ﺑﺤـﺮان ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ اﯾـﺮان و راه
ﺧﺮوج از آن
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۱۹) ۶۵ :ﺷﻬﺮﯾﻮر (۱٣۹۷
اﺧﯿﺮاً در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آن و ﯾﺎ ﺑﻪ روز ﺷﺪن آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮدهای ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮزﻣﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  ۷۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان :ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻇﺎﯾﻒِ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ -ﻣﻠﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺮ ّاﯾﯽ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد .وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ
ﺳﻄﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ :ج– ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ روز ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻔﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب وﺟﻮد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﯿﻬﻮده ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
دارد؟ ﮔﻔﺘﻪ
و از ﺳﺨﻨﺎن
اﺳﺖ .ﺑﻪ آن

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ داری دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اول– اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮورت ﺑﺮﯾﺪن از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺮوج از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ آن
را ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد.
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮا ی ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ؛
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ

و ﺑـﻮرژوازی ﻣﻠـﯽ در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﺠـﺎت از واﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،از وﺣﺪت
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ–
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارد؛
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺿﺮورت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ را ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ– دوﻟﺘﯽ ِ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ–
ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ– ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
– ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺻﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻮﻣﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ -دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛
– از اﯾﻦ رو

ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ

ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﺘﺤﺪی ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد؛
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺿﺮورت ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را

ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ
–

ﺑﻪ

اﯾﻦ

ﻣﻨﻈﻮر

ﺑﺎﯾﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ؛
ﻣﺸﺨﺺ

ﺿﺮورت

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ

ﺟﺒﻬﻪ

ﺿﺪ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را از ﭼﭗ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد؛
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﮏ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزد؛
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و آزاد ﺳﺎزی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن در اﯾﺮان
ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ .ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ در
ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺎت و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ،
ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .رﺳﺎﻟﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪان آن روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺻﺤﺖ
درﺳﺘﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ،ﻣﺮز ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﺤﺪان را روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺰب ،آن وﻗﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ی »ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰا« در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻮده
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮐﻤّﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ در ﻧﻮر ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻀﻤﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻫﺮم ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ی راه ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺧﻮر و ﺗﺎرﯾﺨﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
– اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ!
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮای آن ﻫﻮرا ﻓﺮﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
– ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺪﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﺮداﺷﺘﯽ
و ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﻨﺪارﺑﺎﻓﯽ ذﻫﻦ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در
ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻃﺮح
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد .ﮔﺮاﻣﺸﯽ آن را »ﻧﺒﺮد در ﺳﻨﮕﺮ«

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺷﺮط اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ.

وﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ دو اﻫﺮم ﺿﺮوری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ دو اﻫﺮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﯾﮏ– ﻫﻮﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ رزﻣﺪ؛
دﯾﮕﺮی– ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﻫﺮم ﺿﺮوری ﻧﻈﺮی– ﺗﺌﻮرﯾﮏ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻣﺪﻧﯽ در ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮاورد اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ و دور
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺳﺎزد .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا را ﺑﺮای اﺟﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،دو ﺳﻮی ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﺳﻮی وﻇﯿﻔﻪ ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ– اﺗﺤﺎدی آن و ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰب از آنﭼﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ
درک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ– ﻣﺪﻧﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮده
ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﻣﯽ ﺳﺎزد.

