالعـاتـی، های الزم از جمله در زمینٔه ارتباطات  زیست، ایجاد زیرساخت درمان، آموزش ابتدایی و متوسط و عالی، مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط
 ونقل، صنعت و کشاورزی و خدمات عمومی، و دیگر امور متناسب با نیازهای هر کدام است؛ حمل

دبیات، هـنـر، های ا های گوناگون در زمینه های مناسب توسط دولت ایران به منظور ارتقا و تقویِت فرهنگ مّلی و فولکوریِک خلق خواهان اختصاص دادن بودجه
 مادری متناسب با نیازهای محلی است؛  ویژه تأمین نیروی انسانی و فراهم آوردن امکاناِت الزم برای آموزش به زبان رسانه، ، و به

 های ساکن ایران در امور راهبردی کشور، در چارچوب منافع مّلی ایران است. خواهان مشارکت و همکاری همٔه خلق
 

 زنان -ت 
آنان همـراه بـا  ستیز که از انقالب مشروطیت آغاز شد، تا نقش مؤثر و میلیونی های استبدادی و زن شرکت زنان ایران در تحوالت سیاسی یک قرن اخیر علیه رژیم

تـریـن و ُپـرشـورتـریـن  هـا، درخشـان و ادامٔه آن در رژیم استبدادی والیت فقیهی، علیه استبداد و تبعیض و نـابـرابـری ۵۷ویژه در انقالب بهمن سال  سایر نیروها به
 های اجتماعی را پدید آورده است. های مبارزٔه جنبش صحنه

حق انتـظـار داشـتـنـد تـا بـه  ، که زنان با شرکت فعال و میلیونی خود در آن نقش بزرگی را ایفاء کردند، زنان ایران به۵۷پس از پیروزی انقالب بزرگ مردمی بهمن 
انقالب بـرای بـه خواهانه و دموکراتیک خود دست یابند. سودای مصادرٔه انقالب توسط ارتجاع مذهبی، و در رأس آن خمینی، از فردای پیروزی  های برابری  خواست

های مختلـف،  ل به بهانهراندن زنان، با سرکوب و دستُبرد زدن به دستاوردهای مبارزاتی آنان آغاز شد. تحمیل حجاب اجباری و پاکسازی هزاران نفر از زنان شاغ خانه 
به نفع زنان تصـحـیـح  های مدنی که های چپ یا نداشتن حجاب، در کنار لغو دستاوردهای مبارزاتی آنان مانند لغو برخی از مواد قانون از جمله به علت داشتن اندیشه

 گرای ارتجاعی بود.  های حکومت اسالم در قانون اساسی تازه تدوین شده، از اّولین اقدام“ موازین اسالمی”بود، و مشروط کردن رعایت حقوق زنان به  شده 
قـتـصـادی، های گونـاگـون فـعـالـیـت ا های بعدی در امر تصویب لوایح و قوانین محدودکننده و قرون وسطایی در ارتباط با کار و تحصیل و حضور در عرصه اقدام

هـای  زنان در عرصهور اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی بود که برخالف خواست رژیم والیی، زنان با تالش پیگیر خود به آن دست یافته بودند. در نتیجٔه مخالفت با حض
گـی پـیـش از آمیزی مانند الیحٔه ضدانسانی خانواده، کاهش ساعت کار زنان، دورکاری زنان، بازنشسـتـ اجتماعی و وضع قوانین تبعیض-گوناگون فعالیت اقتصادی

ی اسـتـخـدام ها، و اعمال موانع بیشتر برا بندی و تفکیک جنسیتی با هدف محدود ساختن ورود دختران به دانشگاه های جنسی مثل سهمیه موعد، و اعمال تبعیض
ره بـر تـعـداد زنـان های فنی و علمی، هموا رغم پیشرفت زنان در زمینه تحصیالت عالی و افزایش مهارت زنان در دستور کار رژیم اسالمی قرار گرفت، تا جایی که به

 بیکار افزوده شده است.
اسـالمـی بـوده  های حکومت جمهـوری داری به جامعه از ویژگی های نولیبرالی سرمایه گرایانه و نسخه های واپس ستیز و تحمیل دیدگاه تدوین و اجرای قوانین زن

اسـت.  پیش برده  ایران به  دارِ  مسلِط طبقٔه سرمایه  سود الیهٔ  فقیه با نقض خشِن حقوق زنان میهن ما، برنامٔه تبعیض جنسی و طبقاتی هدفمندی را به است. رژیم والیت
ویژه زنـاِن  چه بیشتِر زنان بههر  ِاعمال این تبعیِض طبقاتی و جنسیتی شرایِط بسیار ناگواری را در جامعه به وجود آورده است، که از آن جمله است تشدیِد استثمار و فقرِ 

حکومِت مّلی و دموکراتیِک خواه و  های مبارزٔه نیروهای انقالبی و مترقی و آزادی ترین عرصه ها از جمله مهم ریزی فوری برای رفع این تبعیض های محروم. برنامه الیه
 کند: های زنان را به این شرح مطرح می یی خود در زمینٔه حقوق و آزادی های برنامه است. از این رو، حزب تودٔه ایران خواست

 رفع حجاب اجباری، و آزادی انتخاب پوشش برای همٔه زنان ایران بدون استثنا؛
 درنگ همٔه قوانین مغایر با شئون اجتماعی و انسانی زنان از جمله قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری اجباری و منع سقط جنین ؛ الغای بی

جـهـانـی مـنـع  یونرفع همٔه َاشکال تبعیض و خشونت علیه زنان از راه تصویب قوانین حمایتی و گسترش گفتمان رفع انواع خشونت در جامعه و پیوستن به کنوانس
 خشونت؛ 

 ؛“ ناموسی”لغو قوانین ناعادالنه قضایی و حقوقی از جمله در قتل های فاجعه بار 
 جانبه برای مردان؛ سلب قیمومیت مردان بر زنان، حق چندهمسری و حق طالق یک

 غیرقانونی کردن "کودک همسری"؛
 هایی که به صورت قانون بر سر راه تحصیل، کار، ورزش، و هنر زنان ایجاد شده؛ الغای همٔه قوانین مرتبط با جداسازی جنسی و الغای محدودیت

ل اقـتـصـادی، تـقـالتضمین قانونی حق مشارکت کامل زنان در تولید و ادارٔه امور کشور و توانمندسازی زنان، ایجاد بسترهای مناسب برای دست یابی زنان به اسـ
 های مدنی و غیردولتی در دفاع از حقوق زنان؛ ها و سازمان گسترش اتحادیه

 سال و ممنوعیت ازدواج کودکان، لغو اعدام، و از جمله اعدام کودکان؛ ۱۸تغییر سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج دختران و پسران به 
ز ارث، حـق ها، از جمله در زمینٔه اشتغال، حق مسافرت، انتخاب آزادانٔه هـمـسـر، طـالق، بـرخـورداری ا تضمین قانونی برابری حقوق زن و مرد در همٔه زمینه

 سرپرستی از فرزندان، شهادت دادن در برابر دادگاه، و قضاوت، ؛
کـان مشـاوره تـا امـ تضمین قانونی حق زنان بر بدن خویش از جمله در مواردی مانند سقط جنین و استفاده از امکانات قانونی بهداشتی و درمانی، از جمله داشتن

گذاری بـر  زن، ارزش“ الزام به تمکین”داشتن حق قانونی برای جلوگیری از باروری های ناخواسته، لغو سیاست اجباری فرزندآوری و دیگر قوانین قرون وسطایی مانند 
 بکارت و اعمال ختنه دختران؛ 

 پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان؛
 پرداخت مزد مساوی به زنان و مردان، در مقابل کار مساوی؛

 ردان؛های علمی در همٔه سطوح و ارتقای شغلی برابر با م های آموزشی تخصصی، به منظور دسترسی زنان به درجه ریزی مرکزی برای ایجاد امکان برنامه
ماه مرخصی نگهداری از نوزادان برای زنان یا مردان با دریافت حقوق و تضمین بازگشت به کار، تـأمـیـن حـق  ۶تامین حداقل 

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۶ 

 ۷ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



 کودکان؛ری استفاده از مرخصی بدون حقوق برای زنان تا یک سال پس از زایمان، با حفظ محل کار و حق برخورداری مادر از مرخصی با حقوق در زمان بیما
کودکان پـیـش از های تربیتی برای  ویژه زنان شاغل و سرپرست خانوار، و ایجاد امکان ها برای کمک به زنان، به های فراگیر مهد کودک و کودکستان ایجاد شبکه

 دبستان؛
ردن سـطـح های اجتماعی در راستای فرهنگ منع خشونت از زنان و بـاال بـ های همگانی و آموزش سازی فرهنگی در جامعه از طریق رسانه ریزی و زمینه برنامه

گاهی مردم در رابطه با خشونت های جنسی و معرفی آن به عنوان نقض حقوق بشر و تقویت فرهنگ و اندیشٔه برابری میان زنان و مردان؛  آ
 

 جوانان -ث 
فقـیـه  والیتهای اجتماعی بسیار جّدی است که رژیم  های جوانان از زمره معضل ها و دشواری دهند. مشکل جوانان بخش بزرگی از جمعیت میهن ما را تشکیل می

ی، کمبود امکاناِت ویژه بیکار  ها، به است. رسیدگی فوری به این مسئله اجتماعی مسّبب آن بوده -گرایانٔه فرهنگی و ضدمردمی اقتصادی های واپس با اجرای سیاست
ن عرصـه، تـدویـن های حکومِت مّلی و دموکراتیِک است. در ای های اجتماعی مثل اعتیاد، از اولویت رفاهی، ورزشی، آموزشی، و فرهنگی، و نیز گستردگی ناهنجاری

روری اسـت. اجتماعی مردمی، توسعٔه امکانات گوناگون مورد نیاز جوانان، رفع تبعیض های موجود و تضمین آموزش و اشتغال بـرای جـوانـان ضـ-برنامٔه اقتصادی
اسـت.   ازمند تـحـّولهای مهمی است که نی ریزی برای تربیت نسل جوان کشور، جلوگیری از فرار مغزها، و آماده ساختن آنان برای اداره کشور، از جمله عرصه برنامه

 کند: های جوانان را به این شرح مطرح می یی خود در زمینٔه حقوق و آزادی های برنامه حزب تودٔه ایران خواست
 های آموزش، از کودکستان تا دانشگاه؛ تأمین آموزش همگانی رایگان در همٔه مرحله

اسـب بـا های گوناگون مـتـنـ یی در رشته حرفه-یی و آموزش عالی برای تربیت کادر متخصص و علمی حرفه-گذاری در گسترش آموزش فّنی ریزی و سرمایه برنامه
 نیازهای کشور به نیروی انسانی؛

 های آموزشی کشور و زدودن آثار مخّرب و ارتجاعی دورٔه حکومت اسالمی از نظام آموزشی کشور؛ تجدیدنظر در برنامه
 ند؛ازمایجاد تسهیالت جانبی الزم (مثل خوابگاه، بهداشت و درمان، ورزش، خوراک) برای دانشجویان و پرداخت کمک هزینٔه تحصیلی به دانشجویان نی

هـای  یـجـاد مـؤسـسـهنوین مانند تلویزیون، اینترنت، و ا های  خصوص در آموزش عالی، با استفاده از فّناوری بهبود شبکٔه آموزش سراسری یادگیری از راه دور، به
 دار شوند؛ ای که نظارت بر آن را عهده آموزشی

دآوری بـه درمانی مناسب، مدرن، و رایگان برای تشکیل خانواده و فـرزنـ-های آموزشی و بهداشتی های بالعوِض مالی و تأمین حمایت پرداخِت تسهیالت و کمک
 هدِف مقابله با سالمندی جمعیت و پیامدهای منفی آن برای کشور؛

 ی انسانی؛ریزِی منظم به هدف باال بردن توان ماّدی و معنوِی نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور متناسب با نیازهای کشور در زمینٔه تأمین نیرو  برنامه
 یی و آموزشی و فراهم آوردن امکان دستیابی به کارآموزی تخصصی متناسب با نیازهای کشور به نیروی انسانی؛ های حرفه ایجاِد ارتباط بین بخش

 های اشتغال دائم ایجاد شغل و ایجاد زمینه
 ها و مقررات قرون وسطایی حکومت اسالمی در زمینٔه ورزش؛ های تفریحی سالم برای جوانان، و لغو همٔه قانون گسترش هرچه بیشتر ورزش و امکان

 وجود آوردن امکان مبادلٔه فرهنگی، علمی، ورزشی، و هنری جوانان با یکدیگر در سراسر کشور، و با جوانان دیگر کشورها. به
از ایـن  وری عادالنه و انسانی های مفید است. از طریق بهره کشور ما دارای نیروی کار جوان عظیمی است که بخشی چشمگیر از آن دارای تحصیالت و تخصص

شت. با تدوین و اجرای اقتصادی در کشورمان گام بردا-توان در راه انجام تغییرهای بنیادِی اجتماعی افزایی ماّدی و معنوی می منبع و ثروت عظیم مّلی با هدف ارزش
ستردن و نهادیـنـه کـردن گیری از فّناوری پیشرفته، و به موازات آن، گ اجتماعی دموکراتیک و مّلی، با توجه به بافت و ترکیب جمعیتی کشور، و بهره-برنامٔه اقتصادی

 ای روشن و شکوفا هدایت کرد. توان نسل جوان کشور را به سوی آینده های فردی و اجتماعی در فضای موّلد ابتکار و خالقیت، می آزادی
 

ی و دموکراتیک-های حزب تودٔه ایران برای رشِد اقتصادی پیشنهاد -ج 
ّ
 اجتماعی و برنامٔه اقتصادِی حکومت مل

شرایـط گـذار  جادبرنامۀ اقتصادی پیشنهادی حزب تودۀ ایران بر سه اصل دولتی، تعاونی و خصوصی بنا شده است. هدف راهبردِی حزب تودٔه ایران تالش برای ای
اجـتـمـاعـی -قـتـصـادیم ابه مرحلٔه سوسیالیستی و استقرار سوسیالیسم در کشورمان است. بر پایٔه درک ماتریالیستی از تاریخ، حزب ما تحّول و تغییر انقالبـِی نـظـا

هـا بـا مـنـاسـبـات  های اجتماعی مشخص، یعنی تغییرهای کّمی در درجٔه رشد نیروهای موّلد و رابـطـٔه آن کشورمان به شیؤه تولید سوسیالیستی را به گذر از مرحله
معه، مطابق با شـرایـط یِی جا اقتصادی حزب ما همواره با هدف به وجود آوردن تغییرهای بنیادی و گذِر مرحله-های اجتماعی داند. برنامه اجتماعی جامعه، وابسته می

گاهی و بسیج و سازمان  ماّدی و ذهنی آن، تدوین شده شرهای زحمـتـکـش، از دهی طبقٔه کارگر، تهیدستان شهر و روستا و همٔه ق است. محور مبارزٔه ما، باال بردن آ
 بورژوازی، در به وجود آوردن پیوند میان شرایط ذهنی و عینی جامعه است. جمله قشرهای میانی جامعه و خرده

تغییرهای بـنـیـادی، و  دموکراتیک تحّول اجتماعی را نخستین گام در مسیر این-از این روی، در برهٔه کنونی، ما طرِد دیکتاتوری والیت فقیه، و گذر به مرحلٔه مّلی
و رونـد انـحـصـار  ۵۷  دانیم. به گمان ما و با اتکا به تجربٔه انقالب بـهـمـن درنگ ماّدی آنان می های بی ها بر مبنای خواست تحقق این امر را مشروط به بسیج توده

خواه کشور تمـام  یهای قدرت سیاسی توسط خمینی و اطرافیان او، مهم است که در فردای رهایی میهن ما از چنگال استبداد کنونی، همٔه نیروهای مّلی و آزاد اهرم
ن بـه نـظـر مـا بـایـد حزب تودٔه ایران نظرهای خود را دربارٔه برنامٔه حکومت آینده، که شکـل آ تالش خود را برای تشکیل حکومتی مّلی و دموکراتیک به کار گیرند.

 گذارد. جمهوری باشد، به شرح زیر در معرض افکار عمومی می
داری  رمـایـهرغم وجود زمینٔه قوی فعالیت بخش تولیدی در کشـور مـا، سـ داری است. به اجتماعی در زمرٔه کشورهای در حال رشد سرمایه-ایران از نظر اقتصادی

بـخـش عـمـدٔه  خوار، در کنار بورژوازی بوروکراتیک و رانت -های مشخص آن در طول حاکمیت دو رژیم سلطنتی و والیی با وجود تفاوت -تجاری و مالی غیرتولیدی
نـهـادهـای  شـده تـوسـط هـای تـوصـیـه  های اخیر، با اجرای سیـاسـت اند. در دهه های انگلی غیرتولیدی شکل داده اقتصاد کشور ما را بر مبنای واردات و فعالیت

قـر و فـالکـت در های انگلی و غیرموّلد اقتصاد ضعیف شده و فـ المللی پول و بانک جهانی، ُبنیٔه تولیدی کشور به سوِد بخش داری جهانی مثل صندوق بین سرمایه
ه ژرفـش شـکـاف خواری گسترده در حکومت اسالمی، منجـر بـ جامعه گسترش یافته است. نابرابری اقتصادی و توزیع ناعادالنه درآمد مّلی، به موازات فساد و رانت

بر آزادسـازی های مبتنی  ها به رشد فقر سرعت بخشیده است. استبداد والیی با اجرای سیاست ها و آزادسازی قیمت سازی طبقاتی در جامعه گردیده است. خصوصی
هـای  زیـان بـخـش د بههای انگلی و غیرمول داران را تأمین کرده است. عالوه بر اینها، رشِد منفی اقتصادی و رکود سبِب تقویت فعالیت اقتصادی منافع کالن سرمایه

از طـرد های کلیدی برنامٔه کنگره هفتم حزب ما در سطح کالن با هدف تغییر اقتصاد سیاسی کشـورمـان پـس  صنعت و کشاورزی بوده است. از این روی، مختصه
مولد و افـزایـِش اجتماعی فقط محدود به رشِد نیروهای -حاکمیت سیاسی والیت فقیه تنظیم شده است. به اعتقاِد ما، در چارچوب اقتصاِد مردمی، توسعٔه اقتصادی

اقتصادی، توزیع عادالنٔه درآمِد مّلی، بـرقـراری -اقتصادی از امپریالیسم، نوسازی اجتماعی-تولید نیست. حفظ استقالل سیاسی

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۷ 

 ۸ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



 های مهم اقتصاد مردمی در حکومتی مّلی و دموکراتیک است. های گوناگون نیز از بخش عدالِت اجتماعی، و مشارکت فعال مردم از راه
سال، منطبق با شرایط کنونی و بر بنیاِد تجربٔه بیش از یک سـده پـیـکـار جـنـبـش کـارگـری و  ۷۹اجتماعی حزب ما هنوز بعد از -های اقتصادی بنابراین، برنامه

سوداگر، و نظارت گیری بارز به سود توانمندسازی نیروی کار و تولید، تحدیِد نقش سرمایٔه خصوصی غیرمولد و  معنای سمت گیری سوسیالیستی به کمونیستی با سمت
زمان و  های هم های برنامه حزب ما برجسته است این واقعیت است که عملی شدن آنها مستلزم اقدام های تولیدی تنظیم شده است. آنچه در مختصه بر نقش سرمایه

ما همواره در ارائـٔه  تواند تحقق پیدا کند. حزب ای است که فقط با نقش محوری حکومتی مّلی و دموکراتیک، با عملکرد شفاف، و با پشتیبانِی مردم می به هم پیوسته
های محروم در نـظـر  ها و وسایل نوسازی و بازسازی جامعه را به سود توده های مّلی به منظور غنی ساختِن شکل برنامه و راهکارهای خود مسئلٔه استفاده از ظرفیت

 داشته است.
 

 های کلی برنامٔه اقتصادی مردمی ها و مشخصه ویژگی
 گو بودن تمام نهادهای مدنی و دولتی؛ سازی و پاسخ خوار از راه شفاف داری بوروکراتیک و رانت محو نقش محوری سرمایه
مـیـن های خصوصی در راه توسعه و رشد بخش تولیدی کشـور بـا هـدف تـأ کارگیری سرمایه گری غیرتولیدی با به های داللی و واسطه محو نقش محوری فعالیت

 نیازهای داخلی و نیز صادرات برای تأمین ارز؛
 قتصاد مّلی؛ اتنظیم و توزیع عادالنٔه درآمد مّلی از طریق ایجاد تناسب معقول و علمی میان دو بخش انباشِت سرمایٔه موّلد اجتماعی و مصرف در مجموعهٔ 

رمستقیـم بـر اجـنـاس غی تدوین و اجرای قانون عادالنٔه گرفتن مالیات مستقیم متناسب با درآمد و سود سرمایه، با هدف تنظیم عادالنٔه درآمد مّلی؛ تنظیم مالیات
 ها؛ کردن مالیات آوری و هزینه ها و شفاف کردن جمع مصرفی برای جلوگیری از فشار بر قشرهای زحمتکش، اجرای اکید گرفتن مالیات

 رشد و تقویت همه جانبه بخش تعاونی؛ ایجاد و گسترش تعاونی در عرصه های مختلف فعالیت اقتصادی کشور در مقام شرط ضرور پیشرفت اجتماعی
افزا و پـاسـخ بـه  رزشکردِن آن، در جهت توسعه و ثبات رشد تولید داخلی و ارتقاِی نیروی کار ا نظارت شفاف و مستقیم دولت بر امِر بازرگانی خارجی از طریق مّلی

، با رعـایـت اکـیـد های وارداتی به عامل تکمیل کنندٔه بخش تولیدی با توجه به نیازهای مصرفی بخش تولید و کل جامعه نیازهای بنیادی جامعه. تبدیل نقش فعالیت
ریـزی واردات و  بـرنـامـه منظور تـأمـیـِن  ها و تشکیِل نهادهای ویژٔه دولتی به های مالیاتی و گمرکی به منظور حفاظت از تولید مّلی و تقویت آن، تقویِت تعاونی قانون

 فروشی؛ ها و جلوگیری از احتکار و گران ها و دالل صادرات، کوتاه کردن دست واسطه
 های خصوصی از نظاِم بانکی کشور؛ ویژه کوتاه کردن دسِت بانک باز، به محدود کردن بخش مالی سرمایٔه خصوصی سوداگر و بورس

ی. هـدف در ایـنـجـا های مالیات ویژه تقلب های خصوصی با ایجاد نهادهای قانونی مؤثر در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی و به های سرمایه سازی فعالیت شفاف
کرد و از  چنان سازوکاری است که بر پایٔه آن بتوان فعالیت و رقابت بخش خصوصی را شفاف های کمرشکن به بخش خصوصی نیست، بلکه ایجاد آن تحمیل مالیات

بـازار فـقـط بـر پـایـٔه  هـا در خواری و اعمال فشار تنزلی بر ارزش نیروی کار قاطعانه جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، امکان رقابت سرمایـه سوداگری آن بر پایٔه رانت
 زیست؛  افزایی از طریق بهبود فّناوری مجاز خواهد بود و نه از طریق کاهش درآمِد زحمتکشان، واردات کاالها، و تخریب محیط ارزش

ها دمز هـا و  قترمÿم ساالنهٔ حقو ، و جامعه سطح زندگی روز متناسب با  ن شهر و روستا، حمتكشاای تمام زبردرآمد و بازنشستگی قل احدنِی تضمÿن قانوو تأمÿن 
 ر؛كشوّرم در توخ متناسب با نر

 جلوگیری از "قرار دادهای سفید امضاء" و تنظیم ضوابط مشخص برای موقت کاری و قطع نقش دالالن بازار کار ؛
 ر بر مبنای نیاز هر شهروند؛سر كشواسراشتی و درمانی و آموزشی در بهدت خدمان يگاو راگÿر افرِم نظاد يجاا

شـاورزی، با درآمد حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی (صنعـتـی، ک -های دولت در حکم پشتوانٔه اصلی هزینه -حرکت به سمت جایگزین کردن درآمد نفت و گاز
به نسبت تولید ناخـالـص ویژه مالیات مستقیم بر درآمد مشاغل و سود سرمایه،  خدماتی) و تدوین و اجرای دقیق نظام مالیاتی مؤثر به منظور افزایش میزان مالیات، به

 مّلی و سهم آن در کل بودجٔه کشور.
 های نفت و گاز و پتروشیمی؛ توسعٔه صنایع نفت و گاز به قصد کاهش فروش نفت و گاز خام، و در عوض، تولید و فروش فراورده

و  ونـقـل، ارتـبـاطـات هایی مانند حمـل های ضروری کشور در عرصه اختصاص دادن بخش عمدٔه درآمدهای نفت و گاز و صادرات غیرنفتی به نوسازی زیرساخت
 فّناوری اطالعاتی، بهداشت و درمان و آموزش. 

هـای  ردن زیرسـاخـتها و نهادهای محلی؛ به عبارت دیگر، فراهم آو  ها و مشارکت مستقیم شورا ریزی رشد و توسعٔه کشور بر مبنای تحّول تمام منطقه تنظیم برنامه
 های کشور؛ اقتصادی بین خلق-ماّدی الزم در راستای ایجاد برابری واقعی سیاسی

ر و اشتغـال پـایـدار مـتـنـاسـب بـا كاد يجاای ابرصی، بخش خصوهای  نمكااجمله ، از جامعهد در موجوهای  امکانهمهٔ ده از ستفاای ابرمّلی سÿع ی ويزر برنامه
 ری؛بÿكا نÿمهری و بÿكادن بÿن برافزا در سطح کشور و از  ارِی ارزشگذ طريق سرمايه، از جامعهنیازهای 

داری  هـای سـرمـایـه یی این ابزار به منظور ایجاد ثبات اقتصادی در برابر تعرض و مدیریت حرفه“ های ثروت مّلی صندوق”اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به 
های مـتـرقـی  یاستداری جهانی در مسیر تضمین حاکمیت مّلی، ترویج س جهانی. هدف، به کارگیرِی هرچه بیشتر نظارت، و قرار دادن رابطٔه اقتصاد کشور با سرمایه

 المللی، و حفاظت از منافع مّلی است؛ بین
 کـار تـولـیـدِی های کشاورزی از راه سهیم کردن مستقیم دهقانان در مالکیت و سود حاصل از آن، باال بردن انـگـیـزهٔ  های مربوط به زمین تغییر بنیادی در قانون

ولیدند. منافع زحمتکـشـان افزا، توزیع عادالنٔه ثروت در راستای برنامه مّلی با هدف درازمّدت کاهِش واردات مواد غذایی که در داخل قابل ت کشاورزی و دامداری ارزش
زمین از آِن کسی است کـه ”داران کالن بنا بر اصل منصفانٔه  کند که یک بار و برای همیشه، مسئلٔه زمین شهر و روستا و همین طور امنیت مّلی کشورمان ایجاب می

 حل شود؛“ کند روی آن کار تولیدی می
در متخصص یی و تربیت کا تعیین نرخ عادالنه برای محصوالت کشاورزی از طریق نظارت مرکزی، و بیمه کردن این محصوالت. ایجاد امکانات برای آموزش حرفه

 در امور کشاورزی، و تأمین و ارتقای سطح بهداشت و آموزش و فرهنگ در روستاها؛
ی، ایـجـاد سـیـلـو و هـای دامـ توجه به مسائل ویژٔه دامداری و زندگی عشایری، از جمله تأمین مرتع برای تغذیٔه دام، ایجاد مراکز درمانی برای مبارزه با بـیـمـاری

 های دولتی به عشایر تهیدست و فراهم آوردن زمینه برای اسکان آنان؛ های مجهز، و اعطای وام و دیگر کمک سردخانه
 های نوین، به منظور کسب درآمد ارزی برای کشور؛ گیری از روش های گردشگری با بهره گسترش صنعت ایرانگردی از راه توسعٔه جاذبه

با قابلیت صدور به خارج و عرضه در بـازار داخـلـی. مشـارکـت بـخـش دولـتـی و “ کار فکری”های اقتصادی و تولید کاالها و خدمات مبتنی بر  گسترش فعالیت
 بنیاد فراهم آورد؛ تواند امکان مؤثری برای توسعٔه اقتصاد دانش خصوصی، می

یی و جهانی و تأمین چارچوب الزم  های منطقه ارزیابی مداوم موقعیت و توان اقتصادی کشور به قصد پیوستن به نهادها و پیمان

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۸ 

 ۹ادامه  در صفحه 



 برای گسترش بازرگانی کشور مبتنی بر همکاری عادالنه و رعایت منافع مّلی؛
 های کالن؛ رار سرمایهگذاری الزم در راستای جلوگیری از ف های خارجی به منظور انتقاِل فّناوری، باال بردن توان تولید منطبق با منافع مّلی و قانون جذب امکان

گویی به نیـازهـای  های کوچک در سطح روستاها برای پاسخ ر. تشویق فعالیت سرمایهكشو ییان ستااز رولت دوجانبهٔ  حمايت همهتحّول بنیادِی اقتصاد روستا بر پایٔه 
 محلی، و در اختیار گذاشتن وام، تجیهزات، فّناوری ، و شبکٔه ارتباطات و آموزش.

مّدت، تأمیـن آب، های دراز های روستایی، پرداخت وام جانبه به تعاونی جانبٔه دولت از روستاییان کشور برای بهبود وضع دهقانان، از طریق کمک همه حمایت همه
 های اجتماعی در مورد آنان؛ آالت، بذر، کود، سم، و بهبود شرایط کار و زندگی دهقانان، و شامل شدن قانون کار و بیمه ماشین

 
 برای پیشرفت و رشِد اجتماعی

 های عمومی؛ های گوناگون، از جمله نظام پرداخت یارانٔه مرکزی بر نیازمندی پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران از راه
 ممنوع کردِن کاِر کودکان به هر شکل و بدون استثنا؛ 

 و تأمین حقوق این بخش از زحمتکشان“ پراکنده کاری”تنظیم قوانین برای حمایت از مشاغل مرتبط با 
 به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی کار برای کارگران واحدهای صنعتی، کشاورزی، تولیدی، و خدماتی؛

 نظر از جنس و سن؛ برقرار ساختن مزِد مساوی در قباِل کار مساوی صرف
 آور؛ های تولیدی، خدماتی، و اداری، و نیز تعدیل ساعت کار در هفته برای مشاغل سخت و زیان ساعت کار در هفته در کلیٔه رشته ۳۵

 دو روز تعطیل در هفته متناسب با وضعیِت کار، با استفاده از حقوق. تعطیل رسمی روز جهانی کارگر با حقوق؛
 ار؛ها؛ افزایش میزان مرخصی متناسب با سابقٔه ک کم سه هفته مرخصی سالیانه با حقوق برای همٔه زحمتکشان بدون استثنا در تمام رشته تأمین دست

گونه تبعیض در بندی مشاغل مترقی در تمام سطوح، ترفیع بر اساس آزمودگی، کارآمدی، سوابق خدمت و کیفیت کار، بازنگری در قوانیِن استخدامی و رفع هر  طبقه
 زمان استخدام؛

در  النفعالیت مستقل و کامًال آزاد سندیکایی به منظور حفاظت از حقوق زحمتکشان و ارتقاِی کّمی و کیفی نیروی کـار. شـرکـت مسـتـقـیـم نـمـایـنـدٔه شـاغـ
 دگان؛های رفاهی و آسایشی برای سالمندان و از کار افتا های نهادهای عمومی و خصوصی؛ایجاد نظام فراگیر تأمین اجتماعی، ایجاد امکان گیری تصمیم

مـؤثـر المللی در چارچوب فعالیت صنفی و سندیکایی مستقل زحمتکشان و مشـارکـت مسـتـقـیـم و  تدوین و اجرای دقیق قانون مترقی کار مطابق با موازین بین
بـا مشـارکـت  های بزرگ خصوصی و نهادهای بخش دولتی. این قانوِن کار و تأمین اجتماعی دموکراتـیـک گیری و اجرایِی شرکت نمایندگان کارکنان در امور تصمیم

 شود؛ های صنفی و سندیکایی کارگران و زحمتکشان تدوین می های سازمان مستقیم نماینده
 های اجتماعی از جمله اعتیاد و فحشا؛ مبارزٔه علمی برای از میان بردن آسیب

 های دقیق تقسیم کار صحیح اداری؛ دگرگون کردن ساختار فاسد اداری رژیم والیت فقیه، و ایجاد نظام اداری دموکراتیک، بر اساس ضابطه
خـدمـات، و  های محروم، از طریق گسترش ایـن ایجاد و تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور و زیر پوشش قرار گرفتن منطقه

بهداشتی. استقرار نظام  های سّیار، و توجه جّدی به امر ایجاد شبکٔه وسیع تربیت کادر متخصص درمانی و ها، و درمانگاه ها، آسایشگاه ها، زایشگاه تأسیس بیمارستان
 لت؛فراگیر بیمٔه درمانی، سوانح، نقص عضو و از کار افتادگی، بیکاری و فوت. تأمین حق بیمٔه کارگران و زحمتکشان از حساب کارفرمایان و دو 

نی. تـأمـیـن ریزی علمی و درازمّدت مرکزی برای تأمین مسکن به مثابه حقی بنیادی و حل معضل مسکن در کشور، و تمرکز آن در دست بخش دولتی و تعاو برنامه
هـای  اخـت وامهای بدون مسکن، از طریق تسهیالت برای تهیٔه زمین و پرد سازی انفرادی خانواده مسکن مناسب برای زحمتکشان، با قیمت ارزان، و کمک به خانه

 دولتی؛
آن برای پیـشـرفـت گیری الزم از  تدوین و اجرای برنامه علمی و عملی برای گسترش فّناوری اطالعات و ارتباطات ُمدرن متناسب با نیازهای عمومی جامعه، و بهره

 جامعه.
 

 سیاست خارجی -چ 
سـتـقـل و مـّلـی در های خود داشته است. ما معتقد به سیاسِت خارجی م حزب تودٔه ایران تأمین منافع مّلی و حقوق برحق مردم ایران را همیشه در سرلوحٔه برنامه

 چارچوب حفظ استقالل و تمامیت ارضی و امنیت کشور هستیم. حزب تودٔه ایران خواستار:
ای زمـیـنـی، های همکاری با همٔه کشورهایی است که استقالل و تمامیت ارضی (شامل حقوق و مـرزهـ برقراری مناسبات دوستانه و برابر حقوق و انعقاد قرارداد

 هوایی و دریایی) ایران را به رسمیت بشناسند و در امور داخلی کشور ما دخالت نکنند؛
به منـطـقـٔه هـای های نظامی در منطقه، و پایان دادن به حضور نظامی نیروهای خارجی در منطقٔه خلیج فارس و خاورمیانه، و تبدیل این منطقه ها  انحالل پیمان

 های کشتارجمعی است؛ صلح و عاری از سالح
 دفاع از صلح جهانی و اجرای اصول همزیستی مسالمت آمیز؛

هـای  یـیجویی امـپـریـالـیـسـم و زورگـو بخش مّلی، به منظور مقابله با گسترش رهایی  های همکاری نزدیک با کشورهای در حال توسعه، غیرمتعهد، و نیز جنبش
جتماعی میهن ا-ای است که اثرهای مخّرب بر روند رشد اقتصادی اجتماعی-های اسارتبار اقتصادی داری پیشرفته و انحصارها در تحمیل سیاست های سرمایه دولت

 ما و این کشورها دارد؛
 همکاری با کشورهای منطقه برای جلوگیری از تخریب و حفظ محیط زیست؛

ام در ایـن عـرصـه، المللی، از جمله سازمان ملل متحد است. به گمان حزب تودٔه ایران، نخستین گ المللی و نهادهای بین مبارزه برای دموکراتیک کردن روابط بین
 است؛“ وتو”شناسایی حقوق برابر برای همٔه کشورها، و پایان دادن به روابط غیرعادالنه، و لغو حق 

 
 

 فرهنگ، هنر، و شکوفایی علم و فن - ح
یـمـن تـالش و  گرایانه در دو رژیم سلطنتی و اسـالمـی، بـه  نظرانه و واپس های تنگ رغم وجود سانسور و انواع محدودیت فرهنگ و هنر و علم و فن در ایران به

ن در های برجسته در سطح ایران و جـهـا های برخی آفرینش درخشش های فرهنگی و هنری مردم میهنمان در مجموع روندی رو به رشد داشته است. آفرینشگری
نقاشی و پیکرتراشی، ورزش، و عـلـم و فـن،   های ادبیات داستانی، شعر، پژوهش ادبی، فرهنگی، موسیقی، سینما، تئاتر، زمینه

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۹ 

 ۱۰ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



ا سـال حـاکـمـیـت ه هاست که نیاز به توجه و تقویت دارد. زدودن مظاهر ارتجاعی و قرون وسطایی ده وقفٔه مردمی در راه حفظ و اعتالی این بخش نشانٔه تالش بی
حزب تـودٔه ایـران یی عمدٔه  بر این اساس، پیشنهادهای برنامه هاست. اسالمی از فرهنگ و هنر و علم و فن جامعه، سمت و سوی اصلی برنامٔه حزب ما در این عرصه

 در این عرصه عبارتند از:
ان و تـالش های ایر  های گوناگون هنری، و سنن، آداب، و رسوم مترقی خلق های ساکن ایران و کوشش در راه شکوفایی ادبیات و رشته احیاِی فرهنگ مّلی خلق

 در راه تأمین آموزش به زبان مادری در کلیۀ مراحل تحصیلی؛
 لغِو تمام قوانیِن مانِع پیشرفت هنر موسیقی، سینما و تئاتر، نقاشی، پیکرتراشی، و مجموع هنرهای مّلی؛

 لغو تبعیض جنسی در عرصه های گوناگون هنری و ادبی
 جانبٔه علم و فن، و استفاده از دستاوردهای انقالب علمی و فنی روز متناسب با نیازهای مّلی؛ ریزی برای رشد همه برنامه

ردن مـنـظـور بـاال بـ هـای الزم بـه وجود آوردن امـکـان های گوناگون علم و فن، و به  پژوهشی در زمینه های آموزش عالی و تخصصی ایجاد و گسترش مؤسسه
 فنی کشور متناسب با نیازهای توسعه و رشد اقتصادی کشور؛-تخصص و کاردانی کادرهای علمی درجهٔ 

 های گوناگون؛ تقویت فرهنگستان علوم در رشته
 های ادبی، موسیقی، و هنری. کمک به تشکیل نهادها و انجمن

 ایجاد صندوق بازنشستگی برای هنرمندان، فیلم سازان، هنرپیشه گان، نوازندگان، نویسندگان و مترجمان کشور؛
 

 زیست  محیط -خ 
های اقتصـادی و  زیست جایگاهی برای زندگی ما، تأمین کنندٔه نیازهای غذایی، و محلی برای فعالیت ای جدا از زندگی خوِد ما نیست. محیط زیست ما پدیده محیط

بسا  نابودی نوع بشر و چهتواند  ای روبروست که عدم مقابله با آن می بومی جّدی اجتماعی و تأمین کنندٔه امنیت، سالمت و رفاه ماست. اما جهان امروز با بحران زیست
 نابودی حیات بر روی کرٔه زمین را به همراه داشته باشد. 
جـّو کـرٔه زمـیـن یی در  وهوایی و افزایش گازهای گلخانه داری بر این موضوع تأکید دارند که تغییرهای آب بسیاری از دانشمندان و کارشناسان کشورهای سرمایه

ه هر قیمت، از جمله داری و ماهیت آن برای دستیابی به سود بیشتر ب های بشر در دو قرن اخیر است. این تغییر در حقیقت نتیجٔه شیوه تولید سرمایه محصول فعالیت
 داری نیست. زیست جدا از ذاِت شیؤه تولیِد سرمایه زیست است. موضوع تخریِب محیط به قیمت نابودی محیط

اسـالمـی در اجـرای کفایتی حاکـمـان  اند، به دلیل بی زیست در امان نبوده کشور ما نیز جدا از سایر نقاط جهان نیست و مردم ما عالوه بر اینکه از تخریِب محیط
افـزایـش روزافـزون برند. در حال حاضر، با  داری، در یکی از دشوارترین شرایط اقلیمی به سر می های نولیبرالی سرمایه های زیرساختی و در پیش گرفتن نسخه طرح

هـا،  دی تـاالبهای عمدی و طبیعـی، نـابـو ها به دلیل بریدن درختان یا آتش سوزی آلودگی هوا، تغییر زنیانبار سطح آب رودخانه ها ودریاها، کاهش مساحت جنگل
 ته است.محیطی قرار گرف ترین شرایِط زیست های گیاهی و جانوری، میهن ما در یکی از نامناسب کاهش ذخایر دریایی و منابع آبی و نابودی تدریجی گونه

آیـد.  ر مـیشـمـا های دموکراتیک و نیز حقوق بشـر بـه های مهِم عدالِت اجتماعی و حقوق و آزادی زیست یکی از عناصر مهم و مؤلفه امروزه داشتن امنیت محیط
 زیست از طریق آلودگی هوا، آب، و خاک، این امنیت را در سراسر جهان به خطر انداخته است.  تخریب محیط

گاهانه به سمِت کاهش هرچه سریع یـر اسـت. بـا های فسیلی و جایگزینی آنها با منابع انرژی بازیافتی و تـجـدیـدپـذ تر مصرف سوخت کشور ما نیازمند به حرکِت آ
ها پرداخت کـه بـه  نگلها و مراتع، به بازسازی ج توان عالوه بر جلوگیری از نابودی بیشتر جنگل کارگیری برنامٔه سیاسی و اقتصادی دقیق علمی و کارشناسانه می به

 سازی و نگهداری آب در این مناطق را افزایش خواهد داد. نوبٔه خود توان ذخیره
ام اقـتـصـادی و زیست، نیاز به تغییرهای بنیادی در نظـ های رژیم اسالمی در زمینٔه محیط محیطی و زدودن آثار مخّرب سیاست برای پایان دادن به فاجعٔه زیست

 حزب تودٔه ایران در این مورد عبارتند از:  یی عمدهٔ  سیاسی کشور داریم. پیشنهادهای برنامه
 استفادٔه علمی و کارشناسانه از منابع طبیعی کشور متناسب با نیازهای توسعٔه مّلی؛ 

 های زیرزمینی کشور؛ روّیه از آب تعدیل در استفادٔه بی
 پذیر؛های تجدید های فسیلی، و توجه به استفاده از انرژی ریزی علمی برای حرکت به سمِت کاهش و در نهایت پایان دادن به استفاده از سوخت برنامه

 سازد؛ زیست کشور و امکانات زندگی و تأمین معاش مردم آسیب وارد می محیط  روّیه و غیِرعلمی که به های بی جلوگیری از سدسازی
 آور؛ ها و کودهای زیان های مدرن، کاهش و تغییر روش در استفاده از سم کردن کشاورزی بر اساس فّناوری مکانیزه 

 بهینه از زیست، و استفادهٔ  تولیدی بر اساس نیازهای محلی و حفظ محیط-ریزی علمی با مشارکت نهادهای محلی هر منطقه برای احداث واحدهای صنعتی برنامه
 منابع طبیعی کشور؛

 جانبه برای حل بنیادین معضل ریزگردها؛ ریزی همه برنامه
 های مّلی؛ شده و پارک حفظ و گسترش مناطِق حفاظت

 شده؛ های جانوری و گیاهی در حاِل انقراض یا منقرض های مدرن به منظور حفاظت یا احیای گونه ریزی برای استفاده از فّناوری برنامه
 ها، و مراتع کشور با تدویِن برنامٔه علمی، با مشارکت نهادهای محلی هر منطقه؛ ها، دشت ها، کوه ها، جنگل جلوگیری از آلودگی آب

گاهی عمومی در این زمینه. ایجاد نهاد کارآمد و مرکزی برای حفظ محیط  زیست، و باال بردن آ
 

است، برای اطالع و توجه  های مّلی و دموکراتیک دهندٔه وضعیِت رشِد اقتصادی و اجتماعی کنونی میهن ما و بیانگِر آرمان حزب تودٔه ایران برنامٔه خود را که بازتاب
  نان، و زنان را بـهدوسِت کشور، طبقه کارگر و دهقانان، زحمتکشان فکری و یدی، جوا خواه و میهن دارد. ما اعضا و هواداران حزب و نیروهای ترقی همگان عرضه می

 خوانیم. تالش در راه تحقق این برنامٔه پیشنهادی فرامی
ای نوین و  ت جامعهسم های دموکراتیک، و نیز گشودِن مسیِر حرکت به  برای نیل به استقالل مّلی، حاکمیِت متکی به ارادٔه مردم، عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی

 مترقی، با دورنمای سوسیالیسم، متحد و استوار پیکار کنیم.
 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۰ 
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ی
ّ
 دموکراتیک، و دوران ما!-حزب تودۀ ایران، انقالب مل

ی نقشٔه راه حزب تودٔه ایران برای دگرگونی
ّ
 های بنیادین و دموکراتیک در سطح مل

 ۱۴۰۱خرداد 
 

 فهرست
 

 گفتار پیش
 . انقالب اجتماعی از دیدگاه حزب تودٔه ایران و موضوع انقالب مّلی و دموکراتیک در دوران کنونی۱
 دموکراتیک-.  ایران در مرحلۀ انقالب مّلی۲
 . تأملی بر چگونگی رخداد انقالب آتی در ایران۳
 دموکراتیک-های مّلی ها درانقالب ارزیابِی روند دگرگونی ۴
 دموکراتیک راهی ناگزیر در شرایط مشخص ایران است؟      -های بنیادین مّلی . چرا دگرگونی۵
 . مبارزه و ایجاد عوامل ضرور برای پایان دادن به دیکتاتوری و گذار به مرحلۀ تحوالت ملی و دموکراتیک ۶ 

 یی در دورۀ مبارزٔه بر ضد دیکتاتوری  .  چارچوب ضروری برای اتحادهای مرحله۷
 وسیع ضددیکتاتوری . نقش اساسِی مبارزات نیروهای اجتماعی در تشکیل جبههٔ ۸
 از گذار از دیکتاتوری“ پیش”. ارکان اصلی سیاست حزب تودۀ ایران ۹

 های بنیادین دموکراتیک  از دیکتاتوری: تحقق و تثبیت دگرگونی“ پس”مشی کلی حزب تودۀ ایران در دورۀ  . خط۱۰
 اقتصادی گسترده-و توسعۀ اجتماعی        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گفتار پیش
بر “ اسالم سیاسی”، پس از گذار از مرحله سیاسِی جایگزینی رژیم شاه، در ادامه، با به رهبری رسیدن نیروهای ۱۳۵۷انقالب مردمی و ضددیکتاتوری سلطنتی 

نست به آن امری دست توامحور حکومت مطلقه والیت فقیه، نتوانست امر گذار کشورمان از دیکتاتوری به مرحلٔه انجام تغییرهای اجتماعی را به انجام رساند. یعنی ن
یروهای سیاسی ترین مسئلٔه فراروی جامعه بوده است، و هنوز هم در دستور کار ن بیابد که از انقالب مشروطیت در بیش از یک قرن پیش تا کنون در حکم کلیدی

و “ انقالب”، الزامًا پرداختن به مقولۀ «۵۷انقالب ضدسلطنتی ”و “ انقالب مشروطیت”مترقی و مّلی قرار دارد. ادامٔه دیکتاتوری در کشور ما با شکست خوردن دو 
 دهد. تر از آن، ضرورت توجه به شرایط قبل و پس از انقالب را در دستور کار نیروهای سیاسی قرار می مهم

مشی و برنامٔه حزب تودٔه ایران، با توجه دقیق به شرایط مشخص عینی و ذهنی جامعه، یعنی مرحلٔه تحّول و امکان تغییرهای  در تنظیم خط“ انقالب”موضوع 
گون اجتماعی و  ونههای گ ناپذیر بودن دیکتاتوری والیی، بافِت طبقات و الیه اساسی، همواره جایگاهی کلیدی داشته است و دارد. حزب ما با توجه به سرشت اصالح

های  داند که در این سند جنبه می“ دموکراتیک-انقالب مّلی”آمیز  های بنیادین آتی را مشروط به انجام موفقیت امکان دگرگونی -ویژه میزان رشد نیروهای مولد به
م و تجربٔه عملی یک قرن لنینیس-گوناگون آن و نقشٔه راه حزب ما در پیشُبرد این امر شکافته شده است. در اساس، حزب تودٔه ایران بر پایٔه تئوری انقالبی مارکسیسم

ست. با در نظر گرفتن دموکراتیک ا-های ممکِن رسیدن به سوسیالیسم در کشورهایی نظیر ایران، از مسیر انقالب مّلی اخیر کشورمان، بر این باور است که یکی از راه
-گاه انقالب مّلی گذرد. تکیه می“ مّلی”های بنیادین در سطح  شرایط مشخص کشورمان در مقطع کنونی، تنها راِه به جلو در ایران نیز از مسیر تحقق دگرگونی

کشور از  ها و نیروهای اجتماعی خواهد بود که خواهان گذار های عمده و اساسی و مشترِک طیف وسیعی از طبقه دموکراتیک بر محوِر برآورده ساختن خواست
پایٔه درک حزب  اقتصادی مردمی است. بر-پذیر شدن تغییرهای دموکراتیک و بنیادین واقعی و پایدار، و همچنین رشد و توسعٔه اجتماعی دیکتاتوری با هدف امکان

ن طبقٔه کارگر و دیگر دموکراتیک شرایط را از لحاظ تقویت توا-آمیز از مرحلٔه انقالب مّلی تودٔه ایران از تئوری انقالب، در شرایط ویژٔه کشور ما، گذار موفقیت
 زحمتکشان متحد آن برای در پیش گرفتن مبارزه در مسیر انجام تحوالت سوسیالیستی فراهم خواهد کرد.

اقتصادی کشور، و -بر تمامی شئون سیاسی و اجتماعی“ اسالم سیاسی”و در شرایط تسّلط کامل اقتدارگرایانٔه نیروهای  ۵۷چهار دهه بعد از انقالب مردمی بهمن 
ای آن باید بنا بر دموکراتیک و نقشٔه راه بر -با در نظر داشتن تغییرهای صورت گرفته در جامعه و توازن نیروها در سطح جهانی، روشن است که موضوع انقالب مّلی

 شرایط مشخص کنونی بازبینی شود.
های  ، و ارزیابی آنها، ابزار تجربه را در تشخیص و بررسی عامل۱۳۵۷دموکراتیک معاصر و از جمله انقالب -های مّلی های عملی انقالب این سند، با نگاه به تجربه
توری، و اهمیت گیرد. این سند همچنین به موضوع تدارک جنبش ضددیکتاتوری در دورٔه مبارزه با دیکتا دموکراتیک به کار می-های مّلی موفقیت یا شکست انقالب

دهد که در  ن سند نشان میپردازد. در نهایت، ای های بنیادین در دورٔه پس از گذار از دیکتاتوری، می ارزیابی دائمی شرایط ضرور و برنامٔه عملی هدایت کردن دگرگونی
 تواند مطرح شود. چه شرایطی هدف راهبردی حزب ما، یعنی مبارزه و تدارک برای گذار به مرحلٔه سوسیالیستی می

شود، سپهر آیندٔه  تر می های چندوجهی که دائمًا شدیدتر و وسیع ها در تاریخ معاصرش شده است و در شرایط ادامٔه بحران کشور ما وارد یکی از دشوارترین دوره
ناپذیر میان  تیتضاد آش  کننده در شرایط اجتماعی کنونی ایران، آمیزی است. تضاد عمده و تعیین کشور نشانگر بروز شرایط داخلی و خارجی بس خطرناک و فاجعه

های بنیادین  آن است. از این رو، همچنان که در این سند نشان داده شده است، مبارزه در راه دگرگونی“ اقتصاد سیاسی”مردم و تداوم حاکمیت مطلق والیت فقیه و 
متکشان و شرکت فعال خواهی و نقش اساسی طبقٔه کارگر و دیگر زح خواهی و عدالت تواند بدون در نظر داشتن رابطٔه درونی و تنگاتنگ بین مطالبات ُمبرم آزادی نمی

 آنها با موفقیت به پیش برود.
ای خود ارزیابی دموکراتیک را تهدیدی راهبردی بر -های مّلی دهد که امپریالیسم همواره پیروزی انقالب های تاریخی جهانی نشان می این سند با توجه به تجربه

دموکراتیک، -الب مّلیانقکرده است. بنابراین، به عّلت موقعیت حساس ایران در خاورمیانه و در میان سه قارٔه آسیا، اروپا، و آفریقا، تردیدی نیست که پیامدهای 
ریکا در منطقه را به چالش خواهد طلبی آم های دموکراتیِک بنیادین و پایدار در ایران، منافع و سلطه پذیر شدن دگرگونی ویژه  فراینِد گذار از دیکتاتوری والیی و امکان به

 کشید و واکنش امپریالیسم برضد آن را به دنبال خواهد داشت. 
یق درونی، و های عم ناپذیر آن با مردم، باعث بسته شدن راه تحوالت سیاسی و اقتصادی شده است. این وضعیت، زایندٔه بحران دیکتاتوری دینی، و تضاد آشتی

یِل مارکسیستی های امپریالیسم آمریکا قرار داده است. سند حاضر، با تحل اندازی ای است که اکنون کشور را در معرض خطر دست های خارجی منبعث از آن بحران
هدِف مسدود  های مخّرب داخلی و خارجی و در نهایت دخالت امپریالیسم با های دیکتاتوری و تکرار دور باطل بحران تاریخ تحوالت کشور، چرایی تداوم حکومت

یٔه جذب حداکثر نیرو از کند. بر این اساس، این سند اهمیت مبارزه با دیکتاتوری حاکم، بر پا های بنیادین در یک قرن اخیر در ایران را بررسی می کردن راه دگرگونی
دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ”های اجتماعی، با توجه به رابطٔه درونی و متقابل بسیار مهم بین سه رأس مثلث  ها و الیه میان طیف وسیع طبقه

 دهد. ، و ضرورت برپایی جبهه وسیع ضددیکتاتوری برای پیشُبرد این مبارزه را نشان می«مّلی
 دموکراسی مردمی” دموکراتیک در واقع ارائۀ راه های عملی در جهِت ایجاد و تثبیت-تاکید حزب توده ایران در سند نقشه راه برای دگرگونی های بنیادی ملی     

یر و تکامل بوده است، تغیدر ایران  است که بتوان یکی از شرایط الزِم حرکت به سوی سوسیالیسم در کشورمان را فراهم آورد. دموکراسی مقولۀ عینی و دائما در حال “
دارد.  بدین سان اجتماعی و منجمله تغییر یافتن بافت طبقاتی جامعه پیوندی تنگاتنگ -زیرا که در روند تحوالت کلیدی جامعه با عامل ها و فرایندهای اقتصادی

اعتنا به  ی" و بیُبعدی، برای مثال "دموکراسی انتخابات توان بر اساس عامل های تک بدون در نظر گرفتن خواست های منطبق با مضمون مبارزٔه طبقاتی جامعه نمی
و الیه های  رگراقتصاد سیاسی بغایت ناعادالنه کشورما، فقط روبنای سیاسی موجود را در خأل دموکراتیزه کرد. این شکل از "دموکراسی" امکان جذب طبقۀ کا

 ود. د بزحمتکشان را نداشته و ندارد و از این رو فاقد توان تغییر دادن توازن نیرو در مبارزه برای گذار از مرحله دیکتاتوری والیت فقیه خواه
رد. تأکید و توجه دا ما اعتقاد داریم که میزان دموکراتیسم در این مبارزه نقش تعیین کننده ای دارد. دموکراسی یک مقولۀ تاریخی است که همواره خصلت طبقاتی

گرایانه  شعارهای ذهنت. به این امر در روند تدارک اتحاد عمل نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور برای گذار از دیکتاتوری همواره مد نظر حزب تودۀ ایران بوده و هس
مرحلۀ دیکتاتوری به گاه راهگشای گذار کشورمان از  چپ روانه و یا راست گرایانه نامرتبط با مرحلٔه رشد جامعه، و خارج از شرایط مشخص عینی و ذهنی  جامعه هیچ

 دموکراتیک نبوده و نخواهد بود.-مرحلۀ ملی
 

***** 
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 دموکراتیک در دوران کنونی-. انقالب اجتماعی از دیدگاه حزب تودٔه ایران و موضوع انقالب مل

گذاری بر فراینِد به چنگ آوردن قدرت و مسلط  به منظور توصیف و ارزش“ انقالب”گرای کنونی، با نقض غرض کامل از واژٔه  های اخیر حکومت واپس در دهه
برداری کرده است. از این رو، توجه به  و بازتولید حکومتی دیکتاتوری زیر لوای "نمایندٔه خدا بر زمین" بهره“ اسالم سیاسی”های ارتجاعی قرون وسطایی  شدن نظریه

 تعریف کلِی مقولٔه "انقالب اجتماعی" در این سند حائز اهمیت است.

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۲ 

 ۱۳ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



است که  لنینیستی، به معنای تغییر ماهوی در نظام اجتماعی-شناسی علمی و ماتریالیسم تاریخی در فلسفٔه مارکسیستی انقالب اجتماعی، در فرهنگ جامعه
یافتن دائمِی تولید ماّدی  شود. پایۀ این حرکِت تکاملِی تاریخی جامعه، تغییر  موجب پدیدار شدن مناسبات تولیدی نو و مترقی، منطبق با سطح توسعٔه نیروهای موّلد می

وجود اجتماعی انسان کند، بیانگر وحدت دیالکتیکی دو عنصر و دو جنبه از  است. شیؤه تولید ماّدی، که نقشی اساسی در تکامل جامعه در هر دورٔه تاریخی ایفا می
ر و انسان و علم و فن های دیگر در جامعه از سوی دیگر. نیروهای موّلد، یعنی مجموعٔه ابزار و وسایل کا است: مناسباتش با طبیعت از یک سو، و مناسباتش با انسان

ل آن، تغییر مناسبات تولید ترین عنصر شیؤه تولید است که تغییر و تحوّ  ترین و انقالبی و موضوع کار، که بیانگر رابطٔه انسان با اشیاء و طبیعت پیرامون است، متحرک
 ها با یکدیگر است. کند که بیانگِر رابطٔه انسان را ایجاب می

کند  پذیر بروز مینا ناپذیر و اجتناب شده به طبقات متخاصم، سرانجام به شکل تضادی آشتی های تقسیم تضاد بین خصلت نیروهای موّلد و مناسبات تولید در جامعه
داری به فئودالی، و  برده توان به تغییر تکاملی شیؤه تولید حل آن است. به صورت کلی، و از منظر تاریخی، می که انقالب اجتماعی و ظهور شیؤه تولید نوین تنها راه

های اجتماعی پیشرو  بندی یی جامعه، صورت های اجتماعی و روند تغییر کیفی و ریشه داری اشاره کرد که بر اثر انقالب رعیتی) به سرمایه-سپس فئودالی (یا ارباب
سازد و  وارد می ترین تغییرات را در همۀ جوانب سیاسی و اقتصادی و نظری جامعه ترین و اساسی شوند. انقالب اجتماعی عمیق تر می های پست بندی جایگزین صورت

رت سیاسی دولتی، با دهد. بنابراین، برخی تغییرات یا اصالحات یا اقدامات در چارچوب یک نظام اجتماعی معّین با همان قد سیمای آن را به شکل بنیادین تغییر می
 نامید.“ انقالب اجتماعی”توان  همان طبقات حاکم را نمی

ر و سرمایه در کنیم، برخالف انقالب اجتماعی با تعریفی که پیشتر داده شد، حل اساسی تضاد بین کا دموکراتیک توصیف می-نتیجٔه نهایی آنچه ما انقالب مّلی
وی در مناسبات تولید و پذیر شدِن انقالب اجتماعی و انجام تغییرهای ماه ای از تغییر و ایجاد شرایط به منظور امکان داری نیست، بلکه صرفًا مرحله جامعٔه سرمایه

 اجتماعی است. -ایجاد نظام نوین اقتصادی
جامعۀ ایران به یک ”  گیری رسید که: ، در ارزیابی شرایط کشور و تعیین مرحلٔه انقالب ایران، به این نتیجه۱۳۵۴ایران در پلنوم پانزدهم خود در تیر سال   حزب تودهٔ 

 به نظر حزب تودۀ ایران:“ های مختلف زندگی را در بر گیرد و آن را در جهت منافع خلق دگرگون کند، نیازمند است. تحّول بنیادی، به انقالبی که عرصه
های صار این انقالب در مرحلۀ کنونی تاریخی رشد جامعٔه ما، یک انقالب مّلی و دموکراتیک است که محتوای آن عبارت است از: کوتاه ساختن دست انح”

گیری  و اتخاذ سمت داری امپریالیستی از منابع طبیعی و اقتصادی کشور، و تأمین استقالل کامل اقتصادی و سیاسی ایران؛ برچیدن بقایای نظامات ماقبل از سرمایه
 )۶۹۰، ص ۱۳۶۰ها، انتشارات حزب تودٔه ایران،  (نقل از کتاب اسناد و دیدگاه“ سوسیالیستی؛ دموکراتیک کردن حیات سیاسی و فرهنگی کشور.

تنظیم شده بود، بر این اساس استوار  ۱۹۶۹گیری سوسیالیستی و راه رشد غیرسرمایه داری که در نشست احزاب کارگری و کمونیستی جهان در سال  نظریٔه سمت
دموکراتیک به -ب مّلیآورد که کشورهایی که در آنها انقال بود که وجود اردوگاه نیرومند سوسیالیستی در جهان به رهبری اتحاد جماهیر شوروی این امکان را پدید می

راه رشدی غیر از  داری جهانی خارج شوند و در چارچوب نظام اقتصاد سوسیالیستی، توانند از نظام اقتصاد سرمایه یابد، می های انقالبی تحقق می رهبری دموکرات
 داری، در مسیر رسیدن به سوسیالیسم حرکت کنند. داری را دنبال کنند، و در واقع با دور زدن سرمایه سرمایه

روپای شرقی و از جمله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی در ا  با تغییر و تحوالتی که در چند دهٔه گذشته در عرصٔه جهان رخ داده است،
دموکراتیک در آفریقای جنوبی و -های اخیر، از جمله پیروزی انقالب مّلی های دهه امپریالیستی، و با توجه به رخدادها و تجربه“ نظم نوین جهانی”ایجاد 

وکراتیک در دم-های آن، که ما در همین سند به آن خواهیم پرداخت، اکنون ضرورت دارد که بررسی نظری و راهکارهای عملی پیشُبرد امر انقالب مّلی دشواری
 ایران نیز تدقیق شود.

های حاکم ها و نیرو هایش، بنا بر میزان مقاومت طبقه گیری و موفق شدن هر تحّول اجتماعی در رسیدن به هدف توجه به این موضوع نیز ضروری است که شکل
نیروهای موجود برای انتقال همراه و متناسب با تغییر توازن  -یی یعنی تدریجی و مرحله -گام به تواند روندی گام های بالنده و نیروهای سیاسی آنها، می در برابر طبقه

 در ایران. ۱۳۵۷نسبت کوتاه صورت گیرد، مانند انقالب بهمن  تواند در مّدتی به قدرت از کهنه به نو باشد، یا می
 های مخملی انقالب”یا “ های رنگین انقالب”میالدی همچنین از واژٔه انقالب به منظور توصیِف نوع جدیدی از تغییرهای سیاسی موسوم به  ۱۹۹۰از دهٔه 

تبلیغاتی -های امنیتی های رنگین پنهان کردن نقش دستگاه «انقالب”شوند. هدف  استفاده شده است که اغلب توسط محافل ارتجاعی و امپریالیستی حمایت می“
های  بافی اع فلسفهگرا و هوادار نولیبرالیسم اقتصادی است. با توسل به انو  های راست ویژٔه امپریالیسم آمریکا، در به قدرت رساندن جریان امپریالیستی، و به

 شود.  برداری تبلیغاتی می داری و بر ضد سوسیالیسم بهره های رنگین یا مخملی به سود سرمایه «انقالب”ضدمارکسیستی، از 
های کاذب و جعلی، «انقالب”اند و در عمل، در اکثر کشورها، در نتیجٔه این نوع   معنی  بی“ انقالب مخملی”، یا «انقالب رنگین”هایی مانند  از این لحاظ، گزاره

رقراری مناسبات اند و تغییری در جهت ب گردهایی ضددموکراتیک هایی، عقب اند. چنین تحّول نیروهای ارتجاعی مذهبی یا راست افراطی قدرت سیاسی را قبضه کرده
 آورند. تولیدی و اجتماعی مترقی و رشد نیروهای موّلد به وجود نمی
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 دموکراتیک -. ایران در مرحلٔه انقالب مل

ن چگونگی بافِت لنینیستی انقالب اجتماعی بر پایٔه ماتریالیسم تاریخی، و همچنی-طور که پیشتر اشاره شد، سند حاضر با توجه به تعریف علمی مارکسیستی همان
دین در جامعه را تعریف دموکراتیک با هدف انجام تغییرهای دموکراتیک و بنیا-های انقالب مّلی طبقاتی و درجٔه آمادگی طبقات بالنده در جامعٔه امروز ایران، ویژگی

 دهد. ویژه شرایط رخداد هر کدام از تغییرهای کیفی در جامعه را توضیح می کند و مراحل مشخص پیشرفت آن در این مسیر، و به می
اقتصادی -ماعیهای بنیادین سیاسی و اجت دموکراتیک است. این بدان معنی است که کشور ما نیازمند تحقق دگرگونی-به گمان ما، ایران در مرحلٔه انقالب مّلی

عه است تا نخست بتوان ایران را از چنگال دیکتاتوری اسالمی حاکم نجات داد و نظام دموکراتیک سیاسی نوینی را جایگزین آن کرد، و سپس مجمو“ مّلی”در سطح 
ادی به سوی سوسیالیسم اقتص-شرایطی را فراهم آورد که بتوان انقالب را به مرحلٔه اجتماعی آن فرا رویاند و راه را برای تحقق دگرگونی بنیادین و پایدار اجتماعی

داده و امکان پذیر مي ار گشود. در  این مرحله حزب ما از چنان  راه رشد اجتماعي_اقتصادی ي جانبداری  خواهد کرد  که فرآرویي به سوسیالیسم را در چشم انداز قر 
متکشان در داری است که در اقتصاد سیاسی آن، طبقٔه کارگر و به طور کلی همٔه زح اجتماعی جامعٔه کنونی ایران نظام طبقاتی سرمایه-شالودٔه اقتصادی  ٠سازد

یشاهنگ، و به های انقالبی پ یافته و تشکل های گوناگون سرمایه قرار دارند. واقعیت این است که در حال حاضر هنوز جنبش کارگری سازمان معرض استثمار شکل
در کشور ما و جایگزین کردن آن با نظام “ داری نظام سرمایه”عبارت دیگر شرایط ماّدی (عینی) و ذهنی ضرور برای به چالش کشیدن مستقیم سرمایه و براندازی 

 سوسیالیستی شکل نگرفته است.
د. آنان به هر وسیلٔه ان دموکراتیک را گرفته-های مّلی ویژه امپریالیسم آمریکا، همواره به اشکال گوناگون جلوی پیروزی و موفقیت انقالب محافل امپریالیستی، به

مبارزه بر ضد  با ممکن برای متوقف کردن و شکست دادن چنین انقالبی، و جلوگیری کردن از حرکت آن در مسیر سوسیالیسم، اقدام خواهند کرد. بنابراین، همگام
 ک در ایران است.های بنیادین و دموکراتی های عمدٔه مبارزه برای انجام دگرگونی دیکتاتوری، دفاع از حاکمیت مّلی در برابر امپریالیسم، بخشی دیگر از عرصه

دموکراتیک پیروزمند در ایران و دستیابی به        گسترده ترین     -از دید حزب تودٔه ایران، مبارزه برای انجام انقالب مّلی
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های  امهاقتصادی طبقٔه کارگر، دیگر زحمتکشان، و تحقق برن-های بنیادین و دموکراتیک، به طور مستقیم در جهت تأمین منافع راهبردی اجتماعی دگرگونی
سرانجام رساندن خواه، به  های انقالبی مّلی و ترقی یافته و تشکل نیروهای مترقی کشورمان است. نکتٔه مهم این است که بدون حضور مؤثر جنبش کارگری سازمان

 ن واقعیت است.دموکراتیک و گذار از دیکتاتوری کنونی، نامحتمل است. تحوالت دو دهٔه اخیر و عدم موفقیت جنبش ضددیکتاتوری تا کنون، مؤید ای-انقالب مّلی
گاهی طبقاتی و سازمان ر جنبش عمومی یافتگی الزم نرسیده است که بتواند ُمهر خود را ب تا زمانی که جنبش کارگران و زحمتکشان به آن رشد کّمی و کیفی و آ

افع طبقٔه کارگر، های سیاسی و حزبی مدافع من ضددیکتاتوری بزند و با حضور فعال خود توازن نیرو را بر ضد دیکتاتوری والیی تغییر دهد، و در شرایطی که تشکل
راتیک بسیار دموک-های بنیادین پایدار از طریق انقالب مّلی اند، انجام دگرگونی دهقانان،  و زحمتکشان از حضور مؤثر در جنبش عمومی ضددیکتاتوری محروم

 های دیکتاتوری در میهن ما بوده است. برانگیز خواهد بود. همین یکی از عوامل و دالیل عمدٔه ادامه و باز تولید حکومت چالش
ین وظایف  تر  نظری جنبش کارگران و زحمتکشان و همچنین دیگر نیروهای اجتماعی در شرایط کنونی از جمله مهم-دهی و ارتقای توان عملی بنابراین، سازمان

 پذیر شدن انجام تغییرهای دموکراتیک در سطح مّلی است.  نیروهای چپ و حتٰی نیروهای غیر چِپ مّلی و خواهان آزادی در راستای امکان
 
 . تأملی بر چگونگی رخداد انقالب آتی در ایران ۳

های اکثریت مردم  ستآنچه مسّلم است اینکه در جامعٔه امروزین ایران، حاکمیت والیت فقیه و اقتصاد سیاسی آن هر روز بیشتر در تقابل و تضاد با منافع و خوا
نجام تغییرهای گیرد. از دیدگاه حزب ما، برای حل این تضاد اصلی و عمده، یک اصل روشن است و آن هم ضرورت حذف کامل حاکمیت والیت فقیه و ا ایران قرار می

نظامی. -بوروکراتیکمالی و بورژوازی -داران تجاری های سرمایه غایت ناعادالنٔه اقتصاد سیاسی کنونی، با هدِف پایان دادن به حاکمیت الیه اساسی در عملکرد به
ش و تغییری انقالبی جایی قدرت، جه مسئلٔه اساسی در هر انقالب عبارت است از مسئلٔه قدرت سیاسی دولتی و انتقال آن به طبقه یا طبقات مّلی و پیشرو. این جابه

 رفت از وضعیت بحرانی کنونی است. است و شواهد نشانگر ناگزیر بودن این دگرگونی بنیادین برای برون
ونی گیری انقالب و در روند انتقال قدرت بسیار مشکل یا ناشدنی است و در شرایط کن بینی حوادث و رخدادهای مشخص در دوران شکل روشن است که پیش
کند. چگونگی  ی نمیمشی و برنامٔه مبارزه با دیکتاتور  چنان کمکی به تدوین خط زنی در مورد حوادث و رخدادهای احتمالی در این دوره آن کشور، کندوکاو و گمانه

ایگزین شدن دهد و در شرف ج ای که حاکمیت والیت فقیه دیگر توان ِاعمال قدرت سیاسی را از دست می وقوع مشخص رخدادها در دورۀ انتقال قدرت، یعنی دوره
است که در بهترین  پردازان و نیروهای اپوزیسیون به موضوع اصلی و ِگِرهی مبهمی در مبارزٔه جاری با دیکتاتوری والیی تبدیل شده است، در نزد شماری از نظریه

 حالت، فقط مایٔه تلف شدن وقت و تالش مبارزان است.
تسّلط ایدئولوژیک ویژه حفظ  از دیدگاه ما، و در خطوط کلی، درجٔه واماندگی، اندازه و شکل مقاومت و توان حاکمیت ایران برای حفظ دستگاه حکومتی موجود و به

کنندٔه شکل و مضمون دورٔه انتقال قدرت خواهند بود. همچنین،  های داخلی اصلی تعیین ، در برابر توان جنبش عمومی ضددیکتاتوری، عامل«اسالم سیاسی”
پریالیستی، در حال حاضر های ام ویژه موقعیت رژیم والیت فقیه در ارتباط با سیاست تأثیرگذاری توازن قدرت در جهان، که خوِد آن نیز ُمدام در حال تغییر است، و به

 بود.شک بر دگرگونی داخلی، و به تبع آن، بر شکل و مضمون رخدادهای دوران انتقال قدرت تأثیرگذار خواهند  های خارجی هستند که بی از جمله عامل
درت طبقه یا تر پرداخت، یکی دورٔه مبارزٔه ضددیکتاتوری برای تغییر نظام سیاسی حاکم و انتقال ق توان به دو دورٔه مشخص به صورت دقیق در حال حاضر می

ونی بنیادین گرگطبقات مّلی و پیشرو، و دیگر، دورٔه تالش برای تحکیم نظام سیاسی نوین و تالش برای فراهم کردن شرایط برای پیشرفِت انقالب در انجام د 
تجزیه و تحلیل  لهای مشخص قاب ها و عامل توان برنامٔه عملِی مبارزه با برای حذف حاکمیت والیت فقیه را بنا بر دانسته اجتماعی. بر این اساس، می-اقتصادی

از انتقال “ پس” توان نقشٔه راه را برای بازٔه زمانی تدوین کرد و شعارهای قابل تحقق در شرایط عینی و ذهنی مشخص و موجود، به میان مردم برد. همچنین، می
 قدرت، برای انجام تغییرهای بنیادین، نیز مشخص کرد.

ویژه با درِک ماهیِت حاکمیت کنونی، معتقد  از انتقال قدرت سیاسی، و به“ پیش”حزب تودٔه ایران بر پایٔه تحلیل شرایط مشخص کنونی جامعٔه ایران، یعنی در دورٔه 
از حذف  پس است که کشور ما در مرحلٔه ضرورت به انجام رساندن دگرگونی بنیادین دموکراتیک در سطح مّلی است. ما معتقدیم که این تحوالِت ضروری فقط

یکتاتوری حاکم، و پذیر خواهد شد. همچنین، ما معتقدیم که در بازٔه زمانی پس از خلع قدرت سیاسی از د حاکمیت مطلق والیت فقیه و جدایی دین از حکومت، امکان
ها و  ایندٔه طبقههای ناگزیر، از میان برداشتن نقش و توان نیروهای سیاسی نم فارغ از  شکل و مضمون و رخدادهای دورٔه انتقال قدرت سیاسی، از نخستین اقدام

 اهد بود.اقتصادی و دفاع از صلح و حق حاکمیت مّلی از طریق استقرار جمهوری مّلی و دموکراتیک ایران خو -گرا در عرصٔه سیاسی و اجتماعی قشرهای واپس
ها و  طبقه یی و گسترده برای کنار زدن کهنه و زایش نو، و تأمین و تحقق منافع طیف وسیعی از های ریشه دورٔه پس از انتقال قدرت سیاسی، شامل دگرگونی

 نیروهای اجتماعی مّلی و پیشرو خواهد بود.
وجود گیری تحّول تاریخی در مسیر ترقی اجتماعی را، با فرض  خودی نیست. شکل دموکراتیک خودبه-توجه به این نکته ضروری است که تحقق انقالب مّلی

ش رساند. تجربٔه شکست های های ماّدی و شرایط عینی الزم آن، باید سازمان داد و هدایت کرد تا بتوان بر نیروهای ترمزکنندٔه غلبه کرد و انقالب را به هدف َمحمل
دهی و رهبری نیروهای مترقی در جنبش ضددیکتاتوری است. در آن انقالب، بر اثر سرکوب خشن نیروهای چپ و  نشان دهندٔه اهمیت سازمان ۵۷انقالب مردمی 

که به شعارهای  تاددموکرات در رژیم سلطنتی، این نیروها از حضور متشکل، متحد، و مؤثر و گسترده در رهبری انقالب محروم شدند و رهبری به دست نیروهایی اف
دموکراتیک را از -دهی و هدایت انقالب مّلی های دموکراتیک اعتقادی نداشتند. پس باید موضوع سازمان ویژه عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی بنیادی انقالب و به

 کرد.ریزی  اش، برنامه یی های مرحله لحاظ نظری و تجربی با دقت بیشتری ارزیابی و بررسی کرد، و برای تدارک و پایداری آن در راه رسیدن به هدف
 
ی ها و انقالب . ارزیابِی روند دگرگونی۴

ّ
 دموکراتیک -های مل

تم میالدی را خواه در نیمٔه دوم قرن بیس های کمونیست و نیروهای مّلی ترقی ها و مبارزات حزب های کلیدِی برنامه در شماری از کشورهای در حال رشد، هدف
ق، گواتماال در وزیری دکتر مصد بندی کرد. برای مثال، ایران در دورٔه نخست دموکراتیک دسته-های بنیادین مّلی توان در چارچوب تالش برای تحقق دگرگونی می

. همٔه اینها با وجود ۵۷ورٔه انقالب ر ددورٔه خاکوبو آربنز، اندونزِی دورٔه سوکارنو، شیلی در دورٔه سالوادور آلنده، آفریقای جنوبی در دورٔه حذف رژیم آپارتاید، و ایران د
انجام  شان، در مجموع  تحقق هدف گذار از دیکتاتوری و بسترسازی برای هایی گوناگون، بنا بر شرایط عینی و ذهنی جامعه فرازها و فرودهاشان به شکل

بل توجه است که در تمام نامیم. قا یی دموکراتیِک مّلی می کردند و به همین دلیل آنها را تغییرهای ریشه های بنیادین دموکراتیک در سطح مّلی را دنبال می دگرگونی
عه دادن های دیکتاتوری، دموکراتیک کردن جامعه، و توس های سترگ برای حذف حکومت گفته، به غیر از آفریقای جنوبی، دولت آمریکا این تالش موارد پیش

مستقیم و های گوناگون، مانند کودتاهای خونین، دخالت  اقتصادی جامعه به نفع مردم را به بهانٔه مبارزه با خطر کمونیسم، به شکل-های اجتماعی زمینه
 افروزی ناکام کرد. غیرمستقیم سیاسی و اطالعاتی، و جنگ

ی ورو در دورٔه چینش توازن قوا در پهنٔه جهانی در چارچوب وجود دو قطب مشخص، یعنی امپریالیسم و هژمونی آمریکا در یک قطب و اتحاد جماهیر ش
ایدئولوژیک و نظامی -سوسیالیستی در برابر آن، اتحاد نیروها در اکثر کشورها خواسته یا نخواسته، تحت تأثیر مبارزٔه سیاسی
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قرن بیستم،  های عمیق، گسترده، و پیچیده در برهٔه جهان دوقطبی در گرفت. بدون پرداختن به کنش و واکنش داری قرار می سوسیالیسم در برابر نظام سرمایه
های  رغم وجود تنش بهتوان به واقعیتی مشخص در ارتباط با مبارزٔه کنونی در راستای دگرگونی دموکراتیک و عدالت اجتماعی اشاره کرد: در دورٔه جهان دوقطبی،  می

ِت رؤی ویژه در افق قابل ها و کودتاهای ساخته و پرداختٔه امپریالیسم، در مجموع تعادل معّینی در توازن قوا و ثباتی نسبی، به افروزی و جنگ“ جنگ سرد”موسوم به 
ن گفت که توا بینی خطوط کلی برخی رویدادهای مهم و اساسی وجود داشت. به عبارت دیگر، می صحنٔه سیاسی، هم در جهان و هم در سطوح مّلی، و امکان پیش

ردن و حتٰی در د کدر آن دورٔه تاریخی، نیروهای هوادار بدیل یا گزینٔه سوسیالیستی در جهان، و در رأس آنها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، امکان مسدو
ی از کشورها، یا در حکم گرا و ارتجاعی را فراهم کرده بودند. از این رو، نیروهای مترقی چپ و مّلی در بسیار  های راست مواردی عقب راندن کامل امپریالیسم و جریان

رین بودند. آن آف دموکراتیک مطرح و نقش-های مّلی بخش از استعمار و یا انقالب رهبری یا در جایگاهی مهم در رهبری یا جامعه برای پیشُبرد مبارزات رهایی
رت سیاسی های جّدی روبروست و در واقع نمودار واقعی و عملی چرخش در توازن قد وضعیت دیگر وجود ندارد، و وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد با چالش

 میان نیروهای ارتجاعی و پیشرو در پهنٔه جهانی است.  
ن شرایط جهانی اقتصادی در میهن ما بدون در نظر گرفت-های بنیادین دموکراتیک و توسعٔه اجتماعی مشی مبارزه برای دگرگونی روشن است که تدوین برنامه و خط

تیک در کشور ما را دموکرا-پذیر شدن دگرگونی مّلی بافی خطرناکی خواهد بود. با وجود این، آنچه نقش اصلی و عمده در امکان های امپریالیسم، فقط خیال و سیاست
ودٔه ایران بر اساس مشی و طرح برنامٔه کنگرٔه هفتم حزب ت دهندٔه خط های داخلی و نحؤه عملکرد نیروهای پیشرو است. از این رو، ارکان اصلی تشکیل دارد، عامل

 نقش کلیدی نیروهای سیاسی و تضادهای اصلی داخلی تنظیم شده است.
 
 
ی . چرا دگرگونی۵

ّ
 دموکراتیک راهی ناگزیر در شرایط مشخص ایران است؟      -های بنیادین مل

 های دیکتاتوری سلطنتی و والیی در میهن ما نتایج مشابهی داشت است که عبارتند از: دهد که حکومت تجربٔه بیش از یک قرِن گذشته نشان می
ین نوع و شکل خواری با زیر پا گذاشتن اراده و خواسِت مردم در تعی مردمی، فساد، انحصار و رانت در عرصٔه سیاسی: حفاظت از اقتصاد سیاسی ناعادالنٔه ضد

 ها و حقوق دموکراتیک.  ساختارهای حکومتی با توسل هر چه بیشتر به سرکوب شدید و مداوم آزادی
تان شهر و ثباتی و افِت دائمی وضعیت معیشتی زحمتکشاِن یدی و فکری و دیگر فرودس عدالتی و فقر، و بی اجتماعی: گسترش فزایندٔه بی-در عرصٔه اقتصادی

 روستا، و به حاشیه راندن و محدود کردن نقش مؤثر قشرهای میانی و بورژوازی مّلی در اقتصاد و جامعه.
-یهای کالن اقتصاد عدالتی در عرصٔه سیاست های دموکراتیِک مردم و همچنین گسترش بی های ضدمردمی در حوزۀ حقوق و آزادی تداوم و تشدید سیاست

حاکمیت مطلق یک های دیکتاتوری تحت  هایی جّدی روبرو کرده است و خواهد کرد. این رژیم اجتماعی در عین حال کشور را در حوزٔه روابط خارجی با ضعف و بحران
دهٔه  ۷مریکا در های امپریالیسم آ ویژه دخالت های خارجی (به های قدرت اندازی ها در طرز عمل شان، در تحلیل نهایی در برابر دست شخص، با وجود برخی تفاوت

اند و  هایی عمیقًا برخالف منافع مّلی سوق داده شده عوض دفاع کردن از حق حاکمیت مّلی، برای بقای حاکمیت خودشان به سوی اتخاذ سیاست گذشته) به
 شوند. برای مثال: می

نظام سّنتی به و  استبداد محمدعلی شاه زیر فشار تغییرات برآمده از فروپاشی نظام سّنتی، تشدید تورم و بحران اقتصادی، و شیوع وبا، به منظور حفظ حکومت
های مستقیم روسیٔه تزاری و بریتانیا، با به توپ بستن  ، محمدعلی شاه با توسل به دخالت۱۲۸۷خواهان پرداخت. در نهایت، در سال  های بسیار شدید آزادی سرکوب

 مجلس، جنبش مشروطه را به خون کشاند.
یجاد مراکز اداری و ا-های انجام شده در مسیر تمرکز سیاسی رغم برخی اقدام خواهی، به های شدید رضاشاه برای نابودی کامل جنبش مشروطه در دورٔه سرکوب

ها به ائتالف با فاشیسم هیتلری روی آورد،  برای مدیریت بحران ۱۳۲۰موازات ادامٔه جنگ جهانی دّوم، رضاشاه در سال  صنعتی، با وخیم شدن وضعیت اقتصادی به
 ایران توسط نیروهای متفقین شوروی و بریتانیا به اشغال درآمد، و در نهایت شاه از قدرت برکنار و از کشور بیرون برده شد.

، با توسل به «کنترل استخراج و فروش نفت”های امپریالیستی در راستای حفظ  در دورٔه دیکتاتوری محمدرضاشاه، برای تداوم رژیم پهلوی و پیشُبرد سیاست
و ساقط کردن دولت مّلی دکتر مصدق و پایمال کردن حق حاکمیت مّلی و احیای دیکتاتوری، امکان دگرگونی های  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸انگلیسی -کودتای آمریکایی

ردمی در های م ها و خیزش دموکراتیک از میان برده شد. پس از بیش از دو دهه سرکوب و حکومت پلیسی، با وخیم شدن وضعیت اقتصادی و شروع اعتراض-مّلی
قالب ان ، ژنرال رابرت هایزر بدون اجازٔه شاهنشاه وارد  ایران شد و بنا بر دستورهای اکید او به ُامرای ارتش شاهنشاهی برای منحرف کردن مسیر۱۳۵۷دی 

بر کشور ما هموار “ اسالم سیاسی”بار  دهی خروج شاه از ایران در نهایت راِه رهبری خمینی و تسلط یافتن فاجعه ، با سازمان«انقالب اسالمی”ضدسلطنتی به سوی 
 شد.

عراق به -، در زیر سایٔه حاکمیت مطلق خمینی، با سرکوب خونین و کشتار زندانیان سیاسی و ادامٔه جنگ ویرانگر ایران۵۷در دهٔه نخست پس از انقالب بهمن 
ریکا را برای ناپذیری شد. در این برهه، حاکمیت با وجود سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، مذاکرات مخفی با آم های جبران دستور دیکتاتور، کشور متحمل صدمه

های کالن  ای، برنامه خورشیدی تا کنون، با موافقت و پشتیبانی خامنه  ۶۰داد. پس از جنگ، از  اواخر دهٔه  خرید اسلحه در رونِد مدیریت بحران جنگ ادامه می
معروف شده است، پیش برده شده “ اجماع واشنگتن”به “ جهانی شدن”های ساختاری نولیبرالی بر اساس آنچه در چارچوب  اقتصاد مّلی کشور از راه اجرا شدن تعدیل

ای در  دالنهغایت ناعا های اقتصادی نولیبرالی به از درون تهی شدِن اقتصاد مّلی منجر شده است که حاصل آن اقتصاد سیاسی به است. سه دهه اجرای برنامه
 ی است.داری جهانی به زیان منافع ملّ  تر سرمایٔه داخلی با سرمایه های فوقانی بورژوازی است که خواهان پیوند هرچه گسترده خدمت منافع کالِن الیه

هد های کمرشکن سازمان ملل متحد و آمریکا، شا یی ماجراجویانه و ضدمّلی و در پی آن، تحمیل تحریم های هسته خورشیدی، با عملیاتی شدن برنامه ۸۰از دهٔه 
ایم. به دلیل گروگان گرفته شدن اقتصاد مّلی ناموّلد و  های اقتصادی کشور بوده رفت از بحران ای برای برون دیکتاتور علی خامنه“ های قهرمانانه نرمش”اجرای 

جای اتکا به منابع  در برابر خطر برآمده از سقوط اقتصاد مّلی، رژیم والیی به“ تداوم نظام”متکی به صدور نفِت خام و دالر، و به حراج گذاشته شدن منابع کشور برای 
است و به های چندوجهی متوسل شده  های مردمی برای مدیریت کردن بحران ها و خیزش انسانی و توسعٔه اقتصاد و عدالت اجتماعی، به ادامٔه سرکوب اعتراض

 های امپریالیستی روی برده است، آن هم به زیان منافع مّلی و از موضعی بسیار ضعیف. ُمماشات با آمریکا و دیگر قدرت
برآمده از اقتصادی -عدالتی اجتماعی تر شدن بی های دیکتاتوری در یک قرن اخیر، ژرفش و گسترده عامل مشترک در حیطٔه اقتصاد مّلی در میان تمام حکومت

َمجرای منافع  های اقتصاد سیاسی با وجود برخی وجوه تمایز مهم بین آنها، در نهایت در اقتصاد سیاسی استثمارگرانٔه آنها بوده است. عملکرد این گونه شکل
پرادور ُپرقدرت (دورٔه داری ُکم های قاجار و رضاشاه) یا بعدًا در قالب سرمایه داران بزرگ سنتی (در دوره فئودال و زمین های فوقانی جامعه، چه از سنخ شبه الیه

 بوده است. نظامی (در دورٔه حکومت اسالمی)-تجاری و بوروکراتیک-داری مالی های قدرتمند سرمایه محمدرضاشاه)، و در سه دهٔه اخیر، در خدمت منافع الیه
های  ه و الیههای دیکتاتوری (سلطنتی یا والیی) به اقتصاد سیاسی استثمارگران کننده در حیطٔه سیاسی این بوده است که چون همٔه حکومت عامل مشترک تعیین

عدالتی،  ها نسبت به بی اند، برای حفظ منافع عظیم خصوصی و اقشار حاکم و مهار اعتراض فوقانی سرمایه و قدرت متکی بوده

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۵ 

 ۱۶ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



اندازی از خارج را که  هایی از مداخله و دست های خارجی و شیوه اند. حاصل این فرایند همواره ظهور بحران جز تداوم و تشدید سرکوب به عامل دیگری اتکا نداشته به
 پذیر کرده است. پیشتر به آنها اشاره شد، امکان

ه خطر افتادن حق ثباتی داخلی، ب ها در یک قرن اخیر، به بی عملکرد اقتصاد سیاسی استثمارگرایانه و به تبع آن شیؤه حکمرانی دیکتاتوری در همٔه این حکومت
یند تکرار شونده های خارجی منجر شده است. این فرا گیری بحران خارجی و دخالت حاکمیت مّلی، و به دنبال آن تحت شعاع قرار گرفتن تحوالت کلیدی به دلیل اوج

 در نهایت موجب به تعویق افتادن امکان تحقق تغییرهای بنیادین و دموکراتیک و عدم رشد نیروهای مولد کشور شده است.
اتوری موجب به هدر های دیکت تداوم این فرایند در صد سال گذشته سّدی بر سر راه پیشرفت جامعه بوده است. تکرار این دور باطِل ویرانگر، در هر دوره از حکومت

. مهم اینکه تکرار نیست ای که باز تولیدشان نامحدود و قابل های تاریخی های ارزشمندی شده است، منابع و فرصت رفتن منابع انسانی و طبیعی کشور و فرصت
گیر طیف وسیع (اکثریت) مردم کشور شده  بوده، یعنی گریبان“ سطح مّلی”اقتصادی سنگین و ویرانگِر تکراِر این تناوب قهقرایی، در -پیامدهای منفی اجتماعی

گونه انتقاد و  اند و هر ثبات و متزلزل کرده های دیکتاتوری سرانجام رشد اقتصاد مّلِی هر چند ناموزوِن حاصل شده در دورٔه حاکمیت شان را بی است. حکومت
ای زحمتکشاِن ه ها و الیه اند. روشن است که طبقه های دموکراتیک خفه کرده اقتصادی را در سایٔه نبود آزادی-اعتراض نسبت به این پیامدهای منفی اجتماعی

ودست هرچه بیشتر به حاشیه های فر  اند و الیه های سنگیِن این دوِر باطِل ویرانگر را پرداخته بورژوازی تولیدی همواره هزینه های خرده بگیر و الیه ُمزدبگیر و حقوق
 اند. کشانده شده

با ایجاد شرایط دی بنابراین، قطع کردن این دوِر باطل، باالترین اولویت مبارزٔه سیاسی در ایران است. در شرایط کنونی، این به معنای حذف حاکمیت مطلق فر 
 های سیاسی و حقوق دموکراتیک، و برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بر شئون اساسی کشور است که فقط از طریق ایجاد مبانی دموکراسی، آزادی

دهد، و روشن  رخ نمیخود  خودی تواند محقق شود. بار دیگر شایان یادآوری است که تحّول جامعٔه ما به جلو به های بنیادین و دموکراتیک در سطح مّلی می دگرگونی
گاهانٔه انسان ن هم برای همیشه، باید دو ها محقق نخواهد شد. بنابراین، در رونِد تدارِک نیروی سیاسی کارآ برای گذار از دیکتاتوری، و آ است که بدون اراده و عمل آ

 گرایی در مورد قطعی بودن نتیجٔه روند تحوالت کشور در نظر داشت: مشخصٔه تعیین کننده را بدون صادر کردن احکام مطلق و ذهن
 داد. ییردر درجٔه اّول باید بتوان توازن نیرو را علیه دیکتاتوری والیی، بر محور اتحاد نیروهای اجتماعی مّلی و پیشرو، به سود این نیروها تغ

شود،  دهی برای سرکردگی یک طبقٔه اجتماعی و حاکمیت یک نیروی سیاسی خاص محدود تواند به سازمان در شرایط کنونی کشور، مبارزٔه ضددیکتاتوری نمی
مل در حال حاضر در تنهایی بتواند امر مبارزه را به طور مؤثر و تا پیروزی قطعی به پیش برد، در ع چون این چنین طبقه یا این چنین حزب سیاسی قدرتمندی که به

ّلی و ضددیکتاتوری تنها راه رسد. در شرایط کنونی، اتحاد نیروهای م بینی نیز تغییر این وضعیت بعید به نظر می صحنٔه مبارزٔه کشور حضور ندارد، و در آیندٔه قابل پیش
)، که حزب تودٔه ایران ژیمبه جلو است و در غیر این صورت، توازن نیرو بر ضد رژیم حاکم تغییر نخواهد کرد مگر با توسل به نیروی خارجی به قصد براندازی (تغییر ر

 قاطعانه با آن مخالف است.
هایی دلیل کافی و تن ناشدنی روبرو شده است، ولی این شرایط به های چند وجهی حال رغم اینکه رژیم والیت فقیه در وضعیتی نامتعادل قرار گرفته و با بحران به

ریزی و بدون جایگزین  نیست. فروپاشی اجتماعی، دخالت از خارج یا وارد شدن کشور به اوضاع نامعلوم و بدون برنامه“ نظام”خودی  قوی برای فروپاشی خودبه
 نها گنجانده شود.ی آمترقی، سناریوهایی نیستند که مورد حمایت و خواسِت نیروهای مترقی مّلی، دموکراتیک، و خواهان عدالت اجتماعی باشند و در برنامٔه سیاس

، باید با توجه های دیکتاتوری در میهن ما منجر شده است اقتصادی که همواره به بازتولید حکومت-های سیاسی بر این اساس، مبارزه برای رهایی کشور از بحران
دهی شود. بنابراین، در برنامٔه حداقل برای مبارزه با دیکتاتوری،  سازمان“ دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت مّلی”به ارتباط ساختاری مهم و متقابل بین 

یک از این سه مؤلفٔه های اجتماعی کشور در نظر داشت. هر  ها و الیه باید با توجه به این سه مؤلفٔه مهم تالش را برای جذب حداکثر نیرو از میان طیف وسیع طبقه
های گوناگون  ها و مطالبات اصلی طیف وسیع طبقاتی و الیه هایی گوناگون در بر دارندٔه دغدغه به درجه“ دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت مّلی”

مبارزاتی برای ایجاد  ها و شعارهای یی و وسیع شوند. از این رو، هدف زمان وارد اتحاد مرحله اند که ضروری است آنان و نیروهای سیاسی نمایندٔه آنها هم اجتماعی
تبط با یکدیگر که بر تواند چیزی باشد به غیر از آن دسته از تغییرهای مر  تغییرهای بنیادین در دورٔه مبارزٔه پیش از گذار از حکومت دیکتاتوری والیت فقیه نمی

 ترین قشرهای اجتماعی تأثیر گذارد. وسیع
 

 . مبارزه و ایجاد عوامل ضرور برای پایان دادن به دیکتاتوری و گذار به مرحلۀ تحوالت ملی و دموکراتیک ۶     
است. تحقق های متفاوتی از موفقیت و ناکامی کشورهای توسعه نیافته در طی فرایند گذار از دیکتاتوری  تاریخ معاصر جهان و کشور ما نشان دهندٔه تجربه

وری دیگری) روبرو هایی (و گاه بازتولید دیکتات ها و شکست ها، موفقیت ها با پیچیدگی های عقب راندن یا حذف دیکتاتوری دموکراتیک در دوره-دگرگونی های مّلی
دهند. در عین  تر از آن، در مسیری مستقیم رخ نمی بوده است. تحوالت اجتماعی در خأل و بنا بر دستورهای این یا آن شخصیت یا در خط سیری اتفاقی، یا مهم

 ذیر با یکدیگر دارند.ناپ ها و تدارک نیروهای سیاسی ضددیکتاتوری در دورٔه پیش از دیکتاتوری و در دوره پس از گذار از دیکتاتوری ارتباطی گسست زمینه حال، پیش
ها  زمینه ) حداقِل پیش۱خواه دارد: ( مشی مبارزٔه ضددیکتاتوری و برنامٔه حزب سیاسی ترقی دهی به دو پرسش نقشی مهم در تعیین خط بنابراین، کنکاش و پاسخ

ای دموکراتیک در ی هبرای موفقیِت مبارزه در برهٔه پیش از گذار از دیکتاتوری و افزایش نیرو و توان ماّدی در جهت حذف حکومت دیکتاتوری و جاری شدن دگرگون
اقتصادی پس از -دموکراتیک، یعنی مهیا بودن شرایط برای تحوالت سیاسی و اجتماعی-توان موفقیت یا شکسِت انقالب مّلی ) چگونه می۲سطح مّلی چیست؟ و (

 حذف حکومت دیکتاتوری را ارزیابی کرد؟
با یکدیگر نیست،  ها تواند روشنگر باشد. در اینجا قصد مقایسٔه این تجربه های عملی موفق و ناموفق اخیر می برای پاسخ دادن به این دو سؤال، رجوع به تجربه

 گفته است: های پیش های تعیین کننده و عملکرد موفق یا ناموفق آنها در پرتو پرسش بلکه غرض، واکاوی عامل
 

 نمونٔه موفق: 
ند در چارچوب کنگرٔه بودپیش زمینه و دورٔه قبل از انقالب و گذار از  رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی: الف) طیف تعیین کنندۀ نیروهای سیاسی با موفقیت توانسته 

ت نیروهای درون کنگره ثریمّلی آفریقا جبهه وسیع مّلی با نفوذ و مؤثری را تشکیل دهند. ب) رئوس اساسی برنامٔه سیاسی و اقتصادی پس از گذار را تعیین کرده و اک
وهای مترقی، ایجاد خصوص بر محور حمایت از نیر  المللی، همبستگی عظیمی را با جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، به آن را پذیرفته بودند. پ) در عرصٔه بین

ای وارد آورد.  کننده ر تعیینفشا -آمریکا و بریتانیا -های اصلی حامی رژیم آپارتاید ویژه بر دولت کرده بودند که توانست حمایت گستردٔه افکار عمومی را جلب کند، و به
 آپارتاید َبر ِگرد کنگرٔه ورِی نکتٔه مهم و اساسی آن است که در این دورٔه پیش از گذار از دیکتاتوری، بدون برپایی جبهٔه وسیع اتحاد نیروهای مّلی و مترقی ضددیکتات

کشور از دیکتاتوری گون این  های گونه گونه جایگزین و دورنمای واقعی برای رهایی خلق مّلی آفریقا به رهبری نلسون ماندال و حزب کمونیست آفریقای جنوبی، هیچ
 وجود نداشت. 

های آن در  آمیز بوده و پایه دموکراتیک در مجموع موفقیت-دورٔه پس از گذار از دیکتاتورِی آپارتاید و آغاز دگرگونی های مّلی

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۶ 

 ۱۷ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



خصوص در  بههای معّین مهمی نیز در سرعت و  ها و فعاالن مدنی پیشرو تضمین شده است. اّما تحوالت ضعف حال تقویت است، و آزادی نیروهای سیاسی و رسانه
اساسی در اقتصادی داشته و دارد که برآمده از حل نشدن تضادهای حاّدی است که هنوز در سطح جامعه وجود دارد. مشکل -کیفیت تغییرهای بنیادین اجتماعی

ن در نیروهای درون کنگرٔه های نامناسب و منفی در رهبری دورٔه پس از گذار از دیکتاتورِی آپارتاید است که ناشی از رشد سریع نفوذ و قدرت بورژوازی سیاها جایی جابه
های  نیهای دولت در پیشُبرد دگرگو های نامطلوب و رشد فسادهای مالی و اداری و مخدوش شدن برنامه مّلی آفریقا است. این امر باعث پدید آمدن چرخش

های کالن و  های روبرو ساخته است. همچنین، فشار سرمای دموکراتیک را با موانع فزاینده-اقتصادی شده که مسیر تعیین شده برای دگرگونی های مّلی-اجتماعی
نظام ”فروپاشی  اقتصادی شد، و با-امپریالیسم آمریکا و بریتانیا از همان ابتدای حذف رژیم آپارتاید موجب ُکند شدن روند انجام تغییرهای بنیادین اجتماعی

های معادن طال و پالتین و  ویژه در بخش های بزرگ خارجی در بخش عمدٔه اقتصاد آفریقای جنوبی و به این روند ُکندتر هم شد. حضور سرمایه“ سوسیالیستی موجود
های رادیکال دولت و پیامدهای آن بر اشتغال، ترمزی  های فراملیتی در واکنش به سیاست ، و وحشت از فرار این سرمایه«بارکلی”داری مانند  های بزرگ سرمایه بانک

 دموکراتیک بود.-در مقابل روند پیشُبرد دگرگونی های مّلی
گذار از  از حزب کمونیست آفریقای جنوبی در حالی که نقش رهبری و کلیدی در چند دهه مبارزه و سرانجام شکست دادن دیکتاتوری آپارتاید داشته است، پس

های کارگری عامل  ا اتحادیهد بآپارتاید در موقعیت و شرایط نوینی قرار گرفت. هر چند هنوز هم توان این حزب در حکم یکی از ارکان اصلی کنگرٔه مّلی آفریقا و در اتحا
هایی  والت با چالشتح اصلی بازدارنده و عقب راندن نفوذ سیاسی بورژوازی از رهبری آفریقای جنوبی و افشا شدن  فساد مالی آن بوده است، اّما نقش آن در رهبری

 روبرو بوده است.
 نتیجه گیری:

و نوعی واگذاری ها صورت گرفت  آمیز نبود، بلکه بر اساس برخی توافق ها خشونت بینی الف) دورٔه انتقال قدرت از دیکتاتوری آپارتاید برخالف شماری از پیش 
 آمیز قدرت در شرایطی بود که نژادپرستان سفیدپوست امکان ادامٔه قدرت را نداشتند. مسالمت

در امر پیشُبرد دگرگونی هایی مؤثر  تر و با امکان ب) گذار از دیکتاتوری پدیدآورندٔه کیفیتی نو و جهشی انقالبی بود که نیروهای مترقی را در شرایطی بسیار مناسب
 ویژه رشد و تحول نیروهای مولد قرار داد. اقتصادی به نفع طبقٔه کارگر و زحمتکشان و به-های دموکراتیک و توسعٔه اجتماعی

اند به  انستههای اجتماعی و طبقاتی، در سطح تمام کشور همچنان ادامه یافته است. گرچه قشری از سیاهان تو  پ) تضادهای اصلی در سطح مّلی، یعنی نابرابری
و درمان های توزیع ثروت، مسکن و اشتغال، خشونت اجتماعی، و دسترسی به بهداشت  تری دست یابند، ولی در سطح کشور، شاخص امکانات مالی و شغلی مناسب

 هنوز نشانگر مشکلی اساسی است.
ش توان کاهت) شرایط کنونی جهانی با چرخش توازن قوا در سه دهٔه اخیر به سود امپریالیسم و تحمیل و گسترده شدن الگوی نولیبرالیسم اقتصادی موجب 

ویژه سوق  کراتیک و بهدمو -های بنیادین مّلی تر دگرگونی نیروهای سیاسی و شرایط ماّدی ضرور برای اجرای برنامٔه اقتصاد مردمی شده است. در نتیجه، پیشُبرد سریع
 ها در مسیر تدارک مرحلٔه سوسیالیستی تحّول اجتماعی در آفریقای جنوبی به تعویق افتاده است. دادن این دگرگونی

 
 نمونه ناموفق:

، یعنی گذار از دیکتاتوری سلطنتی، در شرایطی رخ داد که ۵۷و عواملی      که به شکست انقالب بهمن منجر شد     انقالب  ۵۷پیش زمینه های انقالب بهمن      
و  ۵۶در اوایل سال های آن از نظر اتحاد نیروهای سیاسی ضددیکتاتوری و توافق آنها بر سر برنامٔه حداقل پس از گذار به هیچ شکل وجود نداشت. حتٰی  زمینه پیش

و هیچ  شت،در شرایطی که ابعاد بحران اقتصادی در کشور مشخص بود، هیچ نیرویی دید روشنی از چگونگی روند گذار از دیکتاتوری سلطنتی و زمان آن ندا
بینانه از وضعیت  بی واقعنظر بین نیروهای سیاسی برای اتحاد و پذیرش برنامٔه حداقل وجود نداشت. تنها برنامه و ارزیا ای حاکی از همراهی و هماهنگی و تبادل نشانه

درج شده بود.  ۱۳۵۴حزب در تیر  ۱۵های پلنوم  اقتصادی ایران و توان نیروهای گوناگون در آن، متعلق به حزب تودٔه ایران بود که در برنامه و ارزیابی-اجتماعی
یروهای سیاسی فعال در دموکراتیک بود، ولی به دلیل وجود تفرقه بین ن-های مّلی های حزب ما در مورد شرایط و ضرورت تغییر در مسیر دگرگونی ها و ارزیابی فراخوان

کراتیک برای برچیدن دمو -کدام از ابزارهای ضرور در دورٔه پیش از انقالب مّلی جامعه، متأسفانه به محوری برای اتحاد و همکاری تبدیل نشد. به عبارت دیگر، هیچ
 حکومت دیکتاتوری شاه تدارک دیده نشده بود:

یروها عمل های مذهبی و برخی دیگر از نیروها، فعاالنه برخالف اتحاد ن الف) اتحاد در چارچوب جبهٔه وسیع وجود نداشت و طیفی از نیروها، مانند جریان
 کردند؛ می

 ب) فکر تدوین و پذیرش برنامٔه حداقل در دورٔه پس از دیکتاتوری در بین نیروهای غیرمذهبی وجود نداشت.
ر آن رژیم، های مذهبی، و همچنین نحؤه عملکرد رژیم سلطنتی و سرکوب حساب شدٔه نیروهای چپ د پ ) بنا به شرایط تاریخی و ذهنی جامعه نسبت به باورهای

مراتب بهتری  یت بهدهی خود بپردازند، نسبت به دیگر نیروهای غیرمذهبی مخالف رژیم شاه در موقع نیروهای اسالمی که اجازه داشتند در مساجد و تکایا به سازمان
 دهی و فعالیت سیاسی در بطن جامعه قرار داشتند.  برای سازمان

 دموکراتیک      -و عدم امکان اجرای تغییرهای ملی ۵۷تحوالت پس از دیکتاتوری سلطنتی و شکست انقالب بهمن 
توانست با سرنگونی حکومت سلطنتی مرحلٔه انتقال قدرت سیاسی را به سرانجام برساند، ولی در نبود جبهٔه  ۵۷دموکراتیک بهمن -الف) اگرچه انقالب مّلی

به رهبری خمینی از حدود یک سال پس از انقالب به بعد توانستند با “ اسالم سیاسی”متحدی از نیروهای مترقی و دموکراتیک جامعه، نیروهای ارتجاعی و مدافعان 
رار حکومت دیکتاتوری های بسیار به پیروزی رسیده بود، متوقف و سرانجام با استق گام استبداد مذهبی، انقالب شکوهمند مردم ما را که با فداکاری به استقرار گام

 قرون وسطایی به شکست بکشانند.
لی در انگ-داری بوروکراتیک سّنتی و پیدایی و رشد سرمایه-های تجاری ب) استقرار حکومت استبداد متکی بر اسالم سیاسی همچنین به مسلط شدن سرمایه

 میهن ما منجر شد.
حتٰی داری بزرگ و  بورژوازی تا سرمایه پ) روشن است که مجموعٔه نیروهای اسالمی که حول خمینی جمع شدند، با وجود منافع مختلف طبقاتی (از خرده

-نه توان و نه خواست آن را داشتند که انقالب مّلی“ اسالم سیاسی”گرایانٔه مبتنی بر  های عمیقًا ارتجاعی و واپس داران بزرگ) بر اساس دیدگاه نمایندگان زمین
بقٔه کارگر و حزب آن را تنها متحد طبقه کارگر میهن ما نبودند، بلکه در اساس ط دموکراتیک مّلت ما را به سرانجام موفق خود برسانند. از این منظر، این نیروها نه

 کردند. دشمن و خطری جّدی برای حفظ قدرت و نفوذ خود محسوب می
سم برای به شکست های گوناگون امپریالی ها و تالش دموکراتیک ایران این بود که اگر چه انقالب با  توطئه-های مهم تجربٔه ناکام انقالب مّلی ت) یکی از درس

استقرار نظام های دموکراتیک فقط به رشد نیروهای ارتجاعی و قدرت گرفتن آنها و در نهایت  توجهی به امر تحقق حقوق و آزادی کشاندن آن روبرو بود ولی کم
 سیاسی دیکتاتوری کمک کرد.

 

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۷ 

 ۱۸ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



 نتیجه گیری:
با آن روبرو بودند  توان شرایط بغرنج و سّیالی را که نیروهای سیاسی در دورٔه پس از دیکتاتوری سلطنتی تر می تر و شفاف هر چند اکنون با نگاه به گذشته آسان

ی سلطنتی در های اصلی و ضروری در دورٔه پیش از انتقال قدرت از دیکتاتور  تری دست یافت، اّما روشن است که مشخصه های دقیق گیری بررسی کرد و به نتیجه
و تغییرهای برآمده از  های عمدٔه      عینی      و ذهنی حاصل شده در دورٔه پس از دیکتاتوری شاه دموکراتیک ایجاد نشده بود. همچنین، مشخصه-فرایند انقالب مّلی

بود و از حرکت دموکراتیک -گرایان، فاقد معیارهای شرایط مشخص و الزم برای تحقق دگرگونی های مّلی دورۀ انتقال قدرت، تحت رهبری خودکامٔه خمینی و اسالم
 های انقالب منحرف شد.  در مسیر تحقق آرمان

پارتاید، به ثمر رسیده های الزم بین نیروهای سیاسی مطرح در دورٔه قبل از انتقال قدرت، یعنی پیش از گذار از دیکتاتوری آ بنابراین اگر در آفریقای جنوبی تدارک
این نیروها با یکدیگر  ویژه های کارگری (کوساتو) نضج گرفته بود، و به ای واحد به رهبری نیروهای مّلی و با شرکت حزب کمونیست و کنفدراسیون اتحادیه بود و جبهه

 های اساسی فراهم نشد. زمینه کدام از این پیش ایران هیچ ۱۳۵۷وارد اتحاد شده بودند، اّما در روند انقالب 
ماّدِی الزم برای  توانست نیروی هایی داشت که اتحاد بین آنها می تاریخ گواه این واقعیت است که حزب ما همواره سعی در ایجاد زبان مشترک بین نیروها و طبقه

حزب تودٔه  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا  کودتای سیاه  ۱۳۲۰ها و حقوق دموکراتیک را در کشور به وجود آورد. از بازٔه زمانی  تحّرکی عظیم در دفاع از حاکمیت مّلی و آزادی
 ایران با در دست داشتن برنامه و درک مشخص از شرایط، همواره پیگیرترین نیرو در تالش برای ایجاد اتحادهای سیاسی موفق بوده است.

درستی بین مبارزٔه  ای مانند ایران که به در کشورهای استبداد زده و توسعه نیافته -مانند حزب تودٔه ایران -دورٔه پس از دیکتاتوری شاه، برای نیروهای سیاسی
ای در  های ارزنده دموکراتیک و مبارزه برای دفاع از حق حاکمیت مّلی پیوندی ساختاری و تنگاتنگ قائل هستند، درس-ضددیکتاتوری برای ایحاد دگرگونی های مّلی

اور به حقوق و ب گرای بی ها و حقوق دموکراتیک در بردارد. اتحاد با نیروهای راست مورد اهمیت اتحادها بر اساس دفاع از دموکراسی، حاکمیت مّلی، و آزادی
مّدت  یی کوتاه مرحله های دموکراتیک و منافع مّلی اکثریت در مبارزه با امپریالیسم، اتحادی واقعی و مترقی نیست و نخواهد بود، حتی اگر هدف از آن اتحاد آزادی

های دموکراتیک  آزادیطرفه، ُپرخطر و به نفع ارتجاع و دیکتاتوری خواهد بود که به قربانی شدن  ای یک دهد که چنین اتحادی در انتها رابطه باشد. تجربه نشان می
 پایه است. دموکراتیک بی-های مّلی گرا  برای مبارزه در جهت پیشُبرد دگرگونی یابد. امید به این نوع نیروهای راست تغییر می

 
 یی در دورۀ مبارزٔه بر ضد دیکتاتوری  . چارچوب ضروری برای اتحادهای مرحله۷

ای را  یی است که هر حزب سیاسی الزم است در مورد آن موضع مشخص و اصول تعیین کننده از جمله مسائل پایه“ اتحادها”برای نیروهای سیاسی موضوع 
اّما در سطح کلی، برای هایی پاسخ داد که در آینده پیش خواهد آمد.  توان در همٔه جوانب موضوع به سؤال تعریف کرده باشد و بر آن متعهد باشد. مسلمًا از قبل نمی

مشخص در چندمورد یی ضرور با یکدیگر، برنامٔه نیروهای سیاسی باید در بر دارندٔه مواضع  پذیر کردن مذاکرات و رسیدن به اتحادهای مرحله ریزی و امکان پایه
اد دارد که باید به طور کنندگان در اتح شده توسط شرکت های پذیرفته اساسی باشد. از دیدگاه حزب تودٔه ایران، بازٔه زمانی تداوِم اتحادها بستگی به محقق شدن هدف

 شفاف بیان و در معرض اطالع افکار عمومی نیز قرار داده شود. 
و فراهم آوردن شرایط  ه از دیدگاه حزب تودٔه ایران      تغییر دادن توازن نیروها بر ضد دیکتاتوری والیی شرطی اساسی در گذار موفق از حاکمیت مطلق والیت فقی 

یکتاتوری، یعنی در شرایط های دموکراتیک و بنیادین در سطح مّلی و در راه تحقق منافع مّلی است.           بنابراین در دورۀ پیش از گذار از د برای انجام دگرگونی
مسلما در بر  ترین قدم ناگزیر، بسیج حداکثری نیروهای ضددیکتاتوری برای برآورده کردن مطالبات دموکراتیک بنیادین در سطح مّلی است که مشخص کنونی، مهم

کارگر و  های گوناگون در نیروهای اجتماعی باید باشد. برای مثال، نیروهای مدافِع منافع طبقهٔ  های بین طیف وسیع طبقات و الیه دارندٔه مخرج مشترک
وری در کنار برخی ای وسیع بر ضد دیکتات یی و در چارچوب جبهه زحمتکشان، که برنامٔه درازمّدت آنها حرکت به سمت سوسیالیسم و تحقق آن است، با اتحاِد مرحله

اند که بنا بر  ی، نیروهاییاند، اّما در مرحلٔه  مشخص کنون داری گیرند که در طیف قشرهای میانی یا نیروهای هوادار اقتصاد سرمایه هایی قرار می ها و سازمان از حزب
 شان حاضرند برای تحقق شعار حذف کامل حاکمیت مطلق والیت فقیه در کنار بقیٔه نیروها مبارزه کنند.   منافع طبقاتی

که ضروری می های درازمّدت آنها نیست و آنچه  های سیاسی و پیگیری هدف های مستقل حزب فعالیت       یی نیروهای ضددیکتاتوری، مانع ادامهٔ  اتحاد مرحله
 باشد وجود حداقل منافع مشترک بین این نیروها برای تشکیل جبهۀ وسیع ضد دیکتاتوری است. 

ای مشترک و  پایهکار در شرایط کنونی حزب تودٔه ایران معتقد است که برای اعتالی جنبش مردمی کارآمد و تغییر نظام سیاسی استبدادی حاکم، باید تالش کرد به 
اتیک هستند، های اصلی جامعه که خواهان تغییرهای بنیادی و دموکر  های مشترکی که می تواند بسیج گر بخش وگو و توافق بر سر خواست حداقلی برای آغاز گفت

 های زیر را در بر داشته باشد: تواند هدف ای می دست یافت. به نظر ما، چنین کارپایه
 * حذف ساختار استبدادی کنونی و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک؛

 های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور؛ * توقف کامل برنامه
 * دفاع از حاکمیت مّلی و مخالفت با هر گونه مداخلٔه خارجی در امور داخلی ایران؛

 * آزادی همه زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.
 

شان، جنبش دهی جنبش کارگران و زحمتک حزب تودٔه ایران معتقد است که در شرایط حساس کنونی نیروهای چپ باید تمام توان خود را در راه تقویت و سازمان
ان و زحمتکشان بخشی های مستقل کارگری و بهبود وضع کارگر  گیری سندیکاها و اتحادیه زنان و جنبش جوانان در ایران به کار      بگیرند. حمایت از ایجاد و ُنضج

وجه نباید موجب ایجاد  هیچ بهری کلیدی از فرایند اتحادها و برپایی جبهٔه وسیع  ضددیکتاتوری است. اتحاد و پیروی از برنامٔه مشترک حداقل در دورٔه مبارزه با دیکتاتو
 یابی آنها شود. شکاف در میان طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، یا اختالل در سازمان

ذشته در منطقٔه  گحزب تودۀ ایران مخالف سرسخت هرگونه دخالت خارجی در امور میهن ماست. مبارزٔه مردم ما برای گذار از دیکتاتوری امری داخلی است. تجربهٔ 
آورده است نشان های مستقیم و غیرمستقیم کشورهای امپریالیستی در منطقه از سوریه و لیبی تا عراق و یمن به بار  ای که دخالت خاورمیانه و ویرانی و فاجعه

دهای ویرانگری ها برای رهایی از چنگال دیکتاتوری و حرکت به سمت استقرار حکومتی مّلی و دموکراتیک چه پیام های خارجی در مبارزٔه مّلت دهد که دخالت می
دخالت خارجی نباید و ی، دارد. فقط مردم ایران و نیروهای سیاسی ایران حق دارند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. و در امر اتحادها در مبارزٔه نیروهای مردم

 تواند جایی داشته باشد. نمی
رکت پذیر کردن حاکمیت مطلق یک شخص بر شئون اساسی کشور ح حزب تودٔه ایران با نیروهایی که در مسیرهایی اساسًا غیردموکراتیک و از جمله برگشت

باطِل بازتولیِد گیری و تداوم همان دور  کنند وارد اتحاد ضددیکتاتوری کنونی نخواهد شد، چون تناقض در هدِف جبهٔه متحد است.  چنین نیروهایی عامل شکل می
ی مقاومت ایران طلب ،سازمان مجاهدین خلق ایران، و شورای ملّ  اند که قبًال به آن اشاره شد. نیروهای سلطنت های چندوجهی آن های دیکتاتوری و بحران حکومت

توان از جمله نیروهای سیاسی نام برد  و نیروهایی در داخل کشور را که هدفشان حفظ رژیم والیت فقیه است به طور مشخص می

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۱۸ 

 ۱۹ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



کتاتوری بر اساس اتحاد توانند داشته باشند. راِه گذار از دیکتاتوری حاکم کنونی، برپایی جبهٔه وسیع ضددی که قرابتی با دگرگونی های دموکراتیک در سطح مّلی نمی
گاهانٔه قشرها و طبقه  اجتماعی آنها) پیرامون منافع و برنامٔه مشترک، بدون دخالِت بیگانگان، است.-های اجتماعی (و نمایندگان سیاسی آ

 
 . نقش اساسِی مبارزات نیروهای اجتماعی در تشکیل جبهٔه وسیع ضددیکتاتوری ۸

کشور گسترش سریع های مرتبط با کار و تولید، یعنی اکثر مردم، در چند سال اخیر، صحنٔه سیاسی  ها و طبقه با شّدت یافتن فشار مستقیم بر وضعیت معیشتی الیه
سرکوب، و پیگرد بگیر را شاهد بوده است که رژیم حاکم  با استفاده از تهدید،  گون از زحمتکشان مزدبگیر و حقوق  هایی گونه های اعتراضی از جانب طیف حرکت

ژه ای صنعت نفت و تپه، کارگران پرو امنیتی خود به آن ها      پاسخ می دهد     . پافشاری کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت-همه جانبه توسط نیروهای انتظامی
دی و خدماتی های تولی در اساس زحمتکشان شاغل در بخش -آهن و برق، پرستاران و فرهنگیان گاز و مجتمع های پتروشیمی، کارگران فوالد اهواز، کارگران راه

گاهی طبقاتی الیه های مهم صنفی  بر خواست -کشور  ویژه طبقٔه کارگر دارد. های گوناگون زحمتکشان و به شان، نشان از ارتقای سطح آ
استثمارگر و ناپذیر میان اکثریت مردم و تداوم حاکمیت مطلق والیت فقیه و اقتصاد سیاسی  تضاد آشتی  کننده در تحّول جامعٔه ایران، تضاد اصلی و تعیین

خواهانه و  های آزادی ستای تنگاتنگ و متقابل وجود دارد. از این رو، خوا خواهانه رابطه خواهانه و عدالت های مبرم آزادی اش است. بنابراین، بین خواست ناعادالنه
شوند.  صراحت بیان می . بهها و.. ها و دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، کارخانه جویانٔه مردم هر روز بیشتر با یکدیگر تلفیق، و رساتر از همیشه در خیابان عدالت

ثمارگر، فاسد، و گون زحمتکشان، جایگاه خودشان را در "اقتصاد سیاسی" است های گونه اند که طبقٔه کارگر، و در مجموع الیه شواهد بسیاری نشانگر این واقعیت
 دهند. واکنش نشان می شان اند و بر همین اساس، در راستای تأمین منافع طبقاتی درستی تشخیص داده غایت ناعادالنٔه حاکمیت رژیم والیت فقیه به به

تی از سوی های زرد حکوم های سندیکایی از یک سو، و عملکرد تشکل ها و انواع ترفندهای امنیتی در ارتباط با تشکل دلیل سرکوب جنبش کارگری کشور ما به
ه فرایند رشِد درِک هایی مهم روبرو است. اّما مهم آن است ک گیری و رشد است و با چالش های اولیٔه شکل های زیاد زحمتکشان هنوز در مرحله دیگر، با وجود تالش

 یش است. عنوان ابزار الزم برای کسب حقوق صنفی و پیشُبرد عدالت اجتماعی و تثبیت دستاوردهای آن، در حال رو های دموکراتیک به اهمیت حقوق و آزادی
ّلی کردن صنعت نفت و ای طوالنی و ُپرافتخار دارد. نقش برجستٔه کارگران صنعتی در مبارزه برای م مبارزٔه کارگران و همٔه زحمتکشان یدی و فکری در ایران سابقه

های عینی این سابقٔه تاریخی است. اکنون نیز  ، از نمونه۱۳۵۷ای تعیین کننده در انقالب بهمن  همچنین شرکت مستقیم و موثر کارگران صنایع نفت و برق در مرحله
بارزاِت پیِش روی، این امری در مبارزٔه جاری دارد. در م  های کشور، جایگاهی ویژه شان بر تحول مبارزٔه کارگران و نیروهای چپ با دیکتاتوری والیت فقیه و تأثیرگذاری

خواه  روهای آزادیهای زحمتکشان و اکثریت مردم جان به لب رسیدٔه ایران، نی ویژه بازتاب دادن هرچه بیشتر خواست های کشور، و به حیاتی است که در مسیر تحول
اقتصادی  های ای وسیع بر ضد دیکتاتوری و برنامه طلب، فعاالن مدنی، و مدافعان حق حاکمیت مّلی، دوش به دوش یکدیگر در راه برپایی جبهه و دموکراسی

 نولیبرالی دولت جمهوری اسالمی وارد عمل شوند.
سطح مّلی ای که در  یی و عملی بین نیروهای سیاسی و مدنِی خواهاِن حذف حاکمیت والیت فقیه، یعنی نیروهای سیاسی و مدنی برپا داشتن اتحادهای مرحله

با درکی واقعی از شرایط کنند، ضرورتی عینی است. در امر ایجاد اتحادها در مبارزٔه ضددیکتاتوری، نیروهای چپ  گون را نمایندگی می های گونه ها و طبقه منافع الیه
صورتی پیگیر در  بگیر را به و زحمتکشان ُمزدبگیر و حقوق  مشخص عینی و امکانات واقعًا موجود، وظیفه دارند که منافع اقتصادی و استقالل عمل طبقٔه کارگر،

  کانون تحوالت سیاسی و اجتماعی خود قرار دهند.
های ُمبرم و  دٔه هدفکنناهداِف بنیادین در دورٔه مبارزه برای گذار از دیکتاتوری والیی باید به طور شفاف، مختصر و مفید، اّما در عین حال به طور مشخص بیان 

های بعدی و  ساز قدم زمینه اکنون مشترک در بازٔه زمانی کنونی، یعنی مبارزه تا انتقال کامل و موفق قدرت از والیت فقیه به حاکمیت جدید باشد. این اهداف باید از هم
 تصادی باشد.اق-یی بعدی در دورٔه پس از دیکتاتوری، یعنی در دورٔه ایجاد و تثبیت دگرگونی های بنیادین و دموکراتیک و توسعٔه اجتماعی اتحادهای مرحله

ه با شرکت و شد روشن است که در مراحل گوناگون حرکت اجتماعی، در مواجهه با رخدادها و تحوالت مهم، تدقیق برنامٔه حداقل بر محور اهداف بنیادین تعیین
یر تغیهمکاری همٔه نیروهای شرکت کننده در جبهه وسیع ضرورت خواهد یافت. برای حفظ و گسترش همکاری بین نیروهای سیاسی متحد، در صورت ضرورت، 

 های عمومی و علنی انجام شود. دهی وسیع بحث رسانی گسترده و سازمان برنامٔه حداقل باز هم باید از راه اطالع
 
. خط مشی کلی حزب تودٔه ایران در دورٔه پس از دیکتاتوری: و حرکت به سمت تحقق و تثبیت دگرگونی های بنیادین و دموکراتیک و ۹

 اقتصادی گسترده -توسعه اجتماعی
بین نیروهای  های عمیق دهد که حتٰی اگر دورۀ پیش از گذار و دورۀ حذف دیکتاتوری والیی (انتقال قدرت) نسبتًا کوتاه و بدون بروز اختالف تجربه نشان می

های  یی که ریشهدر دورٔه پس از دیکتاتوری تضادها -برای مثال مانند کنگره مّلی آفریقا یا تحوالت اخیر در سودان -سیاسی در جبهٔه وسیع ضددیکتاتوری باشد
 سی کشور مورد توجه باشد.پذیر بین حزب ما و دیگر نیروهای سیا ای سازنده، مؤثر و انعطاف طبقاتی دارند بروز خواهد کرد. از این رو، بسیار مهم است که تنظیم رابطه

های سیاسی،  بست ، با هدف اجتناب از بن«اتحاد و انتقاد”دموکراتیک و بر پایٔه سیاست -ضروری است که این رابطه در چارچوب پیشُبرد تغییرهای بنیادیِن مّلی
های بسیار بغرنج و  توان چالش می“ اتحاد و انتقاد”پذیر سیاست  دهد که فقط با تنظیم دقیق، منطبق بر اصول، و انعطاف تنظیم و هدایت شود. تجربه نشان می

تحد، در حفظ مواضع مستقل یی و برنامٔه مدّون و مورد توافِق قبلی جبهٔه م محتمل در این مرحله را با موفقیت از سر راه برداشت. تأکید بر حفظ و پیشُبرد اصول پایه
 طبقاتی حزب در دفاع از مبانی دموکراسی و عدالت اجتماعی و  دفاع از حق حاکمیت مّلی در این برهه اهمیت حیاتی دارد.

ود را در های خ در این دوره، حزب تودٔه ایران با ارزیابی دقیق و دائمی صحنٔه سیاسی کشور و ماهیت حکومِت جدید، با حفظ استقالل سیاسی خود، سیاست
های  ر پیشُبرد دگرگونی، براستای ادامٔه دگرگونی انقالبی مورد بررسی مداوم قرار خواهد داد. هدف حزب تودٔه ایران در دورٔه پس از حاکمیت دیکتاتوری والیت فقیه

 نیز به آنها پرداخته شده است: ۷دموکراتیک بر اساس موارد کلی زیر خواهد بود که در دیگر طرح سندهای کنگرٔه -مّلی
 ها و حقوِق دموکراتیِک اجتماعی و فردی، از جمله حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان. ناپذیِر آزادی تأمین و تضمیِن قانونی و خدشه

 «زیست ایران حفظ محیط”و “ اقتصادی مردمی ایران”تمرکز بر کارزار اشاعٔه برنامٔه 
های  و تبعیضمح پایدار کردن فرایند تمرکززدایی امور در دستگاه اداری در سطح کشوری، و در چارچوب انتخابات برای افزایش حیطٔه عملکرد نهادهای محلی و

 قومی و مّلی 
کارگری مستقل،  های دهی طبقٔه کارگر و زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه ویژه تثبیت امکان سازمان همچنین در این دوره با استوار شدن مبانی دموکراتیک به

عرصٔه جهانی، و جانبه از درجه رشد نیروهای مولد، شرایط عینی و ذهنی جامعه، توازن قدرت در  حزب ما با نگاه به سوی آینده و بر اساس ارزیابی دقیق و همه
ات تولیدی و اجتماعی با تر تغییر در مناسب برداری از دگرگونی های نوین در فّناوری پیشرفته به طور مستقیم، برنامٔه تدارک ایجاد مرحلٔه عالی همچنین امکان بهره

 هدف گام نهادن به سوی گذار به جامعٔه سوسیالیستی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
 

***** 
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 . مقدمه۱

داری، قرن تسـریـع و  اقتصادی، قرن جهانی شدن بیش از پیش سرمایه–ویکم، قرن تغییرهای شگرف در علم و فّناوری و دگرگون شدن روابط اجتماعی قرن بیست
رای دستیـابـی تر شدن دّرٔه عمیق میان فقر و ثروت، و قرن ادامٔه تالش بشریت ب های طبقاتی در جهان و گسترده زیست، قرن تشدید اختالف گسترش تخریب محیط

شـان  به نیازهای زندگیها  به دنیایی دیگر، دنیایی رها از زنجیرهای ستم سرمایه و برپایی جهانی متکی بر عدالت اجتماعی، زندگی شایستٔه انسانی، و دسترسی انسان
 است. 

انـقـالب ویکم مصادف بوده است با دویستمین سالگرد تولد مارکس، صدوپنجاهمین سالگرد تولد لنین و همچنین صدمین سالگرد پـیـروزی  دهٔه اخیر قرن بیست
هـای انـقـالب ساز مارکس، انگلس، و لنین و همچنـیـن تـأثـیـر  های دوران داشت این رویدادها فرصت مناسبی است برای ارزیابی تاریخی اندیشه کبیر اکتبر. گرامی

نـدیشـمـنـدان های انقالبی لـنـیـن و دیـگـر ا ها و آثار علمی مارکس، انگلس، و اندیشه ویکم. پژوهش سوسیالیستی اکتبر بر تحّوالت جهان در قرن بیستم و بیست
-ادگذاران مـارکسـیـسـمای از بنی جا مانده ها برای به پیروزی رساندن نخستین انقالب سوسیالیستی جهان، میراث انقالبی غنی به مبارزٔه بلشویک  کمونیست در بوتهٔ 

 طور که لنین گفت: کند، و همان داری انحصاری را تهدید می لنینیسم است که هنوز همچون کابوسی نظم جهانی سرمایه
 طریقـت ضـاّلـه”های مارکس، دشمنی و کینٔه عظیم تمام علم بورژوایی (چه فرمایشی و چه لیبرال) را، که مارکسیسم را نوعی  در سراسر دنیای متمدن، آموزش”

 غرضـی بی”م اجتماعی ای که بنای آن بر مبارزٔه طبقاتی گذاشته شده است، هیچ عل توان انتظار داشت، زیرا در جامعه انگیزد. برخورد دیگری هم نمی بیند، برمی می“
 )۲۸تا  ۲۱، صص ۱۹، جلد ۱۹۷۷(و.ا. لنین، سه جزء و سه منبع مارکسیسم، مجموعٔه آثار لنین، انتشارات پروگرس، “ تواند وجود داشته باشد. نمی“

ر کـورکـورانـه خاطر اینکه جنبش کمونیستی و طبقٔه کارگـ به گمان ما میراث انقالبی مارکس، انگلس، و لنین امروزه همچنان مطرح است و موضوعیت دارد، نه به
ییرش بـود، هـنـوز تر اینکه خواهان تغ ای که مارکس آن را به چالش کشید، و مهم اقتصادی-کند، بلکه به این دلیل که نظام اجتماعی هایی جزمی را دنبال می حکم

لنینـیـسـم، -یسمهای نظری مارکس ترین پایه لنینیسم در دوران ما و بررسی منطقی و علمی برخی از اساسی-امروز با ماست. در ارزیابی موضوعیت داشتن مارکسیسم
 اند: لهگویی است، که از آن جم ای برای ما و همٔه نیروهای مترقی و پیشرو جهان و در مجموع جامعٔه بشری مطرح است که نیازمند پاسخ های عمده پرسش

 آن است؟اجتماعی زاییدٔه -کنند، سرنوشت محتوم بشریت در دست سرمایٔه انحصاری و نظام اقتصادی داری تبلیغ می پردازان سرمایه طور که نظریه آیا آن
تـحـالـٔه نـظـام پـذیـری و اسـ گرایانٔه نیروهای مترقی و جامعٔه بشری دل بستـن بـه اصـالح های اجتماعی به سر رسیده است و تنها راهکار واقع آیا دوران انقالب

 است؟“ سرشتی دیگر”و با “ ای انسانی چهره”داری با  داری جهانی و تبدیل آن به نظام سرمایه سرمایه
 آیا دوران مبارزٔه طبقاتی در جوامع امروزین به پایان رسیده است؟

ای از  جـربـهداری، تـ داری، فـئـودالـیـسـم، سـرمـایـه اقتصادی کمونی، به برده-های اجتماعی آیا روند تحّول جامعٔه بشری که در طول تاریخ هزاران سال از نظام
 تحّول اجتماعی قرار داریم؟“ پایان تاریخ”شده رسیده، تمام شده و ما در  داری بیش از پیش انحصاری و جهانی سوسیالیسم، و امروزه به سرمایه

افی موضوعیت ، نآیا پایان ناموفق آزمایش تاریخی برپایی سوسیالیسم در شماری از کشورهای جهان، از جمله در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی
 ویکم است؟  لنینیسم در تالش بشریت برای برپایی جهانی دیگر، جهانی بهتر، در قرن بیست-داشتن مارکسیسم

 
 لنینیسم -. برداشت ما از مارکسیسم۲

دیـدگـاه هـای اش همواره از سـوی  لنینیسم بنا شده است، در طول حیات هشتاد ساله-های علمی مارکسیسم اش بر پایٔه اندیشه بینی ایران که جهان  حزب تودهٔ 
تـی و اسـیـر ُدگـمـاتـیـسـم حزب ما را حزبی سّنـ  گرایانه، های راست گرایانه مورد انتقاد و حملٔه تبلیغاتی قرار داشته است. دیدگاه گرایانه و همچنین مواضع چپ راست
 اند. فی کردهلنینیسم معر -های انقالبی مارکسیسم طلب) و پشت کرده به اندیشه گرایان، حزب ما را حزبی رفورمیست (اصالح گرایانه، و چپ گرایی) مذهب (جزم

اره اعتقاد داشته و بر این ایران، نافی این اّدعاهاست. حزب ما همو   های تاریخی عملکرد و مبارزٔه حزب تودهٔ  های حزب ما، و همچنین واقعیت ها و برنامه اّما برداشت
با آنکه مـارکـس،  اقتصادی و سالحی نیرومند در مبارزٔه طبقاتی است که-ای از احکام تغییرناپذیر نیست؛ علم اجتماعی امر تأکید کرده است که مارکسیسم مجموعه

و دانشـمـنـدان و اند، ولی امروزه ثمرٔه بیش از دو سده مبارزٔه جنبش کارگری و کمونیستی جهان  انگیزی داشته انگلس، و لنین در تدوین و گسترش آن سهم شگفت
عتقاد بوده و هستـیـم و از تر شده است. ما همواره بر این ا ها گرفته و غنی وران انقالبی جهان است، و از تغییر، تحّول، و تکامل علوم اجتماعی و طبیعی بهره اندیشه

 ایم که: این یادآوری مهم لنین بهره گرفته
] و صرف ۱۸۸۶نوامبر  ۲۹گفتند که 'تئوری ما جزمی نیست، بلکه راهنمای عمل است،'[نقل از نامٔه انگلس به ف.ا. ِسرج،  درستی می مارکس و انگلس همیشه به”

ن از روند تاریخی دهند و در شرایط اقتصادی و سیاسی مشخص هر دورٔه معیّ  ها'یی را که در بهترین حالت فقط وظایف کلی ما را نشان می حفظ کردن و تکرار 'فرمول
 )۱۹۱۷، آوریل «هایی دربارٔه تاکتیک نامه”(و.ا. لنین، “ کردند. تغییرند، مسخره می ناگزیر قابل

 گفت: یاد رفیق فرزانه احسان طبری، در این باره می زنده
لنینیسم، 'تجدیدنظرطلبی' نیست. تجدیدنظرطلبی اصطالحی اسـت بـرای آن دگـرسـازی -بسط و تکمیل و نوسازی مقوالت و احکام و استدالالت مارکسیسم”

کادمیک در خدمت سرمایه و ستم و خرافه است. شأن ن انتقادی به یک آموزش بی-مزّورانٔه مارکسیسم که هدف آن تبدیل این آموزش انقالبی زول مارکسیـسـم، آزار آ
های فلسفی و اجتماعی، جلد اّول، انتشارات حزب تودٔه ایـران، چـاپ  نوشته  ،«ربایش آتش”(از مقالٔه “ گفت تغییر جهان است، و نه تثبیت آن... که مارکس می چنان
 )۷۷، ص ۱۳۸۶سوم، 

های علمی است بر این موضوع مهم تأکید  گرایانه و بدون پایه در رّد این نظریه که مارکسیسم دیدگاهی فرقه“ سه منبع و سه جزء مارکسیسم”لنین در اثر ماندگارش 
سیسم عبارتند از فلسـفـٔه های بشر در قرن نوزدهم است. به تأکید لنین، منابع نظری مارک بهترین اندیشه  کرد که مارکسیسم فرزند تفسیر انتقادی و تکامل خالقانهٔ  می

 شهر فرانسوی. کالسیک آلمانی، اقتصاد سیاسی کالسیک انگلیسی، و سوسیالیسم آرمان
 
 . فلسفٔه مارکسیستی و دوران ما۳

سـیـسـتـی لنینیستی سالح ایدیولوژیک طبقه کارگر است.عرصه ایدیولوژیک یکی از صحنه های بسیار مهم مبارزه طبقاتی است.فلسفه مـارک -فلسفه مارکسیستی 
منافع استثمارگران، دفاع از سالح کارآمدی است که طبقه کارگر در عرصه نبرد ایدیولوژیک به کار می گیرد تا بر انواع نظرات، دیدگاها ومکتب ها که وظیفه آنها دفاع 

از مواضع نیروهای کهنه پرست ومیرنده است، غلبه کند. فلسفٔه مارکسیسم بر اساس ماتریالیسم بنا شده است که پیشرفت عـلـوم 
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 ۲۲ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



افیزیکـی از جـهـان آلیستی و مت های ایده فقط آنرا نفی نکرده است بلکه آنچه امروز در جهان بیش از پیش نادرستی آن روشن گردیده، برداشت اجتماعی و طبیعی نه
مارکس در رگ ماست. فلسفۀ مارکسیستی به علت خصلت طبقاتی خویش در امر شناختن و دگرگون کردن جهان با تمام مکتب های قبلی فلسفی تفاوت دارد. کار ست

به بیان لنین: مارکـس، انکاری بر بسیاری از متفکران معاصر بر جای گذاشته است.  زمینٔه بسط و تکامل دیدگاه ماتریالیستی در فلسفه، نقش برجسته و تأثیر غیرقابل
بسط و تـعـمـیـم داد. تر ساخت، آن را به سرانجام خود رساند و معرفت آن را به طبیعت، و معرفت به جامعٔه بشری  تر و کامل ضمن اینکه ماتریالیسم فلسفی را عمیق

داد  نشـان مـی های مربوط به تاریخ و سیاست تسلط داشت، جای خود را به تئوری جامع و موزون علمی سپـرد کـه العنانی که تا آن موقع در نظریه ومرج مطلق هرج
یـلـسـوف بـرجسـتـٔه کند. برتراند راسل، ف تر است نشو و نما می چگونه در اثر رشد نیروهای موّلد، از یک صورت بندی زندگی اجتماعی، صورت بندی  دیگری که عالی

 گوید: ، دربارٔه مارکس و نقش و جایگاه او در فلسفه می«تاریخ فلسفه غرب”نظر مارکس و مارکسیسم، در اثر مشهور خود  انگلیسی، و از منتقدان صاحب
کننـدٔه های فلسفی است... از جهت دیگر، احیا  بندی مشخص کار دشواری است. مارکس از یک جهت مانند هاجکینز محصول رادیکال قرار دادن او در یک گروه”

مارکس آخرین فرد سلسلٔه ای از این فلسفه به دست داده و میان آن و تاریخ بشر رابطٔه جدیدی برقرار کرده است. از جهت دیگر،  فلسفٔه ماّدی است. مارکس تعبیر تازه
 )۱۰۷۰، جلد دّوم، ترجمه نجف دریابندری، نشر پرواز، ص «تاریخ فلسفٔه غرب”(برتراند راسل، “ سازان بزرگ و جانشین هگل است... دستگاه

نـگـر مـنـافـع و بـیـابه گمان ما، در زمینٔه فلسفه، مارکس وانگلس با اتکا به دستاوردهای علمی زمان خود، مکتب فلسفی نوینی را بنیاد گذاردند که از یـک سـو 
و انگلس، فـلـسـفـه های تغییر جهان بود. از دیدگاه مارکس  ریزی راه فقط توضیح سادٔه جهان، بلکه پی های زحمتکش بود، و از سوی دیگر هدفش نه های توده آرمان

هـان دور سازی جهان. اختالف اساسی مارکس و انگلس با بسیاری از فالسفٔه زمان خود بر سر مسئلٔه معرفت و شناخـت انسـان از جـ سالحی  است برای دگرگون
 نویسد: زد. انگلس در این باره می می
توانیـم در تصـّورات و  یای دارد؟ آیا تفکر ما قادر است به جهان واقعی معرفت حاصل کند و آن را بشناسد، آیا م افکار ما دربارٔه جهان با خوِد این جهان چه رابطه”

 ی تغییر دادن جهان است.اند، اما کار واقع ادراک خود دربارٔه جهان واقعی، بازتاب درستی از واقعیت ایجاد کنیم؟... فالسفه فقط جهان را به طرق مختلف تعبیر کرده
 )۲۵، انتشارات حزب تودٔه ایران، ص «لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کالسیک آلمانی”(ف. انگلس، “

عی ماّده و نـتـیـجـٔه ای در احیای آن در قرن نوزدهم ایفا کردند، بر این شالوده استوار است که شعور، صفِت طبی کننده ماتریالیسم، که مارکس و انگلس نقش تعیین
گـلـس، بـا اتـکـا بـه کند. مارکس و ان فقط به زنده ماندن و تطابق انسان با شرایط زندگی، بلکه به شناخِت آن کمک می رشد و تکامل قانونمند آن است. پس شعور نه

کـنـد.  و دگرگـون مـی دهد هایش، آن را تغییر نیز می دیالکتیک، به این نتیجٔه مهم رسیدند که انسان عالوه بر شناخت جهان، با فعالیت خود بر اساس نیازها و هدف
تقـّدم مـاّده بـر شـعـور به بدین ترتیب، مارکسیسم در حل مسئلٔه اساسی فلسفه، یعنی رابطٔه میان شعور و زندگی ماّدی، نخست بر ماتریالیسم اتکا دارد، یعنی معتقد 
 یند.ب یاست، و افزون بر این، ماتریالیسم را بر اسلوب دیالکتیکی استوار کرده است، زیرا جهان ماّدی را در حال حرکت، تکامل، و تجدید دائمی م

مارکس و انگلس دیالکتیک هگل را که همه جـانـبـه ”در این باره نوشته است: “ زندگینامه کوتاه با فشرده ای از مارکسیسم -کارل مارکس”لنین در اثر خود به نام 
ری از اصل تکامل و دیگترین و از نظر محتوا غنی ترین و ژرف ترین آموزش در باره تکامل است، بزرگترین دستاورد کالسیک آلمان بر می شمارنند و هر فرمول بندی 

ها، فاجعه هـا و هش تحول رایک جانبه، از نظر محتوا فقیر، دست و پا شکسته و مسخ کننده سیر تکامل طبیعت و جامعه می دانستند، تکاملی که اغلب تو هم  با ج
گاه از تار و مار ایده آلیست و از جمله از تار و مـار خـود هـگـل ”به گفتۀ انگس: “ انقالب هاست. من و مارکس شاید تنها کسانی بودیم که وظیفه نجات دیالکتیک آ

زندگینامه کوتاه با فشرده ای از مارکسیست ترجمه ف.م. جوانشیر صفحـه  -کارل مارکس  -(لنین“ گرایی و انتقال آن را به درک ماتریالیست طبیعت به عهده گرفتیم.
 )۱۳۵۵انتشارات حزب توده ایران  ۸

ه نقطٔه آغـاز ، کبرخالف اّدعای بسیاری از منتقدان مارکسیسم، فلسفٔه مارکسیسم فقط تلفیقی ناهمگون از ماتریالیسم و دیالکتیک نیست. مارکس، برخالف هگل
ای  خصیـصـه“ میل به تمّلک”کند. به عنوان نمونه، مارکس برخالف هگل، معتقد نبود که  شناسی اجتماعی آغاز می داد، از انسان فلسفه خود را وجودشناسی قرار می

ود کـه جـهـان دانست. افزون بر این، با اینکه هگل معتقد بـ است، بلکه آن را نتیجٔه تحّول تاریخی تقسیم کار و حاصل تغییر و تحّول در روابط اجتماعی می“ فردی”
کـه در  اد هگل، چـنـانکلی با مارکس در تضاد قرار داشت. به اعتق یابد، اما در مورد نیروی محّرک این تحّول و تکامل به مطابق اسلوب دیالکتیکی تحول و تکامل می

شود تاریخ بشری مطابق با مراحل دیالکتیکی تکامل یابـد.  است که باعث می“ روح”او تشریح شده است، نیروی محّرک جهان، هستی مرموزی به نام “ منطق”رسالٔه 
 نویسد: باید این مراحل تکاملی را پشت سر بگذارد. لنین در یکی از آثار معروف خود دربارٔه تفاوت هگل و مارکس می“ روح”کند که چرا این  البته هگل روشن نمی

بـنـدی کـه  ر. اّما فـرمـولهای دیگ در زمان ما اندیشٔه تحّول و تکامل تقریبًا تمام و کمال در شعور اجتماعی جا گرفته است، ولی نه از راه فلسفٔه هگل، بلکه از راه”
بارٔه تحّول و تـکـامـل اسـت. های رایج در  تر از اندیشه تر و از [لحاظ] محتوٰی غنی جانبه مراتب همه اند به مارکس و انگلس با تکیه بر هگل از این اندیشه به دست داده

اصطالح مـارپـیـچـی و نـه خـط  مراتب باالتر (نفی در نفی)، تکامل به ای به ای دیگر و بر شالوده های طی شده، اّما تکرار آنها به گونه تکامل به مثابه انکار تکرار پله
 )۹، ترجمٔه رفیق شهید محمد پورهرمزان، انتشارات حزب تودٔه ایران، ص «کارل مارکس”(و. ای لنین،  “ راست...

دستـگـاه نـظـری،  بیند که انسان یکی از اجزای تشکیل دهندٔه آن است. در این پیوسته و ُارگانیک می هم ای به بینش دیالکتیکی مارکس و انگلس دنیا را مجموعه
ائم در حال تغییر، تولـیـد، و سازند. دیالکتیِک مارکس، جهان را د نهند و متقابًال یکدیگر را مشروط می اند و یکی بر دیگری تأثیر می های عینی به یکدیگر وابسته پدیده

درک دیـالـکـتـیـکـی فـقـط  شوند. دستاوردهای علمی بشر در آستانٔه هزارٔه سـّوم، نـه داند و معتقد است که تغییرهای کّمی به تغییرهای کیفی منجر می بازتولید می
دهای اصلی و فـرعـی، داند، بلکه قوانین اساسی دیالکتیِک ماتریالیستی همچون قانون وحدت و مبارزٔه اضداد؛ تنّوع تضاد (تضا مارکسیسم از جهان را غیرمعتبر نمی

خطوط خود، هـمـچـنـان  ترین ناپذیر)؛ قانوِن گذار از تغییرهای کّمی به تغییرهای کیفی؛ و قانون نفی در نفی، در عمده پذیر و آشتی داخلی و خارجی، تضادهای آشتی
داری  پردازان سرمـایـه ترین نظریه پابرجا و معتبرند. اهمیت نظریات مارکس در ارائٔه اسلوبی دقیق و علمی برای شناختن جهان چنان است که کارل پوپر، یکی از عمده

که در نقد نظریات افالطون، هگل، و مارکس نوشته اسـت، دربـارٔه تـأثـیـر “ جامعٔه باز و دشمنان آن”و دشمنانان مارکسیسم در قرن گذشته، در کتاب مشهور خود 
 شناسی نوین ناچار است اعتراف کند: سترگ کار مارکس و مارکسیسم در جامعه

اند  مارکس مدیونتصّور است. تمام نویسندگان نوین به  ها گشود. بازگشت به علوم اجتماعی پیش از مارکس غیرقابل او [مارکس] چشمان ما را در بسیاری از عرصه”
م که برخـورد مـن بـا پذیری راحتی می ولو خود آنها این را درک نکنند. این به خصوص دربارٔه کسانی که با او مخالف هستند، مثل خوِد من، بیشتر صادق است. من به

 The Open Society and)“ جامعٔه باز و دشمنان آن”(کارل پوپر، “ های او متأثر است... فلسفٔه افالطون و هگل ُمهر و نشان مارکس را به همراه دارد و از اندیشه
its Enemies) ۸۲، جلد دّوم، به زبان انگلیسی، ص( 

نیز از فلسفٔه هگل، کـه نه بخش مهم دیگری از تأثیر مارکس در فلسفٔه دوران ما را باید در کاربسِت دیدگاه ماتریالیستی در فلسفٔه تاریخ دانست. مارکس در این زمی
است، گسست و ماتریالیسم تاریخی یا بینش ماتریالیستی از تاریـخ را، کـه چـیـزی جـز “ اندیشٔه ناب”در آن سخن نه بر سر منافع واقعی و حتٰی سیاسی بلکه بر سر 

گاهی کاربسِت ماتریالیسم دیالکتیک در پژوهش جامعه و تاریخ نیست، پایه ها نیسـت کـه  انسان گذاری کرد. اساس اعتقاد مارکس در این زمینه این نظر بود که این آ
گاهی هستِی آنها را تعیین می تـر، در  کند. به عـبـارت روشـن شان را تعیین می کند، بلکه برعکس، هستِی اجتماعی آنهاست که آ

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۲۲ 

 ۲۳ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



یـک در شـنـاخـت و رود. کاربسِت ماتریالیسم دیالکتـ شمار می جامعه، همچون در طبیعت، این زندگی ماّدی است که عامل تعیین کنندٔه تاریخ یا تحّول اجتماعی به
هـا  طبیعت و تـاریـخ انسـانتوان از دو جنبه بررسی کرد، و به تاریخ  رساند که گستره یا عرصٔه تاریخ را می پژوهش تاریخ، مارکس و مارکسیسم را به این نتیجٔه مهم می

 مشروط خواهد بود.  ها به یکدیگر ها وجود دارند، تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تقسیم کرد، ولی هر دو جنبه، پیوندی ناگسستنی با هم دارند. تا هنگامی که انسان
انـد. بـیـان ایـن  های فکری بشر دانسته های اجتماعی و گرایش و کم بها دادن به بینش“ نگرانه ساده”بسیاری از اندیشمندان بورژوازی چنین برخوردی با تاریخ را 

دارند، هرگز بدیـن ها  های انسانی ریشه در شرایط زندگی ماّدی انسان های اجتماعی و تأمل های فکری، بینش کند: برداشت موضوع که ماتریالیسم تاریخی تأکید می
مخـالـفـان و چـه از های مارکسیستی، چه از سوی  گیرد. انگلس در رّد چنین تحریفی در نظریه ها را نادیده می معنی نیست که ماتریالیسم تاریخی اهمیت این پدیده

گاه، در نامه  روشنی بیان کرد: به جوزف بلوخ نوشت، به ۱۸۹۰ای که در سال  سوی موافقان ناآ
این نه مارکس و نـه مـن  ای که در واپسین مراحل تعیین کنندٔه تاریخ است، تولید و بازتولیِد زندگی واقعی است. بیشتر از بر اساس در ک ماتریالیستی تاریخ، انگیزه”

ن اصل را به یک جملٔه ایم. اگر کسی این اصل را بدین گونه تحریف کند که انگیزٔه اقتصادی گویا یگانه انگیزٔه تعیین کننده است، چنین شخصی ای هرگز اظهار نکرده
، سازمان دولتـی کـه های سیاسی پیکار طبقاتی و پیامدهای آن معنا مبّدل می کند. وضع اقتصادی زیربنا است، اّما جوانب گوناگون روبنا: شکل بیهوده، مجّرد و بی

های جزمی، نیز  مهای دینی و فراگستری آنها به شکل سیست های حقوقی و فلسفی و بینش شود و غیره، شکل وسیلٔه طبقٔه پیروزمند ایجاد می پس از نبردی موفق به
 -۲۱(نامٔه انگلس به جوزف بلوخ، “ کنند و در بسیاری موارد به نحوی قاطع و مسلط شکل آنها را تعیین می کنند... تأثیر خود را بر جریان پیکارهای تاریخی اعمال می

-۷۶۰، صـص ۱۹۷۸اثر رابرت تاکر، چاپ نورتون، نیویورک،  (Marx-Engels Reader)“ مطالعه کنندٔه آثار مارکس و انگلس”، نقل از کتاب ۱۸۹۰سپتامبر  ۲۲
۷۶۱( 

سان در تـاریـخ در به عرضٔه نظرهای خود پرداخت که نبرد بزرگی در عرصٔه فلسفه بر سر نقش ان -از لحاظ تاریخی -ای نکتٔه قابل توجه دیگر آنکه مارکس در دوره
فرد در تـاریـخ  شناس مشهور انگلیسی و مترجم بسیاری از آثار گوته و کانت)، معتقد به نقش قهرمانی و عظمِت  جریان بود. گروهی همچون توماس کارالیل (جامعه

در مقـابـِل چـنـیـن دانستند. و  بودند، و وحدت معنوی را تنها راه رهایی بشریت و رسیدن به مقصدی ناشناخته، که در سرزمین خیالی کمال و تقّدس قرار داشت، می
دانند) بودند که انسان را اتمی از  می“ پوزیتیویسم”شناس انگلیسی که او را یکی از بنیادگذاران فلسفٔه  نظرهایی، متفکرانی همچون هربرت اسپنسر (فیلسوف و جامعه

گـرامشـی،  ومرج نظری است که مارکـس، بـه قـول آنـتـونـیـو کردند. در مقابل چنین هرج معنای واقعی انتزاعی، معرفی می یک اُرگانیسم طبیعی، مطیع قانونی به
سیستم و در روابط تولیـد  دهد، و در بررسی جوهر تاریخ و نقش آن در شناسد و او را به ارزش ارادٔه فردی خویش معرفت می کمونیست نامدار ایتالیایی، انسان را باز می

 رسد که جامعٔه بشری به طبقات تقسیم شده است. به بیان گرامشی: و مبادله، به کشف این واقعیت می
تـه، ولـی رف کارل مارکس استاد زندگی معنوی و اخالقی ماست و نه شبانی چوب به دست. محّرکی است و بیدار باشی است برای نیروهای نیک که در خواب فرو”

و آینـدٔه خـویـش بـه خاطر معرفت به هستی  آور که انسان به ها کاوش خفقان عطفی است در قرن برای مبارزه باید از جای برخیزند. یک مغز آرام و متفکر است، نقطه
منتشر “ ندای مردم”در روزنامٔه  ۱۹۱۸مه  ۴، که در «مارکس ما”، از مقالٔه «ای از آثار گزیده”(آنتونیو گرامشی، “ ای دگرگون سازد. عمل آورده است، تا آن را به طور پایه

 )۱۰۴شد؛ انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، ص 
و انـهـدام آن را  داد داری را هدف قرار می خصوص نفی بینش ماتریالیستی نسبت به تاریخ، از آنجا که اساس نظام سرمایه و اّما تالش برای نفی مارکسیسم، و به

ز متفکـران و ویکم بوده است. نکتٔه جالب این است که بسیاری ا داری در قرن بیستم و بیست کرد، بخش مهمی از مشغولیت فکری متفکران مدافع سرمایه طلب می
ی او بـرای شـنـاخـت هـا اند و از اسلوب های مارکس بوده شّدت تحت تأثیر اندیشه اند، خود به های مارکسیسم را به نقد کشیده ای که پس از مارکس، اندیشه فالسفه

در تأیید این نظر، ضمن اشاره به کسانی همـچـون مـیـشـل “ شناسی جامعه”شناس مشهور انگلیسی، در کتاب مهم خود،  اند. آنتونی گیدنز، جامعه جامعه بهره جسته
 نویسد: داند، می فوکو و هابرماس، که گیدنز او را ُپرتأثیرترین متفکر جهان امروز می

اری، کـه در د شناس و متفکر جهان در حال حاضر است، تحت تأثیر مارکس و وبر بوده است... به گفتٔه هابرماس، جوامع سرمایـه ترین جامعه هابرماس، که مهم”
، چـاپ سـّوم، «شـنـاسـی جامـعـه”(آنتونی گیدنز، “ کنند که اساس آنها بر آن استوار است. آنها تغییرها شکل دائمی به خود گرفته است، دستگاه اخالقی را نابود می

 )۱۲، ص ۱۹۹۷انتشارات پولتی، 
ای پیشرو عرضه شد و بیش از هر چیز به مقابله با ماتریالیسم تاریخی در فـلـسـفـٔه  که در ربع آخر قرن بیستم به مثابه فلسفه (Post Modernism)“ فرانوگرایی”

د، بـا اتـکـا بـه خصوص شناخت تاریخ و رابطٔه آن با انسان و انسان تـاریـخـی بـیـان کـنـ ای نو را در عرصٔه تحّوالت و به مارکسیستی برخاست، بیش از آنکه اندیشه
یوتار، دریدا، و بوردیا، های متفکرانی همچون فوکو، ل خواند. اندیشه داری فرامی طلبی در برابر قدرت و حاکمیت سرمایه کاری فلسفی، انسان را به نوعی تسلیم محافظه

اه کنید بـه مـیـشـل (نگبر میراث فکری اندیشمندانی همچون نیچه، هایدگر، وبر، و زیمل استوار بوده، و به تعبیری، مخالف هر نوع نوگرایی و ترقی اجتماعی است. 
پنجاه متفکر اساسی ”؛ جان ِلخت، ۱۹۸۴سوتا،  ، چاپ دانشگاه مینه«شرایط فرانوگرا”؛ لیوتار، ۱۱۲، ص ۱۹۸۳، انتشارات راتلیج، «سیاست، فلسفه و فرهنگ”فوکو، 

 )۲۲۰-۲۱۶، صص ۱۹۹۴، انتشارات راتلیج، «دوران معاصر: از ساختارگرایی تا فرانوگرایی
سـه نـوع کاری، و فرانوگرایی ائتالف غریبی شکل گرفته است. به گـمـان هـابـرمـاس،  گرایی، محافظه کند که در قرن بیستم، میان سّنت هابرماس استدالل می

مـانـنـد لـئـو “ کـاران قـدیـمـی محافـظـه”مثل لودویگ ویتگنشتاین؛ “ کاران نو محافظه”اند:  توان شناخت که از آن جمله کاران فلسفی در قرن بیستم را می محافظه
هـای  کاران در ضدّیت بـا تـجـدد و انـدیشـه مانند میشل فوکو و ژاک دریدا. به گمان هابرماس، وجه مشترک همٔه این محافظه“ کاران جوان محافظه”اشتراوس؛ و 

گرایی فلسفی، انکار معرفت عـیـنـی دربـارٔه  توان در ضدّیت با بنیان را می“ فرانوگرایی”شود. بر اساس همین تعبیر، مواضع اصلی تفکر  روشنگری در اروپا خالصه می
اریخی، نفی بی طرفی و های کالن مثل اندیشٔه ترقی و ماتریالیسم ت شناسی، نفی تمایزهای بنیادی در اندیشٔه انسان، نفی روایت جهان، نفی نظریٔه بازتاب در معرفت

از ”ن بشـیـریـه، طور کلی، انکار امکان دستیابی به هرگونه حقیقتی خالصه کرد. (نگاه کنید بـه حسـیـ حاکمیت عقل، تأکید بر هوّیت سّیال و ساختگی انسان، و به
 )۱۳۷۷، فروردین و اردیبهشت ۱۲۸-۱۲۷اقتصادی، شمارٔه -، اطالعات سیاسی«مدرنیسم کاری تا هرمنوتیک و ُپست محافظه

، ضـمـن نـقـد «فـرا نـوگـرایـی”شناسان نیز بود، در برخـورد بـه هـواداران  المللی جامعه میشل مافزولی، استاد دانشگاه سورُبن، که زمانی معاون انستیتوی بین
 کند که: شناسی نو، به این نکتٔه مهم توجه می جامعه

به نوعـی انـقـالب شناسی باید دست  ریشگی فرد است... بر این گمانم که جامعه گرایش نیرومند دنیای روشنفکری، در جامعٔه مدرن، تنها تأکید بر فردگرایی و بی”
دانم. بدون شک مهم این است که تفکری که ما نیاز به آن  چیز نمی درست کند؟ در این مورد هیچ“ ضدجریان”پرسم آیا منظور این است که  ُکپرنیکی بزند. از خود می

(میشل مافزولی، مصاحبه با مجـلـٔه “ خواست در زمان خودش با فلسفه انجام دهد و آن را دگرگون کند. شناسی همان کاری را کند که مارکس می داریم، باید با جامعه
”KRISIS» مهر و آبان ۱۲۲ -۱۲۱اقتصادی، شمارٔه -، ترجمٔه هوشنگ فرخجسته، اطالعات سیاسی«مدرن جماعت ُپست”، نقل از مقالٔه ۱۹۹۴ژوئن  ۱۶، شمارۀ ،

۱۳۷۶( 
گرایانه برای شـنـاخـتـن و  های مارکس و انگلس فقط تالشی پژوهش ایران همچنان بر این اعتقاد است که اندیشه  حزب تودهٔ 
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افتن درکی روشـن برای ی توضیح دادن جهان نبوده است، بلکه سالحی نیرومند است در دست طبقٔه کارگر و زحمتکشان جهان برای تغییر دادن جهان نابرابر کنونی، 
ان نیروهای اجتماعی را تو  اقتصادی و زیربنا و روبنا با یکدیگر، و اینکه چگونه می-های اجتماعی از روابط اجتماعی، شناختن زیرساختارهای اقتصادی و ارتباط پدیده

 به نیروی تغییر و انقالب در جامعه تبدیل کرد.
 
 . لنینیسم: تجدیدنظرطلبی در مارکسیسم یا غنا بخشیدن به فلسفٔه مارکسیسم؟۴

ظری به لنینیسم و زمان بود با یورش گستردٔه تبلیغاتی و ن های سوسیالیستی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی هم گردها و فروپاشی دولت دوران دشوار عقب
طـلـبـی در اصـول داری جهانی. مخالفان لنینیسم با متهم کردن لنین به تجدیدنـظـر  تالش برای حذف آن به مثابه سالحی مؤثر در مبارزٔه طبقه کارگر برضد سرمایه

گرا و  و نیروهای راست های امپریالیستی های مارکس متهم کردند. همچنین، شاهد آن بودیم که بر اثر این یورش گستردٔه رسانه مارکسیسم، او را به انحراف از اندیشه
هـای  ایٔه پژوهشهای معدودی از احزاب کارگری و کمونیستی حذف شد. این گردش به راسِت نظری نه بر پ ها و اساسنامه سوسیال دموکرات، اصل لنینیسم از برنامه

هـای  و دولـتهای سرمایٔه انحصاری در پی فـروپـاشـی اتـحـاد شـوروی  ای بود که رسانه علمی، بلکه به گمان ما نتیجٔه تسلیم شدن در مقابل موج عظیم تبلیغاتی
 به راه انداخته بود.“ پایان تاریخ”سوسیالیستی اروپای شرقی برای اثبات نظریٔه 

مـنـاسـبـت طور که در اعالمیٔه بیش از هشتاد حزب کارگری و کمونیستی جهـان بـه  زده و به دور از تحلیل علمی و منطقی، همان های شتاب برخالف این حرکت
 درستی یادآوری شده است: صدوپنجاهمین زادروز لنین نیز به

سـیـاسـی، و  های گوناگون مارکسیسم، یعنی فلسـفـه، اقـتـصـاد نهیم که با در نظر گرفتن واقعیت مشخص، مؤلفه پردازی ارج می ما به و.ا. لنین به مثابه نظریه”
لبانه (اپورتونیستی) و ط دانست، مخالف هرگونه انحراف فرصت روز کرد و بسط داد. او ضمن اینکه مشارکت و مداخله از راه پارلمان را مردود نمی کمونیسم علمی را به

های او از قبیـل "دوسـتـان  هگرایی و توّهم داشتن در مبارزٔه پارلمانی بود. نوشت گرایی و فرقه تجدیدنظرطلبانه (رویزیونیستی) در اندیشه و عمل انقالبی، و مخالف جزم
ر انقالب دموکراتـیـک"، داری در روسیه"، "چه باید کرد"، "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی د جنگند"، "توسعٔه سرمایه ها می اند و چگونه با سوسیال دموکرات مردم کدام

متحد اروپا"، "امپریالیـسـم، کریتیسیسم"، "مارکسیسم و رویزیونیسم"، "فروپاشی انترناسیونال دّوم"، "سوسیالیسم و جنگ"، "دربارٔه شعار ایاالت -"ماتریالیسم و امپیریو
تکار بزرگ" همگی آثار گرایی در کمونیسم"، "وظایف فوری دولت شوروی"، و "اب داری"، "دولت و انقالب"، "تزهای آوریل"، "بیماری کودکی چپ باالترین مرحلٔه سرمایه

سیاسـی -ایدئولوژیکیاند. آثار نظری ارزشمند لنین همچنان درخور زمان، و راهنمای آموزش و عمل  مانندی در ترویج و بسط مارکسیسم و پیکار انقالبی برجسته و بی
 )۱۳۹۹اردیبهشت  ۸، ۱۱۰۲“ نامۀ مردم”(نقل از “ هاست. ای از انقالبی هر نسل تازه

مـثـابـه هـای مـارکـس بـه  گفت که ما بـه نـظـریـه درستی می های مارکس و انگلس داشت، به لنین، به مثابه مارکسیستی عمیقًا معتقد که درکی بسیط از نظریه
زندگی روز نگه دارند، بـایـد خواهند آن را مطابق با  ها اگر می دانیم که کمونیست بلکه برعکس، آن را شالودٔه علمی می  کنیم، ای کامل و تغییرناپذیر نگاه نمی مجموعه

ها در جنبـش  خیلیتوانستند پیروزی زحمتکشان را تأمین کنند.  ها، بدون داشتن چنین نگاهی، نمی های آن پیشرفت حاصل کنند. به نظر او  کمونیست در همٔه جنبه
ی سازمان جوانان هایش در سّومین کنگرٔه سراسر  کنند. لنین در صحبت چپ، توشٔه نظری و عملی مبارزان گذشتٔه راه سوسیالیسم را (به عنوان چیزی منسوخ) رد می

 “ های خود را با ثروِت دانش همٔه بشر غنی کنید. توانید کمونیست بشوید که دانسته شما فقط زمانی می”از جمله گفت:  ۱۹۲۰کمونیست در سال 
ایف و مسایل وظ لنینیسم عبارت است از ادامه و گسترش آموزش های مارکس و انگلس در شرایط تاریخی که سرمایه داری وارد مرحله امپریالیسم می گردد؛ لنین

نین در مـارکسـیـسـم را به آنها پاسخ داد. به درستی نقش اندیشه های ل و  بود بر بنیاد آموزه های مارکس و انگلس طرح  نوینی را که در برابر جنبش جهانی کارگری 
 تئوری مارکسیستی می نامند.  مرحله لنینی تکامل 

هـای  مینٔه بسـط انـدیشـهکلی دگرگون کرد، کار نظری او در ز یکی از کارهای بسیار ُپرارزش و ماندگار لنین که سیمای مبارزٔه طبقه کارگر در اوایل قرن بیستم را به
ده بود، اّما فقط پـس از بینی کر  داری به مثابه نظامی جهانی را پیش داری آن دوران و تحّوالت سریع آن بود. مارکس برقراری سرمایه مارکس در زمینٔه شناخِت سرمایه

حالی که اروپا در آتـش داری انحصاری رشد کرد. کار علمی و مبارزاتی لنین، در  داری به نظام غالب در جهان گسترش یافت و به مرحلٔه سرمایه مرگ او بود که سرمایه
داری  مـایـههای درونی سـر گیری و رویش امپریالیسم به مثابه نظامی جهانی به علت ضرورت سوخت، او را قادر ساخت که چگونگی شکل های امپریالیستی می جنگ

ان پرولتری ادغام کند. بـه های انقالب های در جه انحصاری را ببیند، و  و درک خود امپریالیسم، به مثابۀ باالترین مرحلۀ رشد سرمایه داری  را با استراتژی و تاکتیک
 گفتٔه پراکاش کارات، کمونیست برجستٔه هندی:

پـذیـر  امکانعی شناخت لنین از امپریالیسم سبب شد که او نخستین مارکسیستی باشد که از این درک متعارف فاصله بگیرد که انقالب سوسیالیستی فقط در جوام”
یروزی انقالب سوسیالیستی را داری در دوران امپریالیسم، پ اند. لنین توجه کرد که توسعٔه ناموزون سرمایه یافته را طی کرده داری کامًال توسعه است که گذار به سرمایه

زنجیر جهانی استثـمـار  ترین حلقهٔ  پذیر کرده است. در دوران امپریالیسم، در هر جا که بتوان ضعیف مانده است، امکان داری عقب در کشوری که از نظر توسعٔه سرمایه
جه شد که روسیٔه تـزاری امپریالیستی بود، متو های بین تواند رخ دهد. لنین بود که پس از آغاز جنگ جهانی اّول، که نتیجٔه رقابت داری را شکست، انقالب می سرمایه
 )۲۰۲۰آوریل  ۱۹، «دموکراسی مردم”(نقل از “ ترین حلقه در آن زنجیر است. ضعیف

جانـبـٔه  ایط تهاجم همهترین تأثیر تاریخی لنین بر جهان ما، رهبری انقالب کبیر اکتبر در آغاز قرن بیستم در روسیه و به پیروزی رساندن آن در شر  شک ُپراهمیت بی
ای را  راتژی انقالبـیپذیر است. لنین است اقتصادی دیگری امکان-داری را لرزاند و نشان داد که نظام اجتماعی کشورهای امپریالیستی بود. انقالبی که جهان سرمایه

ٔه دیگـری از ایـن دهقان جنب-گرفت. موضوع اتحاد کارگر ها و تحت ستم را در بر می های مستعمره تدوین کرد که دهقانان و زحمتکشان و پرولتاریای صنعتی و مّلت
رگـر را نشـان داد. کا استراتژی بود و در حوزٔه عمل انقالبی، لنین برای نخستین بار نقش و ضرورت حضور و فعالیت سازمان حزب انقالبی به مثابه پیشاهنگ طبقهٔ 

ه در رهبری حکـومـت وقفه مبارزه کرد. لنین در دورٔه کوتاهی ک های رفورمیسم و سازش طبقاتی بی لنین برای حراست از ماهیت انقالبی طبقٔه کارگر علیه همٔه شکل
دی برای ساختن شمار موجود تالش فراوانی کرد. آن تجربه اهمیت زیا جدید اتحاد شوروی بود برای جهت دادن به ساختمان سوسیالیسم در رویارویی با مشکالت بی

ی کنند، لنین همـواره بـر های آن روز جامعٔه روسیه معرف گرا و دور از واقعیت کنند لنین را رهبری جزم آیندٔه اتحاد شوروی پیدا کرد. برخالف نظر کسانی که تالش می
کنند و در آنـجـا کـه  ها باید با برداشتی انتقادی سیر تحّوالت اجتماعی را دنبال اساس همان دید مارکسیستی که عمیقًا به آن اعتقاد داشت معتقد بود که کمونیست

 شوند فورًا به تصحیح آن اقدام ورزند. متوجه خطاهای خود می
 لنین در چهارمین سالگرد انقالب اکتبر با تأکید بر مسیر دشوار ساختمان سوسیالیسم در اوضاع مشخص جهانی اعالم کرد:

یـم عـبـارتسـت از: ا ایم. . . هنر دیگری که در انقالب ضرور است و آموخـتـه حصر خو گرفته حدو هاِی بی  حصری نیست. ما به مبارزه با دشواری ها را حدو دشواری”
ورتی که راه گذشـتـه در هدف در ص  دیگر نیل به  نرمش، مهارت برای تغییر سریع و آنی تاکتیک خود با در نظرگرفتن شرایط تغییریافتٔه ابژکتیف [عینی] و انتخاب راه

اسـت)  الزم های سریع را (هنگامی که چرخش سریع  چهارسال شیؤه چرخش- دوران معّینی از زمان خالف مصلحت و غیرممکن از آب درآمد. . . ما که در عرض سه
ایـم.  ایم، حاال با پشتکار و دقت و جدّیت. . . به آموختن شیؤه چرخش نوین، یعنی سیاست اقتصادی جدید پرداخـتـه اندکی آموخته
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دهقانی را از لحاظ   تواند کشور ُخرده شود؛ در غیر این صورت، نمی  فروش کارآزموده بدل  جو و ماهر و یک تاجر عمده  محتاط و صرفه“ ارباب”دولت پرولتری باید به یک 
“ ه کمونیسم وجود ندارد.داری است) راه دیگری برای انتقال ب داری (که هنوز سرمایه اقتصادی بر روی پای خود استوار کند و در شرایط کنونی و در کنار باختر سرمایه

 )۹۱۱ – ۹۱۰های  منتخب آثار لنین، صفحه  (نقل از
نوشت و در  ۱۹۲۰را در سال “ بیماری کودکی "چپ گرایی" در کمونیسم”لنین پس از پیروزی انقالب کبیر اکتبر و استقرار حکومت شوراها، اثر مهم خود با عنوان 

گرایانٔه ژاپن بود،  خلههای مدا های تاکتیکی و استراتژیکی، در حالی که کشور شوراها مورد تهدید ضدانقالب و متحدان آنها و جنگ آن با تأکید بر تفاوت میان سیاست
پـژوهشـگـر  طـور کـه جـانـاتـان وایـت، داری تأکید کرد. همـان های ائتالفی گستردٔه مترقی و ضدسرمایه خواه در جبهه بر ضرورت همکاری با دیگر نیروهای ترقی

 گوید: مارکسیست بریتانیایی، می
انقالبی مبتـنـی بـر درک و برند، آن را به معنای عمل  های زیادی بیاموزیم. آنهایی که واژٔه لنینیسم را به کار می توانیم درس ما با مطالعٔه رویدادهای آن دوره می”

و هم انگـلـس  برند، اّما هستند کسانی که برای آنها مارکسیسم چیزی صرفًا نظری است. ولی هم مارکس شناخت نظری قوی در بطن شرایط معّین موجود به کار می
 )۱۳۹۹اردیبهشت  ۸، ۱۱۰۲، شمارۀ «نامٔه مردم” (نقل از “ همیشه بر پیوستگی تئوری و عمل تأکید داشتند.

 
 داری، طبقات و مبارزٔه طبقاتی     لنینیسم، اقتصاد سیاسی سرمایه-. مارکسیسم۵

تأثیر شگـرف  نهٔ دویستمین سالگرد تولد مارکس فرصت مناسبی بود برای محققان در سراسر جهان، چه مخالفان مارکسیسم و چه موافقان آن، که به بررسی منتقدا
هـای او  خود و لذا اندیشه“ فرزند زمان”اند که مارکس را  های اخیر تالش کرده داری در سال پردازان سرمایه های دوران ما بپردازند. بسیاری از نظریه مارکس بر اندیشه

اش در کـنـفـرانـس  ِلالن، محقق انگلیسی، در سخـنـرانـی داری ارزیابی و موضوعیت آن در دوران ما را نفی کنند. پروفسور دیوید مک را مختص دوران اّولیٔه سرمایه
 گوید: داری است که از جمله می پردازاِن سرمایه در پاسخ به این نظریه“ ۲۰۰مارکس ”

) منتـشـر ۲۰۱۳زدهمی" (نامٔه مارکس که اخیرًا در کتابی با عنوان "کارل مارکس: زندگی قرن نو جاناتان سِپرِبر، استاد تاریخ در دانشگاه میسوری آمریکا، در زیست”
جـونـز -) که گاِرت اسِتـدمـان۲۰۱۶نامٔه جدیدتری با عنوان "کارل مارکس: عظمت و توّهم" ( نویسد که مارکس "شخصیتی متعلق به گذشته" است. در زیست شد، می

س صرفًا فـرزنـد ارکمنتشر کرده است، خط فکری مشابهی دنبال شده است که هدِف آن "بازگرداندن مارکس به همان روزگار قرن نوزدهم است"... ولی تصّور اینکه م
ه اسـت کـه های او صرفًا موضوعی جالب از لحاظ تاریخی نیست. دانش اخیر نشـان داد اشتباه است. مطالعٔه مارکس و دیدگاه -و نه زمان ما -زمان خودش است

و پیامدهای آن،  ۲۰۰۷/۲۰۰۸ترین گواه این نظر، بحران مالی سال  ترین و برجسته مطالعٔه مارکس موضوعی است مربوط به عصر ما، و باید هم چنین باشد. نزدیک
ای بـرای  به مثابه وسیـلـه آید که از هر دیدگاهی که به عّلِت این مسئله نگاه شود، توّسل سرمایٔه جهانی به سرمایٔه مالی و نحؤه بررسی و شناخت آن است. به نظر می

 از مارکسیسم است. شود؛ و جالب است که چنین نگاه و استداللی، دانسته یا نادانسته، الهام گرفته یافته دیده می برانگیختن کسب سود و باال بردن سودهای کاهش
 )۱۳۹۷خرداد  ۷، ۱۰۵۲، شمارۀ «نامٔه مردم”(نقل از “

ر ایـن بـاره داری در عصر حاضر دانست. لنیـن د ترین دستاوردهای علمی آموزش مارکسیسم را باید در شناخت و توضیح قوانین رشد سرمایه گمان یکی از مهم بی
 گوید: می
نامٔه کوتاه بـا  کارل مارکس، زندگی”(لنین، جزؤه “ ترین کاربرد تئوری مارکس و دلیل درستی آن آموزش اقتصادی اوست.  ترین، و موشکافان جانبه ترین، همه ژرف”

 )۱۲، ترجمٔه رفیق شهید جوانشیر انتشارات حزب توده ایران، ص «ای از مارکسیسم فشرده
در انتقادی از ”کتاب  گیری از ماتریالیسم فلسفی و اسلوب دیالکتیکی در شناخت و بررسی تاریخ، به این نتیجٔه مهم رسید و در مقدمهٔ  مارکس در این عرصه، با بهره

 شوند که تابع ارادٔه آنـان نـیـسـت، بـلـکـه ها هنگام تولید اجتماعی زندگی خویش وارد مناسبات تولیدی معّین و ناگزیری می توضیح داد که: انسان“ اقتصاد سیاسی
روشـنـی در  و بـهرسـد،  متناسب با مرحلٔه تکامل نیروهای مولد ماّدی آنان است. بر اساس همین درک مهم است که مارکس به کلید اصلی، یعنی مبارزٔه طبقاتی می

 مانیفست حزب کمونیست اعالم می کند:
در ُرم باستان، عـنـوان افـراد ها  تاریخ همٔه جوامع تا این زمان (به استثنای تاریخ کمون اولیه) تاریخ مبارزٔه طبقاتی است. آزاد و برده، پاتریسین و پلبین [پاتریسین”

زیستنـد  ین بودند که آزاد میها در ُرم باستان افراد طبقات پای ها را در تصرف داشتند. پلبین دادند و زمین های اصیل بود که طبقٔه حاکم را تشکیل می متعلق به خاندان
واره علیه یکدیگر بـه زاد) ، استادکار و شاگرد، و به یک سخن ستمگر و ستمکش با هم در تضاد دائم بوده و هم و در شمار بردگان نبودند]، مّالک و سرف (رعیت خانه

میده است... جامعٔه بـورژوایـی اند و این پیکار همیشه یا به نوسازی انقالبی سراپای جامعه یا به نابودی هر دو طبقٔه پیکارگر انجا پیکاری گان نهان و گاه عیان برخاسته
اشکال تـازٔه مـبـارزه را  ، وامروزین که از بطن جامعٔه سرنگون شدٔه فئودالی برون آمده، تضادهای طبقاتی را برنینداخته، بلکه فقط طبقات تازه، شرایط تازٔه ستمگری

، ص ۱۳۸۵، ترجمٔه رفیق شهید محمد پورهرمزان، انتشارات حزب تودٔه ایران، «مانیفست حزب کمونیست”(مارکس و انگلس، “ ها ساخته است... جایگزین قدیمی
۲۶( 

ج رشـد ای از رونـد بـغـرنـ جـانـبـه مارکس در زمینٔه اقتصادی، با پیگیری کار اقتصاددانان کالسیک انگلستان همچون ریکاردو و اسمیت، سیمای دقیق و همـه
کار را ریخته بـودنـد، داری، شالودۀ تئوری ارزش مبتنی بر  داری تصویر کرد. در حالی که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، ضمن تحقیق در نظام اقتصادی سرمایه سرمایه

گردد. نـظـریـٔه  عیین میشود ت مارکس کار آنان را ادامه و بسط داد و نشان داد که ارزش هر کاالیی از روی مقدار زمان کار اجتماعی الزمی که صرف تولید آن کاال می
های اخـیـر  داری، در سال هها توسط لنین و ارائٔه نظریٔه امپریالیسم به مثابه مرحلٔه نوینی از رشد سرمای داری و سپس بسط این نظریه مارکس و انگلس پیرامون سرمایه

ی بـرای ایـن امـر، ده شّدت مورد حمله و انتقاد مخالفان مارکسیسم قرار گرفته است. نیروهای دست راستی و ارتجاعی در نظریٔه پیکار طبقاتی و ضرورت سازمان به
متفکران و انـدیشـمـنـدان  فقط از سوی داری را مورد تهدید قرار دهد. رّد نظریٔه ضرورت مبارزٔه طبقاتی، نه تواند اساس سرمایه بینند که می خطر جّدی و مهلکی را می

دی همچون تـاچـر، های هشتاد و نود میالدی، جنگ طبقاتی افرا شود، و در دهه شّدت تبلیغ شده و می داری بلکه از سوی رهبران سیاسی این کشورها نیز به سرمایه
چـون پـیـتـر پردازانـی هـمـ هایی است. نظریه های جالب چنین حرکت داری پیشرفته، از نمونه های سرمایه ریگان، و هلمت ُکهل، سران سابق قدرتمندترین حکومت

سـتـم را بـه دلـیـل ریزی در قـرن بـیـ اند که بخش مهمی از خشونت و خون پرداز مشهور آمریکایی، در انتقاد از مارکس تا آنجا پیش رفته دروکر، اقتصاددان و نظریه
داری جهانی بایـد بـا  که سرمایهداری اعتقاد دارند و معتقدند  تر اینکه حتٰی افرادی مانند دروکر نیز به زوال سرمایه اند. نکتٔه جالب های مارکسیستی معرفی کرده اندیشه

، از پایان «داری جامعٔه پس از سرمایه”انجام تغییرهای بنیادین در شکل تولید و روابط تولیدی صیانت خود را همچنان بر جهان حفظ کند. دروکر در کتاب مشهور خود 
گـویـد کـه  سخـن مـی (Knowledge Worker)“ کارگران دانشی”ای متشکل از  داری در شکل کنونی خود و همچنین زوال طبقٔه کارگر و پیدایش جامعه سرمایه

 کارگران دانشی”در روند تولید چیست و اصوًال آیا همین “ کارگران دانشی”ای نقش  کند که در چنین جامعه شّدت تحت تأثیر انقالب فّناوری است. دروکر روشن نمی به
دروکـر فـقـط “ داری جامعٔه پس از سرمایه”اند یا  ای طبقات نابود شده گیرند؟ آیا در چنین جامعه ای که بیش از پیش انحصاری شده است در تضاد قرار نمی با سرمایه“

شکل دیگری است از همین نظامی که ما امروز با آن روبرو هستیم. مسئلٔه مبارزٔه طبقاتی و تقسیم جامـعـه بـه طـبـقـات، امـروز 

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۲۵ 

 ۲۶ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



که مارکـس نـزدیـک بـه  اند و در این زمینه همان تعاریفی را ارائه می دهند داری نیز بدان معترف شناسان بنام سرمایه چنان روشن است که حتٰی بسیاری از جامعه آن
 صدوپنجاه سال پیش ارائه داده بود. 

شـنـاسـی  در جامعـهشناس مشهور انگلیسی، و رئیس سابق دانشگاه اقتصاد لندن، در این زمینه ضمن تأیید بر درک مارکس از طبقه و تأثیر او  آنتونی گیدنز، جامعه
 نویسد: مدرن، می

با بـاور مـردم هایی که به صورت عینی توسط ساختارهای اقتصادی پدید آمده است راهنمایی می کند. طبقه ارتباطی  درک مارکس از طبقه ما را به سمت نابرابری”
رغم سقوط  ته باشد. بهدهد یک نفر بیشتر از دیگری به نعم ماّدی دسترسی داش کند که اجازه می پیرامون جایگاهشان در اجتماع ندارد، بلکه به شرایط عینی اشاره می

(آنـتـونـی “ شک همچنان جای مهمی در علوم اجتماعی خواهد داشـت... های مارکس، در چارچوب منتقدانه و مشخص آن، بی کمونیسم در اروپای شرقی، اندیشه
 )۲۱۸، ص ۱۹۹۲، چاپ دانشگاه کمبریج ، “ شناسی جامعه”گیدنز، 

 نویسد: به نقل از لنین در مورد تعریف طبقه می“ نامٔه سیاسی واژه”آئین) در  یاد هوشنگ ناظمی (نیک رفیق زنده
وسایل تـولـیـد گردد که برحسب جای خود در سیستم تولید اجتماعی دوران تاریخی معّین، برحسب مناسبات خود با  های بزرگی از افراد اطالق می طبقات به گروه”

روت اجتماعی ز ث(که اغلب در قوانین تثبیت و تسجیل شده است)، برحسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار، و بنابراین برحسب طرق دریافت و میزان آن سهمی ا
ای آنهـا در شـیـؤه مـعـّیـن تواند به علت تمایزی که میان ج هایی از افراد هستند که گروهی از آنها می چنان گروه که در اختیار دارند، از یکدیگر متمایزند. طبقات آن

 «اقتصاد اجتماعی وجود دارد، کار گروه دیگر را به تصاحب خود درآورند.
ل تاریخی معین راحدانش جامعه شناسی پیش از مارکس به وجود طبقات و تفاوت های طبقاتی پی برده بود ولی مارکس بر این تأکید کرد که وجود طبقات تنها با م

 قاتی بینجامدطب تکامل تولید مرتبط است و اینکه پیروزی مبارزه طبقاتی در جامعۀ سرمایه داری سرانجام باید به حذف مالکیت خصوصی و از میان رفتن تمایز
کنندٔه جای ایـن  ترین عامل تعیین شود. چگونگی رابطٔه طبقات با وسایل تولید مهم طور کلی برحسب جا و مقام آنها در تولید اجتماعی مشخص می تمایز طبقات به

حاکم است و دیگری کی طبقات در تولید اجتماعی است. مالکان وسایل تولید و زحمتکشان فاقد وسایل تولید هر یک مقام و جایی متفاوت در تولید اجتماعی دارند. ی
 در نـظـام ده. طبقات مختلف برحسب چگونگی و میزان دریافت سهم خود از تولید اجتماعی نیز از هم متمایزند. مـثـالً  کش است و دیگری بهره محکوم، یکی بهره

رآمد آنان نـیـز کـامـًال آورند و میزان د داران به شکل سود، بهره، و غیره و کارگران به شکل دستمزد سهم خود را از تولید اجتماعی به دست می داری، سرمایه سرمایه
یـابـد و پـایـٔه  یلنینیسم طبقات اجتماعی و اساس تقسیم جوامع به طبقات را در محیط تولید ماّدی م-متفاوت است. به این ترتیب، کامًال روشن است که مارکسیسم

 دهد. عینی این تقسیم را نشان می
َاشـکـال  خصوص تحقق و گسترش انقالب اطالعات (انفورماتیک) در جهان، در رونـد داری انحصاری در جهان و به البته روشن است که با پیشرفت نظام سرمایه

تـی کـهـن در جـهـان دقت آنها را بررسی کرد. از بین رفتن بخش بزرگی از شکل اشتغال و تولید صنعـ تولید و نیروهای مولد تغییرهایی مهم رخ داده است که باید به
ی در ساختار طبقاتی شک تغییرهای اند) بی های هوشمند جایگزین شده ها و ماشین داری پیشرفته (از جمله در صنایع خودروسازی که صدهاهزار کارگر با روبات سرمایه

عه نیز بسط و گسـتـرش اند. این روند دیر یا زود به کشورهای در حال توس های اخیر به بررسی آنها پرداخته این جوامع پدید آورده است که محققان مارکسیست در دهه
است. جایگزین کـردن  های هوشمند در درازمّدت روندی بسیار ُپرمنفعت ها و ماشین داری انحصاری، جایگزین کردن کارگران صنعتی با روبات یابد. از نگاه سرمایه می

یافتگی طبقٔه  شود، روند تقلیل نقش سازمان نام برده می“ صفر ساعت”قراردادهای رسمی با قراردادهای سفید امضا که در کشورهای غربی از آن به اسم قراردادهای 
هـا «پـرکـاریـات”و ایجاد نسل جدیدی از زحمتکشان که بـرخـی مـحـقـقـان آنـهـا را “ کاری پراکنده”ها و سندیکاهای کارگری و پیدایش  کارگر و تقلیل تأثیر اتحادیه

(Precariat) اند (که از تلفیق دو واژٔه   نامیدهprecarious  به معنای شرایط ناپایدار و واژٔهproletariat- به دست آمده است) از جمله تغییرهایی است که  -پرولتاریا
جه در این زمینـه ایـن شک تأثیرهای مهم اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال دارد. نکتٔه قابل تو ویکم پدید آمده است که بی در ساختار پرولتاریای صنعتی در قرن بیست

ها فقـط تـا  ، پرکاریاتفروختند است که مشایه کارگران صنعتی در قرن بیستم که مالک وسایل تولیدی خود نبودند و از این رو نیروی کار خود را برای تأمین زندگی می
 نیز را انجام دهند که بتوانند دسترسی به بازار کار و درآمد مناسب را حفظ کنند.“ بدون پاداشی”های گسترده و  حّدی درگیر کار هستند و باید فعالیت

ایـان یـافـتـن داری و همچنین در کشورهای در حال رشد به معنای پ آنچه روشن است این واقعیت است که تغییر و تحّوالت مهم در ساختار طبقاتی جوامع سرمایه
ترین وظیفٔه خود را در شـرایـط  رسد مهم ، که به نظر می«چپ نو”داری، و بخشی از نیروهای  داری نیست. گروهی از مبلغان سرمایه مبارزٔه طبقاتی در جامعٔه سرمایه

اند که با فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیسـتـی در اروپـای شـرقـی،  دانند، مّدعی با گذشتٔه سوسیالیستی یا کمونیستی خود می“ مرزبندی”حاضر 
ترین وظیفـٔه  و امروز مهمکلی از دست داده است،  شود، دیگر موضوعّیت خود را به ها تبلیغ می مسئلٔه مبارزٔه طبقاتی و مبارزه برضد امپریالیسم، که از سوی کمونیست

ای  داری وجود ندارد. و البته چنین نـظـریـه است، زیرا ثابت شده است که جایگزینی برای سرمایه“ داری انسانی کردن نظام سرمایه”خواه، فقط  انسان مترقی و آزادی
داری،  تئوریزه نیز شده بود. فرانسیس فوکویاما، متفکر دست راستی مدافع تقّدس سرمـایـه“ دقیق”گرای آمریکایی به شکلی  کار و راست قبًال توسط متفکران محافظه

گاه نهایی ِخَرد هگلـی اسـت. بـه  داری در حقیقت تجّلی کرد که نظام سرمایه ، این طور تبلیغ می«پایان تاریخ و آخرین انسان”با انتشار کتابی با عنوان  ۱۹۹۱در سال 
تاریخی خـود سـرفـراز  گاه تاریخی بشر از آزمایش داری جهانی در جنگ سرد بر ضد کمونیسم، شیؤه زندگی غربی به عنوان باالترین تجّلی گمان او، با پیروزی سرمایه

ر مقابل چنیـن نـظـرهـای تواند و باید خود را الگوی جهانی برای همٔه کشورهایی که هنوز در حال چالش با تاریخ اند معرفی کند. د داری می بیرون آمد و نظام سرمایه
اند با رجعت بـه نـظـرهـای  داری داران که نگران آیندٔه نظام سرمایه سرمایه شناسان، و حتٰی شماری از کالن افراطی و عمیقًا ارتجاعی، بسیاری از دانشمندان و جامعه

ام به منـظـور حـفـظ شود، خواهان تغییرهایی اساسی در مدیریت نظ یی که دچار آن می های دوره داری و بحران های او از چگونگی روند رشد سرمایه مارکس و ارزیابی
، از خطر «داری جهانی بحران سرمایه”باز و میلیاردر معروف آمریکایی، در اثر معروف خود با عنوان  داری و حفظ منافع خود هستند. جورج سورش، بورس نظام سرمایه

ت تا ما بـه ایـن نویسد که این نظام تواِن آن را دارد که خود را نابود سازد و از این رو الزم اس گوید و می کند سخن می داری را تهدید می که نظام سرمایه“ سرمایٔه مالی”
کـتـاب بـه ایـن هایی معّین و قابل نظارت قرار دهیم. سورش در هـمـیـن  قانونی در حرکت و حاکمیت سرمایٔه مالی خاتمه دهیم و آن را در چارچوب ومرج و بی هرج

 کند: موضوع اشاره می
نیز اهمـیـت  گیرد. توجه به این نکته داری، ماهیت عملکرد نظامی اقتصادی است که در آن تولید، مصرف، و تبادل کاال و خدمات صورت می نظام جهانی سرمایه”

سـال پـیـش  ۱۰۰شود. همان طوری که مارکس و انگلس نزدیـک بـه  شود، بلکه عوامل تولید را نیز شامل می دارد که که تبادل تنها به کاال و خدمات محدود نمی
م و جـوامـع را نـیـز بـه یابد، زندگی مرد طور که این نظام بسط و گسترش می کند و همین داری، زمین و کار و سرمایه را به کاال تبدیل می توضیح دادند، نظام سرمایه

داری  بحران سرمایه”(جرج سورش، “ های اقتصادی نیستند. کند که دیگر ِصرِف موضوع هایی همچون فرهنگ و سیاست نفوذ می آورد و به حیطه انحصار خود درمی
 )۲۳، ص ۱۹۹۸، انتشارات لیتل برون، «جهانی

اسـتـثـمـار داری، یعنی منشأ سود و  پایٔه اقتصاد سیاسی مارکسیسم نظریٔه ارزش اضافی است. اهمیت این موضوع در آن است که ارزش اضافی قلب سرمایه سنگ
جانبـه دربـارٔه  ، ضمن دادن توضیح همه«سرمایه”ساز  دهد. مارکس در کتاب دوران کند و هدف قرار می داری را تشریح می سرمایه

 ۲شمارۀ   ۱۴۰۱تیر  ۱۳دوشنبه    ۲۶ 

 ۲۷ادامه  در صفحه 

 ویژه نامه های اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)



ود منبع ایجاد تضاد در جامعه ای بسیار ناعادالنه قرار دارد، و از این رو خ دار و کارگر بر پایه دهد که روابط اقتصادی بین سرمایه چگونگی تولید ارزش اضافی، نشان می
کـنـد بسـیـار  یدهد که نیروی کار نوع خاصی از کاالست که قادر به تولید ارزش است. بر اساس همین نظریه، ارزشی که نیروی کار تولیـد مـ است. مارکس نشان می

نید به کارل مارکس، داری نیز در همین نکته نهفته است. (نگاه ک دار است، و اساس و جوهر استثمار سرمایه بیشتر از ارزش معادل با مزد پرداخت شده توسط سرمایه
) نکتٔه اساسی اینکه، نظریٔه تولید ارزش اضافـی، و بـر اسـاس آن ادامـٔه ۱۸۶–۱۷۹، جلد اّول، ترجمٔه ایرج اسکندری، انتشارات حزب توده ایران، صص «سرمایه”

هـای  رغم کاربست شیوه دهد و به داری را تشکیل می دار از تولیدکنندگان واقعی نعمات ماّدی جوامع، امروزه نیز همچنان ماهیت اساسی نظام سرمایه استثمار سرمایه
 سازی و نولیبرالیسم، تغییری در بنیاد این نظام اقتصادی صورت نگرفته است. دار، مانند جهانی نوین برای کسب ارزش اضافی توسط سرمایه

میلیون نفر در فـقـر شـدیـد ۷۰۰مردم جهان، یعنی  ٪۱۰منتشر شده است، بیش از  ۲۰۲۰ای که از سوی بانک جهانی در سال  بر اساس آخرین آمار تکان دهنده
داری جهانی در دهٔه دّوم هزارٔه سّوم، اگرچه بر اثر تحّوالت عظیم فّناورانه و  کنند. نظام سرمایه سنت آمریکایی) زندگی می ۹۰(یعنی با درآمد روزانٔه کمتر از یک دالر و 

ود، ولی همچنان بر ی شاز جمله انقالب اطالعات (انفورماتیک) دستخوش تحّوالت فراوان و در عین حال بسیار مهمی شده است که به نوبٔه خود باید بررسی و ارزیاب
 سال پیش کشف کردند و توضیح دادند. ۱۵۰هایی استوار و پابرجاست که مارکس و انگلس بیش از  همان پایه

های مارکس در ایـن  یشهکنند، اند بینی آیندٔه آن در هزارٔه سّوم را مطالعه و بررسی می داری و پیش به اعتراف بسیاری از اندیشمندان حاضر جهان، که نظام سرمایه
نجاهمین سالگرد انتشار زمان با صدوپ ای که در دانشگاه اقتصاد لندن (هم ترین منابعی است که امروز در دسترس ما قرار دارد. گیدنز، در سخنرانی زمینه یکی از مهم

 مانیفست) ایراد کرد، ضمن اشاره به همین حقیقت، بر این نکته تأکید کرد که:
هـای خـودم  لسله سخنرانیاید یا نه. به نظر گاردَین او به میان ما بازگشته است. منظور کارل مارکس است. من در این س دانم آیا شما گاردَین دیروز را دیده من نمی”

جـهـانـی بـود...  داری ای که خیلی توانا بود، کشف و توضیـح مشـکـالت سـرمـایـه گاه از میان ما نرفت، زیرا مارکس در زمینه مایلم این نظر را طرح کنم که او هیچ
ابزاری برای تحلیل اوضـاع های مارکس به مثابه  داری جهانی قرار داریم و از این رو اندیشه ای از بحران شدید سرمایه دانید ما دوباره در دوره طوری که همه می همان

 های رئیس سابق دانشگاه اقتصاد لندن، صفحات اینترنتی دانشگاه اقتصاد لندن) (آنتونی گیدنز، مجموعه سخنرانی“ کنونی، بسیار مهم است...
انـد.  داری تحّول سرمـایـهشده، برآمدهای ناگزیِر  بندوبار و بدون نظارت نولیبرالی و جهانی داری بی داری، و سرمایه اکنون روشن است که مرحلٔه امپریالیستی سرمایه

نٔه آن، همان تـالِش بـخـِش های توزیِع گسترده را کامًال توسعه داد و هنوز هم پشتوا داری تولیِد انبوه کاال و شبکه بینی کرده بود، سرمایه گونه که مارکس پیش همان
پاشیـد.  داری فرومی محور است. اگر چنین نبود، نظام سرمایه داران، برای تداوم سودَورزی و کسب سود در نظام سرمایه بسیار کوچکی از جمعیت جهان، یعنی سرمایه

همان قدرت ویرانگِر الگوِی های طبیعی، و ویران کردن زیستگاه ما، کرٔه زمین، شّدت یافته است. این  ها، و فاجعه ها، بحران ها، جنگ استفادٔه سودجویانه از نابرابری
داری را به زانو در آورد،  که جهان سرمایه ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸های  تازد. بر اثر بحران اقتصادی و سیاسی ژرف سال گسیخته بر جهان می اقتصادی نولیبرالی است که لگام

داری در  و عدم توان سرمایـه ۱۹-گیر کووید داری جهان به دلیل شیوع بیماری همه های اخیر و سقوط آزاد اقتصاد کشورهای پیشرفتٔه سرمایه در ماه ۲۰۲۰و بحران 
اری جهانی و تضـادهـای د اند. این روند نشانگر ماهیت عمیقًا غیرانسانی سرمایه ها میلیون تن به صف بیکاران اضافه شده مقابله با پیامدهای بسیار خطرناک آن، ده

جهان. همچنین، تجربـٔه  های خواهانٔه مّلت تردید مانعی است بر سر راه توسعه و تحّول ترقی کند و بی داری حیات نوع بشر را تهدید می سرشتی آن است. تداوم سرمایه
د تهدیدی است بـرای تردی ویکم بی داری انحصاری در قرن بیست طلبانٔه نظام سرمایه های جنگ جهانی در قرن بیستم و ادامٔه سیاست  افروختهٔ  های امپریالیسم جنگ

شرفت انسان در ها برای زندگی انسان و پی ها و دیگر ساکنان آن است. ما کمونیست صلح و بقای حیات بر روی کرٔه خاکی ما که محل مناسب سکونت و زیست انسان
ران برای تحقق ها و موجودات دیگر ارزش فراوانی قائلیم. به همین دلیل است که حزب تودٔه ای زیست انسان سطح اجتماعی و فردی و حفظ طبیعت پیرامون و محیط

 برای سرمایه.بوم است نه کسب سود  ها و حفظ زیست کند که اولویت آن بر زندگی و نیازهای انسان داری، یعنی سوسیالیسم، پیکار می گزینٔه جایگزین سرمایه
 
 لنینیسم و مبارزٔه طبقٔه کارگر و زحمتکشان در ایران-. مارکسیسم۶

مصادف بود با صدمین سالگرد تٔاسیس حزب کمونیست ایران و بیش از یک سده مبارزۀ تاریخی سوسیال دموکراسی انقالبی در ایران که تأثیر  ۱۳۹۹تیر ماه امسال 
ایل قرن بیستم باز های مارکسیستی در ایران به اواخر قرن نوزدهم و او  سیاسی میهن ما به همراه داشته است. نفوذ اندیشه-شگرفی در دگرگون کردن روابط اجتماعی

ای دیکـتـاتـوری ه یافت و جنبش کارگری جهان به سالح نیرومندی در مقابله با حکومت ای می های مارکسیستی نفوذ گسترده گردد. در حالی که در جهان اندیشه می
ماعی و سیاسی آن دوره را داری، آموزش مارکس به ایران نیز راه یافت. صحنٔه اجت کرد، با رشد صنعت و توسعٔه شیؤه تولید سرمایه داری در اروپا دست پیدا می سرمایه

ل رشـد بـود، و زایـش و آرامی، ولی در حـا داری آن زمان، اگرچه به داری. سرمایه توان خالصه کرد به دورٔه تحّول تاریخی جامعٔه ایران از فئودالیسم به سرمایه می
ه طور چشـمـگـیـری های چپ، مبارزٔه ضداستبدادی ب های آخر قرن نوزدهم، و زیر تأثیر و نفوذ دیدگاه گیری طبقٔه کارگر کشور در حال کامل شدن بود. در سال شکل

ی مارکسیستی، در شـهـرهـای ها ها و اندیشه های سیاسی زیرزمینی، با تأثیر گرفتن از دیدگاه ای از مردم به مبارزٔه انقالبی پیوستند. سازمان رشد کرد و شمار فزاینده
ال دموکراسی انقالبی را های مردم را بسیج و هدایت کنند. بر اساس اسناد تاریخی موجود، سوسی ویژه در تبریز، تهران، و اصفهان شکل گرفتند تا توده بزرگ ایران، به

ی نفتی باکو، ایرانی بودند) ها ویژه برای کار در صنعت نفت باکو (بیشتر از نیمی از کارگران میدان در ایران نخست کارگرانی به ایران آوردند که برای کارهای فصلی، به
زاده)،  یلیان (سلطانای همچون علی مسیو، کامران آقازاده، سیروس بهرام، آوتیس میکائ های برجسته رفتند. در آن دوران، چهره به قفقاز و مناطق آسیایی روسیه می

ساز در درون  قی و دورانهای متر  وری، ذّره، حسابی، اسفندیاری و... نقش مهمی در بردن این اندیشه زاده، جعفر پیشه بین، نصرالله شیخ اسدالله غفارزاده، کریم نیک
در رهبـری انـقـالب  اسیجامعٔه در حال تحّول میهن ما ایفا کردند. از میان همین روشنگران انقالبی بود که کسانی مانند حیدرخان عمواوغلی بلند شدند و نقشی اس

 مشروطیت، نخستین انقالب بورژوایی در منطقۀ خاورمیانه، ایفا کردند. 
گاهی در زمینۀ ترویج اندیشه است: "تاریخ ترویج افکار سوسیالیسم و کمونیسم علمی  لنینیسم در ایران چنین نگاشته –های مارکسیسم  رفیق دانشمند عبدالحسین آ

کمک نزدیـک و شـرکـت  که به  –اجتماعیون عامیون   –مرحلۀ لنینی رشد مارکسیسم مربوط است. دراین امر حزب سوسیال دمکرات  در ایران مستقیمًا و بالواسطه به
، ۷۹ران، صـفـحـه گذار را برعهده داشت." (کتاب انقالب اکتبر و ایـ بود نقش بنیان وجود آمده فعال حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه که پیشوایش لنین بود به

گاهی) –لنینیسم در ایران  –مقاله انقالب اکتبر و ترویج افکار مارکسیسم   عبدالحسین آ
ها  نیز تأکید شده است، تاریخ صدسالٔه  اخیر کشور ما نشانگر نقش یگانٔه کمونیست ۱۳۹۸طور که در فراخوان نشست وسیع کمیتۀ مرکزی حزب ما در اسفند  همان

امپریالیسـتـی تـوان  های ارتجاع و بلندگوهای رسانه  ای بوده است که هیچ تالش تبلیغاتی سازی تغییرهای سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی و حزب تودٔه ایران در زمینه
بش انقالبی جـهـان بـه های جن های مارکس و لنین و دیگر آثار و نوشته ای بوده است که آموزش ها و خصوصًا مبارزان توده نفی آن را ندارد. در نتیجٔه کار کمونیست

، و ۱۳۳۰و۱۳۲۰هـای  هـای دهـه در ایران منتشر و پخش شد. غنای نظری و اجتماعی حزب ما و پایگاه مردمی عظیم آن در سـال  طور گسترده فارسی ترجمه و به
های حزب در بین روشنفکران و تأثـیـر  کنند. نفوذ اندیشه آن اعتراف می  چنان بوده است که حتٰی دشمنان و مخالفان حزب نیز به ، آن۵۷سپس در نبرد انقالب بهمن 

های زحمتکش کشـور را بسـیـاری از  ها و الیه ها و انسجام جنبش طبقٔه کارگر و دیگر طبقه پایگاه مردمی آن در ارتقای خواست
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اسـت کـه از آن  لنینیسم را حزب تودٔه ایران مـنـتـشـر کـرده-ترین آثار کالسیک مارکسیسم اند. برخی از برجسته غرض جامعه و تاریخ ایران اذعان کرده ناظران بی
[کاپیتال] با ترجمٔه رفیق ایرج اسکندری، و بخش بزرگی از آثار لنین با ترجمٔه رفـیـق شـهـیـد مـحـمـد “ سرمایه”اند: انتشار آثار کلیدی مارکس و انگلس مانند  جمله

مـاتـریـالـیـسـم ”و “ ماتریالیسم دیالکتیـک”ها اشاره کرد: دو کتاب مرجع  توان به این نمونه پورهرمزان و علی بیات. از دیگر آثار متعدد منتشر شده توسط حزب ما می
(جوانشیـر)  الله میزانی های اقتصاد سیاسی و امپریالیسم نوشتٔه رفقای شهید فرج آیین)، آثاری مهم در زمینه (امیر نیک نوشتٔه رفیق شهید هوشنگ ناظمی“ تاریخی

نوین مـردمـی نگاری  گذاری تاریخ و رفعت محمدزاده (اخگر)، از اعضای کمیتٔه مرکزی و هیئت سیاسی حزب که به دست رژیم جمهوری اسالمی اعدام شدند، بنیان
گاهی و رفقا  ای توسط رفیق جان در ایران و تألیف آثار برجسته انتشار آثاری روشـنـگـر در ،  رحیم نامور، و حسن قزلچی (در زمینه تاریخ خلق ُکرد) باخته عبدالحسین آ

تـئـوری مـارکسـیـسـم، های ایدئـولـوژی و  در زمینه  یاد ملکه محمدی و مریم فیروز، و آثاری مهم و برجسته زمینٔه جنبش رهایی زنان از ستم جنسی به قلم رفقا زنده
هـای  زیر شکنـجـه شناسی، شعر و ادب فارسی، و تاریخ به قلم توانای رفیق احسان طبری، و همچنین آثاری ارزنده از رفیق قهرمان رحمان هاتفی (مهرگان) که زبان

ان دموکرات و چـپ مندوحشیانٔه جالدان جمهوری اسالمی جان باخت. عالوه بر اینها، آثار ارزشمند دیگری نیز توسط نویسندگان، مترجمان، ادیبان، شاعران، و هنر
انـه دهـۀ های گذشته منتشر شده است که سهم بسزایی در غنا بخشیدن به گنجینٔه اندیشگی چپ داشته است. حزب تودۀ ایران پس از سرکوب وحشیـ دیگر در دهه

ی اعتبار کـردن ی ب، و پس از فروپاشی اتحاد شوروی و دولت های سوسیالیستی در اروپای شرقی و تهاجم همه جانبۀ رسانه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی برا۶۰
ریق انتشار اسناد و لنینیستی، همچنان پیگیرانه در راه دفاع از حقانیت تاریخی و دوران ساز این اندیشه ها تالش های گسترده ای را از ط-اندیشه های مارکسیستی

 سیاسی در نشریات حزب به پیش برده است.   -تحلیل های حزبی و همچنین پیشبرد مبارزه نظری
تاریـخ مـبـارزات  اند و در پور تبریزی، و دیگران، نقشی درخشان در جنبش سندیکایی ایران داشته معلم، حسین  هایی همچون علی امید، شناسایی، عالوه، چهره به

رهـنـگـی، نشـر های ُپرمحتوای سیاسی، اجتماعی، و فـ ها و مجله معاصر جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما ماندگارند. انتشار صدها کتاب و جزؤه علمی، نشریه
نفی دانشجویی و های ص دهی فعالیت دهی سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان لنینیسم در جامعه، سازمان-ساز مارکسیسم های دوران ها و آموزه گستردٔه اندیشه

میت شـنـاخـتـه شـدن رس هایی انقالبی و مبارزه برای به گرایی و ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه های پیشرو در راه رهایی زنان میهن از چنگال واپس ایجاد تشکل
انـتـخـاب کـردن، نفع دهقانان، مبارزه برای دستیابی زنان میهن به حق انتخاب شدن و  حقوق کارگران و تصویب قانون کار، مبارزه برای اجرای اصالحات ارضی به

قـق حـق مند شدن همگان از بهداشت و آموزش رایگان، تبلیغ و ترویج تقسیم عادالنٔه ثروت و تحقق عدالت اجـتـمـاعـی، مـبـارزه بـرای تـحـ خاطر بهره کوشش به
هنرمندان و اهل های صنفی، متشکل کردن  ها و جمعیت خاطر آزادی فعالیت حزب های کشور در چارچوب ایرانی آزاد و یگانه، مبارزه به خودمختاری برای همٔه خلق

زب تـودۀ ایـران در خصوص حـ ها و به سازی بودند که نخستین بار از سوی کمونیست قلم و مبارزه برضد سانسور و برای آزادی بیان، در زمرٔه دیگر کارزارهای دوران
 میهن ما در شکل و محتوایی سازنده و خّالق مطرح و از استقبال گسترده در جامعه برخوردار شد.

دهـی  کـل را سـازمـانای متش ها و دیگر نیروهای مترقی چپ و دموکرات مبارزه ای ها، توده ها و به بار نشستن این تالش در راه جامٔه عمل پوشاندن به این اندیشه
-رکسـیـسـمهـای مـا رغم سرکوب ددمنشانٔه حکومت دیکتاتوری جمهوری اسالمی در چهار دهٔه اخیر، تالش برای بردن انـدیشـه کردند که همچنان ادامه دارد. به

هـای  اینـتـرنـتـی و شـبـکـههای  ویژه در سه دهٔه گذشته که رسانه های روز بر پایٔه این اندیشٔه انقالبی به میان جامعه ادامه داشته است، به لنینیسم و تحلیل موضوع
سـازی،  مـالـیاجتماعی معاصر، مـانـنـد -های اقتصادی ها گذاشته است. عصر انقالب اطالعات و فّناوری و دگرگونی اجتماعی ابزار مفیدی را در اختیار کمونیست

 های طبقاتی و مارکسیستی بر پایٔه شرایط مشخص امروزین ایران و جهان را ضروری کرده است. روز کردن تحلیل ، و... به«اسالم سیاسی”سازی، نولیبرالیسم،  جهانی
 
 . دوران ما و مبارزه برای استقرار سوسیالیسم در قرن بیست و یکم۷

یـسـم و های بسیاری را در مـورد سـوسـیـالـ فروپاشی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی در دهٔه پایانی قرن بیستم سؤال
درس نیاموختن از این  گیرد برانگیخت. چگونگی ساختمان آن در دنیایی که امپریالیسم تمام امکانات اقتصادی، نظامی، و تبلیغاتی خود را برای نابودی آن به کار می

ار بـرای جـنـبـش شک پیامدهایی نـاگـو  توجهی به آن بی تحّوالت دردناک و نخستین تجربٔه ناموفق بشریت برای برپایی جهانی دیگر ضرورتی انکارناپذیر است که بی
بر تکرار همان تجربه و همان الگوی سوسیالیسـم نـاکـام قـرن “ مواضع رادیکال”جهانی کارگری و کمونیستی به همراه خواهد داشت. دیدگاه معدود نیروهایی که از 

گرایی و برخورد علمی ندارد،  فقط نشانی از واقع تا کنون تحّوالت مهمی را شاهد بوده است، نه ۱۹۱۷کنند که از سال  ویکم و در دنیایی تأکید می بیستم، در قرن بیست
کردن سوسیالیـسـم در  رو برای بنا ِدهد که در تضاد آشکار با مبارزٔه دشوار پیش های مارکس و انگلس و لنین را در عمل به برخوردهایی مذهبی تنزل می بلکه آموزش

 ویکم است. قرن بیست
ی توسـط ایـن یاسمارکس و انگلس در مانیفست کمونیست استدالل کردند که اّولین گام در انقالب طبقٔه کارگر برای پیروزی در نبرد دموکراسی، تصاحب قدرت س

مالکیت وسـایـل داری در جامعه، و اجتماعی کردن  طبقه است و کارگران پس از تصاحب قدرت سیاسی قادر خواهد بود با کنترل سرمایه و متوقف کردن روند سرمایه
ال کنترل سیاسی بر جامعه ناپذیر کنند. تجربٔه ارزشمند انقالب کبیر اکتبر نشان داد که فقط تصاحب قدرت سیاسی توسط طبقٔه کارگر و ِاعم تولید، این روند را بازگشت

با مـوفـقـیـت بـه تواند روند ساختمان سوسیالیسم را  فقط نمی اجتماعی، نه-و تصاحب دولتی سرمایه، و سکون و عدم پویایی در روزآمد کردن سازوکارهای اقتصادی
 پذیر خواهد بود. های امپریالیستی برگشت سرانجام برساند، بلکه این روند در شرایط ویژٔه تهاجم اقتصادی، نظامی، و تبلیغاتی حکومت

لیسم تـنـهـا کند که سوسیا را تأیید می  های عینی بیشتری وجود دارد که این استدالل دیالکتیکی ویکم گویای آن است که اکنون دلیل شرایط مشخص قرن بیست
. مـا مـعـتـقـدیـم کـه داری را از میان بردارد و خطری را که متوجه بشریت است، برطرف کند تواند مرحلٔه امپریالیستی سرمایه وزنٔه تعادل منطقی ممکنی است که می

ند و همبسته که م جز سوسیالیسم علمی، هیچ نظام اندیشگی (فکری) سامان دهد که  رویدادهای یک قرن و نیم گذشته، نشان می  ارزیابی و تحلیل تاریخی و منطقی
سوسیال دمـوکـراسـی و  های متعدد داری جهانی شده را به چالش کشیده و جایگزینی مؤثر، مترقی، و انسانی در مقابل آن ارائه دهد، وجود ندارد. گونه بتواند سرمایه

تی بو رغم اثرهای محدودی که اینجا و آنجا، و به طور عمده زیر فشار مبارزٔه زحمتکشان و طبقٔه کارگر، داشته ، به«راه سّوم”اصطالح  به
ّ
اند و  دهاند، همه زودگذر و موق

 اند.  داری پیوند خورده اند که در نهایت هم ناگزیر به خوِد سرمایه های متزلزلی داشته مبانی و استدالل
ن عصـر، ایـ حزب ما در کنار دیگر حزب های جنبش کارگری و کمونیستی معتقد بوده است که دوران ما، عصر گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است. مـبـدا

 پیروزی انقالب کبیر اکتبر بود که به عصر جهانشمول سرمایه داری خاتمه داد. 
شیوۀ مارکس قبل از هر چیز عبارت است از در نظر گرفتن محتوی عیـنـی رونـد ”لنین در توضیح موضوع دوران و چگونگی برخورد مارکسیستی با آن می نویسد: 

گذار از سـرمـایـه داری بـه ”) لنین معتقد بود: ۱۴۰-۱۳۹، صفحه ۲۶(مجموعه آثار، جلد “ تکاملی تاریخ در هر لحضۀ مفروض و مشخص و در هر موقعیت ویژه...
 )۱۵۹اولیانوفسکی، ص  (به نقل از مسایل معاصر آسیا و آفریقا، ”متنوع و البته دشوار است. سوسیالیسم فرایندی به حد اعلی بغرنُج دراز مدت،

در هر دورانی حرکت های جداگانه و جزیی گاه به جلو و گاه به عقب وجود داشته و خواهد داشت. همواره انحـرافـات ”  لنین همچنین به روشنی تأکید می کرد که:
 )۱۴۲، ص ۲۶(مجموعه آثار، جلد “ مختلفی از مسیر حرکت ...وجود داشته و خواهد داشت.
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هـا در «آزمون و خـطـا”شد. این مسیر دربردارنده  تر از آن است که در ابتدا تصّور می دهد که مسیر سوسیالیسم بغرنج تجربٔه بیش از یک قرن و نیم به ما نشان می
نـقـطـٔه ورود و هایی متفاوت به سوی سوسیالیسم بـرود.  رویکردهای گوناگون است. هر کشور شاید مجبور شود راهی متفاوت را در پیش گیرد و با گذشتن از مرحله

البـی و تشـکـیـل هایی انقـ کارگیری شیوه های پیش از سوسیالیسم، خود جهشی انقالبی به مرحلٔه کیفی نوینی خواهد بود که مستلزم به خروج هر یک از این مرحله
دا از یکدیگر نیستند، و مـا ارتباط با هم و ج ها بی خواه است. این مرحله های اجتماعی و نمایندگان ترقی هایی تاکتیکی میان طبقٔه کارگر و دیگر قشرها و طبقه ائتالف

ش بـود کـه دربـارٔه های گذار به سوسیالیسم، فعاالنه شرکت کنیم. لنین با توجه به این شرایط مشخص تقریبًا یک قرن پی ها باید در هر یک از این مرحله کمونیست
 پویایی بغرنج این مسیِر تحّولی اظهار نظر کرد، و گفت:

توان انکار کرد که  یا میکنیم. اما آ کنیم؛ ما همه بر لزوم مطلق تمایز قطعی میان این دو تأکید می بندی می ما همه انقالب بورژوایی و انقالب سوسیالیستی را طبقه”
 )۴۸۲(لنین، آثار منتخب، جلد اّول، ص “ آمیزند؟ در طول تاریخ، عناصر جداگانٔه خاص این هر دو انقالب، در هم می

تـغـیـیـر “ کـهـنـه”گیرد که در آن، در همان حال که  به عبارت دیگر، روند حرکت به سوی سوسیالیسم در مسیری مستمّر و با خصلت مشخص انقالبی صورت می
کند. این همان دیالکتیِک تحّوِل اجتماعِی است که اصول ماتریالیسم دیالـکـتـیـک آن را  گیرد و ظهور می شکل می“ کهنه”در درون “ نو”شود،  کند و تسلیم می می

ویکم، راهـی  قرن بیست های انقالبی و اصالحات خواهد بود. در ای از تحّول وخم، و آمیزه  بینی کرده بود، این مسیری ُپرپیچ طور که لنین پیش دهد. همان توضیح می
داری  گذار از سـرمـایـهزمان برای رسیدن به سوسیالیسم در سراسر جهان از یک سو، و  های هم ای میان همٔه مبارزه ُکِنش پیچیده که در پیِش رو داریم، مستلزم برهم

سبات تـولـیـد را بـه مناجهانی از سوی دیگر است. هستٔه مرکزی و نیروی محّرک تغییر، مبارزٔه طبقاتی است که کنش و واکنش خّالِق تحّول و رشد نیروهای موّلد و 
و “ سـیـمـای سـوسـیـالـیـسـم”برد. ما معتقدیم که در این روند، و در هر مرحله از این فرایند، مبارزه برای عدالت اجتماعی و دموکراسی تأثیری ژرف بر آیندٔه  پیش می

 گیری آن خواهد داشت. چگونگِی شکل
مبارزه بـه سـود  گیری است. ای از کرٔه زمین در حال شکل سازی در هر گوشه داری انحصاری، امروزه مبارزات ضد جهانی های سرمایه برخالف همٔه تبلیغات رسانه 

کشـی و ویـرانـگـری  ها را پوشانده است. برای پایان دادن، و در آنجا که ممکن باشد، مقابله بـا تـأثـیـرهـای بـهـره صلح و علیه جنگ و غارت امپریالیستی تمام قاره
نـگ مـانـنـد یـی جـ هـای پـایـه شود که عّلت درنگ ضرورت دارد. صلح پایدار همراه با عدالت فقط هنگامی تضمین می هایی بی زیست، اقدام داری در محیط سرمایه
انه از بین بـرده شـود. های سودَورز  های ناشی از تأثیر گرایش های دستیابی انحصاری به سوِد سرمایه، نژادپرستی، ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم، فقر و ستم انگیزه

کـت بـه سـوی و دمـوکـراتـیـک و حـر   توجهی برای گشایش رادیکال و حتٰی انقالبی در مبارزه برای رشد اقتصادی عادالنه پیکار مشترک دوران پیِش رو توان قابل
خواهند. و برای این  میویکمی  ها خواهان تغییر وضعیت موجود و تغییر بنیادین آن هستند. آنها جهانی بهتر و زندگی شایستٔه انسان قرن بیست سوسیالیسم دارد. توده

تغییر الزم در شرایط زنـدگـی ای که در طبقٔه کارگر همراه با متحدانش نهفته است بهره خواهند جست. ما برای استفاده از این توان و دستیابی به  تغییر از نیروی بالنده
،  ای مـنـصـفـانـه ها در سراسر جهان بـرپـایـی جـامـعـه یی برپا داریم. هدف کمونیست خود، باید جنبشی مردمی و دموکراتیک، متنوع، متحد، و متعهد به مبارزٔه توده

 ویکم است. و بارورمند به نقش بنیادی مردم در تحّول و ادارٔه جامعه و در نهایت برپایی نظام سوسیالیستی قرن بیست  دموکراتیک،
 
 . نتیجه گیری۸

التی شگرف در تاریخ بشر شک عصر تحوّ  ای ُپرتحّول بود و سدۀ آخر آن هزاره را باید بی بشریت هزارٔه ُپرتحّولی را پشت سر گذاشته است. هزارٔه دّوم میالدی، هزاره
داری،  ایـهساز انقالب کبیر اکتبر در روسیه از خواب برخاست و نویدبخش این حقیقت شد که سرنوشت بشر مـحـتـوم بـه سـرمـ دانست. قرن بیستم، با ناقوس دوران

با تـحـّوالت امـروزیـن  روز کردن نظریات مارکس، انگلس، و لنین، همگام ماندگی نیست. دوران ما کار عظیمی را در ارتباط با تحّول، تکامل، به استثمار، فقر، و عقب
زی بـاشـد. تـجـربـٔه سا کند. جنبش کارگری و کمونیستی این توانایی بالقوه را دارد که در هزارٔه سوم میالدی پیشاهنگ چنین تحّوالت دوران جامعٔه بشری، طلب می

و این واقعیت عینی، های هر روند پیچیدٔه انقالبی، امری غیرممکن است،  تک جنبه بندی تک گویِی زمان وقوع رخدادها یا فرمول گوید که پیش عملی و علم به ما می
ن سخن گـفـت کـه در توان با اطمینان از برآمدهای مشترکی در هر جای جها در مورد پیکار ما در راه رسیدن به سوسیالیسم نیز کامًال صادق است. با وجود این، می

اعی همٔه شهرونـدان جتمآینده در سیمای سوسیالیسم دیده خواهد شد. سخن ما از  شیؤه تولید مردمی و نیرومندی است که بتواند نیازهای رفاهی ماّدی و معنوی و ا
ا رعایت اصول عـدالـت کنند ویران کند، تأمین کند. سخن ما از رعایت واقعی حقوق دموکراتیک است که به طوِر نهادی ب را، بدون آنکه دنیایی را که در آن زندگی می

 نهد. های اجتماعی و فردِی دموکراتیک و ماندگار ارج می اجتماعی آمیخته است، و به آزادی
ه سوسیالیسم با سـرشـت اند ک گویند که سوسیالیسم، این نظام اجتماعی برابرگرا و انسانی، ناکجاآبادی بیش نیست. آنها مّدعی داری می مبّلغان و هواداران سرمایه 

هایی مشابه مّدعی بـودنـد  داری نیز با استدالل  گوییم که متوّلیان برده اش است، مغایرت دارد. ما به آنان می انسان که همیشه و به طور ذاتی در پی کسب منافع فردی
و هرگونه اّدعایی دربارٔه تواند وجود داشته باشد،  داری نمی دیگری جز برده  داری، حق طبیعی فردی است. آنان نیز در آن دوران مّدعی بودند که نظم اجتماعی که برده

نبرد پیگیر بشر برای پیشرفت پردازانه است. اّما تجربٔه تاریخی و  آلیستی و خیال داری روال عادی گذران زندگی نباشد، برداشتی ایده ساختن دنیایی دیگر که در آن برده
چقدر نـادرسـت و ت، اجتماعی نشان داد که چنین اّدعاهایی که تنها هدفشان دفاع از نظام کهنه و پوسیدٔه حاکم و سّد کردن حرکت چرخ تحّوالت جامعٔه بشری اس

 پوچ است.
ابـه عضـوی از ایـن ایران، بـه مـثـ  دوران ما دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است بر این بنیاد، مبارزٔه جنبش کارگری و کمونیستی جهان و حزب تودهٔ  

ن اعـتـقـاد عـمـیـق کـه خاطـر ایـ نیافتنی هستیم، بلکه به ای دست خاطر آنکه ما به دنبال مدینٔه فاضله خانواده، تا رسیدن به سوسیالیسم ادامه خواهد یافت ؛ نه به
  از پیش در جامـعـهٔ  عدالتی، فقر و محرومیت بیش و انسانی پیِش روی جامعٔه بشری است. در غیر این صورت، باید بی  ویکم تنها گزینٔه مترقی سوسیالیسم قرن بیست

گز تـن بـه چـنـیـن داری را پذیرا شویم. ما هر  طلبانٔه سرمایه گری جنگ زیست انسان و دیگر ساکنان کرٔه زمین، نژادپرستی، و وحشی بشری، نابودی طبیعت و محیط
 سرنوشتی نخواهیم داد.

 
***** 
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رفیق جان باخته فاطمۀ مدرسی 
 (سیمین فردین)

 شیرزنی از تبار اسطوره ها

 
باید چکامه یی بسراییم از سنگ، از زمردهای 

سبز، چکامه یی از نیروی جادویی خورشید و 
سالح بامداد که بر کرانه های تاریکی و تلخی 

می درخشد. اینجا آوردگاه مهیبی است. در یک 
سو شکنجه گران جان و روان آدمیزاد،و درسوی 

دیگر، انسانی با جسمی نحیف، خصالی واال و 
سراسر شور و عشق. انسانی، به بلندای تاریخ 

 پرشکوه نبرد بشریت برضد ظلم و جور.
که به “ گمنامی“مزدوران پلید ارتجاع، سربازان 

، چنین “خدا برروی زمین”فرمان نمایندگان 
مرزهای شرارت، رذالت و جنایت را درهم نوردیده 

ماه ها اورا “ سیمین”بودند، برای درهم شکستن 
مدام شکنجه کردند. بدنش آن چنان شکسته و 
تکه تکه بود، که رویش پتو می انداختند و آنگاه 

برای آزار روانش اورا به سلولش می بردند که 
” نازلی“درآن دخترک کوچک چندماهه اش 

چشم انتظار مادربود. جالدان درآرزوی آهی و ناله 
با چهره ” سیمین“یی کشیک می کشیدند ولی 

یی خندان به نازلی اش می رسید و عشق 
سوزانش مرهم دردهای بی شمار جسمش بود. 

مقاومت اسطوره ایش زبانزد همه زندانیان 
، درمدت کوتاهی کاهش وزن شدیدی پیدا کرده بود. از بیماری های کلیوی و ریوی رنج می برد. شکنجه گران «تعزیز“سیاسی بود. دراثر دفعات بسیار 

 حتیمجال بهبود و ترمیم پاهای اورا به وی نمی دادند و هربار روی زخم های باند پیچی شده اش، اورا شالق می زدند. مقاومت اعجاب انگیز او 
این سیمین “شکنجه گران را به تحسین او واداشته بود. روزی درپشت در اطاق بازجویی صدای یکی از بازجوها شنیده می شد که به دیگری می گفت: 

 …“هم عجب موجود عجیبی است! حیف که توده ای است 
ن، هیچ یک از قرارهای حزبی از طریق سیمین فاش نشد. وی همه اطالعاتش را چون گنجی گرانبها درسینه حفظ کرد. گاه دربرخی موارد، شکنجه گرا

یان دانجهت فاش کردن قراری اورا زیر شکنجه می بردند، درحالی که فرد مورد نظر قرار درهمان زمان درکمیته بود وازقبل دستگیر شده بود. همه زن
سیاسی، به خصوص رفقای توده ای به او احترام خاصی می گذاشتند. شکنجه گران از انواع حیله ها وابزارها برای درهم شکستن روحیه مقاومت 

 بهره جستند. یکی از نمونه های این ترفندها، استفاده از برخی از افراد مسئول بود که زیر شکنجه درهم شکسته شده بودند.“ سیمین”
، وقتی بازجوها، و از آنجمله ماموران آموزش دیده ساواک شاه، دربند مشترک، برای درهم شکستن روحیه او، یکی از این ١٣٦۲دراواخر خردادماه سال 

مقاومت نکن، بی فایده است. همه ماخیانت کار هستیم. ”افراد درهم شکسته را، در شکنجه گاه، به باالی سرش بردند، تا سیمین را نصیحت کند که: 
 “من وظیفه خود می دانم به تو بگویم که ما راه اشتباه رفته ایم.

هردوی ما به وظیفه خودمان عمل می کنیم. من به وظیفه خودم ”رفیق سیمین با تنی رنجور و زخمی از درد تازیانه، ولی با اراده یی پوالدین، پاسخ داد: 
  “که رازداری و وفاداری است و تو به وظیفه خودت که خیانتکاری است. من بهتر از هرکس دیگری به وظایف خودم آشنا هستم.

 پرتره نقاشی شده از رفیق قهرمان فاطمۀ مدرسی بر دیوار هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران 
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 رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان): 
 حماسه پایداری

 
 زندگی زیباست ای زیبا پسند
 زنده اندیشان به زیبایی رسند

 آنقدر زیباست این بی بازگشت
 کز برایش می توان از جان گذشت

  ه. الف. سایه
هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران با انتشار این خبر 

(که مدتها پس از جان باختن  ۱۳۶۷تکان دهند، در شهریور ماه 
انقالبی بزرگ، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و ”رفیق بود) نوشت: 

حیدر (”روزنامه نگار نامدار کشور، رفیق رحمان هاتفی منفرد 
، عضو هیئت سیاسی وقت حزب و از رهبران و “)مهرگان

، که سپس به سازمان نوید معروف “گروه آذرخش”بنیادگذاران 
شد، زیر شکنحه های بهیمی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی 

  “جان سپرد.
رفیق رحمان درباره یافتن سیمای واقعی و آشنایی با حزب توده 

قزل قلعه خلوت بود. من با بی ”ها خود این چنین می نویسد: 
ایمانی مطلق به حزب توده ایران وارد بند شدم. اخبار مربوط به 

تشکیالت تهران، دهان به دهان می گشت. می دانستم 
در همان بند است. شبی که فردایش باید از قزل قلعه “ خاوری”

را ببینم. همه می دانستند که “ خاوری”می رفتم، تصمیم گرفتم 
اعدامی است. نزدش رفتم و مثل یك خبرنگار که برای مصاحبه 

می رود، سئواالتم را کردم و او آرام پاسخ داد. نمی دانم این 
گفتگو چقدر طول کشید، اما می دانم که سپیده زده بود و من 

هنوز همه سئوال هایم را نکرده بودم. او روزهای انتظاراعدام را 
پشت سر می گذاشت و من آخرین روزهای بازداشت را. وقت 

می خواست “ خاوری”جدایی نتوانستم جلو اشکم را بگیرم. در حال وهوای آن سال ها، این ایمان بی خدشه به حزب، باور نکردنی بود. هنگام جدایی 
سرمست از آن همه ایمان، از زندان …!بداند درباره آنچه شنیده ام، چه فکری می کنم، گفتم: آنچه را امشب شنیدم، تا حاال در رمان ها خوانده بودم

  “آزاد شدم، اما هنوز بین خودم و حزب فاصله زیادی می دیدم.
گاه و متعهد، در عرصه مبارزه علنی با رژیم شاه نیز نقش به سزایی را در کل جنبش انقالب شور به عهده ی کرفیق رحمان هاتفی به مثابه یك روزنامه نگار آ

، پرتیراژترین روزنامه وقت کشور ما بود، با شجاعت کم نظیری در راه آزادی مطبوعات مبارزه می کرد و برای “کیهان”سردبیر   ۵۷داشت. او که از سال 
را نیز در پی داشت، رزمید. رفیق “ آیندگان”و “ اطالعات”سازمان دهی اعتصاب کارکنان این موسسه بزرگ انتشاراتی و مطبوعاتی کشور که اعتصاب در 

گاهی دهنده و بسیج گر و اخبار جنبش انقالبی در  ضربات سهمگینی بر پیکر رژیم شاه فرود “ کیهان”هاتفی از راه انتشار خبرهای پشت پرده، مقاالت آ
ه هراس و بآورد و توانست تیراژ آن را از حدود صد هزار به یك میلیون و دویست هزار برساند. رژیم جمهوری اسالمی که از قدرت خالقیت فوق العاده ا

 برکنار کرد.“ کیهان“افتاده بود، به مجرد استقرار، رفیق هاتفی را از سمت سردبیری 
 رفیق رحمان پس از پیروزی انقالب بهمن، در پلنوم هفدم، به عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران گزیده شد. از آن پس بخشی از
گاه و انقالبی در صفوف حزب سنگین تر شده بود  و وظایف سنگین تشکیالتی حزب به رفیق رحمان هاتفی محول گردید. در آن هنگام وزن کارگران آ

، به کار تشکیالت سر و ۶۲رفیق هاتفی با هدف قوی تر کردن ترکیب کارگری حزب، به سهم خود تالش فراوانی کرد. او تا هنگام دستگیری، اردیبهشت 
حزب یك سال “سامان می داد. رفیق رحمان هاتفی همسال حزب توده ایران بود و بااشاره به این مساله، هر سال که از عمرش می گذشت می گفت: 

 ”پیرتر شد.
و روزبه خسر نام انقالبی بزرگ، رفیق رحمان هاتفی، در تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری ایران و جهان ماندگار خواهد بود. او در زمره قهرمانانی چون 
گاهانه، هشیارا پیگیر و  نه،است که مبارزان انقالبی، به ویژه کمونیست ها، نسل در نسل در برابرش به احترام سر فرود خواهند آورد و سرمشق مبارزه آ

  درنگ ناپذیر، قرارش خواهند داد.

پرتره نقاشی شده از رفیق قهرمان رحمان هاتفی بر دیوار هفتمین کنگرۀ 



»ÊوÊصافÊراەÊ،آنÊتحققÊراەÊدرÊارزە کÊوÊم ادیÊوÊدموکرات Êب تحّولÊاجتما
Ê د چ ستÊوÊپ ازÊÊهمواریÊن ادیÊن Êب هÊتحّو ÊماÊن هایÊخودÊراÊدارد.ÊامروزەÊمی

د.ÊÊداردÊکهÊعرصه ÊمردمÊراÊدرÊبرÊگ ونÊزند ادیÊن هایÊگونا تواندÊوÊÊاینÊتحّولÊب
هÊدورانÊفاجعه Êــــخ خÊتار ازگرداندنÊچ Êد ا کÊÊن ÊازÊحرکتÊا ÊانقالبÊازÊش ارÊپ

ÊآیندٔەÊ.اشد ÊمتفاوتÊ ما اÊس Êگری کتاتوریÊد هÊنظامÊد Êکتاتوری Êد ا نظامÊس
Ê ا اÊتحققÊنظامÊس ÊوÊ، دونÊدخالتÊخار Ê،ماÊمردمÊدستÊه Êد ا ÊماÊن می

Êگردد.ÊÊمردم کÊتأم  ساالرÊوÊدموکرات
دنÊحکومت هÊسمتÊاستقرارÊÊهÊچالشÊکش ÊراەÊگشودنÊوÊکتاتوری هایÊد

ÊوÊ وهایÊم ÊوÊاتحادÊعملÊهمٔهÊن ا یÊس دونÊره Ê، Êمرد گ جا
ÊمردمÊآزادی دادÊوÊبرقراریÊحکوم Êاس ارزەÊبرایÊن هÊم ÊمعتقدÊخواەÊÊط ا ÊدرÊ،ماÊاور Êه Ê.ست ساالر،ÊممکنÊن

ه ÊواحدیÊ ا ویÊس Êایران،ÊهیچÊن تÊمشخصÊکنو دÊموفق ُش هÊپ ÊقادرÊ ا ست.ÊاینÊÊتن ارزەÊن ÊاینÊم آم
ÊکهÊناب”تفکرÊه Êز ÊزدەÊوÊمج هÊگرو نÊنظ انÊتوفانÊوÊخروشÊÊ“ هاÊت اەÊدرÊم Êبزن ÊکشورÊازÊخارجÊازÊتواند
اض کÊÊاع ÊوÊشودÊصحنهÊواردÊ شوایÊبزرگ”هایÊمرد ویÊ“ پ مÊمردمÊکندÊوÊال هÊتقد Êفق Êو شی راÊبرایÊجا

ه Ê،کندÊادە ÊموردÊنظرشÊراÊدرÊکشورÊپ تÊحکوم ÊدورÊازÊواقع تÊجامعٔهÊماÊاست.ÊحرکتÊÊروش ÊوÊذهن هایÊعی
اری ÊوÊ،ایرانÊ وریÊاسال کتاتوریÊوÊجم ÊگذرÊازÊد هÊدرÊمس ÊوÊمردمÊال شÊعمیقÊوÊراد هÊجن Ê شÊÊÊرسا ژەÊجن و

Êاە ا ÊدارایÊاپوزسیونÊ ا وهایÊجّدیÊس ارگرانÊوÊزحمتکشانÊوÊزنانÊوÊجوانانÊایران،ÊمستلزمÊاتحادÊعملÊن
ت لÊازÊشخص ش کÊاست،ÊاتحادیÊم Êمش Êمرد ارزا ÊوÊم ا کÊبرنامٔهÊس Êامون ،Êپ ÊوÊÊاجتما ا هایÊس

شÊاصالح Êجن ارانÊوÊمدافعانÊÊاجتما ÊکهÊراەÊخودÊراÊازÊسازش ت”طل ÊÊجداÊکردە“ نظامÊوال وهایÊم اند،ÊتاÊن
Ê Êخلق-وÊم ا وهایÊس ،Êن ند،ÊوÊÊمذه کÊهس Êمستقل،Êمتحد،ÊوÊدموکرات هÊایرا ÊمعتقدÊکهÊماÊن هایÊمی

ÊچپÊکهÊدرÊراەÊحقوقÊوÊآزادی ا وهایÊس دٔەÊن فÊگس ارزەÊÊط کÊمردمÊم  کنند.ÊÊهایÊدموکرات
هÊاÊدرس یÊازÊتج اەÊگ Êگذشته،ÊازÊجملهÊاش وزیÊÊهایÊدردنا سÊازÊپ ÊدورانÊدرÊ وهایÊم Êن ند هاÊوÊپرا

وهایÊتارک Êن هÊقدرتÊگرف ÊمنجرÊکهÊمن دادیÊشد،ÊÊانقالبÊب Êاس ÊوÊاستقرارÊحکوم شÊوÊضدمرد اند
هÊخاطرÊتنگ Êگر ارÊد ÊماÊن دÊاجازەÊدادÊکهÊمی ا ÊوÊفرقهÊنظریÊن ا ÊÊهایÊس ÊÊگرا انÊتار هایÊمخّربÊاینÊام

Ê.دهد ÊدستÊازÊراÊایرانÊفت  ”برایÊآزادیÊوÊپ
 

اەÊحزبÊتودٔەÊایرانÊÊازÊسندÊمشخصه د انÊوÊایرانÊازÊد ÊکنگرۀÊحزبÊتودۀÊایرانÊ-هایÊعمدٔەÊاوضاعÊج هفتم
 (کنگرۀÊخاوری)

 در مکاتبات خود با آدرس های زیر از ذکر هرگونه نام اضافی خودداری کنید.
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