کتاب اقتصاد سیاسی -برنامه اقتصاد ملی
مجموعه اي از مقاله ها در ارتباط با ”اقتصاد سياسي“ مرحله ي ملي -دموكراتيك انقالب با دورنماي
سوسياليستي
 -١مقاله شماره( ١١ / ١٣٩١ :سوم مرداد)
“،تضادهای حل نشده» در ”راه رشد غيرسرمایه داری«
تنظيم یک برنامه مشخص برای ”راه رشد غيرسرمایه داری“ در ایران
واژه راهنما :اقتصاد ملی مبتنی بر دموکراسی و منافع ملی ،محور «فصل مشترک» مردم! ”راه رشد غیرسرمایه
داری“ در خدمت منافع زحمتکشان! سازماندهی تنظیم برنامه ”اقتصاد ملی“ مبتنی بر ”راه رشد غیرسرمایه دار“ وظیفه
.ای عاجل
آقای دکتر موسا غنی نژاد استاد اقتصاددان دانشگاه است .او به معنای واژه فرنگی ”ایدئولوژی“ واقف می باشد .الاقل
می توان با مطالعه مصاحبه اخیر او با ”دنیای اقتصاد“ به این نتیجه گیری نایل شد .او که طرفدار ”اقتصاد بازار آزاد“
است ،در این مصاحبه ،ایدئولوژی اقتصادی چپ را «همان ایدئولوژی و مکتب راه رشد غیرسرمایه داری» می نامد که
ضد اقتصاد آزاد» است .و از آنجا که او «اقتصاد [بازار] آزاد» را در ایدئولوژی خود مترادف با ”آزادی“ می …«
گیری اراده گرایانه کبرای خود می رسد که «ایدئولوژی های چپ گرا … به
داند ،در ادامه از ضعرای خود به نتیجه
ِ
طور کلی ضد آزادی های فردی اند ».این در حالی است که موسسه نظرسنجی معروف ”آلئنزباخ“ در آلمان (روزنامه
بزرگ سرمایه داری آلمان ،فرانکفورته آلگمینه ٢٠١٢ر٠٢ر )٢٢از آن خبر می دهد که تنهـا  ٢٧درصد مردم در این
کشور ”آزاد“ متروپل سرمایه داری ،نظام سرمایه داری را مترادف با آزادی می دانند .این رقم در سال ۴٨ ،١٩٩٢
.درصد بوده است
باید اذعان داشت که سرچشمه نظریه «راه رشد غيرسرمایه داری» یک ”ایدئولوژی“ است! اما آیا این طور نیست که
نظریات استاد اقتصاد شرکت کننده در مصاحبه که «بازار» را «مهم ترین نهاد اقتصادی» می نمایاند و سینه خود را به
تنور ”ایدئولوژی“ «اقتصاد بازار آزاد» می چسباند نیز دارای یک سرچشمه ”ایدئولوژیک“ است؟ استاد دانشگاهی
اقتصاد در مصاحبه خود ،ناشیانه می کوشد هدف خود را در پرده ابهام قرار دهد و ایدئولوژی خود را فعالیت
کارشناسی و حوزه آکادمی … ایده های معقول و علم رایج و اقتصاد رایج» که گویا با ایدئولوژی سرمایه داری »
ارتباطی ندارد ،بنمایاند! این همان «خاک در چشم مردم پاشیدن» نیست که استاد دانشگاه به مدافعان ”راه رشد
غیرسرمایه داری“ نسبت می دهد؟
علت آنکه حزب توده ایران مروج «این تئوری در ایران» است که غنی نژاد با درد دل بیان می کند ،آنست که راه رشد
غيرسرمایه داری ،بنا به سرشتش ،در خدمت منافع زحمتکشان قرار دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند و
!پيگيرترین مدافع منافع ملی ایران است
آنانی که مدافع «اقتصاد بازار آزاد» ،بخوان بی نظارت هستند ،مدافع منافع کيانند؟ کالن سرمایه داران! مدافع منافع
دره فقر و ثروت را در کشور به
آنانی هستند که با اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران در بیش از دو دههّ ،
هولناک ترین پرتگاه برای مردم تبدیل کرده و میلیون ها زحمتکش شهر و روستا را به فاجعه سقوط روزانه در فالکت و
درماندگی محکوم نموده اند! در سطح جهانی نیز فاجعه برای میلیون ها مردم کشورهای مختلف کوچک تر نیست .حتی
در کشورهای متروپل سرمایه داری نیز در بر همین پاشنه میچرخد .در حالی که نقدینگی هرز و سوداگر سرمایه مالی
امپریالیستی ِِ انحصارت فراملی ساالنه با رشد  ٣٠درصدی افزایش می یابد و مشتی غارتگر را به میلیارد بدل می کند،
ِ
زندگی در زیر مرز فقر در آلمان ،ثروتمندترین کشور سرمایه داری در اروپا ،بیش از یک سوم افراد جامعه را
فراگرفته است .نقدینگی «سرمایه داران کازینو»یی در جهان مرز  ۴١بلیون ( ۴١هزار میلیارد) دالر را در سال ٢٠١٠
 Ekkerhard Lieberam،بازگشت فئودالیسم به اقتصاد -٢٠١٠ ،به نقل از  (Sighard Neckel،پشت سر گذاشت
(.دفاتر مارکسیستی آلمانی ١٢/٣
این ثروت نجومی که در جهان در جستجوی محل بکار اندختن نقدینگی هرز و سوداگر خود است ،خواستار اجرای
برنامه ”خصوصی سازی“ همه رشته های تولیدی و خدماتی در کشورهای سراسر جهان می باشد .خواست صاحبان
غارتگر این «شرکت های چندملتی» ،خریدن ثروت های ملی خلق های جهان است که غنی نژاد را بر آن می دارد
اعتراف کند که «شرکت های چندملتی [که] چنان گسترده شده اند» ،عامل «وابستگی» اقتصاد کشورهای دیگر به
سرمایه مالی امپریالیستی می باشند .او ،برخالف مدافعان راه رشد غیرسرمایه داری ،از سخن خود به این نتیجه گیری
می رسد ،که چاره ای جز تمکین به «شرکت های چندملتی» وجود ندارد( .به نکته به اصطالح وابستگی اقتصاد چین که
(.او برای توجیه هدف وابسته کردن اقتصاد ایران به این «شرکت های چندملتی» ،به خدمت می گیرد ،بازمی گردیم

پاسخ استاد اقتصاد به پرسش مصاحبه کننده که می خواهد با «یک نمونه از پیاده شدن لیبرالیسم» آشنا شود ،به اندازه
کافی برای شناخت سرشت غارتگرانه و ضدانسانی این برنامه امپریالیستی آموزنده است .او این نمونه را «اجرای طرح
تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها» اعالم می کند و ناخواسته افشا می سازد که حاکمیت سرمایه داری در جمهوری
اسالمی و دولت برگمارده او ،به مثابه ”متحدان طبیعی“ نظام غارتگر و نوکلونیالیستی سرمایه داری جهانی ،مجریان
نسخه نولیبرال امپریالیسم در ایرانند .از این روی باید سیاست سرکوبگرانه و ضدمردمی استبدادی این حاکمیت را پیش
.شرط خیانت این حاکمیت به منافع ملی ارزیابی کرد
«تضادهای حل نشده» و «ایده منسجم»
هدف نوشتار حاضر ،کالبدشکافی ”ایدئولوژی“ «اقتصاد بازار آزاد» و بی نظارت استاد دانشگاهی نیست .در این زمینه
بسیاری گفته شده است و بسیاری دیگر نیز هنوز باید گفته و نشان داده شود .آنچه هدف این سطور است ،جستجوی
.پاسخی به پرسشی می باشد که در این مصاحبه نیز طرح گشته و باید اذعان داشت که در واقع پرسشی مرکزی است
غنی نژاد از «تضادهای حل نشده» ”راه رشد غيرسرمایه داری“ سخن می راند و از مدافعال این «ایدئولوژی» طرح
ایده منسجمی» را خواستار است .همین دو نکته که او مطرح ساخته است ،مطالعه مصاحبه او و اندیشیدن درباره آن »
.را اقدامی ارزنده می کند
آنچه که او نمی داند ،آنست که گام های بزرگی برای حل این تضادها برداشته شده است .کتاب ها ،رساله ها و
نوشتارهای بسیار در بررسی اشتباه های گذشته توسط مدافع این نظریات در سطح جهانی انتشار یافته اند که مطالعه آن
ها می تواند برای تنظیم برنامه مشخص کمک و راهگشا باشد .تنظیم برنامه منسجم و مشخص برای هر کشوری ،وظیفه
.مبارزان آن کشور می باشد که با توجه به شرایط مشخص و همه جانبه همان کشور ،باید تنظیم گردد
در واقع هم تنظيم یک برنامه مشخص ”راه رشد غيرسرمایه داری“ برای شرایط مشخص امروز ایران ،به مثابه وظیفه
ای پراهمیت در برابر مدافعان این راه رشد اقتصادی -اجتماعی ،در وحله نخست در برابر حزب توده ایران ،حزب طبقه
کارگر ایران قرار دارد که باید به منظور تسخیر قلب و مغز زحمتکشان و دیگر نیروهای مبارزه ملی و میهن دوست
تنظیم و به مثابه زمینه بحث در میان مردم و فعالین سیاسی ارایه گردد .از این روی عجیب هم نیست که همان طور که
نظریه پرداز توده ای” ،آرش“ نیز در نوشتار خود تحت عنوان ”اسلوب های استقرایی آقای عاصمی“ در نویدنو (ص
٢٩ ،٣ر٠۴ر )١٣٩١می نویسد ،کوشش حزب توده ایران برای عمل به وظیفه خود و ارایه چنین برنامه ای ،کوششی
مداوم بوده است .ازجمله در طرح برنامه پیشنهادی برای ششمین کنگره حزب در این زمینه چنین آمده است …« :میهن
ما به یک تحول بنیادین که عرصه های گوناگون زندگی مردم را در برگیرد ،نیازمند است … حزب توده ایران بر
اساس تجربه خود از رشد سرمایه داری قرن اخیر در جامعه ما ،معتقد است که چون نظام سرمایه داری در هر شکل
سیاسی آن ،در کشور ما نمی تواند معضل هایی همچون عقب ماندگی و بی عدالتی دهشتناکی که سرتاپای جامعه ما را
فراگرفته است ،حل کند .بنابراین ،ایران همچنان در مرحله انقالب ملی -دموکراتیک قرار دارد که هدف اجتماعی-
«.اقتصادی چنین انقالبی را می توان بدین سان تعریف کرد :محدود کردن رشد سرمایه داری بزرگ
چنین برنامه ای برای اقتصاد ملی ایران که بر مبانی دموکراتیک استوار و محور مرکزی آن حفظ منافع اکثریت قریب
به اتفاق توده مردم و مدافع منافع ملی کشور می باشد ،ستون فقرات «فصل مشترک» منافع طبقه ها و الیه های
ت مخالف تحریم های ویرانگر خارجی و تهدید منافع ملی توسط امپریالیسم را تشکیل
زحمتکش ضد استبداد و میهن دوس ِ
می دهد« .جنبش کارگری ایران ،ضمن آنکه تالش می کند تا با توسل به روزنه ها و امکان های موجود ،توان و قدرت
مانور خود را احیا و تقویت کند … ،در عین حال به خوبی آگاه است که آینده و سرنوشتش با مسیر مبارزه سراسری بر
ضد استبداد ،ارتجاع و مداخله خارجی گره خورده است و جدای از آن نیست( ».نامه مردم ،شماره  ٢۶ ،٨٩٩تیر
١٣٩١(.
بدون تردید «مبارزه سراسری بر ضد استبداد ،ارتجاع و مداخله خارجی» نیاز به «فصل مشترک» مردمی و میهن
دوستانه در چهارچوب برنامه ”اقتصاد ملی“ دارد .مبارزه علیه برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی و آزادسازی
ملی“ ارتجاعی حاکم کنونی در ایران که
اقتصادی“ که مبارزه روز است ،بدون ارایه برنامه جایگزینی برای ”اقتصاد ِ
در جهت تعمیق وابستگی ایران به نظام سرمایه داری جهانی عمل می کند ،عمال در چهارچوب وظایف مطالباتی-
.دموکراتیک ،یعنی «وظایف آنی» محدود می ماند
انقالبی مدافع منافع کل
بدون تردید ،با ارایه برنامه ترقی خواهانه برای ”اقتصاد ملی“ ،نقش طبقه کارگر به مثابه طبقه
ِ
جامعه با شفافیت قابل شناخت و درک می شود .مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر علیه برنامه خصوصی سازی و
آزادسازی اقتصادی ،به مثابه مضمون مبارزه آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری و به منظور احیای آزادی ها و حقوق
قانونی برای وسیع ترین الیه های اجتماعی ،با ارایه جایگزین زیربنای اقتصادی دموکراتيک ،از وحدت درونی و
استحکام نظری و عملی -سياسی برخوردار می گردد .این وحدت از طریق به روز کردن آماج های انقالب بزرگ بهمن
مردم میهن ما و دفاع از اصل های ترقی خواهانه بیرون آمده از دل انقالب بهمن ،به ویژه اصل های زیربنای ۵٧
اقتصادی و اصل های ”بخش حقوق ملت“ که از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند و مورد کین دشمنان گذشته و حال،

خارجی و داخلی انقالب می باشند ،به مبارزه ای همه جانبه و دورنما دار تبدیل و تلفيق وظایف «آنی و آتی طبقه
.کارگر» (نامه مردم ،همانجا) تحقق می یابد
نکته هایی برای بحث
با ارایه برنامه منسجمی که در آن نتیجه گیری های علمی از تجارب مثبت و منفی گذشته مورد توجه قرار گرفته باشد،
می تواند در طول زمان نقش تعیین کننده برای پیروزی در «نبرد در سنگر» (آنتونی گرامشی) و بوجود آمدن هژمونی
طبقه کارگر ایجاد شود .تنها از این طریق است که امکان توسعه پایگاه اجتماعی جنبش انقالبی کنونی در مبارزه ضد
دیکتاتوری ممکن خواهد شد .امری که پیش شرط پیروزی محتوم این نبرد برای آزادی و دفاع از منافع ملی و تمامیت
.ارضی کشور است
به نظر می رسد که به منظور ارایه چنین برنامه مشخص و به روز شده برای ایران که می تواند مضمون اصل های
مترقی زیربنای اقتصادی قانون اساسی کشور را بر شرایط کنونی انطباق دهد ،باید در کنار توجه به تجارب مثبت و
منفی در ”مدل شوروی“ رشد اقتصادی ،از درس های تجارب اخیر در ”مدل چینی“ و دیگر خلق ها در جهان نیز بهره
.برد
:برخی از «سرفصل»های ممکن برای بررسی و تدقيق و تکميل برنامه حزب توده ایران
نقض قوانین عینی اقتصادی در ”مدل شوروی“ ،ازجمله نقض قانون ارزش؛
بی توجهی به نقش بازار سوسیالیستی؛

–

–

مساله ویژگی های سازماندهی مرکزی اقتصاد با برنامه ،در مرحله رشد اقتصاد ملی در سطح از یک سو و در
عمق از سوی دیگر؛
نقش نرمش واکنش بازار سوسیالیستی در محدود کردن تنگناهای تولیدی و خدماتی؛

–

–

نقش مستقل واحدهای تولیدی و خدماتی ،حفظ استقالل اقتصادی آن ها از مرکز برنامه ریزی دولتی؛
نقش پاسخگویی واحدها برای قیمت گذاری ،بازاریابی ،رشد کمی وکیفی محصوالت و …؛

–

–

نقش استفاده از سرمایه خارجی با و بدون انتقال تکنولوژی مدرن به کشور و ده ها نکات پراهمیت اقتصادی و
سیاسی دیگر می بایستی در بررسی ها برای تدقیق و تکمیل برنامه منسجم و مشخص غیرسرمایه داری مورد توجه
.قرار گیرد

–

در چنین برنامه ای بایستی نقش طبقه کارگر و سازمان های صنفی آن – شرکت در برنامه ریزی و …  ،-حقوق
اجتماعی زحمتکشان و کلیه حقوق بگیران در اقتصاد ملی – بیمه های اجتماعی -مورد توجه و بررسی قرار گرفته و
تنظم گردد .همان طور که تضادهای اجتماعی بروز کرده در جمهوری خلق چین می آموزد ،این تضادهای درونی و
.نظم بندی روند قانونی حل آن ها دارای اهمیت مرکزی می باشد
بررسی مساله های اقتصاد تعاونی و منظور کردن تجارب آن در برنامه اقتصاد ملی نکته مرکزی دیگری را در تنظیم
.برنامه اقتصاد ملی تشکیل می دهد
نقش راهبردی دولت در بخش بانکداری و سیاست مالی ،اعتباری و … ،و همچنین صادرات و واردات نکته های
پراهمیت دیگری را در برنامه اقتصاد ملی برپایه راه رشد غیرسرمایه داری ایفا می کنند که باید مورد توجه ویژه قرار
.گیرند
همچنین ارتباط های اقتصادی -سیاسی -مالی -بازرگانی با کشورهای با اقتصاد مشابه از یک سو و با کشورهای با
.اقتصاد غیرمشابه از سوی دیگر ،نکات پراهمیت دیگری را در چنین برنامه اقتصاد ملی ایفا می کنند
مساله نحوه مجاز سرمایه گذاری خارجی در ارتباط با انتقال تکنولوژی و خروج سود به دست آمده از کشور نیاز به
.بررسی همه جانبه دارد
…و
بدیهی است که تنظیم چنین برنامه برای اقتصاد ملی ایران ،در عین اهمیت آن برای توسعه پایگاه اجتماعی نبرد طبقاتی
در ایران ،روندی پرتضادی را تشکیل می دهد که تحقق بخشیدن به آن تنها با سازماندهی وسیع و بهینه و جلب
کارشناسان و عالقمندان و با کار جمعی آنان ممکن است .وظیفه سازماندهی و هدایت حزب توده ایران در این زمینه
.راهگشا و گریزناپذیر است
بدون تردید برگزاری ششمین کنگره در پیش حزب توده ایران می تواند برای سازماندهی چنین امر پراهمیتی نقشی
.تاریخی ایفا کرده و شرایط الزم سازمانی را برای بررسی همه جانبه آن بوجود آورد
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چگونه می توان ”دست های نامرعی“ را کوتاه ساخت؟
واژه راهنما :پیشنهاد اقتصادی حزب توده ایران .تفاوت ”کوچک کردن دولت“ لیبرالی و در برنامه اقتصاد مارکسیستی-
.توده ای .بخش ”عمومی اقتصاد“ حافظ منافع ملی و حقوق اجتماعی و نیازهای اولیه مردم
یکی از دل مشغولی های علی مزروعی کوشش برای قانع کردن حاکمیت جمهوری اسالمی است ،به «حکمرانی خوب»
روی آورد .برای نمونه در مقاله ”اقتصاد و سیاست و دست نامرئی“ (سایت جنبش سبز ١۴ ،فوریه  ٢٩ ،٢٠١۴بهمن
 (١٣٩٢این نظریه پرداز اصالح طلب می کوشد به این هدف از این طریق دست یابد که نظر آدام اسمیت را در باره به
اقتصاددان قرن هیجدهم این اصطالح را برای نشان دادن توان
اصطالح «دست های نامرعی» به کمک بگیرد .این
ِ
.بازار» در تعیین «قیمت کاالها ،مقدار و نحوه تولیدات» به کار برده است»
نظر علی مزروعی« ،اگر شرایط سیاست بازار رقابتی بر قرار باشد … ،دستان نامرعی بازار» می تواند گویا «در
به ِ
عالم ”سیاست“ هم [موثر واقع شوند ،زیرا] با انگیزه خودخواهانه ،منفعت طلبانه و کمال جویانه تک تک [!!] افراد
جامعه [«عالم سیاست هم] به گونه ای تنظیم می شود که بیشترین سود و منفعت را برای جامعه به همراه داشته
…».باشد
متاسفانه حتی با حسن نیت ترین مداحان نظام غارتگر سرمایه داری نیز «علم اقتصاد» خود را تنها به دانش دوران
دانشجویی» خود در کالس های درس اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری در دانشگاه های این کشورها محدود می »
سازند .الاقل از توضیح های نظریه پرداز اصالح طلب چنین نتیجه گیری مجاز است .اگر او ازجمله به کتاب ”اقتصاد
سیاسی“ زنده یاد ف .م .جوانشیر (ص  )٢٨مراجعه کرده بود ،می توانست در توضیح در باره ”قانون ارزش“ که
کاشف آن کارل مارکس است ،با سویه های پراهمیت دیگری از این قانون و سرنوشت «تک تک افراد جامعه» که
.عنوان می کند ،آشنا شود
مارکس با دقت علمی روندی را که آدام اسمیت «دستان نامرعی» می نامد ،در کلیت آن مورد بررسی قرار داده و قابل
شناخت ساخته است .تاثیر «دستان نامرعی بازار» که ”خدا را شکر“ برای نظریه پرداز دیگر ”مشی الهی“ نیست ،اما
کماکان گویا نیروی مرموز و قادر و قاهری است که باید به آن متوسل شد و برایش درس اخالق را زمزمه کرد ،توسط
مارکس در تاروپودش برمال شده است .مارکس به اثبات می رساند که شرایط سیاسی حاکمی که به قول مزروعی رشد
بحران ساز «نقدینگی کشور در طول  ٨سال [را] نزدیک به  ٧برابر» کرده است ،خود ناشی از تاثیر و عملکرد
!دستان نامرعی» سرمایه دارانی است که نظریه پرداز می خواهد سلطه آن را «در عالم سياست» هم برقرار سازد»
جوانشیر این روند فاجعه انگیز برای انسان در جامعه سرمایه داری را از نظریات کارل مارکس همانجا چنین بر می
شمرد« :اما از آنجا که تاثیر قانون ارزش خودپو و ناآگاهانه است” ،کمک“ این قانون برای ایجاد نظم در امر تولید ،به
بهای گرانی برای بسیاری از تولید کنندگان تمام می شود .آنان چه بسا پس از زحمات فراوان ،وقتی محصول را به بازار
می آورند ،تازه متوجه می شوند که کاالی آن ها مورد نیاز نیست و یا متوجه می شوند که سایر تولید کنندگان توانسته اند
بارآوری کار را باال ببرند و برای هر واحد کاال مقدار کمتری کار مصرف کنند .در چنین حالتی ستاره بخت برخی از
تولید کنندگان می درخشد و ستاره بسیاری دیگر خاموش می شود .و بدین ترتیب ،تاثير خودپوی قانون ارزش باعث
تجزیه توليد کنندگان می شود :عده ای را ثروتمند می سازد و عده ای دیگر را به فقر می کشاند و به این ترتیب زمینه
عینی فراهم می آورد که تولید کنندگان کاال در طول زمان به دو طبقه اجتماعی تجزیه شوند :برخی از آن ها صاحب
ثروت شده ،بتوانند وسایل تولید بیش تر بخرند و عده ای را به مزدوری بگیرند ،و برخی دیگر ورشکست شده و وسایل
.تولید خود را از دست بدهند و مجبور شوند به مزدوری رفته ،نیروی کار خود را بفروشند
این روند تجزیه به دو قطب ،هنگامی که آغاز شد ،مانند بهمن پیش می رود و به نسبت پیشرفت ،آثار و عواقب آن
 …».محسوس تر می شود
آنچه که علی مزروعی به درستی با پرسش خود در باره ریشه «بحران اجتماعی یا سیاسی» طرح می کند و در
جستجوی علت برای ایجاد شدن آن است ،ناشی از روندی است که اقتصاد سیاسی مارکسیستی -توده ای و نه ”علم
.اقتصاد“ بورژوایی به آن پاسخ می دهد
این روند بحران ساز ،صرفنظر از آنکه رئیس جمهوری احمدی نژاد ،روحانی ،اردوغان ،مرکل ،و … نام داشته باشد،
ریشه در آن «سودجویی» دارد که به گفته مزروعی« ،اخالگران و مفسدان اقتصادی یا توطئه گران خارجی» ایجاد می
کنند .آن ها این نابسامانی اقتصادی را برای توده های میلیونی مردم ،تنها از سر بدتینتی و قباحت ایجاد نمی کنند ،بلکه
آن ها مجریان ”نظم اقتصادی“ ای هستند که بنا به سرشت خود این نابسامانی ها را ایجاد می کند .جوانشیر آن را در
.سطور پیش با روشنی قابل شناخت و درک توضیح داد

اقتصاد سياسی سرمایه داری ،عامل و علت ایجاد شدن بحران های اقتصادی و اجتماعی است! نشان دادن و مستدل
ساختن این شرایط وظیفه ازجمله اصالح طلبان صادق نیز است .نسخه نوليبرال امپریاليستی که دولت رئیس جمهور
حسن روحانی نیز مانند احمدی نژاد و اسالفش اجرای آن را هدف دولت خود قرار داده است ،روند تعمیق بحران
استثمارگر
اقتصادی -اجتماعی را در همه کشورهای سرمایه داری موجب شده است .اقتصاد سياسی ضدانسانی و
ِ
نوليبراليسم ریشه اصلی بحران کنونی است .ما اکنون با عواقب آن در ایران ،مانند بسیاری از کشورهای دیگر در
جهان روبرو هستیم .کشور ترکیه که برای برخی ها نمونه ای قابل تکرار برای ایران نیز عنوان می شد و می شود ،تنها
با اجرای این نسخه در کمتر از دو دهه ،با بحران اقتصادی تشدید یابنده روبرو شده است .این کشور به سالی ٢٠٠
میلیارد دالر سرمایه جدید خارجی نیاز دارد ،تا این اقتصاد کاذب را سر پا نگه دارد که تنها به سود الیه هایی از سرمایه
داران عمل می کند .ترکیه هم اکنون نیز با بحران عاجل خروج سرمایه های قبلی روبرو ست که در سال های پیش وارد
.این کشور شده اند
حزب توده ایران برای کشورمان پيشنهاد اقتصادی دیگری را مطرح می سازد که در کنگره ششم آن مورد بررسی
قرار گرفته و به تصویب رسیده است .پایان بخشیدن به اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی ،تنظیم برنامه اقتصادی
مردمی ،دمکراتیک و ضدامپریالیستی که در آن باید همه توان و نیروی انسانی و مالی کشور به کار افتد که ازجمله
بخش خصوصی میهن دوست در آن نقشی پر بار و سازنده به عهده دارد ،اندیشه اصلی را در آن تشکیل می دهد.
سرمایه گذاری خارجی باید تنها در چارچوب چنين برنامه ی اقتصادی در خدمت نيازهای اقتصاد ایران به کار افتد و نه
آن که به منظور غارت ثروت های ملی مردم و در راس آن صنعت نفت و دیگر منابع زیرزمینی ،از طریق خصوصی
سازی آن ها .نباید سرمایه سوداگر و اشپکوالتیو -کازینویی ی مالی امپریالیستی به نام ”سرمایه گذاری“ ،امکان یابد که
سیل آسا اقتصاد ایران را فراگیرد و ببلعد .سرمایه سوداگری که هر لحظه که الزم دید ،با خروج خود برای کشورمان
.فاجعه اقتصادی بیافریند
 Doneبا چاپ اراداه گرایانه دالر توسط بانک مرکزی آمریکا و ریختن ”پول ارزان“ به ”بازار“ بورس (که رشد
نشان آن است) ،سرمایه مالی امپریالیستی از اهرم موثری برای تاراج اقتصاد کشورهای جهان  Daxو Jones
برخوردار است .به کمک این اهرم موثر تحت عنوان ”سرمایه گذاری“ بی مرز که به آن نام ”سیل ارزی“ داده اند،
عمل می کند و اقتصاد کشورها را نابود و به ورشکستگی می کشاند ١٩٩٧ .این عملکرد کشورهایی از نظر مالی
قدرتمند مانند کره جنوبی و … را به زیر مهمیز گرفت و اقتصادشان را بلعید ،اکنون ترکیه ،حتی برزیل و هندوستان
.این تجربه را با گوشت و پوست خود احساس می کنند
در مذاکرات مخفی از مردم میهن ما میان حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسالمی و امپریالیست ها ،کشمکش بر سر
گشودن راه ها برای غارت ثروت های ملی مردم از طریق مکانیسم برشمرده شده ،جریان دارد و نه گویا مساله ممانعت
.از ساخت ”بمب اتمی“ در ایران
خصوصی سازی ثروت های ملی کشورها ،یکی از اشکال ”جدید انباشت – اولیه -سرمایه“ است که سرمایه مالی
امپریالیستی در دوران جهانی سازی به کار می گیرد .آن ها می خواهند با نقدینگی نجومی و سوداگرانه خود ،پول های
باد آورده را به سرمایه سود ساز برای خود بدل سازند و جهان را هم تکه تکه بخرند و به مالکیت شخصی خود بدل
.سازند و انسان ها را به بردگان جدید خود تبدیل کنند
برنامه نوليبرال امپریاليستی” ،کوچک کردن دولت“ را به معنای نابودی خدمات اجتماعی که در خدمت نیازهای اولیه
مردم است ،تبلیغ می کند .اما همزمان خواستار تشدید سلطه سرکوبگرانه ی سیاسی ی دولت است تا امکان غارت
.سرمایه داران را تضمین نماید
هدف برنامه اقتصادی مورد نظر حزب توده ایران ،مردمی و دمکراتیک کردن اقتصاد ملی به سود زحمتکشان و الیه
های آسیب پذیر است” .کوچک کردن دولت“ در برنامه اقتصادی حزب توده ایران ،به معنای حذف نقش تضيقی و
.سرکوبگرانه ی سياسی دولت سرمایه دارها است
وظيفه اول بخش دولتی اقتصاد که ما آن را ”بخش عمومی“ می نامیم ،حفظ منابع ملی در برابر یورش سرمایه سوداگر
و استعماری امپریالیستی ،و از این طریق حفظ حاکمیت ملی است .آنچه که اکنون تحت عنوان بخش دولتی اقتصاد در
جمهوری اسالمی برقرار است ،تنها نامی برای غات ثروت های مردم توسط سرمایه داران بوروکرات و متحدان تاجر
آن است .به این غارت باید پایان داد و ثروت های مردمی را با سرپرستی دمکراتیک مردم به ”بخش عمومی“ واقعی
بازگرداند .وظيفه دوم بخش عمومی ی اقتصاد ،تامین نیازهای خدمات اجتماعی به سود زحمتکشان یدی و فکری و همه
.الیه های آسیب پذیر است
به سخنی دیگر ،بخش عمومی اقتصاد موظف به تامين منافع ملی مردم ميهن ما و حفظ حاکميت ملی کشور از یک سو،
.و تامين امنيت زیربنای خدمات اجتماعی ،از سوی دیگر است
این خدمات عبارتند از :سرپرستی پزشکی و بهداشتی ،تامین آموزش رایگان ،تامین مسکن مناسب و کمک های
اجتماعی برای مردم .تامین امنیت کار و اشتغال زحمتکشان از طریق اجرای قانون کار پیشرو ،حذف قراردادهای

پیمانی و … ،به سخن دیگر ،تضمین روند خدمات اجتماعی برای تامین نیازهای اولیه مردم میهن ما .حذف یارانه ها
گامی ضدمردمی است که بخشی از برنامیه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد و به دستور صندوق بین المللی پول
به مورد اجرا درآمده است و مرحله دوم آن در دستور روز دولت حسن روحانی قرار دارد .امپریالیست ها می خواهند
از این طریق سطح قیمت ها را در جهان به سطح مورد خواست خود درآورند .این اقدام ضدمردمی جز دامن زدن به
.تورم و گرانی نقشی نداشته و ندارد
وظیفه بخش ”عمومی“ یا دولتی ،اجرای همان وظیفه ای است که علی مزروعی می خواهد آن را «در عالم
سياست“» نيز به «دستان نامرعی» بسپارد ،در حالی که حزب توده ایران مایل است آن را به طور شفاف و قابل ”
.کنترل مردم میهن ما ،به بیانی دیگر ،به شکل دمکراتيک و به سود اکثریت قریب به اتفاق مردم ميهن ما ،سازمان دهد
با برقراری «شرایط بازار رقابتی» که نظریه پرداز طلب می کند ،دسترسی به شرایط دمکراتیک به سود توده مردم
ممکن نخواهد بود .آن طور که در آغاز از زبان زنده یاد جوانشیر ،عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب
توده ایران نشان داده شد ،درست شرایط حاکمیت «دست نامرعی بازار» به نتایج عکس می انجامد و تنها عده ای
دره فقر و فالکت عمیق فرو می روند
.سرمایه دار از آن بهرمند می شوند و توده های میلیونی در جامعه در ّ
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2283آدرس در سایت
مهدي By
با سالممتاسفانه بیشتر تحلیل شما هزینه کلماتی مانند امپریالیسم و نوامپریالیسم شد ،راه حل را باید جزئی تر و شفاف تر
ارائه میدادید که به کلی گویی بسنده کردید مانند :حذف یارانه ها گامی ضدمردمی است که بخشی از برنامه نولیبرال
امپریالیستی را تشکیل می دهدبرنامه برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی در صورت ضعف نظارت چیست؟ یا :
سرپرستی پزشکی و بهداشتی(کلی گویی)
 -٣مقاله شماره ٢٩( ۴٨ / ١٣٩٢ :آبان)

>«<br /واکاوی دیدگاه های اقتصادی -سياسی حزب توده ایران در دو دهه اخير»
عقاب را بال از پرواز است» (احسان طبری)»
واژه راهنما :مضمون نبرد آزادیبخش ملي ،ادعانامه اي علیه نسخه نولیبرال امپریالیستي .جایگاه منافع طبقه كارگر در
مبارزات حزب طبقه كارگر .رابطه دیالكتیكي میان نبرد طبقاتي و مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي .مضمون و محتواي
پرچم هوشمندانه ي قابل اعتماد! كیفیت خاص اقتصاد
ماركسیستي -توده اي «پیوند میان عدالت اجتماعي و دمكراسي»،
ِ
.سیاسي ي مرحله ملي -دمكراتیك .مرحله ملي -دمكراتیك ادامه نظام سرمایه داري نیست .بود و نبود حزب توده ایران
عنوان این نوشتار برداشته شده از «جزوه» پربار و پرمایه ای است که در مهرماه  ١٣٩٢در ارگان مرکزی حزب توده
ایران انتشار یافت (نامه مردم شماره « .)932جزوه»  ،نشان فعالیت خالق و پرثمر توده ای ها در زمینه پراهمیت
مبارزه اقتصادی -اجتماعی حزب طبقه کارگر ایران و پاسخ دندانشکنی است به جنایت ارتجاع داخلی و خارجی که
.امیدوار بود با قتل عام دانشمندان توده ای ،راه اندیشمندانه نبرد طبقاتی را بر روی طبقه کارگر انقالبی ایران ببندد
جزوه» با اشاره به مصوبه هاي ششمین كنگره حزب توده ایران در باره «پیوند» میان «عدالت اجتماعي با دگرگوني »
هاي عمیق [مصوبه كنگره :بنیادین] سیاسي -اجتماعي و دمكراتیك كردن روبناي سیاسي كشور» و همچنین تعریف
فرازمندي كنوني ایران به مثابه «مرحله ملي -دمكراتیك» رشد جامعه ،روند بازسازی برنامه پیشنهادی حزب توده ایران
برای این مرحله را بازتاب مي دهد .در آنجا ضمن افشاگری علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی ،به سخن دیگر ،ضمن
نشان دادن سرشت ضدمردمی و ضدملی این برنامه ،مضمون نبرد آزادیبخش ملي ایران در مرحله ملي -دمكراتیك
ترسیم مي شود .مضمون نبرد آزادیبخش در دوران جهاني سازي اقتصاد امپریالیستي ،مبارزه علیه برنامه نواستعماری
امپریالیستی که هدف آن برقراری سلطه اقتصاد سیاسي نظام سوداگر سرمایه داری امپریالیستی بر جوامع در حال رشد
است .موضع برشمرده شده علیه نسخه نولیبرالیسم امپریالیستي ،ادعانامه اي است عليه نظام سرمایه داري
جهاني شده .به این منظور در «جزوه»  ،با بازگشت به مقاله های منتشر شده در دنیا و نامه مردم ،فرازمندی اندیشه
اقتصادی -سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر بر شمرده مي شود (مراجعه به مقاله ها به کمک آدرس الکترونیکی
(.آن ها ،می توانست از تسهیل چشمگیری برخوردار باشد
جزوه»  ،با موفقیت مواضع اندیشه حاكم بر حزب طبقه كارگر ایران را براي مرحله كنوني مبارزه علیه دیكتاتوري »
رژیم والیت فقیه و گذر به مرحله ملي -دمكراتیك فرازمندي جامعه ایراني ترسیم و مرزهایي را نشان مي دهد كه اندیشه
حاكم بر «جزوه»  ،مرزهاي واقع بینانه نبرد طبقاتي در مرحله كنوني ارزیابي مي كند .از این طریق ،جنبه هاي قابل

رشد در اندیشه حاكم خود مي نماید و امكان بحث و گفتگوي مشخص براي توسعه مرزهاي نبرد
.طبقاتي براي مرحله كنوني ،گشوده مي شود
بر این پایه است كه شرایط الزم براي بحث مشخص در باره برنامه تبليغي و ترویجي -آموزشي حزب توده
.ایران براي مرحله كنوني قابل شناخت مي گردد
شایسته است مورد تاكید قرار گیرد  ،كه گشودن مرز بحث و گفتگو به منظور روشنایي بخشیدن به تداوم راهي كه باید
در شرایط كنوني طي شود ،به معناي تائيد كالن راهي است كه تاكنون طي شده است ،و نه مورد پرسش
قرار دادن آن! لذا موضع و توضیحات انتقادي در این سطور ،دقیقا ً در انطباق است و باید باشد با مضمون نفي
دیالكتيكي یا ”نفي در نفي“ .امري كه باید در بیان رعایت شده و درستي مضمون مورد نظر در سخن به اثبات
.رسانده شود
از این رو کوشش خواهد شد در بحثی مشخص و با ارایه استدالل ،دورنماي روند تداوم «دیدگاه هاي كنوني حزب توده
ایران» از درون كارپایه فكري ارایه شده در «جزوه» نشان داده شود ،تا شاید كمكي باشد براي توسعه فعاليت

پربار حزب توده ایران در نبرد طبقاتي جاري در كشور به منظور حفظ منافع طبقه كارگر و دیگر
زحمتكشان یدي و فكري كه از منافع كل خلق دفاع مي كند .به این منظور ،نکته های نقل شده از «جزوه» با
.شماره در کروشه [] مشخص و تک به تک مورد بررسی قرار داده می شود

جزوه» چه مي گوید»
در صفحه  ١و  ٢چنین آمده است « :یكي از هدف هاي انتشار جزوه  ...ترویج پایه هاي نظري سیاست ها و دیدگاه هاي
كنوني حزب توده ایران [ ] ١و آسان سازي معرفي آنها به نسل جدید مبارزان كشورمان است كه در راه پیکار برای
تحقق عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی فعال هستند [ .] ٢در مقاله هاي مورد بحث این جزوه مي توان دید كه در
خط مشي و برنامه حزب ،بر مبناي هدف راهبردی (استراتژیک) گذر به سوسیالیسم ،به طور عملي تضادهاي مشخص
كنوني در نظر گرفته مي شود [ .]٣حزب توده ایران مرحله كنوني دگرگوني هاي ایران را گذر مستقیم به سوسیالیسم
ارزیابي نمي كند [ ] ٤و طرح چنین گذاري را در مرحله كنوني تحوالت كشور متاثر از ذهنگرایي چپ روانه و به دور
از واقعیت های موجود می داند [ .]٥خط مشی و هدف محوري ما در مرحله كنوني ،ارتقاي جنبش مردمی با هدف
گردآوری حداکثر نیرو به منظور شکست دادن دیکتاتوری حاکم [ ]٦و گذر به مرحله ملی -دمکراتیک است [ .]٧در این
مبارزه ،حزب ما نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را عامل تعیین کننده یی می داند [ .]٨پیروزی در این مبارزه فقط
از راه پیوند ارگانیک خواسته های مبرم عد الت اجتماعی با دگرگونی های عمیق [مصوبه كنگره :بنیادین] سیاسی
«اجتماعی و دمکراتیک کردن روبنای سیاسی کشور امکان پذیر است]٩[ .
سپس در ادامه چنین آمده است « :یكي از معیارهاي مهم سنجش هر نیروي سیاسي جدي همانا توانایي آن در ارائه تحلیل
هاي منسجم و به هم پیوسته سی اسي مرتبط و هماهنگ با مسائل عمدة اقتصاد سیاسي كشور است [ .]١٠لذا هدف دیگر
انتشار این جزوه ،بستر سازی برای فراهم آوردن امکان تبادل نظر و ایجاد بحث های پویا و خالق در درون جنبش
«مردمی است [ ،]١١تا بتوان با کار حزبی و سازمانی به فصل مشترک های کلیدی بین نیروهای پیشرو رسید]١٢[ .
در صفحه هاي  ١٠و « ١١جزوه» مي خوانیم « :حزب ما در مقاله هاي متعددي به اجراي نسخه هاي صندوق بین المللي
پول و گسترش خصوصي سازي و ایجاد بازار انعطاف پذیر كار اشاره نمود .یكي از هدف هاي این مقاله ها نشان دادن
ارتباط مستقیم فرایند تعدیل اقتصادي در راستاي ایجاد مباني ”اقتصاد آزاد“ و لزوم سركوب جنبش كارگري [ ]١٣و
پایمال كردن حقوق صنفي و خواست هاي مادّي طبقات و قشرهاي گسترده زحمتكشان بوده است [ .]١٤در این عرصه،
تالش ما نشان دادن پیامدهاي ویرانگر اقتصادي و ضددمكراتیك برنامه هایي بود كه آثار مخرب و ضد انساني آنها را در
كشورهاي سراسر جهان نیز مي توان دید [ ... .] ١٥برخالف ادعاي هواداران دو آتشه نولیبرالیسم اقتصادي ،این الگوي
اقتصادي بازار آزاد نه تنها ربطي به آزادي و دموكراسي [به سود زحمتكشان و مردم] ندارد و در عمل خالف آن عمل
:مي كند [ ».]١٦در اردامه چنین آمده است
در سال هاي اخیر مقاله هاي تحلیلي متعدد حزب توده ایران بر این حقیقت تاكید داشته اند كه گذر میعن ما از سلطه »
دیكتاتوري والیي به حكومتي ملي و دمكراتیك نیازمند جهشي كیفي در چارچوب ”ملي” [ ]١٧و در دو بعُد بهم پیوسته
دموكراسي و عدالت اجتماعي است [ ... .]١٨مقاله هاي نامه مردم در زمینه تحلیل اقتصادي -سیاسي تحوالت چند سال
گذشته  ...لزوم مبارزه و برخورد قاطعانه با ادامه برنامه هاي تعدیل اقتصادي  ...همراه با ارائه بدیلي بر اساس یك
برنامه اقتصادي مترقي [ ،]١٩شرایط ذهني را براي بسیج كردن طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان در امر مبارزه با
. ...دیكتاتوري را فراهم آورد []٢٠
در برنامه و تحلیل هاي حزب ما به روشني مي توان تاكید بر گذر از دیكتاتوري به مرحله ملي -دمكراتیك را دید.
برخالف آنچه در نوشته هاي جریان هاي چپ روانه دیده مي شود ،در مقاله هاي تحلیلي حزب توده ایران شعارهاي
پرطمطراق انقالب سوسیالیستي -كارگري -كمونیستي داده نمي شود ،بلكه منطبق با شرایط و واقعیت موجود اقتصاد
سیاسي ،پیشبرد مبارزه طبقاتي درون كشور از راه ایجاد جبهه ضددیكتاتوري مورد نظر است ... .در مرحله كنوني،

منافع آنها [بخش هاي پیش رو طیف اصالح طلبان و هواداران آنها] مخرج مشترك هایي با منافع و مصالح طبقه كارگر
و دیگر زحمتكشان دارد [ .] ٢١بنابراین ،ایجاد یك اتحاد وسیع سیاسي میان طبقه كارگر و نیروهاي سیاسي نماینده این
طبقه ها و قشرها در راستاي گذر از دیكتاتوري والیي و جهش انقالبي به مرحله مترقي تر بعدي امري منطقي و
ضروري است ... .حزب توده ایران بر اساس درك ماتریالیستي خود از تحوالت تاریخي و شناخت واقعیت هاي عیني
[ ،] ٢٢حذف نظام سرمایه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذیر نمي داند [ .]٢٣اما ما معتقدیم كه بر اساس
مدون ملي ،در مرحله كنوني ،طرد كامل الگوي نولیبرالیسم اقتصادي ،حذف نقش سوداگري سرمایه
یك برنامه ریزي ّ
داري كالن خصوصي یا شبه خصوصي در اقتصاد ملي ،حذف كامل تسلط اقتصاد سیاسي سرمایه داري تجاري و حذف
.ریشه یي اقتصاد بوروكراتیك در دورنماي گذر كشور ما از دیكتاتوري به دمكراسي قرار دارد []٢٤
به نظر ما ،ش عارهاي ذهن گرایانه و نامنطبق با مضمون مبارزه طبقاتي ،نامرتبط با مرحله رشد جامعه ،و خارج از
واقعیت هاي اقتصادي سیاسي ،هیچ گاه راهگشاي گذر كشور ما از دیكتاتوري نخواهد بود [[ ... .]٢٥نه] با ”حركت
هاي انقالبي“ طبقه كارگر انقالبي [مي توان] سرمایه داري و دیكتاتوري را سرنگون و بالفاصله سوسیالیسم را برقرار
[كرد] [ ...و نه] بر اساس شعارهاي تك بعُدي (مثل جمهوري خواهي و جمهوري سكوالر) و بي اعتنا به زیربناي
.اقتصادي رژیم والیي [مي توان] روبناي سیاسي آن را در خالء دموكراتیزه كرد .»... .]٢٦[ .پایان نقل قول
در سطور زیر توضیح و بازگشت به مقاله های نام برده شده در «جزوه» هدف نیست که در اختیار نگارنده نیز نمي
باشد و بازگشت به آن ها کمک کننده برای ارزیابی اهمیت نتیجه گیری های طرح شده در «جزوه» هم نخواهد بود.
بررسی زیر ،با هدف ارزیابی نکته های نقل شده از «جزوه» در ارتباط با مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران
انجام می شود ،با این امید که گام تحلیلي مشخص در جهت درک همه جانبه هدف های حزب توده ایران برای «نسل
جدید مبارزان کشور» باشد که «جزوه» برجسته می سازد .با توجه به این هدف گیری درست «جزوه» است که کوشش
خواهد شد در سطور زیر - ،تا آنجا که برای یک توده ای جدا از محیط طبیعی مبارزاتی اش در درون حزب طبقه
کارگر ممکن است – ،روند حرکت اندیشه مارکسیستی -توده ای در ارتباط با «دیدگاه های کنونی حزب توده ایران»
.نشان داده شود
در اینجا ،نگرشي انتقادي به شیوه برخورد اندیشه حاكم در «جزوه» به مواضع مورد انتقاد خود ،از نظر اسلوبي
ضروري به نظر مي رسد« .جزوه» ،در سطح ”اعالم موضع“ نگاشته شده است .به سخني دیگر ،در سطح و
به شكلي كه به همین منظور در مقاله هاي عنوان شده از نامه مردم به كار گرفته شده است .هدف «جزوه» اما در جاي
جاي متن آن ،برخورد انتقادي به نظرات ”چپ روانه“ و ”راست روانه“اي است كه از یك سو گویا و یا به طور واقعي
واقع بین نیستند و «با ”حركت هاي انقالبي“ي طبقه كارگر انقالبي» خواستار سرنگوني همزمان دیكتاتوري و سرمایه
داري و گذر بالفاصله به سوسیالیسم هستند ،و یا «بر اساس شعارهاي تك بعُدي (مثل جمهوري خواهي و جمهوري
سكوالر)» و بي اعتنا به زیربناي اقتصادي رژیم والیي خواستار دموكراتیزه كردن روبناي كشور هستند .شیوه به كار
گرفته شده ،یعني اعالم موضع ،با هدف برخورد انتقادي به موضع چپ روانه و راست روانه در تضاد است و كمكي به
منظور گشودن گره هاي فكري مواضع انحرافي نیست كه به این منظور باید به بررسي مشخص واقعیت پرداخت .به
عبارت دیگر براي بررسي انتقادي مشخص موضع هاي انحرافي ،طرح نمونه هاي مشخص با نقل نكات واقعا ً مطرح
مشخص وضع مشخص“ ،اسلوب ارزیابي نظرهایي است كه نفي
شده در این یا آن نوشتار ،ضروري است” .تحلیل
ِ
دیالكتیكي آن ها” ،نفي در نفي“ آن ها كه عبارت است از استخراج جنبه هاي قابل رشد در آن ها ،مورد نظر است .با
نفي مطلق مواضع آن ها ،راه قابل و شایسته طي شدن ،روشن و قابل درك نمي شود .با شیوه نفي مطلق گرانه
.غیردیالكتیكي ،سنتز تضادها پدیدار و درك نمي شود
.در سطور زیر نگارنده كوشش خواهد كرد به این شیوه ماركسیستي -توده اي انتقادي پایبند باقي بماند

تاریخ جوامع ،تاریخ نبرد طبقاتي است» (مانیفست كمونیستي)»
براي پیشبرد نبرد طبقاتي ،دو وظیفه در برابر نیروي نو قرار دارد .یكـي مبارزه براي بهبود شرایط هستي نیروي زیر
سلطه ستم طبقاتي در شرایط حاكم نظام موجود ـ لنین آن را «وظيفه دمكراتيك» مي نامد ،و دیگـري ،گذر از نظام و
.پایان بخشیدن به ستم طبقاتي طبقات حاكم بر طبقات زیر سلطه – لنین آن را «وظيفه سوسياليستي» مي نامد
در سطور نقل شده از «جزوه واكاوي ( »...از این به بعد ،جزوه) ،دو سوي مبارزه ي طبقاتي ي طبقه كارگر ایران و
متحدان آن (نیروي نو) طرح و وظایف حزب توده ایران براي پیشبرد این نبرد در مرحله كنوني در هر دو بخش مورد
توجه قرار مي گیرد .با برجسته شدن مصوبه ششمین كنگره حزب در ارتباط با وظیفه «پیوند» مبارزه میان «عدالت
اجتماعي» و «آزادي و دمكراسي» ،سرشت انقالبي خط مشي حزب توده ایران ،حزب طبقه كارگر ایران نیز به مثابه
ت كامل بر خوردار است .باوجود همه این نكات مثبت ،پرسش هایي در ارتباط
پرچم راهنماي نبرد طبقاتي از شفافی ِ
با چگونگي تـداوم نبرد طبقاتي و نكته هاي عمده براي آن در فعالیت مبارزاتي حزب توده ایران در «جزوه» به چشم
.مي خورد كه بررسي مشخص آن ها مي تواند كمك براي ادامه موفق راه طي شده باشد

از این روست كه مي توان انتشار «جزوه» را نقطه آغاز بحث و گفتگوي زنده و فعال میان توده اي ها ارزیابي و آن را
.گامي مثبت براي تدقیق عملكرد تبلیغي و ترویجي -آموزشي حزب توده ایران ارزیابي كرد

جایگاه منافع طبقه كارگر در مبارزات حزب طبقه كارگر
بحث در باره تدقیق فعالیت روزمره حزب توده ایران ،از كجا آغاز مي شود و چه نكاتي را در بر مي گیرد؟
پرسش هاي عمده ي پایه و اولیه اي وجود دارد در ارتباط با تداوم نبرد طبقاتي در هستي مبارزاتي حزب توده ایران،
حزب طبقه كارگر ایران كه بررسي مشخص آن ها مي تواند كمك براي ادامه موفق راه طي شده باشد .ازجمله پرسشی
که مطرح است ،این پرسش است که نشان دادن « نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان [که] حزب ما آن را عامل تعیین
کننده [در مبارزه دوگانه پیش گفته] می داند» ،در وحله نخست باید برای کدام نیرو روشن گردد؟ برای طبقه کارگر و
یا برای متحدان ما در جبهه وسیع ضددیکتاتوری؟
پاسخ به این پرسش ،پاسخ به این پرسش نیز است که آیا ما مبارزه برای ارتقای سطح آگاهی جنبش کارگری را جدا و یا
حتی در گام دوم ،پس از ایجاد جبهه ضددیکتاتوری ،قرار می دهیم و یا آن را پيش شرطی جداناپذیر برای تحقق
جبهه ضددیکتاتوری ارزیابی می کنيم؟ به سخنی دیگر که همان معنا را می رساند ،وجود حزب متحد و توانمند
مبرم ایجاد جبهه ضددیکتاتوری است و یا روندی
طبقه کارگر با وحدت اندیشه و سازمانی مبارزه جو ،پيش شرط
ِ
است نسبت به مبارزه برای تشکیل جبهه ضددیکتاتوری ،جنبی و ثانویه؟ اگر چنین نیست که تکیه «جزوه» نیز بر آن
است ،باید برنامه مبارزاتی برای دستيابی به چنين وحدت نظری و سازمانی چگونه باشد و کدام اولویت

ها را دنبال كند ؟
خط مشی و هدف محوري ما در مرحله كنوني ،ارتقاي جنبش مردمی با هدف گردآوری حداکثر نیرو به منظور )»...
شکست دادن دیکتاتوری حاکم [ ]٦و گذر به مرحله ملی -دمکراتیک است [ ... ]٧حزب ما نقش طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان را [در این مرحله] عامل تعیین کننده یی می داند .)»...دیرتر به بررسي مضمون نقش طبقه كارگر و دیگر
.زحمتكشان به طور مشخص باز مي گردم

 -١رابطه دیالكتيكي ميان نبرد طبقاتي و مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي
بستر سازي براي فراهم آوردن امكان تبادل نظر و ایجاد بحث هاي پویا و خالق در درون جنبش مردمي است [ ]١تا »
«بتوان با كار حزبي و سازماني به فصل مشترك هاي كلیدي بین نیروهاي پیشرو رسید]٢[ .
ماكسیم گورگي یك داستان كوتاه دارد به نام آقاي زاگالدین (و یا مشابه آن) .آقاي زاگالدین همیشه دست هایش را در
پشت كمرش بهم گره مي زد و با قامتي كمي خمیده ،و سیمایي متفكرانه ،تند تند در كوچه و خیابان راه مي رفت .روزي
او را بر سر دو راهي اي ایستاده دیدم كه زار زار مي گریست .پرسیدم ،آقاي زاگالدین چه شده است كه شما اینچنین زار
اشك مي ریزید؟ او در حالي كه دست هایش هنوز در پشتش بهم گره خورد بود ،نیم نگاهي به من كرد و با صدایي بم و
!غمگین ،گفت :سایه ام را گم كرده ام ،سایه ام همیشه مي دانست من باید به كدام راه بروم
وضع حیوني ”عدالت“ چي ها كه سایه وار دنبال فتوحات احمدي نژاد مي رفتند كه آن را نماینده خرده بورژوازي
ضدامپریالیستي و مدافع محرومان مي دانستند ،این روزها همانند آقاي زاگالدین زار است .آن ها بر سر دو راهي
ایستاده اند و زار زار اشگ مي ریزند كه باید به كدام راه بروند؟ ”راه توده“ علي خدایي و شركاء اما این روزها از
وضع دیگري برخوردار است .حاال نوبت این حیوني ها است كه سایه وار ”پرچم دنبال متحد دویدن“ را به دوش بكشند
!و در دفاع از دولت حسن روحاني كه گویا ”آزادي“ را به ارمغان مي آورد ،بدوند
بدیهي است كه حزب توده ایران ،حزب طبقه كارگر ایران كه با مقاله هاي روشنگرانه خود ،برخي از ”اصالح طلبان“
كه پس از  ٤سال زندان انفرادي ،كرنش در برابر ارتجاع حاكم و استبداد والیي آن را به مبارزان توصیه مي كنند،
مورد انتقاد شایسته قرار مي دهد ،سایه وار دنبال آن ها حركت نمي كند .برعكس ،هشدار مي دهد كه ”مبارزه با
، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2087).نامه مردم “ )٩٣٢دیكتاتوري حاكم و بي عدالتي تعطیل بردار نیست
به سخني دیگر ،براي حزب طبقه كارگر ،مبارزه طبقاتي ،مبارزه براي گذر از نظام استثمارگر حاكم ،نسبت به مبارزه
براي اتحادهاي اجتماعي در «مرحله ملي -دمكراتیك» ،در یك رابطه دیالكتيكي ویژه اي مطرح است كه درك همه
.جانبه آن ،براي فعالیت تبلیغي و ترویجي -آموزشي حزب توده ایران براي این «مرحله» تعيين كننده است
!«نقش طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان در این مرحله ملي -دمكراتیك عامل تعیین كننده است [»]٨
:تاكید «جزوه» بر این نكته ي پراهمیت ،هيچ معناي ماركسيستي -توده اي دیگري ندارد ،جز آنكه
اول -جدا ساختن میان دو صحنه مبارزاتي نبرد ”ضددیكتاتوري“ و پیكار براي به ثمر رساندن انقالب ”ملي-
دمكراتیك“ ،به بیاني دیگر جدا ساختن پیكار به اصطالح ”اولي“ و ”دومي“ از هم ،و یا در برابر هم قرار دادن این دو،
و یا ”این“ ،یا ”آن“ گفتن ،نادرست و برداشتي غیرطبقاتي و ضددیالكتیكي است؛ بي جهت هم نیست كه زنده یاد
منوچهر بهزادي در دنیا ،نشریه سیاسي و تئوریك كمیته مركزي حزب توده ایران (سال سوم ،دوره سوم ،شماره ،١٠
آذر  ،)١٣٥٥در مقاله ”جبهه ضددیكتاتوري -مخالفت ها و پرسش ها“ كه كارپایه فكري صالبت تئوریك جبهه

ضددیكتاتوري كنوني حزب توده ایران را در این مرحله نیز تشكیل مي دهد ،ضمن برجسته ساختن این نكته كه «شعار
جبهه ضددیكتاتوري“ متحد كننده وسیعترین نیروهاست» ،بر سرشت ضدامپریاليستي این جبهه نیز پاي مي ”
فشرد و مي نویسد« :مبارزه ضددیكتاتوري از مبارزه ضدامپریالیستي جـدا نیست»؛
دوم -تعیین كننده بودن نقش طبقه كارگر براي مرحله كنوني مبارزه ،ضمن آنكه پاسخي است به سرگشتگي و سردرگمي
پیگیر افشاگرانه و روشنگرانه طبقاتي است كه مخاطب
آقاي زاگالدین ،به معناي برجسته ساختن اهمیت مبارزه
ِ
!اصلي آن« ،طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان» است
هدفگیري این مبارزه ،نشان دادن ”تضاد اصلي“ در جامعه كنوني ایران است كه جامعه اي با نظام معلو ِل سرمایه
داري وابستـه به نظام اقتصاد جهاني امپریالیستي است .صالبت تئوریك مبارزه حزب توده ایران علیه برنامه
!نولیبرالیسم امپریالیستي ،تاكیدي است بر این وابستگي و ارزیابي علمي از آن
مبارزه طبقاتي در جامعه ،اما همان طور كه در آغاز نشان داده شد ،بدون مبارزه دمكراتيك ممكن نيست ،بدون
در نظر گرفتن تضادهاي مشخص كنوني [ »]٤ناموفق از كار در مي آید .این مبارزه روز ،تنها همراه با افشاگري و »
روشنگري ي تبلیغي -ترویجي -آموزشي ي ضروري در باره «تضادهاي مشخص» مي تواند به وسیله و پل ارتباطي با
.كارگران و همچنين با ”متحدان“ مرحله كنوني بدل شود
هدف مبارزه علیه «تضادهاي مشخص كنوني» ،حل ”تضاد عمده“ جامعه ،به عبارت دیگر براندازي دیكتاتوري
نظام سرمایه داري حاكم است كه رژیم دیكتاتوري والیي -امنیتي كنوني آن را نمایندگي مي كند و شرایط برقراري و
حفظ سلطه آن را به زحمتكشان و وسیع ترین الیه هاي میاني جامعه و اصالح طلبان تحمیل مي كند .مگر دیكتاتوري
والیي -امنیتي ،سازمانده و مجري كودتاي انتخاباتي  ٨٨و انتخابات مهندسي شده  ٩٢نبود؟ اندیشه حاكم بر «جزوه»
!نكات پیش را مورد تاكید قرار مي دهد
از آنچه در ارتباط با رابطه ویژه دیالكتيكي پیش گفته بیان شد ،این نتیجه گیري مجاز و مستدل است كه جلب نظر
و تجهیز ”متحدان“ ،دستاورد جنبي ي ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و تجهيز و سازماندهي آن است.
ایجاد اتحادهاي اجتماعي متنوع در طول رشد نبرد طبقاتي ،اهرم قابل شناخت ساختن رشد و تعمیق تضاد اصلي در
جامعه به طبقه كارگر و متحدان تاریخي آن است .ضرورت فعالیت مشخص با ”متحدان“ از روند تعمیق تضاد
روزافزون طبقه سلطه گر با طبقه هاي زیر سلطه ناشي مي شود .آنچه گفته شد نشان ضرورت و نفي فعالیت مشترك با
متحدان نیست كه در آن توافق ها و مصالحه نیز مجاز است ،بلكه به معناي آن است كه ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر
نوك نيزه نبرد نیروي نو را تشكیل مي دهد كه بنا به شخصیت تاریخي خود ،قادر به جلب ”متحدان“ ،براي نمونه
روشنفكران ،معلمان ،هنرمندان و  ...به سوي پذیرش مواضع حزب طبقه كارگر است .وحدت دیالكتیكي نبرد اقتصادي-
سیاسي و نظري ي (لنین :سه جزء ماركسیسم!) طبقاتي و دمكراتیك ،وحدت وظیفه دمكراتیك و سوسیالیستي حزب طبقه
!كارگر ،پیوند جداناپذیر مبارزه ضد دیكتاتوري و ضدامپریالیستي (بهزادي) با نكات برشمرده شده ،به اثبات مي رسد

 -٢پيوند ارگانيك ميان عدالت اجتماعي و آزادي
پیروزی در این مبارزه [ضددیكتاتوري] فقط از راه پیوند ارگانیک خواسته های مبرم عدالت اجتماعی با دگرگونی »
«های عمیق [مصوبه كنگره :بنیادین] سیاسی اجتماعی و دمکراتیک کردن روبنای سیاسی کشور امکان پذیر است]٩[ .
اثبات صالبت تئوریك این موضع ي «جزوه» از چه ریشه اي سیرآب مي شود؟ یا به سخني دیگر :مضمون

ماركسيستي -توده اي «پيوند» ميان «پيكار براي تحقق عدالت اجتماعي و آزادي و دمكراسي» ،به
چه معناست؟
پیوند» میان «پیكار براي تحقق عدالت اجتماعي و آزادي و دمكراسي [ »]١٨بدون درك دیالكتیك مبارزه طبقاتي بر »
سر حل ”تضاد اصلي“ جامعه ممكن نیست .دیالكتیك «پیوند» میان عدالت اجتماعي و آزادي” ،رابطه“ي این دو
مقوله با هم ،كه مورد تاكید «جزوه» [ ] ١٨است ،چگونه شناخته و درك مي شود؟ چرا تنها حفظ «پیوند» دو مقوله
عدالت اجتماعي و آزادي كه «جزوه» بر آن تصریح دارد ،راه رشد اقتصادي -اجتماعي جامعه را در سطح كيفي مي

گشاید؟
مي دانیم كه حل تضاد اصلي میان ”كار و سرمایه“ در نظام سرمایه داري ،عدالت و آزادي براي زحمتكشان را به
ارمغان مي آورد .در عین حال مي دانیم كه در شرایط كنوني ،گذر به سوسیالیسم ،تحقق انقالب سوسیالیستي در ایران
مطرح نیست و جز اندیشه ذهنگرا چپ رو از چنین خواستي دفاع نمي كند .باوجود این ،چگونه مي توان مدعي شد و این
ادعا را مستدل ساخت كه در دوران كنوني نیز بدون حل ”تضاد اصلي“ حاكم ،كه همان تضاد میان ”كار و سرمایه“ در
شرایط سلطه و اجراي نسخه نولیبرال امپریالیستي است ،گذر به «مرحله ملي -دموكراتیك» از یك سو ،و مبارزه براي
حل ”تضاد عمده“ و روز جامعه كه مبارزه اي است ”دمكراتیك“ در چهارچوب نظام حاكم ،یعني توسعه دمكراسي

از سوي دیگر ،ممكن نیست؟ بهم تنیدگي و یك پارچگي مبارزه ضددیكتاتوري و ضدامپریالیستي كه بهزادي به آن
.تاكید دارد ،و در سطور زیر نشان داده خواهد شد ،با روشن شدن پاسخ پرسش هاي پیش ،قابل شناخت و درك مي شود
تنها با روشن شدن نكات فوق است كه مضمون و محتواي ماركسيستي -توده اي «پیوند میان عدالت اجتماعي و
.دمكراسي» همه جانبه ،یعني مضموني یا دیالكتيكي درك مي شود
با شناخت مضموني یا دیالكتیكي «پیوند» و رابطه میان عدالت اجتماعي و آزادي ،ما با تضادي ویژه روبرو هستیم :از
یك سو دستیابي به عدالت اجتماعي تنها با گذار از شرایط حاكم اقتصادي -اجتماعي سرمایه داري قابل دسترسي است؛ و
از سوي دیگر ،گذر نكردن از شرایط حاكم اقتصادي -اجتماعي ،به معناب باقي ماندن آزادي در چهارچوب
آزادي“هاي بورژوایي است (براي نمونه” ،جمهوري خواهان“ طرفدار آن هستند)« .جزوه» به درستي چنین ”راه ”
.حل“ راستگرانه را رد مي كند
به سخني دیگر ،براي حل تضاد میان عدالت اجتماعي و آزادي و یافتن ”وحدت دیالكتیكي“ آن ها تنها یك راه حل واقعي
وجود دارد و تنها یك سنتز براي «پیوند» علمي -دیالكتیكي میان عدالت اجتماعي و آزادي ،كه روند رشد تاریخي جامعه
را به پیش مي راند ،وجود دارد .آن هم پذیرفتن این نكته است كه با پیروزي انقالبي ملي -دمكراتیك و برقراري مرحله
ملي -دمكراتیك رشد جامعه ،ما با شرایط كيفي نوین براي اقتصاد سياسي جامعه روبرو هستيم ،كه نه
!سوسیالیستي است ،ولي همچنین دیگر اقتصا سیاسي سرمایه دارانه نیز نیست

.بدین ترتيب ماهيت و مضمون «مرحله ملي -دمكراتيك» قابل شناخت و درك مي شود
تنها با درك همه جانبه این دیالكتیك است كه حزب طبقه كارگر قادر مي شود فعالیت تبلیغي -ترویجي خود را در برابر
طبقه كارگر و همزمان در برابر متحدان ضددیكتاتوري از الیه هاي دیگر با موفقیت به ثمر برساند! موفقیت
فعالیت حزب توده ایران در دوران انقالب بهمن  ٥٧و در دوران كوتاه فعالیت آزاد آن پس از پیروزي انقالب كه در اثر
گذاري چشمگیر مبارزه حزب بر روند انقالبي به دست آمد نیز از این دیالكتیك پیروي كرده است .مراجعه به اسناد
.تاریخي در این سطور ضروري نیست
چنین روشنگري علمي است كه پرچم نظري -تئوریك راهنماي اندیشه ماركسیستي -توده اي را در فعالیت تبلیغي-
پرچم هوشمندانه ي
ترویجي حزب براي طبقه كارگر و متحدان آن در مرحله ملي -دمكراتیك فرازمندي جامعه به
ِ

!قابل اعتماد بدل مي سازد
این در حالي است كه هنگامي كه مبارزه براي «عدالت اجتماعي» را به سطح مبارزه در چارچوب محترم دانستن
تضاد میان كار و سرمایه“ در نظام سرمایه داري ،یعني به مبارزه «دمكراتیك» براي بهـبود نسبي شرایط زندگي و ”
كار طبقه كارگر در چهارچوب نظام سرمایه داري تقليل دهيم ،مضمون و محتواي دیالكتیكي «پیوند میان عدالت

اجتماعي و آزادي» ،به قول زنده یاد احسان طبري «گم» مي شود!؟
پیش تر اشاره شد كه حزب توده ایران ،دوران كنوني را دوران گذر به سوسیالیسم نمي داند .در «مرحله ملي-
دمكراتیك» كه داراي ”اقتصاد سیاسي“ ویژه خود است كه از یك رو ”اقتصاد سیاسي“ سوسیالیستي نیست و از روي
دیگر ”اقتصاد سیاسي“ سرمایه داري نیز نیست ،بلكه ”اقتصاد سیاسي“ خاصي است كه مي توان آن را ”بينابيني“
.با كيفيتي خاص نيز ناميد كه دیرتر نشان داده خواهد شد

كيفيت خاص اقتصاد سياسي مرحله ملي -دمكراتيك
آنچه در این سطور باید طرح شود ،اثبات دارا بودن كيفيت خاص براي ”اقتصاد سیاسي“ در مرحله ملي -دمكراتیك
است كه دستیابي به آن بدون ”حل تضاد اصلي“ میان ”كار و سرمایه“ در نظام سرمایه داري ،ناممكن است .جنبه
دیگري از بهم تنیدگي مبارزه ضددیكتاتوري و ضدامپریالیستي كه بدون مبارزه ضد نظام سرمایه داري (عمدتا تجاري-
بوروكراتیك) كنوني ي داخلي كه داراي منافع مشترك طبقاتي با نظام سرمایه داري جهاني امپریالیستي است ،كه بهزادي
همانجا برجسته مي كند و مورد تاكید قرار مي دهد ،اكنون قابل شناخت و درك مي شود .مبارزه حزب توده ایران
علیه دیكتاتوري رژیم سلطنتي -ساواكي ،همزمان مبارزه اي همه جانبه با نظام سرمایه داري وابسته به امپریاليسم
بود .وابستگي آن زمان علني و بدون اما و اگر بود ،وابستگي كنوني ،در پشت ظاهر و ماسك ویژه خود پنهان شده
است .مبارزه علیه نسخه نولیبرالیسم به تنهایي قادر به پاره كردن این ماسك مزورانه نیست! افشاگري مستدل علیه
اقتصاد سیاسي نظام سرمایه داري در كلیت آن ،وظیفه روز فعالیت تبلیغي و ترویجي حزب طبقه كارگر براي تدارك
!تغییرات انقالبي -بنیادي یا «عمیق» است
مبارزه دمكراتیك -سندیكایي كارگران در چهارچوب نظام سرمایه داري ،وظیفه ”بهـبود“ نسبي شرایط كار و زندگي
آنان را در این نظام به عهده دارد و عمال هميشه به دنبال جبران تقلیل و نابودي ”بهبودي“هاي گذشته ،مي دود – آیا
اولین وظیفه سندیكاهاي آز اد ،تحمیل پرداخت دستمزدهاي معوقه به سرمایه داران نیست!؟ محدود ساختن صحنه نبرد
دمكراتیك“ مبارزه سندیكایي كه سوسیال دمكراسي راست براي تحمیل و القاي آن به طبقه
طبقه كارگر تنهـا به وظیفه ”
ِ

كارگر مي كوشد ،و یا به سخني دیگر كه همین معنا را مي رساند ،محدود ساختن مبارزه براي «عدالت اجتماعي» به
مبارزه براي ”بهبود“ شرایط زندگي و كار كارگران ،یا باز هم دقیق تر ،محدود ساختن مبارزه براي عدالت اجتماعي
تنها به مبارزه به منظور بهبود شرایط ”فروش نیروي كار“ در چهارچوب نظام سرمایه داري (كه وظيفه پراهميت و
ضروري سندیكاهاي كارگري و اهرمي پرتوان براي جلب كارگران به نبرد طبقاتي است) ،حذف و «گم»
كردن خواسته و یا ناخواسته ،آگاهانه و یا ناآگاهانه مضمون و محتواي ماركسیستي -توده اي یا مضمون طبقاتي نبرد
دمكراتیك» نبرد حزب طبقه
طبقه كارگر« ،گم»كردن «وظیفه سوسیالیستي» و جانشین تاریخي آن در «مرحله ملي-
ِ
.كارگر از كار در مي آید
اندیشه حاكم بر «جزوه» چنین هدفي را دنبال نمي كند! اما ضروري است كه بغرنجي راه شناخته شود و درك مضمون
نبرد طبقاتي در همه بعدهاي آن تا پایان ادامه یابد! امري كه باید از سویي متاسفانه در تنهایي و تحت شرایط غیرطبیعي
و نامأنوس تحمیل شده حاضر ،انجام شود ،اما راهي است كه باید از سوي دیگر به طور جمعي طي شود!
(!نام چنین روندي :تضاد مصنوعي میان فرد و جمع است)

مرحله ملي -دمكراتيك ادامه نظام سرمایه داري نيست
ارزیابي در «جزوه» ،ارزیابي درستي است كه «مرحله كنوني دگرگوني هاي ایران  ...گذر مستقیم به سوسیالیسم»
نیست [ ]٥و « طرح چنین گذاري در مرحله كنوني تحوالت كشور متاثر از ذهنگرایي چپ روانه و به دور از واقعیت
«.هاي موجود» است []٦
اما گذار به «مرحله ملي -دمكراتیك» ،همان طور كه در زیر نشان داده خواهد شد ،ادامه نظام سرمایه داري هم
دمكراتیك» فرازمندي جامعه ،بنا به سرشت ملي -ضدامپریالیستي خود ،به ویژه در دوران
نيست« .مرحله ملي-
ِ
كنوني هژموني سرمایه مالي امپریالیستي بر اقتصاد جهاني شده ،نمي تواند راه رشد سرمایه داري را دنبال كند ،بلكه
.بـایـد جهت گیري سوسیالیستي را انتخاب نماید
در سطور زیر باید نشان داد و به اثبات رساند كه برداشتي جز این ارزیابي از «مرحله ملي -دمكراتیك»  ،با تضادي
غیرقابل حل روبروست .پس بكوشیم سنتز دیالكتیكي تضاد را به یابیم و به اثبات برسانیم :سرنوشت انقالب بهمن ،٥٧
شكست نهایي آن ،از آن جهت تحقق یافت كه نتوانست در ”نبرد كه بر كه“ پس از پیروزي انقالب ،با غلبه بر نیروهاي
راستگر ،جهت گیري سوسیالیستي را قاطعانه دنبال كند (نگاه شود به ”انقالب ملي -دمكراتیك بدون سركردگي طبقه
، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2240).كارگر پیروز نمي شود  ٦ ،“...آبان
مي دانیم« :وظیفه سوسیالیستي» مطرح در برابر حزب توده ایران در مرحله ملي -دمكراتیك را نباید به معناي «گذر
مستقیم به سوسیالیسم» درك كرد .مضمون این «وظیفه» ،گرچه مضموني سوسیالیستي به معناي خاص آن نیست ،اما
داراي محتواي كيفي خاص خود است .محتوایي كه با گذر از نظام سرمایه داري ،مضموني ضد سرمایه
داري -ضد امپریاليستي داراست .این برداشت در انطباق كامل است با تعریف حزب توده ایران از انقالب بهمن
 ٥٧.مردم میهن ما
دیرتر به نكته [ ] ٢٣پرداخته خواهد شد كه در آن تز درست پیش گفته ،یعني مطرح نبودن انقالب سوسیالیستي در مرحله
كنوني در ایران ،به صورتي معیوب طرح شده است و گفته مي شود« :حزب توده ایران بر اساس درك ماتریالیستي خود
از تحوالت تاریخي و شناخت واقعیت هاي عیني ،حذف نظام سرمایه داري در كشور ما را در مرحله كنوني ،امكان پذیر
نمي داند [ ».]٢٣طرح تز درست قبلي به این صورت معیوب ،پاسخگوي شناخت و درك بغرنجي دیالكتیك مبارزه
ضددیكتاتوري و ضدامپریالیستي -با جهت گیري ضروري ضدسرمایه داري  -نیست! طرح معیوب تز درست قبلي مي
تواند به معناي نشستن در كوپه قطار به امید رسیدن قطار به ایستگاه سوسیالیسم تعبیر و درك شود ،كه لنین به باد انتقاد
مي گیرد و با احسان طبري فریاد مي زند« :عقاب را بال از پرواز است» .طرح معیوب اندیشه كه مي تواند براي
ممانعت از تهمت ”چپ روي“ انجام شود (آیا واقعا ً در جایي و به طور جدي چنین خواستي طرح شده است؟ در كجا؟)،
ضمن آنكه شركت غیرضرور اندیشه حاكم بر «جزوه» در یك بحث انتزاعي است و مضمون علمي و متین صالبت
تئوریك آن را خدشه دار مي سازد ،اندیشه اي ایده آلیستي ،اندیشه اي مذهبي و غیرقابل اثبات است« .امكان پذیر»
ندانستن «حذف نظام سرمایه داري» را چگونه مي توان به اثبات رساند؟ طرح وجود تناسب قواي نامساعد براي چنین
حذفي ،تنها با این پیامد ماركسیستي -توده اي همراه است كه چگونه باید براي تغییر این تناسب نامساعد كوشید؟! كه
بازگشت به پرسش در باره چگونگي برنامه تبلیغي و ترویجي -آموزشي حزب توده ایران در این مرحله است!؟
این اندیشه معیوب ،ناشي از ذهن گرایي ایده آلیستي است .فردریش هگل ،پایه گذار ”دیالكتیك“ ،از آنجا كه دست
بگریبان ایده آلیسم است ،نایل شدن به ”حقیقت مطلق“ را روندي گام به گام و مرحله اي مي پنداشت .او مرحله هاي
شناخت دیالكتیكي واقعیت -حقیقت را از موضع ایده آلیستي -متافیزیكي خود ،چنین مي نامید .اندیشه مذهبي تلئولوژي نیز
رشد تاریخ را شامل مرحله هایي مي پندارد كه بر مبناي برنامه اي از پیش تنظیم شده راه را به سوي ”خواست
خداوندي“ مي گشاید .احسان طبري نادرستي این اندیشه ها را در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ نشان مي دهد كه

بازگویي آن در این سطور سخن را به درازا مي كشاند .در ترجمه كتاب ”تاریخ و دیالكتیك“ نیز مي توان با بررسي این
.اندیشه ها آشنا شد كه عالقمندان مي توانند به آن در ”توده اي ها“ مراجعه كنند .بازگردیم به اصل بحث
اگر ”نبرد كه بر كه“ در پس پیروزي انقالب بهمن به پیروزي نیروهاي انقالبي پیشرو انجامیده بود ،گام بعدي ،پس از
حل ”تضاد عمده“ در جامعه ،یعني پس از سرنگوني رژیم دیكتاتوري سلطنتي -ساواكي ،حل ”تضاد اصلي“ جامعه از
طریق تعمیق انقالب به مرحله اقتصادي ( -اجتماعي) بود كه سد راه شكوفایي جامعه را بر طرف مي ساخت و كيفيتي
نوین براي هستي میهن انقالبي ارزاني مي داشت .كیفیتي كه نظام سوسیالیستي را به ارمغان نمي آورد ،اما پایه هاي
رشد آینده آن را تحكيم مي نمود .لذا مي توان مفهوم «وظیفه سوسیالیستي» حزب توده ایران را براي «مرحله
!ملي -دمكراتیك» جامعه نیز به كار برد ،بدون آنكه دچار ذهنگرایي چپ روانه شد
:درستي و صالبت تئوریك استدالل طرح شده را مي توان از راه دیگري نیز به اثبات رساند .مطلب را بشكافیم
عدالت اجتماعي» [ ١و  ]٢طرح شده در «جزوه» را ،همان طور كه نشان داده شد ،نمي توان به این مضمون محدود »
ساخت كه آن را به مفهوم مبارزه دمكراتیك -سندیكایي طبقه كارگر براي بهبود شرایط كار و زندگي در چهارچوب نظام
سرمایه داري درك و تعریف كرد .چنین تعریفي دقیقا ً مضمون برداشت سوسیال دمكراتیك و پوزیتویستي از مبارزه
سندیكایي را تشكیل مي دهد كه آقاي بلیر و شورودئر و شركاي دیگر آن ها را در انترناسیونال سوسیال دمكرات راضي
نگه مي دارد و جریان راست سندیكاهاي زرد را سربلند مي كند كه «جزوه» به درستي علیه مواضع آن ها در اجراي
نسخه نولیبرالیسم موضع مي گیرد« .جزوه» چنين مضموني را رد مي كند ،زیرا مورد تاكيد قرار مي دهد كه
تضادهاي مشخص كنوني» در ایران به عنوان «تضادهایي» ارزیابي مي شوند كه قادر هستند «هدف راهبري »
(استراتژیك) [حزب توده ایران را براي] گذر به سوسیالیسم» ممكن سازند .این در حالي است كه ماركسیست -توده اي
ها با تجربه بیش از یك قرن مي دانند ،كه مبارزه ”برنشتیني“ در سطح مبارزه دمكراتیك -سندیكایي به تنهایي قادر به
تدارك «گذر به سوسیالیسم» نیست! بر این پایه است كه باید و مي توان مضمون مورد نظر «جزوه» از «عدالت
اجتماعي» را به مفهوم حركت به سوي پایان بخشیدن به استثمار انسان از انسان كه با برقراري عدالت اجتماعي واقعي
تحقق مي یابد ،درك كرد” .انقالبي“ یا ”بنیادین“ بودن موضع گیري حزب توده ایران از درك و تعریف چنين

.مضموني“ براي عدالت اجتماعي ناشي مي شود”
بیان دقیق پیوند میان پیكار براي عدالت اجتماعي و آزادي كه زنده یاد جوانشیر آن را در ”سیماي مردمي حزب توده
ایران“ از سخنان لنین نقل مي كند و زنده یاد ”سیمین“ نیز آن را از ترجمه زنده یاد پورهرمزان نقل و در نوشتاري
نشان مي دهد ،عبارتست از «پیوند میان وظیفه دمكراتیك و سوسیالیستي حزب طبقه كارگر» .لنین پیكار علیه دیكتاتوري
نظام حاكم و به عقب راندن رژیم دیكتاتوري را «وظیفه دمكراتیك» مي نامد كه باید همزمان با «وظیفه سوسیالیستي»
حزب توده ایران عملي گردد و این پیكار براي «گذر» از نظام سرمایه داري است ،ازجمله در «مرحله ملي -دمكراتیك»
!كه اما هنوز سوسیالیسم نیست

اما این مرحله در واقع چيست و كيفيت خاص اقتصاد سياسي آن كدام است؟
.به منظور شناخت و درك مضمون «مرحله ملي -دمكراتیك» ،هر دو سوي آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهیم
سرشت ملي این مرحله كه مي توان گفت كه محتواي نبرد آزادیبخش ملي دوران امپریالیسم را تشكیل مي دهد (نگاه
شود ازجمله به نوشتار پیش گفته ”بدون سركردگي طبقه كارگر ،انقالب ملي -دمكراتیك به پیروزي دست نمي یابد ،)“...
و در ”اقتصاد -سیاسي“ خاص آن تبلور مي یابد كه دیگر ”اقتصاد سیاسي“ سرمایه داري (به ویژه در شرایط سلطه
نولیبرالیسم) نیست ،بیان اقتصاد سیاسي خاص است كه وظیفه آن مسدود ساختن راه نفوذ سلطه اقتصاد
امپریاليستي است كه هدف آن نابودي مرزهاي قانوني حق حاكمیت ملي كشور را تشكیل مي دهد .این مرزها هم
جغرافيایي هستند ،یعني تمامیت ارضي كشور را حراست مي كنند .و هم حقوقي هستند ،یعني حق حاكمیت ملي مردم
.را حراست مي كند
موضع قاطع ضد نسخه نولیبرا ِل وظیفه ملي در ”اقتصاد سیاسي“ مرحله ملي -دمكراتیك كه در «جزوه» به طور دقیق و
همه جانبه نشان داده شده است ،بیان صالبت درستي تئوریك وظيفه ملي برشمرده شده در ”اقتصاد سياسي“

.این مرحله است
موضع ضد نسخه نولیبرالیسم ،بیان آن است كه ”اقتصاد ملي“ي مرحله ملي -دمكراتیك چه ویژگي را نفي و رد مي
كند .براي كامل بودن این موضع ،باید آن جنبه و ویژگي خاصي را كه مكمل موضع نفـي نسخه امپریالیستي است،
ارایه داد ،تا موضعي همه جانبه باشد ،یعني بگوید چه چیز ،چه ساختار اقتصادي را خواستار است ،جایگزین نسخه
نوليبراليسم چيست كه همه جوانب سرشت ”ملي خاص“ اقتصاد سياسي این مرحله را تشكيل مي
دهد .در این مرحله از پژوهش است كه سرشت ”دمكراتیك“ در ”اقتصاد سیاسي“ در مرحله ملي -دمكراتیك قابل
.شناخت و درك مي شود

اما سرشت ”دمكراتيك“ به چه معناست؟ به سخني دیگر كه همین معنا را مي رساند” ،اقتصاد ملي“ در ”مرحله
ملي -دمكراتیك“ كه مضمون نبرد آزادیبخش ملي علیه سلطه نظام اقتصادي امپریالیستي را تشكیل مي دهد ،همزمان
برنامه ”اقتصاد سیاسي“ با ویژگي ”دمكراتیكي“ است كه حامي منافع «طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان» كه از
منافع كل جامعه دفاع مي كند ،بوده و لذا مي توان مدعي شد كه «نقش طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان [در این

.مرحله] عامل تعيين كننده [ »]٨است
مضمون ”اقتصاد سیاسي“ كه به نقل از زنده یاد جوانشیر در «جزوه» برجسته شده است كه «مناسبات اقتصادي را در
روند تولید ،توزیع و مبادله» در مرحله معیني تعیین مي كند كه بازهم «جزوه» به نقل از انگلس بر سر مزار ماركس آن
را متناسب با «درجه تكامل اقتصادي  ...هر دوران» بر مي شمرد ،همان طور كه بر پایه تعریف حزب توده ایران از
مرحله ملي -دمكراتیك» بر مي آید ،یك اقتصاد سه بخشي است كه در قانون اساسي مورد تائید اكثریت تقریبا ً »
مطلق مردم میهن ما پس از انقالب نیز تثبیت شده است .نقض غیرقانوني اصل هاي  ٤٣و  ٤٤قانون اساسي برآمده از
دل انقالب بهمن توسط نظام سرمایه داري حاكم و دیكتاتوري والیي -امنیتي ِ نماینده آن ،به سخني دیگر ،هدف گیري دقیق
طبقات حاكم براي حذف هدفمند این اصل هاي قانون اساسي كه پیش شرط آن نابودي اصل هاي بخش حقوق ملت و
برقراري دیكتاتوري علني و خشن فاشیست مآبانه ولي فقیه بود ،نشان دقت ارزیابي حزب توده ایران و درستي و

صالبت تئوریك تعریف حزب طبقه كارگر ایران از ”اقتصاد سياسي“ خاص در «مرحله ملي-
.دمكراتيك» است
خطرهاي متوجه مرحله ملي -دمكراتیك فرازمندي پیروزي ”انقالب سوسیالیستي“ در جمهوري خلق چین كه صندوق
بین المللي پول تن دادن به آن را توسط حزب كمونیست چین توصیه مي كند ،نیز متوجه بخش پراهمیت دولتي -عمومي
اقتصاد در این كشور است .تضعیف این بخش ،كه تضعیف و نابودي نهایي اهرم مقاومت اقتصاد چین است ،خواست
ارگان مالي امپریالیستي است .وجود این بخش در چین توانست ،برخالف وضع در كره جنوبي یا تایوان و  ،...بحران
مالي سال  ١٩٩٧كه در اثر خروج هدفمند و ناگهاني سرمایه مالي امپریالیستي برپاشد ،بدون هر مشكلي پشت سر
بگذارد .در حالي كه سرمایه هاي كنسرن هاي عظیم بخش خصوصي در كره جنوبي و تایوان ورشكست و توسط
سرمایه مالي امپریالیستي بلعیده شد ،بخش خصوصي در چین با حمایت چتر دفاعي بخش دولتي با سهم  ٥١درصدي در
!همه پروژه هاي بخش خصوصي ،زنده ماند و بلعیده هم نشد
دمكراتیك دولتي -عمومي (و نه ساختار مثُله شده آن
در این ساختار اقتصادي سه بخشي ،بخش اقتصاد ملي -مردمي-
ِ
در ج .ا .كه به منظور بي اعتبار ساختن و موجه نشان دادن بي اعتباري آن توسط نیروهاي راستگر پیروز در ”نبرد كه
بر كه“ انجام شد و به آن ”اقتصاد سوسیالیستي نام نهادند) ،اهرم مقاومت در برابر یورش و تجاوز امپریالیستي و
اقتصاد جهاني نواستعماري و حامي بخش اقتصاد خصوصي میهن دوست است كه كمك همه جانبه به منظور توسعه ك ّمي
و كیفي تولید ملي وظیفه آن  -بخش خصوصي  -است .حمایت از بخش اقتصاد تعاوني كه در آن سرمایه هاي خرد
.مردمي فعالند ،توسط بخش دولتي نیز همچنین در خدمت توسعه اقتصاد ملي در «روند تولید ،توزیع و مبادله» است
تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملي ،همان طور كه «جزوه» هم در صفحه  ٢برجسته مي سازد« ،ارائه یك برنامه اقتصادي
كارشناسي شده جامع و تشریح جزئیات و پارامترهاي اقتصاد سیاسي [١٤الف]» ،وظیفه سطور حاضر نیست ،اما باید
نكاتي اساسي در این زمینه روشن بوده و به مثابه زمینه و كارپایه بحث براي یافتن سرفصل هاي «مشترك
[ »]٢٢با ”متحدان“ طرح شود .وظیف ه عمده بخش دولتي ایجاد زمینه تامین نیازهاي اولیه مردم و قدرت دفاعي آن ها
است كه انگلس آن را بر مزار ماركس ذكر و «جزوه» آن را همانجا برجسته ساخته است” .انحصارهاي طبیعي“ي
دولتي -مردمي بر زمین ،راه ها و ارتباطات ،معادن و  ...باید در اقتصاد سیاسي خاص مرحله ملي -دمكراتیك حفظ
گردد .سرمایه گذاري ضروري خارجي باید در چهارچوب برنامه ”اقتصاد ملي“ و با توجه به شرایط حفظ حق حاكمیت
 ...ملي تحقق یابد و
پیوند» میان دو وظیفه «دمكراتیك و سوسیالیستي» ،اما به معناي تحقق همزمان دمكراسي و سوسیالیسم نیست .حل »
تضاد عمده“ ،یا تحقق یافتن خواست دمكراتیك ،الزاما ً با تحقق یافتن حل ”تضاد اصلي“ همزمان نباید باشد و نیست” .
انقالب بهمن  ٥٧مردم میهن ما كه با گذشتن از داالن سرنگوني رژیم سلطنتي -ساواكي در آغاز موفق به حل ”تضاد
عمده“ شد ،تنها نمونه در این زمینه نیست .این اما به معناي ضرورت جدایي دو مبارزه از یكدیگر و ”اولي“ و
دومي“ بودن و گویا مرحله اي بودن مبارزه و بالطبع مرحله اي بودن فعالیت تبلیغي و ترویجي -آموزشي براي وظیفه ”
دمكراتیك و سوسیالیستي حزب طبقه كارگر ،یا به سخني دیگر ،جدا بودن مبارزه تبلیغي از یك سو و ترویجي -آموزشي
.از سوي دیگر نیست
ایجاد جدایي در اندیشه یك پارچه نبرد طبقاتي در جامعه ،با خطر دچار شدن به موضع پوزیتویستي همراه

.است

بود و نبود حزب توده ایران
برپایه آنچه كه گفته شد ،نمي توان با مضمون و نحوي بیان موضع اعالم شده در صفحه یازده «جزوه» موافق بود كه
مي گوید« :حزب توده ایرا ن بر اساس درك ماتریالیستي خود از تحوالت تاریخي و شناخت واقعیت هاي عیني ،حذف
«.نظام سرمایه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذیر نمي داند []٢٣
مطرح نبودن گذر به سوسیالیسم ،نكته اي است كه طرح آن به معناي واقعي بیني ماتریالیستي از ارزیابي تناسب قوا قابل
فهم و درك است« .حذف نظام سرمایه داري در كشور ما» اما یك وظيفه واقعي و واقع بينانه است كه باید براي
تحقق یافتن آن همه نيروها را تجهيز كرد .این كوششي سخت است .زمان بندي براي دست یافتن به این هدف،
پیش بیني ي پیشگویانه و مبتني بر حدث و گمان (اشپكوالتیو) اي است كه نه ممكن و نه ضروري است .اما آنكه باید
فعالیت حزب توده ایران و برنامه تبلیغي و ترویجي -آموزشي آن براي این «پرواز» تدارك و عملي شود ،تنها از نثر
موزون شاعرانه احسان طبري ناشي نمي شود كه مي گوید «عقاب را بال از پرواز است» ،بلكه در ارتباط است با بود
و نبود تاریخي حزب توده ایران .زمين گذاشتن این وظيفه ،ارجاع این هدف عيني و نياز تاریخي طبقه
كارگر و مردم ميهن ما به نيروي دیگر است ،وداع با رسالت تاریخي جنبش اجتماعي -تاریخي توده اي و
كمونیستي و به ویژه پایمال كردن سرشت انقالبي حزب توده ایران است .چنین موضعي در تضاد است با مواضع
.نماینده حزب توده ایران در نشست هاي بین المللي با حزب هاي كارگري و كمونیستي
طول كالم ،پایان موقت این سطور و بازگشت دو باره به بحث و گفتگو را در زماني دیرتر ضروري مي سازد .كوشش
ناموفق نگارنده براي شركت الاقل به عنوان ناظر در ششمین كنگره حزب توده ایران ،همچنین كوشش عبث به منظور
دیدار با مسئول هاي حزبي با هدف بیان داشتن و مستدل ساختن ضرورت تنظیم یك برنامه تبلیغي و ترویجي -آموزشي
براي مرحله كنوني نبرد حزب توده ایران و كمك به تنظیم آن ،كه مواجه با دیوار سكوت غیرقابل توجیه مسئول ها شد،
و نهایتا ً تنظیم نوشتارهایي براي نشان دادن مبرمیت چنین كوششي كه آخرین آن ،نوشتار قریب به چهل صفحه اي پیش
گفته ”انقالب ملي -دمكراتیك بدون سركردگي طبقه كارگر پیروز نمي شود  “...است ،جملگي از نگراني نسبت به

.تظاهر اندیشه اي ناشي مي شود كه در سطور پيش به آن پرداخته شد
این اندیشه آگاهانه و یا ناآگاهانه به نفي امكان گذر از سرمایه داري در دوران كنوني باور دارد .این باور
باوجود پذیرفتن ماركسیسم -لنینیسم به عنوان اندیشه علمي و انقالبي حاكم بر حزب كه در نشست هاي بین المللي به
.بهترین وجه ارایه مي شود ،دنبال مي گردد
آیا بای د ریشه حذف خشن و مكانیكي نگارنده به عنوان تنها رفیق حزبي در كنار رفیق علي خاوري كه پیش از یورش ها
براي انجام ماموریت حزبي به خارج از كشور گسیل شد (كه زنده ماندنش را تاكنون مدیون این امكان و وظیفه توام با آن
مي داند) از فعالیت درون حزبي كه به آن اشاره شد ،در تائيد نگراني بيان شده نيست؟
نادرستي تئوریك تز «امكان ناپذیر» دانستن «حذف نظام سرمایه در كشور ما» در مرحله كنوني و همچنین انحرافي و
مضر بودن طرح چنین تز اثبات نشده اي به مثابه ”استدالل“ علیه فعالیت سیاسي -تبلیغي -ترویجي حزب طبقه كارگر را
در نوشتار بعدي خو اهم شكافت .در اینجا تنها باید این نكته را مورد تاكید قرار داد كه پذیرش ناممكن بودن گذر از نظام
سرمایه داري در ایران در این دوران ،به معناي خلع سالح ایدئولوژیك -سياسي حزب توده ایران است.
نادرستي چنین برداشت در «جزوه» را باید تا مغز استخوان مورد بررسي موشكافانه انتقادي قرار داد كه داده خواهد
شد .در این سطور باید تصریح شود كه این ارزیابي وصله ي ناجور را در متن موفق اندیشه مبارزه جویانه حاكم بر
.جزوه» تشكیل مي دهد كه ظاهرا ً به طور مصنوعي به آن اضافه شده است»
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2250آدرس مقاله در سایت
همچنین نگاه شود به بخش دوم مقاله

 -٤مقاله شماره ٦( ٥٠ / ١٣٩٢ :آذر)
اخير»(«)٢

><br /واکاوی دیدگاه های اقتصادی -سياسی حزب توده ایران در دو دهه
><br /درك مطلق گرانه از «مرحله كنوني» ،برداشتي غيردیالكتيكي
دروازه شهرهاي ناگشوده را بگشایم!» (احسان طبري)»
“.واژه راهنما« :مرحله كنوني» باید به كدام فرازمندي راه یابد؟ اهرم مبارزاتي ”خواست هاي بینابیني
بخش نخست نوشتار در نكته اي موقتا ً پایان یافت كه در آن نشان داده شد كه میان مضمون تز درست پیش گفته ،یعني
حزب توده ایران مرحله كنوني دگرگوني هاي ایران را گذر مستقیم به سوسیالیسم ارزیابي نمي كند [ ،»]٤و تز «حزب »

توده ایران بر اساس درك ماتریالیستي خود از تحوالت تاریخي و شناخت واقعیت هاي عیني ،حذف نظام سرمایه داري
در كشور ما را در مرحله كنوني ،امكان پذیر نمي داند [ ،»]٢٣یك تضاد وجود دارد .سنتز تضاد چیست؟
نبود شرایط عیني و ذهني ضروري براي انقالب سوسیالیستي در سال  ١٣٩٢در ایران ،واقعیتي انكارناپذیر است كه باید
براي برطرف ساختن آن ،به مبارزه اي هوشمندانه و انقالبي دست زد كه وظیفه حزب توده ایران است .در «جزوه» این
مبارزه مورد توجه قرار گرفته است .همزمان اما تجربه ده ها ساله و براي زحمتكشان بسیار دردناك ناشي از سلطه
نظام سرمایه داري تا همین سال ،زمینه عیني و ذهني نسبتا ً وسیعي را براي گذر از نظام سرمایه داري ایجاد كرده است
كه مبارزه براي انتقال آن به آگاهي فعال طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان ،هم ممكن و هم زمينه ساز گذر به
سوسياليسم است .عمل به این وظیفه هم ،وظیفه حزب توده ایران است .این دو وظیفه را لنین وظایف دمكراتیك و
سوسیالیستي حزب طبقه كارگر در نبرد طبقاتي جاري در كشور مي نامد كه پیش تر به آن پرداخته شد و وظیفه پیوند
میان آن دو ،یكي از عمده ترین مصوبه هاي ششمین كنگره حزب توده ایران ،حزب طبقه كارگر ایران را در بهمن ما
 ١٣٩١.تشكیل مي دهد
به سخني دیگر ،طرح تز معیوب دوم كه عمالً هدفگیري مضمون عدالت اجتماعي را در مصوبه ششمین كنگره حزب
توده ایران منحرف مي ساز د و آن را به مبارزه براي بهبود نسبي شرایط فروش نیرو كار توسط كارگران به سرمایه
داران تقلیل مي دهد و مضمون مبارزه براي آزادي را محدود به مبارزه براي آزادي هاي بورژوایي مي نماید،
پاسخگوي شناخت و درك بغرنجي دیالكتیك مبارزه ضددیكتاتوري و ضدامپریالیستي -با جهت گیري ضروري
!ضدسرمایه داري – نیست كه مضمون تغييرات بنيادي را در مرحله ملي -دمكراتيك تشكيل مي دهد
زنده یاد احسان طبري برداشت نهفته در تز معیوب دوم را در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (جلد دوم ،ص )١٩٩
مردود اعالم مي كند .او مي نویسد« :محدود كردن دموكراسي در چارچوب برخي آزادي ها ،با حفظ بهره كشي انسان
از انسان و استعمار كشوري از كشور دیگر ،نمي تواند مسئله را بشكل ریشه اي حل كند ،یعني دموكراسي سياسي
بدون دمكراسي اقتصادي سخني است ميان تهي .دموكراسي اقتصادي نیز مشتي اقدامات ”اجتماعي“ سطحي
درباره بیمه و مزد و آموزش و بهداشت نیست ،بلكه قطع ریشه بردگي مزدوري انسان و برانداختن نظام
طبقات متناقض است( ».تكیه از نگارنده)
در سطور زیر ضمن اثبات سرشت غیرعلمي نتیجه گیري احتمالي تز دوم از اولي ،هر دو تز از منظر وظایف

كنوني حزب توده ایران مورد بررسي قرار خواهند گرفت تا بتواند مضمون وظایف حزب توده ایران
.در مرحله ملي -دمكراتيك براي نسل جدید سهل تر شناخته و درك شود و سنتز پيش گفته خود بنماید
هدف ،اثبات این نكته است كه وظیفه براي فعالیت تبلیغي و ترویجي -آموزشي ي ناشي از نتیجه گیري در تز نخست،
اولا به كمك تز دوم نفي نمي شود ،ثانيا ا ،تز دوم از صالبت تئوریك -نظري اي برخوردار نیست كه قادر باشد «وظیفه
!سوسیالیستي» حزب توده ایران را در مرحله ملي -دمكراتیك نفي كند و یا آن را به سطح مورد انتقاد طبري تنزل دهد

 -٣پایه نظري سياست و دیدگاه هاي كنوني حزب توده ایران
یكي از هدف هاي انتشار جزوه  ...ترویج پایه هاي نظري سیاست ها و دیدگاه هاي كنوني حزب توده ایران [ ]١و آسان »
سازي معرفي آنها به نسل جدید مبارزان كشورمان است كه در راه پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی و
.دموکراسی فعال هستند» []٢
اكنون این پرسش مطرح است كه از چه رو نیاز به جدا ساختن «دیدگاه های کنونی» و برجسته ساختن آن داریم؟ پاسخ
لنین صراحت و شفافیت دارد! براي شناخت حركت ،باید حركت را قطع كرد .ما با دیالكتیك نقطه و خط ،فرد و
.جمع ،انفصال و اتصال سروكار داریم
اندیشه بورژوایي با منطق صوري خود مي كوشد ،فرد را در برابر جمع قرار دهد .براي اندیشه پسامدرن ،اندویدیوم،
پدیده ي یكتا است  -و در این امر محق است ،-كه گویا به خاطر منافع و شخصیت خود با دیگري ،با جمع در تضاد
!است! در این امر اندیشه پسامدرن محق نیست
با نتیجه گیري اخیر ،اندیشه ماركسیستي -توده اي موافق نیست ،و آن را از این رو نادرست مي داند ،زیرا شناخت و
درك یكتایي فرد ،تنها در رابطه آن با جمع (یكتایي فردها) ممكن است .منافع فرد انسان ،تنها در چارچوب حفظ منافع
جمع ،منافع گونه انسان قابل حفظ است و نه در رقابت با آن ،كه اندیشه نژادپرستانه آن را تبليغ مي كند،
و یا در مقابل هم قرار دادن منافع فرد و جمع! وحدت فرد و جمع ،وحدت دیالكتیكي منافع ي فرد و جمع ،پدیدار
.شدن سنتز ،به سخني دیگر ،قابل شناخت گشتن و درك ضرورت حفظ منافع گونه انسان – جمع  -است
شناخت لحظه سكون در حركت و همزمان ارتباط دیالكتیكي آن با حركت در تئوري شناخت اندیشه ماركسیستي -توده
اي ،در نوشتار پیش گفته ”انقالب ملي -دمكراتیك بدون سركردگي طبقه كارگر پیروز نمي شود  “...توضیح داده شده
است و تكرار آن ضروري نیست .آنچه كه باید اینجا برجسته شود ،این نكته پراهمیت است كه اگر این انفصال ،این قطع

حركت - ،لنین آن را «كشتن» حركت مي نامد  ،-كه همراه است با ”سكون“ ،با هدف مطلق كردن سكون انجام گردد و
نه به منظور مطالعه وضع «كنوني» با هدف تسهیل ادامه موفق حركت ،آنوقت این انفصال به موضع

!پوزیتویستي و انحرافي راستگر بدل مي شود
تكرار جمله «حزب توده ایران مرحله كنوني دگرگوني هاي ایران را گذر مستقیم به سوسیالیسم ارزیابي نمي كند [ ]٤و
طرح چنین گذاري را در مرحله كنوني تحوالت كشور متاثر از ذهنگرایي چپ روانه و به دور از واقعیت های موجود
می داند [ »]٥در این سطور ،به این منظور ضروري است ،تا نشان داده شود كه «جزوه» با چه دقت ماركسیستي -توده
اي ي برجسته اي ،حركت ذهنگرایانه و غیرواقع بینانه و لذا مطلق گرانه «گذر مستقيم به سوسیالیسم» را به درستي
چپ روي» ارزیابي مي كند .با همین منطق نیز باید مطلق سازي احتمالي «مرحله كنوني» را در ”سكون“ و »
انفصال“ آن از حركت ،كه مي تواند با بي توجهي به روند شدن تاریخ ،بي توجهي به آنكه «مرحله كنوني» باید به ”
چگونه فرازمندي راه یابد ،تا رشد خود را تجربه كند ،به سخني دیگر ،بدون ایجاد رابطه میان مفهوم ایستاي
.كنوني» با مضمون ”حركت“ آن براي آینده ،اندیشه ناخواسته دچار راست روي ذهنگرایانه مي شود»
جزوه» چنين سكوت و انفصالي را تجویز نمي كند .برعكس ،بر خالف اندیشه و جریان هاي سوسیال »
دمكرات ،با ایجاد «پيوند» میان عدالت اجتماعي و آزادي و دمكراسي (كه مضمون انقالبي آن پیش تر نشان داده شد)،
سرشت انقالبي خط مشي حزب توده ایران را برجسته مي سازد .از این رو نیز پراهمیت است كه تعریف
پیوند» میان عدالت اجتماعي و آزادي و دمكراسي نیز با شفافیت و صراحت بر مبناي اندیشه ماركسیستي -توده اي »
دمكراتیك طبقه كارگر براي دستمزد بیش
پیكار
قرار داشته باشد و ارایه شود .همان طور كه اشاره رفت ،محدود ساختن
ِ
ِ
تر ،قرارداد كار رسمي و  ،...و در مجموع محدود كردن پیكار به فعالیت آزاد دمكراتیك -سندیكایي ،محدود ساختن
غیرمجاز و سوسیال دمكرات و پوزیتویستي پیكار طبقاتي طبقه كارگر از كار در مي آید كه مطابق با مضمون خط مشي
.انقالبي حزب توده ایران كه هدف تغییرات بنیادین را دنبال مي كند ،نیست و با آن در تضاد است
همان طور كه قابل شناخت است ،ما در تز معيوب ،با یك تضاد روبرو هستيم .از یك سو حزب توده ایران
تغییرات شرایط حاكم بر جامعه را هدف خود اعالم كرده است ،و از سوي دیگر ،برداشت احتمالي مضمون
غیردیالكتیكي براي «مرحله كنوني» ،حزب طبقه كارگر را عمالً خلع سالح تئوریك مي كند و اهرم فعالیت مبارزاتي
براي تغییرات اجتماعي را از دست آن خارج مي سازد .به سخني دیگر ،برداشت و درك مطلق گرانه «مرحله
كنوني» برداشتي غيردیالكتيكي است .تكیه بر «مرحله كنوني» تنها براي شناخت شرایط كنوني از این رو
ضروري است تا راه آینده روشن و قابل شناخت و درك بشود .راهي كه باید گذر از نظام سرمایه داري و
دستیابي به نظام سوسیالیستي را در همين «مرحله كنوني» نیز تدارك ببيند! با چنین شناخت و دركي است كه تنظیم
برنامه مناسب تبلیغي و ترویجي -آموزشي براي حزب توده ایران به امري اثبات شده بدل مي گردد و تضاد پیش گفته
.راه حل دیالكتیكي خود را مي یابد
و یا بازنویسي  PDFالبته كه حزب توده ایران در این زمینه فعال است .براي نمونه انتشار كتاب هاي حزبي به صورت
كتاب هاي قدیمي كه با ماشین تحریر نگاشته شده اند مانند ”اقتصاد سیاسي“ و بازانتشار آن ها و  ،...نشان این فعالیت
است .باوجود این هسته مركزي در برنامه تبلیغي -ترویجي متناسب با مصوبه هاي ششمین كنگره حزب چیست كه باید
تنظیم و به عملكرد روزانه به منظور برجسته ساختن «تضادهاي مشخص كنوني [ »]٣با هدف «ارتقاي جنبش مردمي با
هدف گردآوري حداكثر نیرو به منظور شكست دادن دیكتاتوري حاكم [ ]٦و گذر به مرحله ملي -دمكراتیك [ »]٧تبدیل
گردد كه در آن «نقش طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان عامل تعیین كننده [ »]٨هستند ،یعني در آن «پیوند ارگانیك
بنیادین] سیاسي اجتماعي و دمكراتیك كردن
ق [مصوبه كنگره:
ِ
خواسته هاي مبرم عدالت اجتماعي با دگرگوني هاي عمی ِ
روبناي سیاسي كشور امكان پذیر [ »]٩بشود؟
در نوشتار پیش نشان داده شد و به اثبات رسانده شد كه «مرحله ملي -دمكراتیك» ،مرحله رشد سوسیالیستي جامعه
همانقدر نیست كه ادامه نظام سرمایه داري نیز نیست .ما مي توانیم آن را ”مرحله بينابيني“اي ارزیابي كنیم با
اقتصاد سياسي خاص خود كه به آن پرداخته شد .پرسشي كه اكنون مطرح است این پرسش است كه برنامه

تبليغي و ترویجي حزب طبقه كارگر در این دوران از چه ویژگي خاص برخوردار است؟
به نظر مي رسد این برنامه باید برنامه اي باشد كه در آن ،در جریان تلفیق و پیوند فعالیت تبلیغي و ترویجي ،خواست
هاي ”بینابیني“ یا ”انتقالي“ نقش محركه فعالیت حزب طبقه كارگر را تشكیل دهد (نگاه شود همچنین به ”پیوند میان
وظیفه دمكراتیك و سوسیالیستي حزب توده ایران در مرحله ملي -دمكراتیك .نمونه هایي از مطالبات بینابیني در شرایط
، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2140).مشخص كنوني! تیر ٩٢

خواست هاي بينابيني یا انتقالي
این خواست ها ،خواست هایي هستند كه در واقع تحقق یافتن آن ها در شرایط حاكم نظام سرمایه داري ممكن است ،اما به
علت وجود شرایط ویژه ،براي نمونه وجود دیكتاتوري خشن و علني فاشیست مآبانه والیت فقیه ،در «مرحله كنوني»
تحقق پذیر نیست .آزادي زندانیان سیاسي و به ویژه موسوي ها و كروبي كه بیش از هزار روز است در بازداشتگاه
غیرقانوني در شرایطي به بند كشیده شده اند كه قتل عمد آن ها را تدارك مي بیند ،در كنار فعالیت آزاد سندیكاهاي
كارگ ري ،آزادي مطبوعات و در مركز آن انتشار آزاد نامه مردم ،ارگان مركزي حزب توده ایران ،حذف جبر براي
پوشش زنان و ده ها و ده ها نمونه دیگر ،نمونه خواست هایي هستند كه تحقق یافتن آن ها در ایران زیر سلطه رژیم
دیكتاتوري والیت فقیه ،تنها از این رو ناممكن است ،زیرا اجراي وظيفه رژیم دیكتاتوري را ناممكن مي سازد
كه مي كوشد شرایط آزادي ي غارت مردم و ثروت هاي ایران را براي طبقات حاكم ،سرمایه داري تجاري و
بوروكراتیك تضمین مي كند .بدیهي است كه زحمتكشان و زنان و مردان ایراني مي توانند با گشایش فضاي آزاد و
قانوني در جامعه ،با توان بیشتري در پیكار علیه غارت غارتگران برزمند و این واقعيت به نفع سلطه این طبقات

!نيست
مبارزه براي خواست هاي بینابیني یا انتقالي ،تبلیغ افشاگرانه و ترویج روشنگرانه -آموزشي در اطراف آن ها ،روند
ارتقاي سطح اگاهي طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان یدي و فكري را به پیش مي راند .در صورت پیروزي در تحقق
بخشیدن به هر خواستي ،اعتماد به نفس مبارزان را باال برده و آن ها را در طرح خواست هاي بعدي مص ّمم تر مي
.سازد
بدین ترتیب ،رابطه دیالكتيكي ميان «مرحله كنوني» و روند رشد یابنده انقالبي در جامعه برقرار مي
.شود .همه این نكات در «جزوه» مورد تائید قرار دارد و تكرار آن در اینجا در تائيد موضع «جزوه» است
ترسیم رابطه دیالكتیكي میان سكون در «مرحله كنوني» و آینده توفاني را زنده یاد احسان طبري در سخت ترین شرایط،
اما در اوج توان مبارزه جویانه خود در شعر زندانش با عنوان ”به آنكس كه به او مي اندیشم“ ارایه مي دهد .انتقال
بخشي از متن ”به جاي پیشگفتار“ از رساله هنوز منتشر نشده ي ”حماسة نبرد انسان ،دیالكتیك شعرهاي زندان احسان
طبري“ مي تواند كمك باشد براي شناخت صالبت اندیشه دیالكتیكي آموزگار توده اي ها و همچنین تسهیل درك اهمیت
رابطه دیالكتیكي میان ” اتصال و انفصال“ كه طبري آن را در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (جلد دوم ،ص  ٤٢به
.بعد) توضیح مي دهد
در ”به آنكس كه به او مي اندیشم“ ،اندیشه دیالكتیسین توده اي مي درخشد و ... :از یك سو فرازهاي درد و رنج و آرزو
و از سوي دیگر ،غوغاي مبارزه جویانه ،متعهدانه ،خوشبینانه و آموزگاران ِه ”حماسه انسان“ در بند تصویر مي شود كه
مي توان آن را ”حماسه نبرد انسان“  ،حماسه ای در وصف تاریخ نبرد نیروی نو علیه نیروی کهن در طول تاریخ هستی
“انسان نامید که بارها در طول تاریخ با این پرسش روبرو بوده است” :این در برای همیشه بسته خواهد ماند؟
ویژگی خاص اندیشه توده ای در بند« ،حجم بلند ذهن» او ،همبستگي آن است از یک سو به «زادگاش» و از سوی دیگر
به «انسان» به مفهوم عام آن .برجستگی سترگ این ویژگی اندیشه توده ای دربند ،خود را همانند بلندای «کاکل  ...کوه
ها ،اولین تماشاگر سپیده دمان» ،در همه ي شعرها حفظ می شود و خود می نماید و بهم تنیدگی دیالکتیک خاص و عام و
وحدت دروني آن را در اندیشه زنده یاد احسان طبري به نمایش می گذارد ...« :گاه با خود می گویم :این در برای همیشه
بسته خواهد ماند؟ و هیچگاه گشوده نخواهد شد؟ و یاخته های زمین ،در انجماد این برف سنگین عقیم خواهد گشت؟ مگر
مورچگان در دهلیز نمناک و تیره زمین ،توشه ای ابدی اندوخته اند؟ ،آه  ...اگر درختان برهنه توسکا ،پوشش سبز حیات
را ،در حجم بلند ذهن خود ،به نسیان جاوید بسپرند! و دودکش علم شده بر فرق خانه ها ،علی الدوام از کار بماند! زخم
هایم را ،در دهایم را ،با کدامین مرهم التیام بخشم؟ سمند سرکش آرزوهای دور ونزدیک را با کدامین کمند ،در بند کشم،
چگونه بر آتش جهانسوز درونم ،خاکستر سرد مردگان را بپاشم؟ ترانه هایم را ،و زمزمه های خلوت دلم را ،برای که
« ...بخوانم؟ ترانه هایم را برای که بخوانم؟
در «مرحله كنوني» زندگي تلخ توده اي در بند ،آوار یاس و نومیدي انگار راه بر همه چیز بسته است! اما اندیشه
دیالكتیكي توده اي در بند ،روحیه مبارزه جویانه و شكوهمند او رابطه میان ”انفصال و اتصال“ را برقرار و به آینده
:سر باز مي كند .در ”به جاي پیش گفتار“ این رابطه چنین نشان داده شده است
:یاس و نومیدي فرد (خاص) ،بي واسطه سر باز مي كند در تداوم هستي عام (جمع) ...
نه! محبوب من ،هرگز چنین نبود ،من آموخته ام این را ،تو نیز بدان ،كه بیگمان ،زمان دقالباق خواهد كرد ،تاریخ »
فاتحانه در را خواهد گشود ،و خورشید با لبخندي گرم ،انحناء آسمان را ،عاشقانه خواهد پیمود ،و آنگاه بهار ،مرهمي
«. ...سبز بر زخمهایمان خواهد گذاشت

اندیشه اكنون در آن مرزي قرار دارد كه در بخش نخست به آن اشاره شد كه مرز اكنون و آینده را تشكيل مي
دهد .به سخني دیگر ،با ایجاد وحدت میان سكون و حركت ،با درك حركت نهفته در «مرحله كنوني» ،تز معیوب

نفي امكان گذر از نظام سرمایه داري به نفي دیالكتيكي خود دست مي یابد كه درك ضرورت پيوند ميان
مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي است كه به منظور به ثمر رساندن «تضادهاي مشخص كنوني [ ،»]٤پایبندي
انقالبي به آن ضروري است! در این لحظه است كه توده اي ها به مضمون دیالكتیكي ي آموزش زنده یاد طبري دست
مي یابند كه در «نثر موزون شاعرانه» در ”با پچپچه پاییز“ (ده) فریاد مي زند« :دروازه شهرهاي ناگشوده را

«!بگشایم
در پایان امید می رود که اکنون که باید روند بحث میان توده ای ها شکل کنونی را طی کند ،نظریه پردازان دیگر نیز
.بتوانند و مایل به شرکت در بحث باشند
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2258

 -٥مقاله شماره  ١۵( ۴٢ / ١٣٩٢مهر)

اقتصاد سیاسی سوسیالیسم
واژه راهنما :کنفرانس علمی وپرتال با عنوان ”اقتصاد سوسیالیسم“ .قانون ”ارزش“ مارکس« .بحران بزرگ».
دستاورد برنامه ریزی مرکزی” .بازار سوسیالیستی“ .نقش تعیین کننده اقتصاد عمومی -اجتماعی .اقتصاد ملی جایگزین
.با سمت گیری سوسیالیستی .مذهب ابزار ایدئولوژیک حاکمیت پدرساالری
در شمار ” ١٣/۵دفاتر مارکسیستی“ ،نشریه تئوریک حزب کمونیست آلمان ،رساله های ارایه شده به کنفرانس ”بنیاد
مارکس -انگلس“ که موضوع آن بررسی ”اقتصاد سوسیالیسم“ است ،انتشار یافته .این کنفرانس در پایان سال گذشته
اروپایی در شهر وپرتا ِل آلمان ،زادگال فردریش انگلس ،برگزار شد .تعدادی از اقتصاددانان ،جامعه و تاریخ شناسان
مارکسیست آلمانی ،ازجمله از کشور آلمان دمکراتیک سابق در آن شرکت کردند و نظرات خود را در اطراف موضوع
مورد بحث مطرح ساختند .آن ها در بررسی های خود از یک سو علل ناکامی نهایی “اقتصاد سوسیالیستی” را در
کشورهای اروپایی ”سوسیالیسم واقع موجود“ مورد بازنگری علمی قرار دادند و از سوی دیگر ،با توجه به آموزش از
اشتیاه های گذشته ،نظر خود را در باره ساختار و عملکرد اقتصا ِد سوسیالیستی طرح و به بحث گذاشتند .همه شرکت
.کنندگان نظرات ارایه شده را پیش تر در آثار خود به تفصیل مورد بررسی قرار داده و مستدل ساخته اند
در پیش گفتاری در آغاز این شماره ”دفاتر …“ ،هیئت تحریریه مجله نکته ای را طرح کرده است که می تواند پرسشی
ازجمله در برابر جنبش کارگری ایران و حزب آن ،حزب توده ایران نیز تلقی گردد .پرسش عبارت است از« :آیا الاقل
از نظر نظری برای یورش جدید آماده هستیم؟ تصورات و پیشنهادهای مشخص در این باره در اختیار داریم … که راه
رسیدن به سوسیالیسم چیست؟ و یا آنقدر مشغول مبارزه با سرمایه داری هستیم که برایمان زمانی باقی نمی ماند ،در این
«باره بیاندیشیم که چگونه ساختار اقتصادی ای باید جایگزین آن گردد؟
در سند اصلی ششمین کنگره حزب توده ایران که در بهمن ماه سال  ١٣٩١برگزار شد ،ضمن تاکید بر مبارزه علیه نظام
سرمایه داری و ساختار نولیبرال آن ،و همچنین ارایه پیشنهادهای مشخص در برنامه حداقل کارگری خود به منظور
نوسازی اقتصادی ایران برای مرحله ملی -دمکراتیک رشد جامعه در جهت تامین ”عدالت اجتماعی“ نسبی ،تصورات
مشخص و راهکار برای ساختار ”اقتصاد سوسیالیستی“ در ایران ،طرح نمی شود .امری که می تواند از یک سو قابل
درک باشد ،زیرا ساختمان سوسیالیسم در ایران در اولویت قرار ندارد .از سوی دیگر اما این کمبود به معنای
غیرضرور بودند اندیشیندن در این باره در حزب طبقه کارگر نیست .زیرا حزب توده ایران ،برای آنکه بتواند نبرد
موفقی را علیه نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی به پیش ببرد ،نياز به ارایه برنامه اقتصاد ملی جایگزینی دارد که سرشت
.آن نمی تواند سرشت دیگری باشد جز برنامه اقتصادی ای با سمت گيری سوسياليستی
در این کنفرانس ،سخنرانان متعددی بحران کنونی حاکم بر نظام سرمایه داری جهانی را پس از سی سال اجرای برنامه
نولیبرال« ،بحران بزرگ» ارزیابی می کنند .طبق این نظر ،سرشت «بزرگ» بودن بحران به معنای محدود نبودن آن
به بحران مالی -تولیدی است .اضافه بر آن ،فراگیری بحران به صحنه های هژمونی نظام سرمایه داری دوران افول
تاکید و یژگی خاص «بزرگ» بودن بحران است و وجود این ویژگی را به اثبات می رساند .در این نکته نیز توافق نظر
.وجود داشت که هنوز قله بحران فرا نرسیده است
از این ارزیابی این نتیجه گیری به عمل آمد که امکان ایجاد شدن برش انقالبی با نظام سرمایه داری ،یا به عبارت دیگر
امکان فرارسیدن زمان «یورش سوم» به دژ نظام کهن توسط نیروی نو در پس پیچ بعدی ی بر سر راه ،احتمالی پندار و
آرزوگونه ،مالیخولیایی نیست ،بلکه به صورت ”امکان“ ،امکانی قابل انتظار و واقع بینانه است که باید برای آن از هر
نظر آماده بود« .بر سر پیچ های تاریخ ،امکان های متفاوت برای گذار وجود دارد» .به سخن زنده یاد احسان طبری،
تحول اجتماعی شامل تر شود ،هر »
شگرد تکاملی تاریخ انسانی عجیب است … .هر اندازه معرفت انسان بر قوانین ّ

زیان جبر طبیعی و اجتماعی قوی تر گردد ،بر عرصه عم ِل “اختیار” و
اندازه تش ّکل جامعه برای جلب سود و رفع
ِ
.اراده آزاد” انسان افزوده می شود» (درباره انسان و جامعه انسانی ،ص “)٢۶
راه حل“ های ارتجاعی برای مبارزه با بحران که تاکنون در کشورهای متروپل اعمال شده است ،اگر چه هنوز با ”
راندن توده ها به صحنه تسلیم همراه است که برای نمونه انتخابات اخیر در آلمان و در کشورهای دیگر نشان می دهد،
اما در عین حال فضای هستی توده ها را محدودتر و محدودتر می سازد و زمينه ذهنی تبدیل تسليم به مقاومت را ایجاد
.می کند
از این رو است که سخنرانان متعددی بر ضرورت آمادگی نظری -تئوریک و در اختیار داشتن برنامه مشخص و فکر
.شده برای اقتصاد سیاسی جایگزین سوسیالیستی توسط احزاب کارگری و کمونیستی پای فشردند
با توجه به این ارزیابی ی تعدادی از اقتصاددانان ،جامعه و تاریخ شناسان مارکسیست در این کنفرانس است که به نظر
نگارنده ،حزب توده ایران ،حزب طبقه کارگر ایران نیز موظف به کوششی هدفمند و فعال در این زمینه است .امری که
در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد با داشتن یک برنامه تبلیغی و ترویجی -آموزشی همه جانبه ،که یکی از جوانب آن جمع
آوری ،مطالعه و نتیجه گیری از بررسی های دانشمندان ایرانی و خارجی به منظور ارایه برنامه مشخص اقتصادی با
سمت گیری سوسیالیستی برای شرایط ایران است .فعالیت تبلیغی و ترویجی انقالبی و همچنین ارایه برنامه آموزشی
برای مبارزان ،به منظور فراگیری جامعه شناسی علمی و … ،وظیفه اجتناب ناپذیر دیگری را برای شرایط کنونی
.تشکیل می دهند که توجه خاص و مشخص به آن ضروری است
تصمیم قاطع نظام سرمایه داری حاکم در ایران برای ادامه اجرای نسخه نولیبرالیسم ،که ابزار توافق میان رژیم والیت
فقیه با امپریالیسم بر سر بقای خود است ،بدون تردید در کوتاه ترین مدت به فاجعه اقتصادی -اجتماعی باز هم عمیق تر
در ایران خواهد انجامید .ارزیابی این سال ها به مانند سال های  ۵٣و  ۵۴پیش از انقالب که البته به این معنا نباید
برداشت شود که گویا حتما سه سال دیگر انقالبی در پیش است ،بلکه به این معناست که با ادامه سياست ضدمردمی و
ضدملی کنونی ی نظام سرمایه داری حاکم در ایران ،امکان برش انقالبی با شرایط حاکم ،امکانی پندار و آرزوگونه و
ماليخوليایی نيست ،از زمينه واقعی برخوردار است .آمادگی حزب توده ایران و جنبش انقالبی کارگری برای چنین
.وضع احتمالی ،دارای زمينه ای عينی و واقعی است
به شهادت اسناد و آثار بسیار انتشار یافته ،فعالیت علمی -تحقیقاتی در حزب توده ایران در گذشته از توان باالیی
برخوردار بوده است .به دنبال جنایت قتل عام رهبران دانشمند حزب طبقه کارگر ایران در بیست و پنج سال پیش به
دست رژیم والیی -امنیتی کنونی ،توان فعالیت علمی حزب توده ایران به شدت تقلیل ی یافته است .اما از بار سنگین
وظیفه کوشش برای فعالیت علمی -تحقیقاتی حزب توده ایران به ویژه در پاسخ به پرسش در باره ”اقتصاد
سوسیالیستی“ی جایگزین برای شرایط مشخص ایران ،کاسته نشده است .اهمیت سازماندهی شرایط الزم برای تجدید
چنین کوششی در حزب توده ایران انکار ناپذیر است .از این روست که همان طور که اشاره رفت ،تنظیم برنامه آموزش
علمی مارکسیسم -لنینیسم از مبرمیت خاص برخوردار است .انتقال محتوای اندیشه مارکسیسم -لنینیسم به مثابه یک علم
.به درون نسل جوان و به ویژه طبقه کارگر ،لحظه و سویه پراهمیتی در این زمینه است
همان طور که اشاره شد در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به منظور تنظیم برنامه حداقل کارگری برای مرحله
کنونی رشد جامعه گام های شایان توجهی برداشته شده است .نگارنده نیز در گذشته به کوشش های محدود و انفرادی در
،این زمینه دست زده است .در دو سال اخیر ازجمله در ”تضادهای حل نشده در راه رشد غیرسرمایه داری“ (مرداد ٩١
مشکالت اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه ” http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1789 [1])،
دیالکتیک انقالب ” ، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1819 [2])،مرداد “ )٩١داری است
،ملی -دمکراتیک و راه رشد غیرسرمایه داری (مهر ٩١
ضرورت های مرحله ملی -دمکراتیک انقالب و ” http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1879 [3])،
، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2015 [4])،فروردین “ )٩٢مساله گذار از سرمایه داری
، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2027رهیافت ها بسوی دمکراسی …“ (اردیبهشت ”٩٢
.مراجعه به آن می تواند کمکی برای دریافت نظرات طرح شده در کنفرانس علمی در وپرتال باشد [5](.
در این سطور ارایه مضمون همه رساله های کنفرانس علمی در وپرتال ناممکن است .از این رو کوشش می شود،
مضمون برخی از نظرها که می تواند برای فعالیت علمی دستجمعی در این زمینه توسط حزب توده ایران کمک باشد،
طرح شود .این نکات با توجه به شرایط مشخص ایران و بحث های احتمالی آینده در این زمینه از رساله های ارایه شده
انتخاب و یا ترکیبی از آن ها با توجه به «منطق» درونی نظرها ،ارایه شده اند .کوشش شد در نحوه انتخاب و ارایه نکته
.ها ،تصویری از تصور نگارنده در باره چنین برنامه ای نیز انعکاس یابد
قانون ارزش“ ،قانون عينی اقتصادی”
زنده یاد ف .م .جوانشیر ،در اثر خود با عنوان ”اقتصاد سیاسی ،شیوه تولید سرمایه داری“ (انتشارات حزب توده ایران،
 (٧ازجمله ”قانون ارزش“ را که کاشف آن کارل مارکس است (در ص  ٢٨به بعد کتاب) ،توضیح می دهد« :هر ١٣۵

کاالئی در بازار بنا بر ارزشی که دارد ،یعنی بنا بر مقدار کار الزم اجتماعی که در آن نهفته ،مبادله می شود .این قانون
اقتصادی تولید کاالئی است که به طور عینی و خارج از اراده تولید کنندگان وجود دارد و عمل می کند .بر مبنای این
«.این قانون ،کار انفرادی تولید کنندگان به کار اجتماعی بدل می شود
به سخنی دیگر ،در نظام سرمایه داری ،فرد تولید کننده به طور مستقل و به حساب خصوصی خود به تولید می پردازد.
تو لید کنندگان منفرد تنها در موقع مبادله کاالی خود در بازار ،با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند .تولید آن ها در این
لحظه به ”کاال“ تبدیل می شود .از این روست که مقدار “ارزش” «کار اجتماعی الزم» برای تولید کاال ،پس از تولید
کاال ،به صورت تحمیلی -با سرشتی اجباری ،در مرحله مبادله که همراه است با جابجا شدن مالکیت ،و در مقایسه با
کاالهای مشابه تعیین می شود .این روند در سیمای مقدار “پول”ی که در بازار رد و بدل می شود ،تظاهر می کند.
پول” ،کاالی ویژه ای است که ارزش مصرف و مبادله آن از وحدت درونی برخوردار است« .با پیدایش پول ،کاالها “
.صاحب قیمت شدند ،بدین معنا که ارزش آنها با پول بیان شد( ».جوانشیر ،همانجا ،ص )٢۴
ارزش کار اجتماعی الزم ،به عبارت دیگر ،مقدار ساعت کار اجتماعی متوسط که در کاال نهفته است ،می تواند تنها با
توجه به عوامل متعددی تعیین شود .سطح رشد نیروهای مولده بیان کلیت این عوامل است .محاسبه ارزش متوسط را می
توان با محاسبه پیش شرط ها ،به ویژه اکنون به کمک محاسبه های الکترونیکی ،نسبتا ً دقیق تعیین کرد .این اما به معنای
یافتن سطح و ارزش مهارت ،اطالعات و توانایی بدنی و مغزی تولید کننده مشخص ،آمادگی روحی و شور هیجان او
بر ای تولید نیست .محاسبه این عوامل همانقدر در تولید در نظام سرمایه داری که در دوران سوسیالیسم ضروری است
.که در آن برداشت فرد از موهبات ،یعنی ”دستمزد“ او ،بر پایه مقدار ”کاری“ که او انجام داده است ،تعیین می شود
به عوامل پیش گفته ،عامل دیگری که تنها در مرحله مبادله کاال در بازار خود می نماید نیز اضافه می شود .به عبارت
دیگر در بازار است که ”ارزش“ هر کاال در مقایسه با کالی دیگر ،نهایتا ً به صورت مقدار ”پول“ی که خریدار حاضر
به پرداخت است ،قطعی می شود .در قانون ”ارزش“ مارکس برای توضیح روند تولید و مبادله در نظام سرمایه داری،
.همه این عوامل منظور می شوند
اما پاسخ به این پرسش ها در جامعه سوسياليستی چيست؟
در اقتصاد سیاسی سوسیالیسم که مارکس همه ابعاد آن را مورد بررسی قرار نداده است ،و نمی توانسته هم است قرار
دهد و وظیفه مارکسیست -لنینیست های بعد از اوست ،ما با شرایط دیگری در تولید اجتماعی روبرو هستیم که به کلی از
شرایط تولید در نظام سرمایه داری متفاوت است .ما با تضادی روبرو هستيم که یافتن ”راه حل“” ،سنتز“ آن ،بغرنج
.تر از آنست که در نگاه اول می نماید
از یک سو باید به منظور برطرف ساختن نیازهای مادی و معنوی انسان ،در اقتصاد سوسیالیستی هم موهباتی تولید
شوند که قاعدتا ً دیگر نمی توانند سرشت ”کاال“ را در نظام سرمایه داری دارا باشند .یعنی ارزش ”پولی“ آن پس از
تولید و در جریان ”مبادله“ در بازار ،و به طور تحمیلی -اجباری و در مقایسه با کاالی مشابه تعیین شود .کوشش برای
تعیین ”ارزش“ و نهایتا ً قیمت پولی ”کاال“ از طرف مرکز برنامه ریزی تاکنون موفق نبوده است .علت این ناموفق
.بودن ،عدم امکان محاسبه عنصر هایی است که در مرحله مبادله کاال در بازار موثرند
مفهوم “بازار سوسیالیستی” با توجه به این تضاد و به مثابه سنتز آن بوجود آمد .تجربه تاکنون راه حل دیگری برای حل
این تضاد در مرحله رشد ملی -دمکراتیک و سوسیالیستی جامعه ارایه نکرده است .در مرحله سوسیالیستی ،کاال تولید
.می شود و تنها تحت تاثیر عملکرد بازار سوسیالیستی ارزش کار اجتماعی متوسط نهفته در آن تعیین می شود
تعیین ارزش ”پولی“ موهبات تولید شده مادی و معنوی در کشورهای سوسیالیستی در ”مدل اتحاد شوروی“ ،پس از
قطع برنامه ”نپ“ لنین ،با پیامد ”کمبود مزمن“ کاالها همراه بود .منافع فرد و یا واحد تولید کننده برای ارتقای سطح
.ک ّمی و کیفی تولید ،وجود نداشت .هدف ،اجرای ”نرم“های تولیدی ،ارقام ک ّمی تعیین شده بود
کوشش ها ،ازجمله در آلمان دمکراتیک با ”برنامه جدید اقتصادی“ در دوران والتر اولبریشت – که نوعی بازگشت به
برنامه ”نپ“ در شرایط مشخص آن کشور بود ،و زیر فشار نظر حاکم در اتحاد شوروی هیچ گاه به مورد اجرا در نیامد
و یا شکل اجرا شده دیگر در ”مدل یوگسالوی“ که در آن به واحدهای تولیدی آزادی کامل برای مصرف درآمد داده -،
شده بود – و به نوعی شرایط ”تعاونی“ را مستولی کرده بود  ،-همراه شد با تفاوت سطح درآمدها میان واحدها .آن ها
کوشیدند برای حفظ و توسعه درآمد خود ،تعداد کارکنان را محدود سازند .امری که به بیکاری و نهایتا ً برخوردهای ملی-
.قومی انجامید و مورد سواستفاده دشمن طبقاتی قرار گرفت
این مدل ها ،با تفاوت ها کم و بیش چشمگیر ،همه در این امر مشترک بودند که تولید در آن ها برپایه برنامه ریزی
.مرکزی انجام می شد و ”ارزش“ پولی کاالها نیز به طور مرکزی تعیین می شد
دستاوردهای بزرگ برنامه ریزی مرکزی

شیوه تولید در دوران رشد اقتصادی در سطح ،به عبارت دیگر ،هنگامی که مرحله رشد ،تولید زیربنای اقتصادی ،تولید
ابزار تولید بود ،توانست با موفقیت و در کوتاه ترین زمان با توسعه چشمگیر رشد صنعتی در اتحاد شوروی و دیگر
کشورهای سوسیالیستی همراه باشد .اتحاد شوروی توانسته بود در سه برنامه پنج ساله ،کشور کشاورزی عقب مانده را
به کشور صنعتی پیشرفته تبدیل نماید .توان مقاومت اتحاد شوروی در برابر یورش فاشیسم آلمانی ،و یا سرعت ترمیم
خرابی ها پس از پایان جنگ دوم جهانی در این کشورها ،نشان موفقیت و موثر بودن نقش برنامه مرکزی برای توسعه
اقتصاد در مرحله رشد آن در سطح است .پیامد این موفقیت ها در کشورهای سرمایه داری بازتاب یافت .این بازتاب
ازجمله ارسال یک گروه پژوهشی از طرف رئیس جمهور آمریکا روزولت با ریاست اقتصاددان آمریکایی رکسفورد
توگول در جریان بحران سال  ١٩٢٩به اتحاد شوروی دیده می شود .تنظیم برنامه ”نیو دیل“ در آمریکا به منظور
مبارزه با بحران اقتصادی ،تحت تاثیر این موفقیت های اتحاد شوروی انجام شد .نظر ”کینز“ برای سرمایه گذاری دولتی
در اقتصاد بر پایه رژیم کاری “فوردیسم” (شکل سازماندهی مشخص کار در واحدهای تولیدی) ،تحت تاثیر موفقیت
مدل شوروی ،عملی گشت .همچنین تئوری ”همگرایی“ مداحان سرمایه داری در دهه  ۶٠ -۵٠قرن پیش تاریخ اروپایی
نیز واکنشی بود نسبت به موفقیت رشد صنعتی در سطح در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی پس از جنگ
.دوم جهانی
ناکارآمدی مدل شوروی و دیگر مدل ها با رشد اقتصاد در عمق ،در مرحله تولید انبوه کاالهای مصرفی آغاز شد که در
ت انواع کاال با کیفیت باال ضروری شد .مرحله ای که در آن تعیین ”ارزش“ کاال نهایتا ً در ”بازار“ و در
آن تنوع ،کثر ِ
مرحله مبادله و مقایسه با کاالی مشابه و با اعمال ”جبر“ نهایتا ً تعیین می شود .عواملی که انگیزه کوشش برای بهبود
کیفی کاال ،ارتقای سطح بازده از طریق رشد نیروهای مولده و تکنولوژی پیشرفته و نهایتا ً قیمت ارزان کاال است .یافتن
.راه حل“ برای نبود انگیزه پیش گفته در اقتصاد با برنامه مرکزی ،گرهگاه اقتصاد سوسیالیستی است”
مدل کمپیوتری“ تنظیم برنامه اقتصاد سیاسی به طور مرکزی در مرحله رشد عمقی اقتصاد هنوز در کشوری به مورد ”
اجرا در نیامده است .به نظر دو دانشمند اسکاتلندی کوکزهوت و کوترل می توان با برنامه نرم افزاری آن ها ،تعیین
.ارزش“ پولی موهبات تولید شده را در برنامه مرکزی تعیین کرد”
در ”مدل چينی“ رشد اقتصاد سوسياليستی در جمهوری خلق چين ویژگی هایی وجود دارد که اشاره مشخص به آن
ازجمله با توجه به مقاله های بسیار دیگر در این زمینه (در همین شماره دفاتر مارکسیستی دو مقاله با دو ارزیابی بکلی
.متفاوت انتشار یافته است) سودمند است
در جمهوری خلق چین ،مالکیت بر زمین ،مالکیتی عمومی -دولتی است .طبق قانون اساسی چین (اصل  )١١هیچ فرد
حقیقی و حقوقی مجاز نیست مالک زمین باشد .زمین از دایره کاال بودن خارج است و نمی توان آن را به بازار
سودورزی سوداگرانه بدل نمود؛
سرمایه مالی -بانک ها در مالکیت عمومی -دولتی قرار دارند؛ بازار ارز و تعیین قیمت پول ملی و دیگر بلنداهای
اقتصاد ملی ،جز بخش عمومی -دولتی است و مصونیت اقتصاد ملی را در برابر سرمایه خارجی تامین می کند.
تسهیالتی برای بانک های خصوصی محلی ایجاد شده اند؛
یکی از ویژگی های رشد اقتصادی در کشور بزرگ و پرجمعیت چین ،وجود این امکان است که می توان در بخش هایی
با جمعیت چند ده میلیونی ،برنامه و پیشنهادهای جدید را عملی ساخت و پس از آشنایی با نتایج آن ،انتقال آن برنامه ها را
به بخش های دیگر انجام داد؛
تعیین مالیات های فزاینده با ارتقای سطح سود ،همراه است با تعیین ”ارزش“ پولی کاالها از طریق بازار؛
رشد اقتصادی در چین در شرایط تبلیغات وسیع و همه جانبه نظام سرمایه داری جهانی علیه آن عملی می گردد ،اما
توانسته است در سه دهه اخیر  ۴٠٠میلیون از مردم چین را از زیر مرز فقر خارج سازد؛
اقتصاد سوسیالیستی نوع چینی“ با مشکل های بسیاری نیز روبرست که در راس آن ایجاد قطب ثروت در جامعه و ”
همچنین وجود فقر نزد میلیون ها شهروند است .صحبت از آن است که تا سال  ،٢٠١٩صدمین سالگرد پایه ریزی حزب
.کمونیست چین ،برای همه ٣ر ١میلیارد چینی «زندگی مرفه نسبی» تامین خواهد شد
مشکل دیگر ایجاد شدن لیه های جدید سرمایه داران است .پرسش درباره نقش این الیه ها در آینده برای راه رشد
.اقتصادی -اجتماعی کشور هنوز پاسخی نیافته و نتایج اجتماعی خود را نشان نداده و با خطرات متفاوتی روبروست
اقتصاد سوسیالیستی به معنای مدرن ترین اقتصاد ،با رشد همه جانبه اجتماعی و حافظ محیط زیست ،و برقراری
دمکراسی همه جانبه همراه است .اگر چه نمی توان مفهوم ”دمکراسی“ را در این کشور با مضمون لیبرالی آن یکی
.دانست ،نمی توان تجربه ”اقتصاد سوسیالیستی نوع چینی“ را تجربه ای پایان یافته تلقی نمود
نقش تعيين کننده اقتصاد عمومی -اجتماعی

توافق میان شرکت کنندگان در کنفرانس در وپرتال بر سر این نکته وجود دارد که تامين نيازهای اوليه هستی انسان
باید با توجه به شرایط حفظ محيط زیست ،از طریق عمومی و به مثابه وظيفه اجتماعی عملی گردد .با توجه به این نکته
.است که بر ضرورت حفظ بخش عمومی -اجتماعی اقتصاد انگشت گذاشته می شود
این بخش ها که همه سویه های نيازهای اوليه انسان را تشکیل می دهند ،عبارتند از :برخورداری از فرهنگ همه جانبه
(آموزش و پرورش ،هنر و ادبیات و …) ،سرپرستی درمانی -بهداشتی (در اشکال دولتی کامل ،یا بر پایه بیمه
عمومی) ،امنیت دوران کهولت ،تامین مسکن مناسب ،تامین نیازهای رفت و آمد عمومی ،تامین مواد خوراکی آب
.آشامیدنی ،بر طرف ساختن ذباله و … را در بر می گیرد
پیش شرط تامین این نیاز ها ،وجود سطح پیشرفته نیروهای مولده است .در این تامین باید جنبه های کوچک هستی
.اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرند (برای نمونه ،وجود وسایل نقلیه عمومی در دیر وقت شب و صبح زود)
بر اهمیت پاسخگویی به نیازهای اولیه در شهر و منطقه ،به سخنی دیگر بر اهمیت توسعه دمکراسی و امکان تصميم
گيری ها در زمينه نيازهای اوليه در محل سکونت مردم تاکيد می شود .در این ارتباط با اشاره به روند تمرکز سرمایه
در مقیاس جه انی که همراه است با نابودی دمکراسی و امنیت توده ها که افشای کنترل جهانی پست و تلفن و اینترنت
توسط دستگاه های امنیتی در خدمت سرمایه نشانی اخیر از آنست ،ضرورت حل و فصل دمکراتیک برآوردن نیاز توده
ها در محل زندگی را مورد تائید قرار می دهد .تجارب گذشته و در راس آن مراجعه به توده ها برای یافتن راه حل های
عملی به منظور رفع تنگناها پراهمت است( .تجارب انجام شده در کوبا پس از قطع کمک اتحاد شوروی)
دمکراسی غيرمتمرکز ،راه مبارزه با سرمایه داری متمرکز است .تقویت ساختارهای محلی ،امکان گذار از سرمایه
داری را تقویت می کند .این امر می تواند به ویژه در دوران بحران های بزرگ ،ازجمله در مرحله کنونی ،نقش تعیین
.کننده ای ایفا کند
ضرورت وفور ،تنوع و کثرت انواع موهبات (-کاال) در مرحله ”اقتصاد سوسیالیستی“ ،مرحله نارس ”اقتصاد
کمونیستی“ ،امکان تاثیر قانون عینی ”ارزش“ مارکس را در این مرحله بوجود می آورد .حل تضاد پیش گفته در باره
تعیین ”ارزش“ کاال در بازار سوسیالیستی ،به نظر نگارنده ،راه حلی یک باره نیست .با برقراری کنترل دمکراتیک بر
تولید ،می توان گام به گام تناسب ضروری را میان سطح تولید انبوه و کثرت تنوع آن برقرار کرد .روندی که در آن
.سطح آگاهی و فرهنگ و درک ضرورت حفظ محیط زیست تاثیری تعیین کننده خواهد داشت
هدایت کلی اقتصاد ملی تحت کنترل دمکراتيک انسان ،همراه با شيوه زندگی مدنی -فرهنگی -اخالقی از وحدتی جدایی
ناپذیر برخورد دار است .از این روست که هدف دستیابی به سود ،به عنوان انگیزه تولید باید پا به پا با رشد فرهنگ
جامعه انسانی ،محدود گردد .برداشت از ”زندگی بهتر“ ،بر خالف برداشت سرمایه دارانه آن ،در ”اقتصاد
.سوسیالیستی“ به مفهوم ”هرچه بیشتر“ نیست و نباید باشد
بر این پایه است که پرسشی که اکنون در نظام سرمایه داری جایی ندارد ،یعنی پرسش در باره آنکه ”چگونه می خواهیم
زندگی کنیم“ ،به پرسشی تاریخی -فرهنگی بدل می شود که حامل و نیروی تحقق بخشیدن به آن ،نیروی نو ،طبقه کارگر
.است
کارپایه فنی تامین برنامه فوق را امکان ”انقالب علمی -فنی -افورماتیک“ ایجاد کرده است که با پاسخ دادن به این
پرسش که ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“ ،شيوه توليد کمونيستی را تشکيل می دهد .بر این پایه است که شرایط پایان
یافتن دوران تقسیم جامعه به طبقات متخاصم و بهره کشی انسان از انسان ایجاد می شود .در چنین شرایطی است که
کار“ تولیدی و هدفمند انسان به نیاز انسان بدل می گردد و تضادهای آشتی پذیر در جامعه انسانی راه حل های انسانی ”
.خود را می یابند
.برپایی جامعه سوسياليستی بدون برقرار کامل تساوی حقوق زن و نابودی کليه فشارهای جنسيتی به زن ناممکن است
انگلس بطور وسیع به افشای نقش ضدانقالبی علیه زن و به منظور پایان دادن به دوران مادرشاهی پرداخته است .او می
نویسد« :براندازی مادرشاهی شکست تاریخی زن بود .مرد به حاکم در خانه نیز بدل شد ،حرمت زن نابود و به بنده و
برده او و به ابزار تولید مثل بدل گشت( ».منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت)
این ضدانقالب در مرحله ”سنگ نو“ و زمانی تحقق یافت که کار جمع آوری دانه ها و دیگر مواد خوراکی توسط زن،
به آموختن تولید کشاورزی در اطراف رودخانه ها و … توسط زنان منجر شد که همراه بود با تامین بیشتر و مطمئن تر
مواد خوراکی .مردان که تا آن زمان تنها به شکار می پرداختند ،و کار کشاورزی را در شأن خود نمی دانستند،
.برقراری سلطه خود را بر تولید کشاورزی و تغییر روند ارث از ردّه مادری به پدری را عملی ساختند

مذهب“ و ساختارهای متفاوت آن تا به امروز ،در این دوران به مثابه ابزار ایدئولوژیک برقراری حاکميت مرد بر ”
.زن پدید شد
کلیه اندیشه مذهبی خدایان یونانی ،کنفسیون ،بودا ،هندو ،زرتشت ،یهود ،مسیح و اسالم ،به مثابه ایدئولوژی حاکمیت مرد
.بر زن و برقرار پدرساالری ،دارای عنصر شدید ضد زن هستند و زن را با صراحت بنده و برده مرد اعالم می کنند
طبری در شعر زندانش با عنوان ”قو خورشید را انتظار می کشد“ این «شکست تاریخی زن» را به مناسبت ” ٨مارس،
ُمش“
روز جهانی زن“ همانند نقاشی چیره دست ترسیم می کند و برقراری تساوی حقوق زن را در جامعه «روند ” َمرد ِ
:انسان» می نامد
.ترا انکار کردند ،لطافت گلگونت را ،اشکهاى چون خونت را ،نگاه عاشقانهات را ،زیبائى شاعرانهات را
آسمان خانهات هماره ابرى بود ،و تو خورشید را
سقف خانههایت را کوتاه ساختند ،بر دریچههاى آرزویت ِگل گرفتند ،و
ِ
.انتظار مى کشیدى
،دنیایت را باغچهاى نهادند ،در حیاط خلوت خانهات
،که با پرچین غمین تنهایى … محصور شده بود
ب خونینت را کاشتى
،قل ِ
و زبان خاموش و شیرینت را ،و رنج ها را ،و قصههاى بى پایان حقارتها را ،و تو خورشید را دردمندانه انتظار مى
.کشیدى
،آسمان بر تو حکم راند
،به کثرت بارانهایش
.و ترا نیمه خواند
.زمین بر تو شورید ،و ترا انسانى حقیر نامید
.حاکمان و محکومان ،توأمان بر تو حکم راندند
همسرانت بر تو حکم راندند
.و تو ،مرهم دردهایشان بودى
عاشقانت بر تو حکم راندند
،آنانى که نوازش دستانت را تمنا مى کردند
فرزندانت بر تو حکم راندند
.هم آنانى که دیروز از پستان هایت شیره حیات مى مکیدند
.و آسمان گواه بود ،و ماه و خورشید گواه
.ترا در حریر پیچاندند ،و تو هیچ نگفتى ،و دردمندانه نگاه مى کردى مظهر خورشید را
.تو را در سریر خواستند ،و تو هیچ نگفتى ،و نگاه مى کردى
.ترا چون تابلویى رنگین ،بر دیوار سرد خانهها آویختند ،و تو هیچ نگفتى ،و باز هم نگاه مى کردى
…
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 -٦مقاله شماره ١١( ٣۵ / ١٣٩٢ :مرداد)

!برنامه اقتصاد ملی -ضدامپریاليستی ،جایگزین شایسته در برابر نسخه نوليبراليسم
!نگرانی دشمن طبقاتی را جدی بگيریم
واژه راهنما :پیش قدمی حزب توده ایران برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی .شدت درجه استثمار کارگران به نقل از نامه
“.کانون مدافعان حقوق کارگر”
در سرمقاله افشاگرانه «”نولیبرال“های وطنی ،در صف ورود به کابینه» در نامه مردم ،ارگان مرکزی حزب توده
ایران (شماره  ٧ ،٩٢۶مرداد  ،)]1[ ،١٣٩٢از زبان عالءالدین میرمحمد صادقی ،عضو هیئت رئیسه ”اتاق بازرگانی“،
نگرانی ای نقل شده است که پاسخی است به پرسش مطرح در برابر هر میهن دوست :جایگزین در برابر نسخه
نوليبراليسم امپریاليستی چيست؟ راه رشد مردمی و ملی اقتصاد ملی از کدام سوست؟ چگونه می توان به عقب ماندگی
اقتصادی و بحران اقتصادی -اجتماعی در جامعه غلبه نمود؟
صادقی ،به نمایندگی از طرف نظام سرمایه داری حاکم و سرمایه دارانی که در دو دهه اخیر بر نقدینگی  ۴۶۴هزار
میلیارد تومانی دست یافته اند که هر سال با رشد سی درصدی ازدیاد می یابد« ،بیم آن دارد که بار دیگر موضوع کهنه
«.شده دهه  ١٣۶٠در قالب های دیگر تکرار شود
او ”به حق“ ،نگران آنست که بحران اقتصادی -اجتماعی حاکم بر جامعه ،موجب ایجاد بحث و کوشش برای یافتن
برنامه جایگزین ،برنامه یک اقتصاد ملی و مردمی در برابر برنامه امپریاليستی ”خصوصی سازی و آزادی سازی
اقتصادی“ در جامعه شود .بحران همه جانبه حاکم که ناشی از اجرای برنامه ”تعدیل اقتصادی“ است و اکنون با نام
خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ به برنامه دولت یازدهم نیز بدل شده است ،همان طور که مقاله نامه مردم ”
«.نشان می دهد« ،حاصلی جز نابودی تولید ملی نداشته است
.طبقه کارگر ایران و حزب آن باید این نگرانی نماینده ”اتاق بازرگانی“ را جدی گرفته و پاسخ ضروری را به آن بدهد
–

بدون پیش قدمی حزب توده ایران برای به جریان انداختن یک بحث عمومی به منظور تنظیم چنین برنامه ملی-
.ضدامپریالیستی و مردمی -دمکراتیک هیچ نیروی دیگری قادر به انجام این امر مهم نخواهد بود
–
جز تنظیم چنین برنامه ملی -مردمی ،ضدامپریالیستی -دموکراتیک برای راه رشد آینده کشور ،امکان تجهیز
.طبقه کارگر و متحدان طبیعی و مرحله ای آن برای نبرد علیه سیاست نولیبرال نظام حاکم سرمایه داری ناممکن است
بدون وجود چنین برنامه ای ،امکان طرح «شعارهای صحیح و واقع بینانه» به منظور تجهیز توده ها برای
شرکت در جبهه گسترده ضددیکتاتوری ،ضد رژیم والیی -امنیتی که مقاله پراهمیت نامه مردم می طلبد ،به وجود
.نخواهد آمد

–

در مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران رئوس چنین برنامه ای پیشنهاد و به تصویب رسیده است ،باید این نکات را
.در مطبوعات حزبی و هوادار آن به بحث گذاشت و برای تفهیم آن استدالل نمود .سکوت در این باره مجاز نيست
مقاله های پراهمیت نامه مردم شماره  ٩٢۶که در آن ها افشاگری علیه برنامه نولیبرال دولت یازدهم از کارپایه نظری و
داده های توانمند برخوردار است ،به خوبی نشان می دهد که برنامه رژیم والیت فقیه پس از مهندسی انتخابات ،اکنون
کردن اصالح طلبان به عقب نشینی های بیشتر و نگاه داشتن شان
انجام «مهندسی اصالحات» است .هدف رژیم« ،وارد
ِ
در موضع ضعف» است (نگاه شود به «”حماسه دوم“ رهبری :مهندسی خواست های جنبش اصالحات و نیروهای
«، [2]).اجتماعی
این مقاله پس از افشاگری های بسیار به درستی به نتیجه گیری می پردازد« :در چنین اوضاعی ،به گمان ما ،سازمان
دهی مبارزات مردم ،مطرح کردن خواست های توده ها ،و تعیین تاکتیک و شعارهای صحیح و واقع بینانه در هر
مرحله از مبارزه ،از اهمیت اساسی برخوردارند ».نامه مردم چنین ادامه می دهد« :ضرورت … اتحاد عمل گسترده ی
همه حزب ها و سازمان های میهن دوست و ترقی خواه کشور … در جهت مبارزه برای دفاع از حقوق و منافع ملی …
و تامین آزادی و عدالت اجتماعی» انکار ناپذیر است .مقاله خواستار آنست که به کمک اتحا ِد عم ِل هدفمند «سیاست های
.رژیم والیت فقیه افشا و خنثی» شوند

منطق چنين خواست و شعار مبارزه جویانه حکم می کند که برنامه جایگزین ضد امپریاليستی و مردمی اقتصاد ملی با
تعيين شعارهای صحيح و واقع بينانه» طرح و به بحث گذاشته شود .در غیر این صورت ،خطر آنکه اندیشه و »
عملکرد انسان مبارز از حرکت بازماند ،جنبش را تهدید می کند و آن را در سطح «تنها به نظاره ایستادن» (نگاه شود به
روزمرگی و خرده کاری دچار ”
تنها به نظاره ایستادیم“[ )]3و تنها به بر شمردن و توصیف وضع قناعت کردن ،و به
ِّ
.شدن ،می کشاند
دشمن طبقاتی جز این ،آرزو و انتظاری دیگر ندارد .موضع جریان های سوسيال دمکرات رنگارنگ ،جز این نمی
طلبد! سوسیال دمکرات تسلیم طلب و دنباله روی سرمایه داری ،چرخ پنجم نظام سرمایه داری که خود را ”چپ“ هم می
نماید ،با بی شرمی و دهن کجی از حزب توده ایران می پرسد« :پیشنهادهای اقتصادی جایگزین کدام اند!؟» (”راه توده“
 ١٠ ،١٨(.مرداد ۴٩٢
نامه مردم این موضع تسلیم طلبانه ی سوسیال دمکرات را به درستی افشا می کند« :نکته اساسی برای رژیم والیت فقیه،
جلوگیری از حضور دوباره توده ها در صحنه سیاسی کشور و طرح خواست هاشان است … بر این مبنا … ،مبارزه
 …».برای طرح کردن خواست های مردم در اوضاع کنونی را ”باال بردن سطح توقعات“ می داند و اعالم می کند
همان طور که در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است ،برنامه جایگزین ملی -ضدامپریالیستی
:و مردمی -دمکراتیک برای مرحله ملی -دمکراتیک رشد جامعه ایران در شرایط کنونی دارای اصل های زیر است
.اول -قطع کامل و بدون چون و چرای اجرای برنامه نوليبرال امپریاليستی
این خواستی ملی است ،زیرا روند ”خصوصی سازی“ که تاکنون انجام شده و در پیش است ،نه تنها به نابودی زیربنای
تر ثروت های متعلق به مردم انجامیده است ،بلکه موجب آن می شود که با
اقتصادی کشور و برباد رفتن بیش تر و بیش ِ
تعمیق روند ”آزاد سازی اقتصادی“ ،همه قوانین حافظ حاکمیت ملی کشور نقض و نابود شوند و اقتصاد ملی ایران بیش
از این به زائده ی وابسته به اقتصاد سرمایه داری جهانی امپریالیستی بدل گشته و به فاجعه ی نابودی کامل استقالل ملی
کشور منجر شود .چنین سیاستی ،شرایط نواستعماری مورد نظر سرمایه مالی امپریالیستی را به مردم میهن ما تحمیل
می کند .در این زمینه نکات بسیار آموزنده ای در نامه ”کانون مدافعان حقوق کارگر“ به رئیس جمهور جدید ذکر شده
است .ناصر آقاجری در این نامه ( ١۵تیر  )٩٢این مناسبات را «مناسباتی ارتجاعی» می نامد «که به توصیه ی صندوق
«.بین المللی پول – نهادی که  ۵١درصد آن در اختیار آمریکاست – به جامعه ایرانی تحمیل شده است
.دوم -احيای زیربنای اقتصاد ملی و دمکراتيک
بخش دولتی اقتصاد و ثروت های ملی ستون فقرات زیربنای اقتصاد ملی -ضدامپریالیستی و مردمی -دمکراتیک را
تشکیل می دهد .حفظ ،تثبیت ،تحکیم و توسعه آن وظیفه عمده ای در بازگرداند استقالل اقتصادی کشور است .این
.واقعیت را باید با «تعیین شعارهای صحیح» برای زحمتکشان و توده های میلیونی مردم توضیح داد
سرشت دمکراتيک و شفاف برنامه ریزی و عملکرد در بخش دولتی پيش شرط موفقيت این بخش اقتصادی است.
پایمال کردن این ویژگی ی عملکرد در بخش دولتی اقتصاد در گذشته ،گام نخست برای نابودی این بخش از زیربنای
اقتصاد ملی را تشکیل داده است .اقدام ضد مردمی ای که از طریق اِعمال سیاست سرکوبگرانه ای ممکن شده است که
امروز ”ولی فقیه“ را بر آن می دارد که با جسارت یک دیکتاتور قرون وسطی بگوید« :گزارش دادن ظلم مسئوالن و
بیان آن در برابر مردم ،اگر موجب تضعیف نظام شود ،حرام است!» و البد باید افشا کننده را همانند سرباز شجاع و
انسان دوست آمریکایی ،برادلی مانینگ ،که جنایات جنگ تجاوزگران آمریکایی را در عراق و افغانستان افشا کرد،
برای  ١۶١سال به زندان فرستاد ،شکنجه کرد و اعدام نمود .این یک طنز زشت تاریخی است که به مردمی که رژیم
!استبدادی محمد رضاشاه را به زباله دان تاریخ انداختند ،گفته شود که افشای ظلم حاکمان« ،حرام» است
.سوم -حمایت از بخش خصوصی در چارچوب اقتصا ملی -دمکراتيک
ایجاد تسهیالت ضرور برای بخش خصوصی اقتصاد در سرمایه گذاری و دستیابی آن به سود متعارف در چهارچوب
برنامه اقتصاد ملی و همچنین بهره گیری از سرمایه گذاری خصوصی داخلی و در موارد ضرور خارجی ،با توجه به
.اولویت منافع ملی و برپایه سود متقابل ،بخش عمده دیگری را در برنامه اقتصاد ملی -مردمی تشکیل می دهد
چهارم -اجرای قوانين مترقی به سود منافع زحمتکشان در همه بخش های اقتصاد ملی ،پایبندی به اصل های ”حقوق
ملت“ و آزادی ها و حقوق دمکراتیک توده های مردم و حفظ حقوق ملی خلق های ایران در برخورداری از رشد و

شکوفایی اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی و نهایتا ً آزادی بی چون چرای زندانیان سیاسی و آزادی فعالیت سندیکایی ی
،سازمان های دمکراتیک و احزاب سیاسی -طبقاتی
رئوس اصلی دیگر چنین برنامه جایگزینی را تشکیل می دهد که باید در بحثی شفاف و هدفمند میان متحدان مرحله
کنونی رشد ملی -دمکراتیک جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،تکمیل ،تدقیق ،تنظیم و در برابر برنامه اعالم شده دولت
.یازدهم با مضمون نولیبرال آن قرار داده شود
چنين است وظيفه انقالبی عليه کوشش ضدمردمی و ضدانقالبی غارتگران ثروت های متعلق به مردم و استثمار انسان
.گرفتار در چنگال برنامه ضدملی و استعمارگرانه نوليبراليسم امپریاليستی
***
شدت استثمار نيروی کار در شرایط سيطره برنامه نوليبراليستی ی امپریاليستی را نامه پيش گفته ”کانون مدافعان
.حقوق کارگر“ افشا می سازد
در این نامه ،نماینده «بیش از  ٣٠٠٠نفر از کارگران ،تکنسین ها و مهندسان پروژه های نفتی ایران» می نویسد که در
شرایط ناشی از نبود حمایت قانون کار و برقراری سلطه قرارداد پیمانی« ،یک نیروی کار پروژه ای در اردوگاه کارش
باید  ٢٣روز در اختیار کار پروژه باشد ،یعنی ۶ر ٧۶درصد از زندگی اش .یک کارگر باید  ٢۴روز یا  ٨٠درصد
. …».زندگیش را با بدترین شرایط بهداشتی ،غذایی و وسایل خواب نامناسب به سر ببرد .با روزانه  ١٢ساعت کار
نامه افشا می کند« :سا خت پروژه های صنایع مادر در ایران با توجه به دور بودن از مناطق شهری ،زندگی کردن در
خوابگاه ها ،ساعات فشرده و طوالنی کار ( ١٢ساعت در روز) ،شتاب کار به دلیل زمان بندی های ضروری ساخت و
مدت زمان مرخصی یک کارگر ،در عمل یک اردوگاه کار است و نه یک کارگاه معمولی ،که البته همین کار در مناطق
.آزاد تجاری و با نقض قانون کار [به سود کارفرما ،کارگاه را] به یک اردوگاه کار اجباری تبدیل» می کند
نامه افشاگرانه ناصر آقاجری ،نماینده کارگران در ادامه خود شدت استثمار کارگران را چنین بر مال می سازد .او می
نویسد که در شرایط برشمرده« ،کارگران پروژه ای با  ١٢ساعت کار رسمی روزانه و  ۴ساعت اضافه کاری بدون
نیروی کار پروژه ای طی دو هفتـه و بدون استفاده کردن از دو روز
رضایت کارگر» ،غارت می شوند« .در مجموع،
ِ
جمعه (که ساعت کار در این روز  ٨ساعت است) و بدون استفاده از تعطیالت رسمی … ،رقمی بسیار فراتر از حداکثر
ساعت کاری مشغول به کار است که طبق قانون کار [ که حداکثر]  ١٩٢ساعت در مـاه می باشد ،»… .قرار دارد.
!تکرار می شود! در دو هفته ،بيش از حداکثر مجاز قانونی مدت کار در یک ماه
در برابر این واقعيت دردناک زندگی زحمتکشان در ایران ،مداحان نظام سرمایه داری خواستار تعميق بازهم بيشتر
.آزادی سازی اقتصادی» و محدود کردن حقوق کارگران هستند»
اگر دولت نهم و دهم با شعار عوامفریبانه ی ”بردن پول نفت بر سر سفره مردم“ ،نابودی قانون کار و دیگر
دستاوردهای طبقه کارگر و ”آزاد سازی“ی دست سرمایه داران را از بندهای قانونی عملی ساخت ،و زمینه الزم را
برای نظام غارتگر و استثمارگر کنونی هموار نمود ،وظیفه دولت یازدهم پایان بخشيدن به مقاومت طبقه کارگر است.
واقعیتی که محمد باقر نوبخت با بی پروایی یک مزدور در کتابی مطرح می سازد که مولف اصلی آن دکتر حسن
!روحانی ،رئیس جمهور جدید است
نوبخت ،یکی از مشاوران اقتصادی حسن روحانی و کمک نظریه پرداز در نگارش این کتاب است که با عنوان ”امنیت
ملی و نظام اقتصادی ایران“ منتشر شده ،و همان طور که مقاله پیش گفته نامه مردم افشا می کند ،جمع بندی نظرات
نویسندگان این کتاب را مطرح می سازد .مشاور اقتصادی روحانی ،اکنون ،پس از سرکوب هر نوع حرکت سندیکایی
مستقل کارگری در سال های گذشته و به زندان انداختن و کشتن فعاالن کارگری توسط رژیم والیی -امنیتی ،زمان آن را
فرا رسیده می داند تا نارضایتی نظام سرمایه داری را از وجود شوراهای دست بسته ی کارگری نیز اعالم دارد .نوبخت
از زبان نظام سرمایه داری حاکم می نویسد« :یکی از معضالت کارفرمایان و کارخانه های کشور ،وجود اتحادیه های
قانون حداقل دستمزد و کف دستمزد ،تغییر ایجاد کرد … آزادی های اقتصادی نباید محدود
کارگری است! … باید در
ِ
شود( !»… .نامه مردم ،همانجا)
ضرورت بحث وسيع در جامعه ایرانی درباره طرح جایگزین برای اقتصاد ملی و مردمی ،در چنين شرایطی به وظيفه
ميهنی و انسان دوستانه در دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری و دفاع از منافع ملی توده های
!ميليونی مردم کشورمان تبدیل شده است
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2154آدرس مقاله در سایت

[1] http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2014:
[2] http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2016:
[3] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2148:

 -٧مقاله شماره ٢۵( ۶ / ١٣٩٢ :فروردین)
ضرورت های مرحله ملی -دموکراتیک انقالب و مساله گذار از سرمایه داری
واژه راهنما :مبارزه ترویجی -آموزشی حزب توده ایران .پیوند مبارزه ضد برنامه نولیبرال امپریالیستی و ضد
صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمایه داری .موضع سوسیال دمکرات سکوت در باره ضرورت گذار از نظام سرمایه
داری است« .مکانیسم» روا برای موفقیت ،طرح ضرورت گذار به سوسیالیسم .آموزش ایدئولوژی پسامدرن
امپریالیستی به ”روشنفکران چپ“ :بایستی آرزوهای دست نیافتنی را کنار گذاشت .گویا روند «بیگانگی» با شرایط
هستی انسان در نظام سرمایه داری امری”طبیعی“ است .نولیبرالیسم تنها یک برنامه اقتصادی نیست ،ستون فقرات
ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی است .گذار از سلطه نولیبرالیسم ،تنها از طریق گذار از نظام سرمایه داری ممکن
است! در مرحله کنونی در ایران ،گذار به سوسیالیسم مطرح نیست .خطر چپ روی و راست روی از دید طبری.
دعوای قدیمی میان هواداران رفرم و انقالب .به خودمشغولی با خرده کاری های مکرر و طرح دعاگونه پرسش های
.تاریخی پایان بخشیم
رفیقی در ارتباط با بحث در مورد برنامه ترویجی -آموزشی حزب توده ایران می نویسد :طرح ضرورت گذار از نظام
سرمایه داری در ایران در لحظه کنونی از این روی ”چپ روی“ است ،زیرا ایران در مرحله انقالب ملی -دموکراتیک
.رشد قرار دارد
در این برداشت ،دو نکته متفاوت در مبارزه ترویجی -آموزشی حزب توده ایران ،با یکدیگر درآمیخته اند .ناروشنی
:تئوریک -سیاسی ایجاد شده ،ناشی از این درآمیختگی ناروا می باشد .مطلب را بشکافیم
 -١بر ضرورت تلفیق و پیوند مبارزه ضد برنامه نولیبرال امپریالیستی و ضد صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمایه
داری در کلیت خود ،سیزدهمین نشست بین المللی حزب های کارگری و کمونیستی در آتن – یونان  ١٨تا  ٢٠آذر
 ١٣٩٠تاکید دارد .قطعنامه این نشست را حزب توده ایران نیز مورد تائید قرار داده و به آن رای مثبت داده است .در این
نشست نماینده حزب توده ایران در سخنانش پیوند وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران ،حزب طبقه
کارگر ایران را مورد تاکید قرار می دهد و اظهار می دارد« :در اینجا مایلم بار دیگر بر این نظر حزب خود تاکید کنم
که مبارزه در راه صلح ،دموکراسی و عدالت اجتماعی در شرایط اقتصادی -اجتماعی مشخص ایران ،و با توجه به
تحوالت کشور ،همانا مبارزه برای ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیش شرط های عینی و ذهنی ]![ الزم برای گام
برداشتن در مسیر استقرار سوسیالیسم در ایران است .این اعتقاد ما ریشه در شناخت ژرف ما از سوسیالیسم علمی و
کاربرد خالقانه مارکسیسم -لنینیسم در ارتباط با مبارزه مان در راه صلح و پیشرفت در ایران دارد( .»… .نگاه کن به
)] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1710 [1پیش به سوی یورش دوم“ دی ”١٣٩٠
همچنین در برنامه نوین حزب توده ایران نیز بر اهمیت پيـونـد میان مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی ،به سخنی دیگر،
بر اهمیت مبارزه ضدسرمایه داری و از این طریق انتقال آگاهی نظری -تئوریک به درون طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان یدی و فکری تصریح شده است .لذا می توان پذیرفت که مبارزه ترویجی -آموزشی حزب توده ایران در این
.سو ،نه یک چپ روی ،که امری عاجل و مورد قبول حزب توده ایران و جنبش کارگری و کمونیستی جهان است
 -٢درستی این موضع حزب طبقه کارگر ایران و انطباق آن با خط مشی انقالبی -علمی حزب توده ایران مستدل است.
وظیفه سطور زیر نشان دادن این امر و اثبات درستی موضع تئوریک -سیاسی حزب توده ایران در برنامه نوین آن
.مصوب ششمین کنگره حزب می باشد
موضع سوسیال دمکرات راست و چپ روانه با سکوت در باره ضرورت گذار از نظام سرمایه داری در فعالیت تبلیغی
و ترویجی خود ،درواقع مخالفت خود را با موضع حزب های انقالبی کارگری نشان داده و به خوافشاگری می پردازد.
عملکرد جریان هایی همانند ”عدالت“ و ”راه توده“ در صحنه تبلیغ و ترویج ،ریشه در نفی تحول انقالبی در کلیت خود
توسط آن ها دارد .آن ها خواستار تغییرات تدریجی در جامعه از طریق ”مهندسی اجتماعی“ می باشند که هیچ معنا و
!پیامدی جز ابدی ساختن نظام سرمایه داری ندارد .به این نکته در سطور زیر باز می گردم
فیلسوف آلمانی و عضو رهبری حزب کمونیست آلمان ،هسته مرکزی  -٣ Robert Steigerwald،روبرت اشتیگروالد
بحثی که مطرح است را در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی ”جهان جوان“ طرح نمود و آن را «دعوای قدیمی» در
جنبش کارگری نامید که از اوایل قرن بیستم تاکنون ادامه دارد« .دعوای قدیمی میان هواداران رفرم و انقالب» .در این
باره نگارنده در نوشتار ”پیوند میان تبلیغ و ترویج -آموزش ،وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران“
نکاتی را مطرح نمودم که (] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2002 [2فروردین )١٣٩٢

تکرار همه آن ها در اینجا غیرضروری است و خواننده عالقمند را می توان به آنجا مراجعه داد .بحث کنونی در واقع
.ادامه آن بحث است
فیلسوف دیگر آلمانی طرح شده است و در آن نوشتار  Werner Seppman،یک نکته که در کتاب اخیر ورنر زپمان
نیز به آن پرداخته شده بود را بایستی اما بیشتر شکافت .این نکته ،پاسخ زپمان به این پرسش است که چـگونـه سرمایه
داری قادر به القای ایدئولوژی خود و از این طریق برقراری سلطه هژمونی خود به زحمتکشان شده است« ،مکانیسم»
مورد استفاده آن ،کدام مکانیسم است؟ چگونه ممکن شده است که باوجود تشدید نبرد طبقاتی ”از باال“ ،باوجود فقر،
استیصال و بی حقی روزافزون ،توده های میلیونی تسلیم ایدئولوژی مداحان نظام سرمایه داری شده ،از موضع دفاع از
دستاوردهای اقتصادی -اجتماعی در نبرد سخت طبقاتی در دوران رقابت دو سیستم در قرن گذشته عقب نشینی می کنند
و هنوز مقاومت توده ها پایه های نظام سرمایه داری را درهم نشکسته است؟
او یکی از علل عمده موفقیت سرمایه داری را در دوران کنونی برای حفظ هژمونی ایدئولوژیک خود ،فعالیت
دانشمندان“ سرمایه داری می داند که قادر شده اند «اندیشه روشنفکرانه نیروی چپ را از
ایدئولوژیک خـاص ”
ِ
ضرورت مبارزه برای سرنگونی نظام سرمایه داری منحرف سازند( ».ص  )۵۶به نظر زپمان ،اندیشه نیروی چپ از
این طریق به «مستعمره» ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی بدل شده است .نشان این وضع ،ناتوانی نیروی چپ در طرح
عـلل پدیده نابسامانی ها در نظام سرمایه داری است ».ایدئولوژی پسامدرن امپریاليستی توانسته است به این «
روشنفکران» بياموزد که «بایستی آرزوهای دست نيافتنی را کنار گذاشت» .آن ها گذار از سرمایه داری را به عنوان «
یک چنین «آرزو»ی دست نیافتنی پذیرفته اند( .ص « )۶٣دعوا» در حزب کمونیست آلمان ،درست بر سر این مساله در
.جریان است که در حزب چپ آلمان نیز در جریان است
زپمان سپس به بررسی علت موفقیت ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی برای ایجاد ابهام در ضرورت جستجوی علل
نابسامانی های طبقه کارگر نزد «روشنفکران چپ» می پردازد .او هدف ایدئولوژی پسامدرن را بر مال می سازد که می
کوشد از طریق «پنهان ساختن سیستم باز تولید ساختارهای طبقاتی حاکم» به هدف خود دست یابد .به عبارت دیگر و به
زبان مارکس -انگلس -لنین ،این ایدئولوژی می کوشد روند «بيگانگی» با شرایط هستی انسان در نظام سرمایه داری را
به مثابه امری”طبيعی“ و اجتناب ناپذیر به انسان بقبولند! (ص  )٨١وضعی که در دوران فئودالیسم نیز برقرار بود.
اگر در آن دوران ”مشیت الهی“ ابزار ایجاد «بیگانگی» بود ،اکنون نقش این ابزار به ”الزامات جهانی“ سپرده شده
.است
دستیابی به این هدف از طریق مسکوت گذاشتن افشای مناسبات اجتماعی -توليدی و پرده پوشی عملکرد و «مکانيسم»
عملکرد نظام سرمایه داری ممکن شده است .زیرا از این طریق« ،شناخت انتقادی صورتبندی اقتصادی -اجتماعی
سرمایه داری ناممکن می گردد» (ص  )٨٠با ”گم“ شدن واقعیت نظم طبقاتی جامعه بورژوایی در اندیشه «نیروی
چپ»  ،آنوقت مداحان پسامدرن سرمایه داری راه را برای القای ایدئولوژی خود به این روشنفکران گشوده و می توانند
مدعی شوند که «فرار از شرایط حاکم ناممکن» و ”غیرعقالیی“ است ،زیرا این «فرار … به گرفتاری جدید در شرایط
«حاکم دیگری منجر می گردد( ».ص ٨٢
فرار» مورد نظر ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی را به مفهوم
زپمان بر این نکته انگشت می گذارد که نبایستی « ِ
درک نمود که در چنین وضعی آنوقت می بایستی ایدئولوژی « Emazipationکوشش به منظور دستیابی به «آزادی
پسامدرن را معتقد به نظریه «انقالب مداوم» پنداشت ،بلکه ریشه برداشت پسامدرن از اندیشه فردریش نیچه سیرآب می
شود که معتقد است «تاریخ تکرار می شود»( .ص )٨٣
هسته مرکزی کوشش ایدئولوژی پسامدرن برای به فراموش سپردن و «گـم» کردن تئوری مارکسیستی در باره
بیگانگی از شرایط حاکم» ،در این برداشت نهفته است که «نمی خواهد نظم نظام سرمایه داری مورد بررسی انتقادی »
قرار گرفته و پیامدهای تخریبی آن برای توده ها روشن گردد( ».ص  .)٨۵از این روی ،ایدئولوژی پسامدرن «تئوری
حرمات» (احسان طبری” ،درباره انسان و جامعه انسانی ،ص  ) ١٣١بدل ساخته
بیگانگی مارکس» را به یک تابوُ « ،م ّ
.است (ص )٨۴
زپمان در صفحات بعدی کتاب خود به بررسی برنامه نولیبرالیسم امپریالیسم و افشای ماهیت ایدئولوژیکی آن می پردازد
و این نکته را برجسته می سازد که نولیبرالیسم تنها یک برنامه اقتصادی نمی باشد ،بلکه ایدئولوژی پسامدرن
امپریالیستی ،ستون فقرات نظری شرایطی را در آن تشکیل می دهد که «کلیت جامعه را در یک روند حرکت تغییرات
قهقرایی فنری» قرار می دهد که همه سوی ِه های هستی اجتماعی را در بر می گیرد .او تصریح می کند که با توجه به
دینامیسم بازتولید و انباشت سود و سرمایه در شرایط سلطه نولیبرالیسم ،اگر نمی خواهیم در انتظار ایجاد شدن یک
فاجعه (آپوکالیپس) بمانیم ،چاره و راه حل دیگری به جز «سرنگونی نظام سرمایه داری نداریم تا بتوانیم به روند حرکت
قهقرایی ضدانسانی کنونی پایان دهیم( ».ص  )١١٣او خاطرنشان می کند که «استراتژی حاکمیت سرمایه داری ،کوشش
برای پذیرش وضع حاکم توسط انسان و القای این اندیشه ارتجاعی به اوست که گویا بحث در باره گذار از سرمایه داری
حرمات (تابو) است .طرح آن مجاز نیست [زیرا تنها به سلطه شرایط حاکم بعدی می انجامد ،به عبارت دیگر،
جزو ُم ّ
فرار از سلطه ناممکن است!]» (ص  .)١١٠به این منظور ایدئولوژی سرمایه داری دوران افول می کوشد «با تبلیغات

نولیبرالیستی ،آگاهی های نادرست را القا کرده و از این طریق شناخت علل و شرایطی را که نابسامانی های روزافزون
را در هستی توده ها موجب می شوند ،توسط توده ها غیرممکن سازد( ».ص )١١٧
بدین ترتیب می توان با جسارت اعالم نمود که مبارزه علیه برنامه امپریالیستی نولیبرالیسم — که هدف آن تبدیل کل
جهان به نو مستعمره نظام سرمایه داری دوران افول می باشد با این امید که به خیال خود شرایط «پایان تاریخ» را برپا
.کند – ،بدون مبارزه علیه کلیت نظام سرمایه داری و به منظور سرنگونی آن ممکن نخواهد بود
افشای شرایط «بیگانگی» حاکم بر انسان ،به عبارت دیگر ،ایجاد امکان شناخت انقالبی -علمی شرایط حاکم بر هستی –
زحمتکشان در روند بازتولید هستی ،بدون ایجاد کردن امکان شناخت انسان زحمتکش از شرایط سـلـطـه نظام سرمایه
.داری ناممکن است
!گذار از سلطه نولیبرالیسم ،تنها از طریق گذار از نظام سرمایه داری ممکن است –
سرمایه داری با سیمای مردمی ،همانقدر دست نیافتنی است که اصالح این نظام به کمک ”مهندسی اجتماعی“ غیر –
!ممکن می باشد
البته در مرحله کنونی در ایران ،مساله گذار به سوسیالیسم مطرح نیست .امری که دارای علل متعددی بوده و بررسی ۴-
آن موضوع این سطور نمی باشد .بدون تردید اما می توان یـکـی از علل ناتوانی جنبش ضدسرمایه را داری در دست
نیافتن به هدف خود در ایران ،ناتوانی آن در برقراری هژمونی اندیشه مارکسیست -لنینیستی نزد طبقه کارگر ایران
دانست .امری که ازجمله پیامد سکوت در باره ضرورت گذار از سرمایه داری در فعالیت ترویجی -آموزشی پیشقراول
متشکل طبقه کارگر بوده و ادامه سکوت در این زمینه ،به طور قانونمند به معنای ”تحکيم“ و تداوم همين ناتوانی
!است! سکوت ما ،باد بادبان تداوم تظام استثمارگر سرمایه داری است
بایستی میان ضرورت مبارزه مداوم ایدئولوژیک به منظور ارتقای سطح آگاهی کارگران در جهت سرنگونی نظام ۵-
سرمایه داری از یک سو ،و مرحله گذار عينی از نظام سرمایه داری پس از تدارک ضرورت های عینی و ذهنی(!) آن،
نظری افتراقی (به منظور شناخت همه سویه-
تفاوت قایل شد .این دو ،روندی یگانه را تشکیل می دهند که در اندیشه
ِ
نماها -گام ها و … ) دارای دو مرحله ،ولی در پراتيک انقالبی با مالتی جدایی ناپذیر وحدتی یکپارچه را تشکيل می
.دهد! در سطور زیر با ارایه نظر طبری به این نکته باز می گردم
مبارزه طبقه کارگر ایران نمی تواند و مجاز نمی باشد تنها در سطح مبارزه سندیکایی -دموکراتیک باقی بماند ،بلکه ۶-
بایستی به سطح سوسیالیستی ارتقا یابد .وظیفه گردان آگاه و متشکل طبقه کارگر ،حزب توده ایران ،برای پیوند میان
مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی که در برنامه نوین حزب بر آن تصریح می شود ،از این ضرورت تئوریک ناشی می
.گردد
 -٧مرحله ای بودن مبارزه و روند رشد کنونی – مرحله ملی -دموکراتیک  ،-که برداشتی فلسفی -تئوریک است ،و به
سخن طبری در جلد دوم ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ ،نبایستی به بهانه «مراعات باصطالح علمیت و منطقیت مجرد
[به برداشتی] بی جان» تبدیل گشته و «پراتیک انقالبی» را مخدوش سازد! (احسان طبری” ،درباره حد و مرز فلسفه“،
(.ص ١١
چگونه می توان شرایط ذهنـی گذار از سرمایه داری را ایجاد نمود ،بدون تدارک روزانه ،پيگير ،انقالبی اهرم آگاهی
طبقاتی پرولتاریا؟ چگونه می توان برای ایجاد شدن این آگاهی عنصر انقالبی در روند گذار از سرمایه داری امروز
کوشید ،بدون طرح ضرورت و مستدل ساختن ضرورت گذار از نظام سرمایه داری؟
طبری همانجا مرزهای اندیشه فلسفی -تئوریک را که باید مورد توجه قرار داد ،چنین بیان می کند« :ما فلسفه را (به
عنوان یک بینش عام) از پراتيک انقالبی که سمت و رسالت ویژه و مشخص انسانی اوست ،جدا نمی کنیم .به دیگر
سخن ،می کوشیم که مصلحت بینی های پراتیک انقالبی ،مباحث فلسفه را بیهوده و در وراء صالحیت آن بسط ندهد و یا
برعکس ،محدود و یا مخدوش نسازد .و یا ،از سوی دیگر ،مقتضات تجرید و تعمیم فلسفی ،مراعات باصطالح علمیت و
منطقیت مجرد و بی جان ،آن را به مباحثی عاطل و کلی بافی و کشف شهود و سخنان دور از زندگی بدل نسازد .حرکت،
در درون این دو خط راهنما است( ».تکیه از من)
طبری با «مصلحت بینی های پراتيک انقالبی» خطر چپ روی را برجسته می سازد — انقالبی! که به سخن طبری
رسالت و مشخص[ه سرشت] انسانی اوست»! و نه پراتیک تنها! – ،و با «مراعات باصطالح علمیت و منطقیت مجرد »
و بی جان» ،خطر راست روی را گوشزد می کند .خط مشی انقالبی حزب توده ایران در برنامه نوین آن ،یافتن
دیالکتیک «حرکت در درون این دو خط راهنما» را به وظیفه امروز توده ای ها بدل ساخته است که بایستی در بحثی
دقیق و علمی به طور مداوم تعیین گردد .اهمیت و ضرورت داشتن یک برنامه تنظیم شده برای فعالیت تبلیغی و
ترویجی -آموزشی حزب توده ایران ،از این منطـق اندیشه مارکسیستی -توده ای خط مشی انقالبی آن زاییده می شود که
!بیان و تبلور حساسیت لحظه تاریخی در نبرد فلسفی -نظری طبقاتی حزب توده ایران است

مکانیسم» مبارزه ای می داند که
دیالکتیک «
 -٨به عبارت دیگر ،طبری «حرکت در درون این دو خط راهنما» را
ِ
ِ
بایستی با پایبندی به آن علیه «مکانیسم»ی به نبرد پرداخت که ایدئولوژی حاکم سرمایه داری را به ایدئولوژی حاکم بدل
نموده است که زپمان نشان داد .سکوت غیرمجاز در طرح نظری -تئوریک ضرورت گذار از سرمایه داری به ”علت“
مرحله ملی -دموکراتیک رشد جامعه ،مطلق نمودن غيرمجاز یکی از «دو خط» مورد اشاره طبری و به طور مشخص،
.مطلق کردن غیر روای راست روی است که طبری پیش تر نسبت به آن هسدار می دهد
از این روی است که بایستی به این پرسش مشخص ،پاسخی مشخص داد که آیا در مرحله ملی -دموکراتیک بایستی به
کار توضیحی -ترویجی -آموزشی به منظور افشای ماهیت نظام سرمایه داری پرداخت یا خیر؟! اگر پاسخ مثبت است،
آنوقت باید به پرسش دوم پاسخ داد که این نبرد افشاگرانه علیه «روند بیگانگی» (مارکس) از شرایط حاکم در نظام
سرمایه داری بایستی در چه سطحی در این مرحله عملی گردد؟
پاسخ جریان های سوسیال دمکرات راست ،پاسخی روشن است! آن ها خواستار سکوت مطلق در این زمینه هستند .این
امر با بررسی «گزارش اجالس هیئت تحریریه راه توده» (”راه توده“  ٢٢ ،۴٠٢اسفند ماه [فروردین ماه]  )١٣٩٢یک
بار دیگر در نوشتار جداگانه نشان داده خواهد شد .سوسیال دموکرات های چپ نما از نوع ”عدالت“ نیز از یک سو با
سکوت در این باره ،سرشت راست روانه خود را عریان می سازند ،و از سوی دیگر با انتشار مواضع مارکسیست و
توده ای به صورت عام ،با سیلی صورت خود را ”سرخ“ می نمایانند که در ضمن نشان تضاد درونی میان دو جریان
!موجود در آن نیز است
اکنون بایستی توده ای ها با «باد» احیای خط مشی انقالبی حزب و برنامه نوین مصوبه کنگره ششم ،به این پرسش پاسخ
دهند که لطفا ً بگوید ،راه برپا کردن «طوفان» برای رسیدن به سوسیالیسم ،کدام است؟
روبرت اشتیگروالد در رساله ای با عنوان ”لطفا ً بگوید ،راه رسیدن به سوسیالیسم ،کدام است؟“ (ماه مه  )٢٠١٢که در
برخورد انتقادی به «دعوای» درون حزبی در حزب کمونیست آلمان منتشر نمود ،برخوردی نیز به موضع حزب
کمونیست یونان دارد .او در آنجا موضع حزب کمونیست یونان را مورد انتقاد قرار می دهد و آن را چپ روانه ارزیابی
می کند ،نه از این روی که این حزب راه خروج بن بست حاکم بر یونان را تنها از راه گذار از نظام سرمایه داری اعالم
می کند .او با این نظر موافق است! انتقاد او به موضع حزب کمونیست یونان ،انتقاد به بی توجهی این حزب پایبند به
مارکسيسم -لنينيسم به طرح ”پيشنهادهای بينابينی“ است! من به نقش این پیشنهادهای بینابینی در برخی از نوشتارها
اشاره کرده ام و اهمیت آن ها را برای مبارزه حزب توده ایران شکافته ام( .در ارتباط با مساله ”پیشنهادهای بینابینی“ یا
تقاضای انتقالی“ که سرشت پیشنهاد خاتمی را برای ”انتخابات آزاد“ تشکیل می دهد ،نگاه کن به ”بیماری مسری ”
و موضع ”راه توده“ عليه ] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1864 [3نگرانی…“ مهر ١٣٩١
و ] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1893 [4خط مشی انقالبی حزب توده ایران ،آبان ١٣٩١
همچنين چرا ”عدالت“ از عمال امپریاليسم دفاع می کند؟ آذر ١٣٩١
)]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1921 [5
اشتیگروالد در این رساله (ص  )۴١در انتقاد به عملکرد حزب های قدرتمند کمونیستی (فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا) در
اروپای سال های شصت و هفتاد قرن بیستم می نویسد ،آن ها «هدف های کمونیستی را در مبارزه ضدمنوپولی گم
کردند» و به جای یافتن «شکاف»ها برای عبور از سرمایه داری ،خود به «حفره رفرمیسم اروپایی» فرو رفتند و نابود
.شدند
این در حالی است که تجربه موفق ،تجربه ای است که حزب توده ایران به کمک مبارزه انقالبی خود در سال های پیش
و پس از پیروزی انقالب ملی -دموکراتیک بهمن به آن دست یافت .مبارزه بی امان برای نشان دادن نظری -تئوریک
ضرورت گذار از سرمایه داری و یافتن راه رشد با جهت گیری سوسیالیستی در این سال ها ،رمز این موفقيت و ناشی
از این عملکرد بود« .مکانیسم» روا برای موفقیت ،طرح ضرورت گذار به سوسياليسم و نه سکوت ناروا در باره آن
است .آثار مثبت این «مکانیسم» و عملکرد انقالبی حزب توده ایران تا درون قانون اساسی بیرون آمده از دل انقالب
بهمن ادامه یافت .کوشش حاکمیت سرمایه داری برای نابودی این دستاوردها ،یعنی خصوصی سازی ثروت های ملی و
متعلق به مردم و تهی نمودن اصل  ۴۴و  ۴٣قانون اساسی از محتوا و مضمون انقالبی و مردمی آن و همچنین نگرانی
خامنه ای از غلبه «نگاه سوسیالیستی بر تفکرات اقتصادی» (دنیای اقتصاد  ١٨مرداد  )١٣٩١نشان این موفقيت و لزوم
!پایبندی به «مکانيسم» تجربه شده آن است
به نظر میرسد که بایستی یک خانه تکانی جدی در مبارزه تبلیغی -ترویجی مبارزان توده ای انجام شود و بقایای اندیشه
ای که به ما یک قناعت غيراصولی در طرح مواضع انقالبی را تحميل نموده است ،شناخته و تصحیح گردد تا بتوانیم به
سخن طبری «درهای نگشوده را بگشایم» و با «بادی» که با خط مشی انقالبی و برنامه نوین حزب توده ایران در
دست داریم« ،طوفان» بپا کنيم”( .فرسایش در خزان“ ،شعر زندان)
هنگام آن فرارسیده است که به قهر و خودمشغولی با خرده کاری های مکرر و طرح دعاگونه پرسش های تاریخی در
هر نوشتار که بازی با توپ دشمن طبقاتی در صحنه دلخواه اوست ،پایان بخشیم .روندی که با این خطر همراه است که

کلیه توان و خالقیت انقالبی ما را فلج کرده و همان طور که تبلیغات اخیر ”راه توده“ و ”عدالت“ به اثبات می رساند،
شیو ِه دشمن خوشحال کنی است که می تواند مبارزه را به بی راهه بکشاند .بایستی در عوض به وظایف خطیر برای
پیشبرد فعالیت حزب توده ایران و انتقال دستاوردهای سنگین نظری اسناد ششمین کنگره حزب به درون طبقه کارگر و
دیگر زحمتکشان یدی و فکری و ازجمله متحدان دوران کنونی بکوشیم و با «شوربختی عاشقانه» (هاتف رحمانی)
جنبش انقالبی کنونی را برای به ثمر رساندن انقالب ملی -دموکراتیک مردم میهن ما از طریق سرنگونی انقالبی استبداد
!والیی حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی به پیش رانیم
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2015آدرس مقاله در سایت
[1] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1710:
[2] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2002:
[3] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1864:
[4] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1893:
[5] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1921:

 -٨مقاله شماره ٢٣( ٥٠ / ١٣٩٣ :اسفند)
چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟”
نقش «میز احزاب»؟
«.واژه راهنما :برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی« .چپ ایران [و] بورژوازی ملی
 www.akhabrدر مقاله ”بورژوازی ملی ،مدار مولد سرمایه“ (اخبار روز ۶ ،اسفند  ٢۵ ،١٣٩٣فوریه ٢٠١۵حمید آصفی“ برنامه ”اقتصاد ملی“ای را برای ایران مطرح می سازد که در آن« ،حمایت از ” ( ]rooz.com [1
بورژوازی ملی مولد» ،که گویا وظیفه «چپ ملی در ایران» است ،محور اصلی پیشنهاد را تشکیل می دهد .وظیفه ای
که گویا پیش تر در جریان «جنبش دموکراتیک ملی جنگل و جنبش ملی شدن نفت» به آن عمل نشده است« :چپ ایران
بورژوازی ملی را به رسمیت نشناخت و جدی نگرفت و بخصوص بعد از پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه از
 …».شناسایی بورژوازی ایران روی برگرداند
ضرورت پذیرش چنین برنامه ای برای ”اقتصاد ملی“ ایران را نظریه پرداز می کوشد از طریق طرح نظریات آدام
اسمیت و به کمک هشداری به اثبات برساند که «تا تولیدی نباشد ،کارخانه ای نباشد و سودی حاصل نشود و مدار مولد
سرمایه و بورژوازی ملی شکل نگیرد ،کارگر [و] طبقه کارگری هم باقی نمی ماند … منازعه طبقاتی هم شکل نمی
. …».گیرد
به نظر آصفی ،شرایط موفقیت این پیشنهاد برای اقتصاد ملی از این رو مهیاست ،زیرا ایران «به دلیل شرایط و مزیت
بالقوه مالی -اقتصادی -سرزمینی با حمایت از بورژوازی ملی مولد – و رویکرد معطوف به دولت ملی -دموکراسی
ملی -منافع ملی می توانیم کشور و جامعه را به فاز تکامل اجتماعی -اقتصادی پیش و جلو ببریم …» .نظریه پرداز
سپس بند از آرزوی حسرت گونه خود برمی دارد و می نویسد« :به همین دلیل فقدان گرایش قدرتمند چپ ملی در ایران
به شدت محسوس است»! (تکیه از نگارنده)
هدف در سطور زیر ،بررسی نظرهای ارایه شده نیست .آنچه در این زمینه گفتی است ،علیرضا جباری (آذرنگ) در
، http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65631اخبار روز توضیح داده است ( ١١اسفند ١٣٩٣
][2
و نکته ی عمده ی دیگری نمی توان به آن افزود .همان طور که جباری نیز برمی شمرد ،حمید آصفی برای (
نظرهایی که ابراز می کند و به آن ها «دلدادگی» دارد ،منبعی ذکر نمی کند .نمی گوید که «چپ ایران … بخصوص
پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه» دقیقا ً چه گفت و کجا چنین گفت و متن دقیق گفته چه بود ،تا خواننده خود
.در وضعی قرار گیرد که بتواند ،عیار ادعاهای او را بسنجد
چنین برخوردی از ارزش علمی نظر و بررسی می کاهد و آن را به پلمیکی میان تهی بدل می سازد .به ویژه آنکه در
نظریه پردازی ارایه شده تعریفی از «بورژوازی ملی مولد»« ،دولت ملی -دموکراسی ملی -منافع ملی» و همچنین
.چپ ملی» ارایه نشده است و لذا حدود و ثغور تزهای طرح شده ناروشن و غیرشفاف است»
تعلق فکری ام به چپ مذهبی» ،آن طور که نظریه پرداز در مقاله جدیدش در اخبار روز ( ١٢اسفند) اعالم کرده است» ،
کافی نیست .برنامه اقتصاد ملی ای که این «چپ مذهبی» پیشنهاد می کند ،چگونه است؟ این «چپ مذهبی» نسبت به
پیوند آزادی و عدالت اجتماعی» که سیدعلی حسینی بهشتی در “کلمه” ( ٩مارس  )٢٠١۵برمی شمرد و بر ضرورت »
پایبندی به «پیوند» پای می فشرد ،چه موضعی دارد؟ توضیح این موضع است که ارایه تعریفی علمی از «چپ مذهبی»
!به دست می دهد .تنها «تعلق فکری» به این موضع ،جایگاه تاریخی «چپ مذهبی» را تعیین نمی کند

برای نمونه نظریه پرداز که خود را مدافع «بورژوازی ملی مولد» می داند ،نسبت به شرایط مشخص حاکم بر ایران چه
موضعی داراست؟ در ایران نه تنها تولید داخلی به شدت پس رفته است ،بلکه با خطر تبدیل شدن به زائده ای قابل چشم
پوشی در اقتصاد ملی روبروست .دفاع غیرمستقیم او از تز خانم تاچر ،نخست وزیر نولیبرال اسبق انگلستان که
خواستار “خوراندن اسبان با بهترین علوفه بود ،تا گنجشگان بتوانند با دانه ها در پهن اسب سیر شوند” در کجای برنامه
چپ مذهبی» مورد نظر او جا دارد؟»
برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان ها مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان که حاکمیت سرمایه داری
کنونی در ایران آن را بی چون و چرا به مورد اجرا گذاشته است ،خواستار لغو همه قوانین ملی در دفاع از تولید داخلی
و سرمایه ملی و حفظ ثروت های ملی است .تنها هدف آن ایجاد شرایط سودآوری برای سرمایه مالی امپریالیستی است.
چنین برنامه ضد مردمی و ضد ملی نمی تواند مورد تائید نظریه پردازی باشد که خواستار پشتیبانی از «بورژوازی
.ملی» در ایران است
حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی می طلبد باید چگونه عملی گردد؟! نظریه پرداز به درستی پرداخت چندین »
میلیارد به سود بانک های خصوصی کشورهای امپریالیستی را در جریان بحران مالی -اقتصادی که از سال ٢٠٠٨
ادامه دارد ،به عنوان آخرین نمونه «حمایت» این دولت ها از سرمایه مالی کشورهایشان اعالم می کند که به حساب
چندین نسل از مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی پرداخت شد .آیا چنین برنامه ای را «چپ مذهبی» مورد نظر آصفی
مورد تائید قرار می دهد که در واقع تائید دزدی های میلیاردی در ایران می بود که تنها بخشی از آن برمال شده است!؟
!در این زمینه نظریه پرداز موضع روشن و شفافی ارایه نمی دهد
به نظر «چپ»ی که او آن را مدافع «بورژوازی ملی مولد» نمی داند ،دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی
را وظيفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود .این دفاع و حفاظت باید
طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم ،ازجمله «بورژوازی ملی
مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن ،شفاف
.و قابل کنترل عمومی باشد
دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد» ،بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی -دموکراتيک
فرازمندی جامعه تشکيل می دهد .بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست.
قوانین ملی ،ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در
برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست .این در حالی است که برنامه نولیبرالی که ظاهراً مورد
عالقه مفرط حمید آصفی است – او حداقل با صراحت مخالفت خود را با برنامه امپریالیستی اعالم نکرده است ،گرچه
مدعی است که «تعلق فکری ام به چپ مذهبی است» – شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با
.درایت «زرساالری» ،پلوتوکراسی ،می نامد
در مقاله ی «کدام راه ،جامعه ”زرساالر“ یا جامعه ”عدالت ساالر“؟» (نامه مردم شماره  ۴ ،٩۶٧اسفند ١٣٩٣
نشان داده می شود که در (]http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0 [3
نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسالم سیاسی“ نامیده اند ،تنها تشدید استثمار
زحمتکشان هدف نیست .نابودی توليد داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نيز هدف است .همانجا آمار سهم تولید
داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است .تولید صنعتی ۴ر ،٣۴ولی بخش خدمات ٨ر ۴٨درصد را در
حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است .بخش تولید کشاورزی با ٨ر ١۶درصد در وضع اسفبارتری از تولید
صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته .این وضع فاجعه بار را «چپ مذهبی» که نظریه
پرداز خود را متعلق به آن می داند ،چگونه ارزیابی می کند و پیشنهادش برای تغییر آن چیست؟
آنچه که انتشار مقاله حميد آصفی را در ”اخبار روز“ ارزشمند می کند ،نه مضمون آن که محتاج تدقیق است ،بلکه
طرح عينی ضرورت بحثی سازنده وعلمی است که باید ميان گردان های «چپ» و ميهن دوست در اطراف برنامه
.اقتصاد ملی“ برای دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی انجام شود”
همه شواهد حاکی از آن است که نیازی جدی برای بحثی سازنده ،مشخص و فعال در اطراف برنامه ای مردمی و ملی
برای اقتصاد ملی ایران وجود دارد که باید جایگزین بحث های پراکنده و پلمیک گونه گردد .باید به این نیاز عمومی در
دفاع از منافع دموکراتیک مردم و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد ،یدی و فکری ،در شهر و روستا و منافع
!بورژوازی ملی مولد» و همچنین منافع ملی ایران پاسخی مثبت و مسئوالنه ارایه داد»
با توجه به وجود امکان ”ميز احزاب“ در ”اخبار روز“ ،شایسته است ،شرایط بررسی و طرح پيشنهادهای مشخص
.برای ”برنامه اقتصاد ملی“ در شرایط کنونی ایران سازمان داده شود
چنین گام مشخصی می تواند کمک باشد برای ایجاد زمینه شرایط همکاری و اتحادهای اجتماعی علیه برنامه دیکته شده
توسط سازمان های مالی امپریالیستی و هم کمک باشد برای یافتن یک برنامه مشترک اقتصادی -اجتماعی توسط «چپ»
.برای ایران

به نظر می رسد که تنظیم دستور کاری برای آغاز بحث در این زمینه می تواند گام نخستی باشد به منظور جهت یابی
.بحث .دستور کاری که در آن زمینه تئوریک و عملی و ساختاری چنین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته باشد
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2464آدرس مقاله در سایت
[1] www.akhabr-rooz.com
[2] http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65631
[3] http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0

 -٩مقاله شماره  ١١( ٣۵ / ١٣٩٣آبان)
ارتباط تنگاتنگ جنبش توده ای با مبارزه زحمتکشانبرنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست
ی جایگزین ،زمینه بحثی واقعی و مشخص با ”متحدان“ .خصوصی سازی ،به حراج
واژه راهنما :برنامه ی اقتصاد ِ
شمدان نقره»ای است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را به فروش برساند! کلیت حاکمیت از
گذاشتن «آینه و
ِ
!وحدت منافع برخودار است
حزب ما ،حزب طبقه کارگر ایران ،حزب توده های محروم و زحمتکش جامعه ما است» (نورالدین کیانوری” ،سخنی »
(“با همه توده ای ها
به همت مسئول های کنونی حزب توده ایران و با مصوبه های ششمین کنگره آن در سال  ،١٣٩١پرچم احیای خط مشی
انقالبی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن ،آرمان همه توده ای ها ،ققنوس وار افراشته شده است .بدین
ترتیب زمینه مشترک برای فعالیت همه توده ای های پایبند به هدف های میهن دوستانه و مدافعِ منافعِ زحمتکشان ایران
.ایجاد شده است
بحث کنونی میان توده ای ها در سطور زیر (به نقل از بررسی هنوز انتشار نیافته رساله پیش گفته سال  ١٣٧٣زنده یاد
کیانوری) ،بحث در باره چگونگی تعميق درک مشترک و از این طریق کمک به تحکيم خط مشی حزب مشترک همه
.توده ای ها است
زحمتکشان ایران که از رش ِد ک ّمی چشمگیر برخوردار شده است ،خواست نتيجه
اخیر
با توجه به تجربه انقالبی ماه های
ِ
ِ
گيری نظری از این مبارزات ،به نياز روز بدل می شود .لذا می توان بحث کنونی را کوششی برای تعميق درک مشترک
.توده ای ها از شرایط تغيير یابنده در ایران ارزیابی نمود
مبارزه کارگران معدن سنگ آهن بافق (و ذغال سنگ البرز شرقی استان سمنان و کارگران فوالد زاگرس و معلمان
استان فارس و …) در مبارزات اخیر زحمتکشان ایران نقش و جایگا ِه برجسته ای داراست ،زیرا مبارزه ای است که به
اقتصادی
خاطر حفظ منافع صنفی زحمتکشان ،با صراحت علیه برنامه نولیبرال خصوصی سازی و آزاد سازی
ِ
حاکمیت سرمایه داری در ایران جهت گيری دارد .به سخنی دیگر« ،پیوند» عینی میان خواست های صنفی و سیاسی-
ت استدالل
طبقاتی زحمتکشان به مثابه واقعیتی انکار ناپذیر در عمل به اثبات رسیده و تائیدی است برای حقانیت و صالب ِ
.مصوبه ششمین کنکره حزب توده ایران
ششمین کنگره حزب توده ایران در سند اصلی کنگره به اثبات رسانده است که حاکمیت نظام سرمایه داری و دستگاه
دیکتاتوری والی آن با ادامه و تشدید اجرای نسخه امپریالیستی ”خصوصی سازی ،مقررات زدایی و آزاد سازی
اقتصادی“ ،در جهت تشدید وابستگی همه جانبه اقتصاد ملی ایران به اقتصاد امپریاليستی عمل می کند ،با این امید که
به دریافت ”اجازه“ حیات برای خود و ”تضمین“ حاکمیت خود از امپریالیسم جهانی نایل شود .برنامه ضد ملی ای که
ق ”شرعی“ و زندانی کردن توده های زحمتکش و مردم میهن دوست و آزادی خواه ،و همچنین بدون
بدون سرکوب ،شال ِ
.اسید پاشی جنایتکارانه و ”داعش“وار علیه زنان ،غيرقابل اجرا است
ت احساسی و افشاگرانه در ایران عليه جنایت اسيدپاشی ی زنجيره ای ی اخير در اصفهان،
در موضع گیری های متفاو ِ
مانند مقاله ی ”اسیدپاشی در تاریخ“ توسط خانم زهرا ربانی املشی و یا مقاله ی ”جنایتی که آبروی حکومت را به چالش
کشید“ توسط غالمعلی رجایی و یا سخنان تاجزاده ی در بند که توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال یافت،
.جنبه های متفاوت این جنایت توصیف و نشان داده شد (همه به نقل از سایت کلمه)
تاریخی ده
جنبه تاریخی ظلم به زنان را خانم املشی با زبانی پراحساس و عاطفه بر می شمرد .این جنایتی است که ریش ِه
ِ
هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر می گردد که با پایان دوران مادرشاهی همراه بود و ”زن“ در آن ،به گفته
مارکس” ،به اولین برده“ در دوران پدرشاهی بدل شد که سرمشق حاکمیت سرمایه داری در شکل دیکتاتوری والیی آن

در ایران امروز است( .نگاه شود به اولین ”ضدانقالب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود
)]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2263 [1
اسالمی“ داعش گونه متوجه می کند که مصباح یزدی ها
جنبه مورد نظر تاجزاده که انگشت اتهام را به سوی ”حکومت
ِ
در ایران در مرکز آن قرار دارند ،و همچنین افشاگری در این باره که اسیدپاشی بدون هدف و حتی از پنجره خودرو به
درون انجام شده است که رجایی و دیگران آن را برجسته ساختند ،همگی در تائيد یک واقعيت هستند که نظام حاکم
سرمایه داری از این رو به آرامش قبرستانی در جامعه نياز دارد ،زیرا این رژیم بدون این جنایت ها قادر به ادامه
ملی اقتصادی -اجتماعی خود نيست .بدون برقراری جو خفقان و ترس از طریق سلطه ی
سياست ضد مردمی و ضد ِ
دستگاه عریض و طویل و رنگارنگ اختناق رژیم دیکتاتوری والیی ،ادامه سیاست ضدمردمی و ضدملی اقتصاد
!نولیبرالی ممکن نیست
داری وابسته است که همه لیه های حاکميت و دستگاه عریض و طویل
برای حفظ شرایط سلطه حاکمیت نظام سرمایه
ِ
اختناق آن که از ”استقالل عمل“ هم برخوردارند ،دست در دست هم و در وحدتی کامل ،هر کدام به وظيفه محول شده
عمل می کنند .دولت روحانی که با انتخابات مهندسی شده ،قوه مجریه را به دست گرفت ،با حراج ثروت های ملی مردم
اسالمی“ داعش گونه
جریان ”حکومت
از طریق ”خصوصی سازی“ ،همان طور به این وظیفه عمل می کند ،که
ِ
ِ
مصباح یزدی ،با فرمان اسیدپاشی به صورت زنان به آن عمل می کند! «تذکر دادستانی به برخی رسانه ها در باره اسید
پاشی» که هدف آن ممانعت از افشاگری علیه «عاملین و آمرین» است نیز همان قدر در خدمت پوشش برای اجرای
اعدام بیدادگاه های انقالب حافظ
سیاست اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی نظام سرمایه داری وابسته است که احکام زندان و
ِ
!اجرای این برنامه اقتصادی -اجتماعی است
زنجير دستگاه سرکوب و اختناقی هستند که به «دستگيری عکاسی که از
هر کدام از این حلقه ها ،حلقه ای در
ِ
اسيدپاشی عکس می گيرد» و یا به دستگيری خانم مهدیه گلرو که در روز سی ام مهر در برابر مجلس اسالمی در
تظاهرات مسالمت آميز “کانون شهروندی زنان“ (سایت کلمه) شرکت می کند ،ختم می شود ،تا پوششی برای حفظ
!عاملين و آمرین» اسيدپاشی باشد»
وحدت و برایند عملکرد همه این حلقه های زنجير سلطه ،آن کلیت رژیم دیکتاتوری والیی را تشکیل می دهد که در
خدمت اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی و …ی نظام سرمایه داری وابسته کنونی
!است! کليت حاکميت از وحدت منافع برخودار است
میهن فروشی“ در مذاکرات هسته ای که با بزرگ ترین برنامه ”خصوصی سازی“ در سال جاری توسط دولت حسن ”
روحانی ادامه دارد ،برای امپریاليسم کافی نيست .مذاکرات پیش نمی رود و در دست انداز قرار دارد .نگرانی سراپای
ساختار حاکمیت ضد مردمی و ضد ملی را فرا گرفته است .رژیم دیکتاتوری والیی -امنیتی راه نجات را فرار به جلو
می داند ،آیا آنوقت عجيب است که مصباح یزدی ها و دادستانی ها نيز به وظيفه های جنایت کارانه و غيرقانونی خود
زندانی سیاسی دربند و به ویژه تداوم بازداشت غیرقانونی موسوی ،زهرا
عمل کنند؟ در چنین شرایطی وجود صدها
ِ
رهنورد و کروبی ،نشان عملکرد رژیم دیکتاتوری و بيان یک پارچگی و وحدت سياست ضد مردمی و ضد ملی رژیم
.است
مقاله «دولت ”اعتدال“ ،وحدت جناح ها و سياست رژیم ولیت فقيه» در نامه مردم شماره ٩۵٢
که یکپارچگی رژیم را افشا (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2585-2014-0 [2])،
.می کند ،نمونه چشمگیری برای فعالیت افشاگرانه حزب توده ایران و عمل به برنامه مصوبه ششمین کنگره آن است
در پایان این مقال ِه نامه مردم ،به درستی از شرایط حاکم بر ایران و سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت نظام سرمایه
مهندسی انتخابات و
حفظ نظام ،راهبردی است که با
ت جناح ها برای
ت وحد ِ
داری ،چنين نتيجه گيری می شود« :سیاس ِ
ِ
ِ
«.تشکیل دولت ”اعتدال“ در صحنه سیاسی کشور به اجرا گذاشته شده است
مقاله در برابر این سیاست نظام ،سياست توده ای را مطرح می سازد و می نویسد« :حل معضل ها و چالش های
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ای که میهن و مردم ما با آن رو به رویند ،در گر ِو حرکت آگاهانه برای تحقق
 …».خواست های مردمی در عرصه های مختلف است
سرشت رهایی بخش مبارزات
پرسشی که طرح آن برای درک مشترک توده ای ها از خط مشی انقالبی حزب توده ایران که در ششمین کنگره آن به
تصویب رسیده است کمک است ،این پرسش است که با توجه به ک ّمیت روزافزون و کيفيت و مضمون مبارزات
اعتصابی کارگران در ایران ،فعالیت تبلیغی -ترویجی حزب توده ایران نیاز به تعمیق در چه سو دارد و کدام شعارها
حرکت آگاهانه برای تحقق خواست های مردمی در عرصه های مختلف» را تضمين می کنند ،که نامه مردم خواستار »
آن است!؟

می دانیم که مبارزات برشمرده شده کارگری و همچنین معلمان در ماه های اخیر که با «پیوند» میان منافع صنفی و
سیاسی آن ها همراه بوده است ،علیه اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی و در مخالفت با خصوصی سازی ی ازجمله
ق تشکیل سندیکای مستقل و پایمال
مدارس و نابودی دستاوردهای قانونی و اجتماعی ی کارگران در برخورداری از ح ِ
.شدن حق اعتصاب و اعتراض عملی می شود
ِ
این اعتراضات و اعتصاب ها ،بر پایه سرشت ملی خود ،مبارزه ای ضدامپریاليستی ،ضد برنامه اقتصاد جهانی سرمایه
مالی امپریاليستی متوجه بوده و عليه هژمونی و سلطه آن بر مردم کشورهای پيرامونی عمل می کند .به سخنی دیگر،
حرکتی آگاه برای خواست های مردمی» است و لذا کیفیتی رهایی بخش داراست .مبارزاتی که نهایتا ً مبارزه و »
.حرکت آگاهانه» علیه تبدیل ایران به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی است»
به سخنی دیگر ،مبارزه ای است در دفاع از «خواست های مردمی ای که رژیم والیت فقیه و دولت روحانی [مایل و
قادر به] … حل و تحقق آن ها …» نیستند ،که نامه مردم برجسته می سازد .از این رو ،این نتیجه گیری نظری-
تئوریک مجاز است و از صالبت تئوریک برخوردار است و می توان پذیرفت که
راهبردی
زمان آن فرا رسيده است ،مساله منافع ملی همه مردم ميهن ما را به یکی از شعارهای اصلی و
ِ
فعاليت تبليغاتی و ترویجی حزب توده ایران بدل سازیم؛

–
–

برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه را به مثابه جایگزین ملی و رهایی بخش در
برابر نسخه نولیبرال امپریالیستی طرح و برای آن روشنگری کنیم؟! نکته ای که در مقاله «باطل شدن طلسم توهم
پیرامون ”دولت تدبیر و اعتدال“ – تاملی بر سخنان حسن روحانی در نیویورک» در نامه مردم شماره ١۴ ،٩۵٧
مورد تاکید (] )http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2653-2014-1 [3مهرماه ١٣٩٣
قرار گرفته است« :نیروهای مترقی و میهن دوست ،در اتحادی به وسعت تمام ایران ،که در بردارنده همه نیروهای
ملی ،دموکرات و میهن دوست باشد ،همراه با باالترین سطح مبارزه بر پایه تنظيم برنامه یی راهبردی که منافع و
ت ملی را بازتاب دهد ،باید ارکان قدرت در رژیم والیت فقیه را هدف قرار دهند
«.خواست های مردم و دفاع از حاکمي ِ

لذا موضعِ غیرمستدل و خواست محدود ساختن مبارزات کارگری تنها در سطح دفاع از اشتغال کارگران و محدود
نمودن آن تنها به حق برخورداری از سندیکاهای مستقل و آزاد که هنوز در مقاله های دیگر نامه مردم به آن قناعت می
ت غیرمستدل را می توان برای نمونه در
شود ،با تحلیل مقاله پیش گفته نامه مردم هم خوانی ندارد! چنین موضع و خواس ِ
مقاله های “تاملی بر رویدادهای ایران“ در نامه مردم شماره  ٩۵٠و « – ٩۵١خصوصی سازی ،حربه یی بر ض ِد
امنیت شغلی کارگران» – و حتی سکوت در این باره در شماره  ٩۵٢مطالعه کرد .مضمون این مقاله ها دیگر با سطح و
کیفیت مبارزات و همچنین کیفیت و سطح ارزیابی مقاله «دولت ”اعتدال“ …» در نامه مردم شماره  ٩۵٢هم خوانی
.ندارد
فعاليت تبليغی ما باید با شعارهایی فراتر از تنها دفاع از اشتغال کارگران و یا حقوق صنفی آن ها به انجام وظيفه
افشاگرانه و روشنگرانه بپردازد( .نگاه شود ازجمله به گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم  ،)٣ناپیگیری در تفهیم خط
، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2372 [4]).مشی انقالبی حزب توده ایران! … ،مرداد ٩٣
در غیر این صورت و باوجود احیای خط مشی انقالبی حزب توده ایران و مصوبه های ششمین کنگره آن در این باره در
سال  ،١٣٩١فعاليت تبليغی ما با فاصله در زیر سطح مبارزات طبقه کارگر در کشور حرکت می کند و به طریق اولی
.قادر هم نخواهد شد ،متحدان مرحله نبرد ضددیکتاتوری را به ضرورت حذف رژیم دیکتاتوری ولیی قانع سازد
های کشور گشوده می شود»… :
هم سو با نظر حاکم بر سرمقاله های پراهمیت بسیاری در نامه مردم (مانند «دروازه ِ
نامه مردم  ٢٠ ،٩۵٣مرداد  ١٣٩٣رویدادهای هفته به نقل از ضدای مردم
که در آن ها صالبت تئوریک -سیاسی نکته های پراهمیت فوق (]http://wp.sedayemardom.net/?p=20135 [5
به اثبات رسانده می شود ،باید بر این نکته تاکید نمود که نباید با ارایه داده های ناشی از واقعیت سلطه رژیم دیکتاتوری،
ضدملی «خصوصی سازی ،مقررات زدایی ،و
تنها به افشاگری علیه نتایج خانمان برانداز سیاست ضدمردمی و
ِ
آزادسازی اقتصادی» بسنده کرد ،بلکه ضروری است پیامدهای این سیاست را برای ”اصالح طلبان“ قابل شناخت نمود
و برای آن ها مستدل ساخت که ادامه این سياست به فاجعه تبدیل ایران به نومستعمر ِه سرمایه مالی امپریاليستی خواهد
.انجاميد
برنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست
بودن نکته های برشمرده شده در سطور پیش ،این سطح از روشنگری هنوز کافی نيست .تنها نشان دادن
باوجود مستدل
ِ
!پیامدهای خانمان برانداز اجرای برنامه سازمان های بین المللی امپریالیستی ،کافی نيست

جایگزین اقتصادی را به مثابه پرچم مبارزه توده ها عليه سياست اقتصادی -اجتماعی حاکميت ارایه داد.
باید برنامه
ِ
ارایه این برنامه پيش شرط جلب ”اصالح طلبان“ است! تنهـا با طرح برنامه جایگزین می توان زمينه بحث واقعی و
.مشخص را با آن ها ایجاد و آن ها را برای تدقيق آن دعوت نمود
های کشور گشوده می شود »… :در نامه مردم  ٩۵٣تصریح دارد” ،بانک جهانی“
همان طور که مقاله «دروازه ِ
خواستار شده است و یادآوری کرده است که طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه[ ،باید] تمام مراحل انتقال مالکیت به »
صورت آنی و الکترونیک انجام شود …» .باید برای متحدان مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی روشن
نمود که این انتقال مالکیت «به صورت آنی» ،انتقالی برای هميشه است! فروشی غیرقابل بازگشت است! ”امتیاز دادن
مجلس ملی ،بازگرداند و در دادگاه الهه نیز مورد
برای استخراج نفت“ نیست که بتوان آن را با قانون تصویب شده در
ِ
تائید قرار گرفت! این اقدام ضدمردمی و ضدملی ،فروش ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده ،فروش
بازگشت ناپذیر و وجب به وجب خاک میهن ایرانی هاست که تاریخی چند هزارساله دارد! به حراج گذاشتن «آینه و
شمدان نقره»ای است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را به فروش برساند
!
ِ
باید با طرح مساله ملی که برای هر ایرانی میهن دوست ،ازجمله متحدان این مرحله در طیف ”اصالح طلبان“ و
دیگران ،مساله حيثيت ملی است ،روشن ساخت که با اجرای برنامه خصوصی سازی دولت روحانی در سال جاری،
بزرگ ترین حراج کشور در جریان است« :دولت روحانی فهرست بزرگترین خصوصی سازی تاریخ ایران را برای
!امسال تهیه کرده است» (به نقل از مقاله ”سفسطه ،دورغ و فریب مردم تا کی؟ …“ ،در نامه مردم  ٢٠مرداد )١٣٩٣
باید برای آن ها مستدل ساخت که این حراج میهن ایرانی ها تنها در شرایط سلطه دیکتاتوری ولیی ممکن است و از
این روست که سرنگونی این دیکتاتوری ،وظيفه اصلی و تعيين کننده و عاجل است .بر این پایه است که باید با
کارگران معدن سنگ آهن بافق و دیگر کارگران اعتصابی که از منافع ملی همه ایرانی ها دفاع می کنند ،هم صدا شد و
!خواستار قطع اجرای برنامه نوليبرال امپریاليستی گشت
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2406آدرس مقاله در سایت
[1] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2263
[2] http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2585-2014-0
[3] http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2653-2014-1
[4] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2372
[5] http://wp.sedayemardom.net/?p=20135

 -١٠مقاله شماره ١۶( ١۶ / ١٣٩٣ :خرداد)
اقتصاد ملی -دمکراتیک یا نولیبرا ِل امپریالیستی برای ایران؟
ت دمکراتیک و ضدامپریالیستی
واژه راهنما :از آماج مردمی و ملی -ضدامپریالیستی انقالب بهمن  ۵٧دفاع کنیم .سرش ِ
ی اقتصاد ملی .مضمون نبرد رهایی بخش ملی در دوران کنونی .اعتماد بنفس حزب توده ایران مستدل است .فعالیت
!آزاد و قانونی حزب توده ایران ،محک سنجش آزادی فعالیت احزاب
اخیرا ً محمد خاتمی ،رئیس جمهور پیشین ،در سخنانی انتقادی ،حزب توده ایران و همه مارکسیست ها را مورد سرزنش
قرار داد .هدف این انتقاد ،عمالً به معنای فاصله گیری از اصل های  ۴٣و  ۴۴قانون اساسی بیرون آمده از دل انقالب
بهمن  ۵٧است که از برنامه اقتصادی پیشنهاد شده از طرف حزب توده ایران به قانون اساسی راه یافت .خاتمی و پیش
از او دیگرانی این واقعیت را مورد انتقاد قرار داده و نارضایی خود را از اعتماد بنفس حزب توده ایران در ابرازنظر
در باره سرنوشت انقالب و راه تعمیق آن ،بیان کرده بودند .اعتماد بنفسی که رئیس جمهور پیشین آن را «تئوری انقالب
مارکسیسم» می نامد ،که پیروی از سخن آن ،می توانست راه تعمیق انقالب بزرگ مردم میهن ما را گشوده و مانع …
ایجاد شدن شرایطی گردد که او در همین سخنان خود با خوشبینی غیرمستدل ،آن را تنها «مشکالت ،انحراف ها و
.گژتابی ها» از هدف های دمکراتیک و ملی -ضدامپریالیستی انقالب بزرگ مردم میهن ما می نامد
هدف حزب توده ایران از پیشنهادهای اقتصادی خود پس از پیروزی انقالب ،ایجاد شرایط قانونی برای نوسازی
اقتصادی -اجتماعی ی ترقی خواهانه ایران انقالبی بود .پیش شرط تحقق این خواست مردمی و ملی ،برپایی «جبهه متحد
خلق» بود که بایستی از همه مدافعان انقالب بزرگ مردم میهن ما و طرفداران بهبود شرایط زندگی محرومان تشکیل
کوشش بسیار و جانفشانی حزب توده ایران علیه خطر دست باال گرفتن ارتجاع
می شد .برخالف انتظار و با وجود
ِ
ت ارتجاع جهانی ،ازجمله از طریق توطئه ها و ترورها برخوردار بود ،این پیش
داخلی و نیروهای راستگرا که از حمای ِ
شرط ضرور به وجود نیامد .توطئه ی امپریالیستی ی به راه انداختن جنگ عراق علیه ایران ،قله توطئه ها را تشکیل داد
که با ادامه نابخردانه آ” پس از پیروزی در اخراج متجاوزان و آزادی خرمشهر ،نهایتا ً به هدف دستیابی و استقرار

نیروهای راستگرا بر رهبری انقالب منجر و راه تعمیق انقالب محدود و بسته شد و شرایط نفوذ و رشد ضدانقالب در
.طول زمان به وجود آمد
یکی از هدف های ارتجاع راستگرا و ضدانقالب ،منحرف ساختن انقالب از راه رشد ملی -ضدامپریالیستی در بخش
اقتصادی بود که با پایمال کردن دستاوردی های اجتماعی و در مرکز آن آزادی های دمکراتیک تدارک دیده شد.
سرکوب نیروهای مدافع انقالب که حزب توده ایران قلب تپنده و نیروی هوشمند آن را تشکیل می داد ،راه را برای نقض
.سرشت دمکراتیک و ملی اقتصاد دمکراتیک و ضدامپریالیستی گشود
گام بعدی نیروهای راستگرا ،انحراف بخش عمومی (دولتی) اقتصاد از وظیفه ملی و ترقی خواهانه ای بود که بر عهده
داشت .این گام که با ایجاد انواع ”بنیاد“ها سهل تر شده بود ،از این طریق عملی گشت که در شرایط نبود کنترل شفاف
عمومی از طریق نشریات و فعالیت آزاد حزب و سندیکاها و … ،بخش عمومی اقتصاد که در اصل  ۴۴قانون اساسی
وظایف آن تعریف شده است ،زیر نفوذ و کنترل جریان های مافیایی در آمد .تز این طریق بخش عمومی اقتصاد ،از
بنگاه های اقتصاد ملی و حافظ منافع عموم خلق و ازجمله دفاع از بخش خصوصی و تعاونی در برابر فشار اقتصادی
.امپریالیسم ،به اهرم های سودورزی گروه ها و ”بیت“ها بدل شد
متاسفانه محمد خاتمی در زیر فشار ارتجاع داخلی و خارجی نتوانست و یا به عللی نخواست در سخنان خود از این
دستاورد انقالب بهمن  ۵٧دفاع کند .این دفاع وظیفه همه میهن دوستان و در راس آن حزب توده ایران ،حزب طبقه
.کارگر ایران است
در سخنان محمد خاتمی اما دو پرسش مشخص و تاریخی نهفته است که بررسی آن ،کماکان برای تشخيص و ایجاد
:شرایط و گشودن راه رشد کشور بدیهی و گریزناپذیر است
اول -آیا اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقالب بهمن (در انطباق با شرایط مشخص کنونی) قادر به
ایجاد شرایط و زمینه های رشد و شکوفایی کشور هستند؟ و یا
دوم -آیا ادامه ی اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی قادر به ایجاد شرایط الزم است؟
پیامدهای فاجعه بار ناشی از اجرای قریب به سی ساله ی این نسخه امپریالیستی ،تشدید فقر ،گرانی ،بی ثباتی اقتصادی و
اجتماعی و … ،که می رود به ابعاد نابودی استقالل اقتصادی -سیاسی ایران نیز تسری یابد و کشور را به کشور نیمه
مستعمره وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل سازد ،همه میهن دوستان را فرا می خواند ،به سود جانبداری از یک
برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک موضع گیری کرده و در بحثی سازنده ،شرایط تدارک و تحقق چنین برنامه ای را
.روشن سازند
نسخه اقتصادی نوليبرال امپریاليستی تنها یک هدف مشخص را دنبال می کند :ایجاد شرایط برای تولید سود برای
!سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی
پیامد این هدف مشخص اقتصادی -سیاسی ،در کشورهای متروپل سرمایه داری برای الیه های وسیع مردم به فاجعه
اقتصادی و اجتماعی انجامیده و حتی الیه های میانی جامعه را نیز به فقر و فالکت دچار ساخته است .برای نمونه تنها
در شهر برلین ،مرکز کشور امپریالیستی آلمان که ثروتمند ترین کشور در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد ،کشوری که
اکنون ثروتمندترین دوران هستی تاریخی خود را می گذراند ،روزانه  ٢٠خانوار به حکم دادگاه از محل سکونت خود
بیرون ریخته می شوند .زیرا آن ها یا قادر به پرداخت کرایه خانه و یا بدهی خود به بانک نیستند .این وضع ضدانسانی
در اسپانیا تاکنون با چند ده خودکشی مستاجر و یا صاحبان بدهکار خانه ها همراه بوده است .نیمی از جوانان اسپانیانی
بیکارند .سی درصد مردم آلمان در زیر خط فقر و یا در مرز فقر زندگی می کنند .آمارهایی که می توان صفحه های
.بسیاری را با آن ها پر کرد
به منظور تحمیل این نسخه ضدانسانی ی اقتصا ِد امپریالیستی به مردم توسط نظام حاکم سرمایه داری دوران افول ،دولت
این کشورها اِعمال سیاست ریاضت اقتصادی را که همراه است با نابودی قوانین حامی زحمتکشان ،دنبال می کند .هدف
آن است که با اِعمال ریاضت اقتصادی ،آن را به ابزاری بدل سازند به منظور خاموش ساختن مردم و شکستن امکان
مقاومت و مبارزه آن ها .زحمتکشان برای گذران زندگی خود که باید از طریق تن دادن به کارهای موقت و خرد و انواع
دستفروشی ها و غیره تامین شود ،آن چنان گرفتار و دست بسته شوند و باشند که زمان و توان برای مقاومت در برابر
!غارت سرمایه نیابند و نبرد آن ها به نبرد برای زنده ماندن تا فردا محدود گردد
در کشورهای پیرامونی ،ازجمله در میهن ما ،وضع از این هم بدتر است .زحمتکشان مجبور هستند دو تا سه ”شغل“
داشته باشند تا بتوانند شکم خود و خانواده را سیر کنند .شدت کار ،ناشی از طوالنی شدن زمان کار و تقلیل تعداد
کارگران و کارمندان به دنبال خصوصی سازی بخش عمومی اقتصاد – نمونه اخیر اعتصاب  ۵٠٠٠کارگر معدن
اسخراج سنگ آهن در بافق به خاطر اجرای خصوصی سازی که با نقض اصل  ۴۵قانون اساسی انجام شده و با تقلیل
تعداد کارگران و تشدید فشار کار همراه بوده  ،-و یا کار موقت و بدون قرار داد که با محرومیت از امنیت شغلی و
مزایای کار همراه است ،و یا عدم دریافت دستمزد پس از ماه ها کار و … شرایطی را ایجاد کرده است که به طور

مستقیم در ارتباط قرار دارد با اجرای این برنامه امپریالیستی در ایران که قریب به سی سال است که به مورد اجرا
.درآمده
در مورد کشورهای پیرامونی مانند کشور ما ،خطر عاجل دیگر که وجود دارد و پیامد ادامه اجرای این نسخه ی مدافع
منافع سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن است ،که باید به آن توجهی خاص داشت :خطر برباد رفتن استقالل
.کشور که از طریق نقض قوانین حامی منافع ملی کشور است
نقض قوانین ملی در عین حال تولید کنندگان داخلی را نیز بی پا می سازد .تعطیل شدن روزافزون مراکز تولید داخلی در
ماه ها و سال های اخیر ،پیامد ضدملی اجرای این نسخه اقتصادی امپریالیستی است .اجرای برنامه نولیبرال که تنها
هدف آن ایجاد سود و درآمد برای سرمایه مالی هرز و سوداگر امپریالیستی است ،اقتصاد ملی ایران را به طور
روزافزون به زائده ی وابسته به اقتصاد امپریالیستی بدل کرده و کشور را به کشور نیمه مستعمره بی دفاع تبدیل می
.کند
حزب توده ایران در برنامه پیشنهادی خود برای یک اقتصاد ملی -دمکراتیک که در ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١
به تصویب رسانده است ،از یک سو خواستار قطع اجرای نسخه نوليبرال امپریاليستی است و از سوی دیگر خواستار
.اجرای برنامه اقتصاد ملی مستقل و دمکراتيک است
این برنامه بر حفظ ثروت های ملی متعلق به تمام مردم و نسل های آینده ی میهن ما که در مالکیت عمومی (دولتی) قرار
دارد ،پای می فشرد .مالکيت عمومی بر ثروت های ملی ،زیربنای مطمئن و تاریخی را برای حفظ استقالل اقتصادی و
سياسی ایران تشکيل می دهد .چنین زیربنای اقتصاد عمومی (دولتی) همچنین پيش شرط امکان برای دفاع از سرمایه
.های خصوصی در برابر یورش سرمایه جهانی شده امپریاليستی نيز است
تجربه در جریان در جمهوری خلق چین ،تجربه پرارزشی برای شناخت نقش اقتصاد عمومی (دولتی) در اقتصاد ملی
برای حفظ منافع ملی کشور و مردم است که باید از آن آموخت .نقش بخش خصوصی ی اقتصاد در تحقق بخشیدن به
اقتصاد ملی و دمکراتیک در دوران کنونی ،نقش پراهمیتی است که تدقیق آن یکی از وظیفه های روز است که باید در
.بحثی وسیع و دمکراتیک عملی گردد
برنامه مصوب ششمین کنگره حزب توده ایران ،خواستار قطع بی چون و چرای اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی بر
پایه توصیه های سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است .ایجاد شرایط
.سرمایه گذاری خارجی با حفظ حق حاکمیت ملی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی ممکن و ضروری است
حفظ استقالل اقتصادی کشورهای پیرامونی با اتخاذ سیاستی ملی و مردمی در شرایط کنونی در جهان ممکن است .برای
نمونه کشور آرژانتین که در دهه گذشته بازپرداخت بدهی های تحمیل شده را به بانک های خارجی قرض دهنده قطع
نمود ،اکنون در توافقی که با گروه بانک های طلبکار« ،کلوپ پاریس» به دست آمد (دنیای جوان ،سوم جون ،)٢٠١۴
بازپرداخت تنها بخشی از بدهی های خود را ،آن هم بدون دخالت صندوق بين المللی پول انجام خواهد داد .در این
کلوپ ،آمریکا و ژاپن نیز در کنار آلمان و فرانسه عضو هستند .توافق با این کلوپ ،شکستن مقرارتی است که دریافت
و بازپرداخت اعتبار به کشورها را در سطح بین المللی توسط بانک های کشورهای متروپل تنها از طریق صندوق بین
المللی پول که تحت کنترل امپریالیسم آمریکا است ،مجاز می داند .شکستن مقرارات امپریالیستی اما تنها از عهده کشور
و حاکمیتی بر می آید ،که با قطع وابستگی های اقتصادی خود به نظام مالی امپریالیستی ،از استقالل عمل برخوردار شده
!است
نباید فراموش شود که بخش عمومی اقتصاد در ایران که با نام بخش دولتی در قانون اساسی عنوان شده است ،باید دارای
سرشتی دمکراتيک باشد .نقض این سرشت دمکراتیک در گذشته باعث آن شد که این بخش نتواند به وظیفه مردمی و
ملی خود عمل کرده و در طول زمان به ابزار سواستفاده فرد و گروه های ذینفع بدل شود .انواع ”بنیاد“ها که تشکیل و
عملکرد آن ها در تضاد با روح و مضمون دمکراتیک بخش عمومی (دولتی) اقتصاد قرار داشت ،به اهرم و ابزارهای
عملی تبدیل شدن که سواستفادی فردی و گروهی را ممکن ساختند .از این روست که باید این بنیادها منحل گردند .باید
شفافیت و دمکراتیک و قابل کنترل بودن هر برنامه و اقدام اقتصادی تضمین گردد که تنها در صورت آزادی بیان و
عقیده و برقرداری فعالیت آزاد سازمان ها و حزب های سیاسی ممکن است .فعاليت آزاد و قانونی حزب توده ایران،
!حزب طبقه کارگر ایران ،محک سنجش آزادی فعاليت احزاب دیگر است
به سخنی دیگر ،پایبندی به اصل ها بخش ”حقوق مردم“ در قانون اساسی ،پیش شرط ضروری برای اجرای برنامه
اقتصاد ملی -دمکراتیک است که به نوبه خود ،ضامن دفاع از حق حاکمیت ملی در برابر یورش نواستعماری اقتصاد
.جهانی شده امپریالیستی است
اعتماد بنفس حزب توده ایران در ارایه پيشنهاد برای اقتصاد ملی و مردمی به دنبال پيروزی انقالب و اکنون نيز،
ریشه در ارزیابی حزب طبقه کارگر از شرایط دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی دارد که ”مرحله ملی -دمکراتيک“
.ناميده شده است

در این مرحله ،اقتصاد ملی تنها زمانی می تواند به وظایف تاریخی خود ،یعنی به وظیفه شکوفایی اقتصادی -اجتماعی
کشور دست یابد ،هنگامی که از استقالل برخوردار بوده و سرشتی ضدامپریاليستی دارا باشد .مضمون نبرد رهایی
بخش دوران کنونی ،مبارزه برای حفظ استقالل اقتصادی و به طبع آن سیاسی کشور از اقتصا ِد جهانی شده امپریالیستی
.است
به این منظور باید بخش اقتصاد عمومی (دولتی) به مثابه پشتوانه بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی در ایران حفظ و
تقویت گردد .امری که تنها از طریق وجود و عملکرد آزاد شرایط کنترل عمومی بر عملکرد حاکمیت و دولت ممکن
شرایط الزم ناممکن است .از این روست که حزب توده
است .با ادامه سلطه ی دیکتاتوری ی والیت فقیه ،ایجاد شدن این
ِ
ایران ،در همان کنگره ششم خود ،برپایی ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ را پيش شرط حفظ و تحکيم و رشد و
فرازمندی اقتصاد -اجتماعی ایران اعالم کرده و از همه نيروهای ميهن دوست و ضددیکتاتوری دعوت به عمل آورده
.است با برپایی و شرکت در این جبهه ،شرایط گذر از دیکتاتوری را در کشور ایجاد کنند
یک پارچگی و قدرت این جبهه ضددیکتاتوری در عین حال ضامن مطمئنی نیز برای این امر است که دشمنان خارجی
و در راس آن امپریالسم آمریکا نتواند از تغییر ضروری در حاکمیت به سود هدف های خود بهره گیرد .ناتوانی در ایجاد
چنین جبهه گسترده ضددیکتاتوری ،همان طور که ناتوانی برای برپایی ”جبهه متحد خلق“ در پس پیروزی انقالب با
پیامدهای منفی روبرو شد ،می تواند شرایط سواستفاده دشمنان خارجی ایران را ایجاد سازد .از این تجربه تاریخی باید
!آموخت
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2346آدرس مقاله در سایت
 -١١مقاله شماره ٢( ٧ / ١٣٩٣ :اردیبهشت)
انتقاد به «هدفمندی یارانه ها» از کدام موضع؟
!راه نجات ،پایان بخشیدن به برنامه امپریالیستی است
واژه راهنما :مساله بر سر تعدیل سیاست نولیبرالیسم نیست .مساله پایان بخشیدن به آن است که باید به دست توانمند
.زحمتکشان و همه الیه های میهن دوست تحقق یابد .مصاحبه فرشاد مومنی و پیشنهادهای حزب توده ایران
فرشاد مومنی در مصاحبه با ”شرق“ ( ٢٩فروردین  )٩٣نکاتی درست و واقعیت های دردناکی را علیه پیامدهای اجرای
قانون هدفمند کردن یارانه ها» مطرح می سازد! مصاحبه کننده ،مرضیه محمودی ،در پایان خواستار با خبر شدن از »
«جمع بندی او از علل بحران حاکم بر ج .ا .و راه خروج از آن می شود و می پرسد« :راهکار شما چیست؟
مومنی که در مصاحبه با ”اعتماد“ ،سیاست فوق را «یک سیاست مخرب و شکست خورده» ارزیابی کرده ،خطاب به
:محمودی چنین ابرازنظر می کند
«من در باال هم این سوال را طرح کردم که [آیا] دولت ناگزیر از اجرای این قانون است[؟]»
علل «ناگزیری اجرای این قانون» در ج .ا .ایران به دست دولت های آن ،ازجمله دولت حسن روحانی ،در این مصاحبه
طرح نمی شو د .در سطور زیرین به این علل باز می گردیم .اما مومنی با برشمردن پیامدهای اجرای مرحله اول این
قانون در چند سال گذشته ،می گوید« :دولت باید هدف خود را از اجرای این سیاست[ ،یعنی] رفع کاستی ها ،صادقانه
عنوان کند .اگر هدف کنترل آلودگی [هوا] است که این کار [افزودن به «قیمت حامل های انرژی»] آلودگی را تشدید می
کند [«سوخت هیزمی ۶٠درصد و روند بوته کنی ١٠٠درصد افزایش یافته»]؛ اگر هدف کاهش مصرف انرژی است،
به سراغ رفع کاستی ها و ناکارآمدی های بخش عرضه حامل های انرژی بروند [که «روزانه معادل یک ملیون بشکه
نفت خام در فرآیند تولید و توزیع این حامل ها اتالف می شود … .می بینیم که موضع شوک درمانی که تقاضا را هدف
قرار می دهد … همان اندازه که ضد عدالت است ،ضد توسعه هم است»]؛ اگر کسری ی بودجه دارند ،که به گوا ِه
شواهد تاریخی ،این کار کسری را تشدید می کند [«سخنگوی دولت  ١٩فروردین اعالم کرد که از سال  ٨٩تا  ،٩٢در
مجموع از محل شوک درمانی ٩۵ ،هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده است و در همین دوره ١٣۴
هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است»]؛ اگر کسری وجود دارد ،چرا وعده های مصرفی و هزینه زای
«.جدید مانند سبد کاال می دهند
فرشاد مومنی در مصاحبه خود نکته و واقعیت های تلخ بیش تری از فاجعه اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای این
برنامه امپریالیستی را ارایه می دهد که تکرار همه آن ها در این سطور ،سخن را بیش از ضرور به درازا می کشاند .او
همانجا ازجمله به «تورم زا بودن چنین سیاستی» اشاره می کند و آن را سیاستی ضدمردمی ،زیرا «ضد عدالت» می
«.داند و می گوید« :تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که دولت از طبقات فرودست می گیرد و به طبقات فرادست می دهد

این اقتصاددان به درستی به افشای موضع «نئوکالسیک های وطنی» که باید آن ها را مجریان وابسته به نئوکالسیک
های جهانی نامید ،می پردازد و می گوید« :اقدام دولت وقت در شوک درمانی سبب تشدید همه بحران ها و گسترش بی
«.عدالتی شد
همان طور که اشاره شد ،از علل «گریزناپذیر» بودن اجرای این برنامه ضدمردمی و ضدملی که توسط سازمان های
سلطه گر اقتصاد جهانی شده امپریالیستی به همه خلق های زیر نفوذ خود در جهان تحمیل می گردد ،در این مصاحبه
سخن به میان نمی آید .حاکمیت نظام سرمایه داری در ج .ا .و رژیم دیکتاتوری والیی -امنیتی آن از این رو «ناگزیر» به
اجرای این برنامه امپریالیستی است ،زیرا امیدوار است با اجرای آن ،از ”ترحم“ و ”حمایت“ امپریالیست ها برخودار
.گشته و حاکمیت ضدمردمی خود را ثبات بخشد
اجرای سیاست سرکوب ،زندان و شکنجه ،کشت و کشتار میهن دوستان و از جمله بازداشت غیرقانونی موسوی ها و
کروبی که اکنون بیش از سه سال ادامه دارد ،و در مجموع ،پایمال ساختن حقوق دمکراتیک و قانونی مردم در
برخورداری از حق ابراز عقیده و بیان آزاد نظر و برخوداری از حق داشتن سازمان های صنفی و سیاسی آزاد و …،
که در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقالب بزرگ بهمن  ۵٧تضمین شده اند ،از این رو به
خفقان اجتماعی ،برنامه نولیبرال امپریالیستی به مردم تحمیل گردد .سیاست
مورد اجرا گذاشته می شود ،تا با ایجاد کردن
ِ
.ضد مردمی ،پيش شرط اجرای این برنامه ضد ملی است
رژیم دیکتاتوری می داند که باید سد مقاومت طبقه کارگر را بشکند ،زیرا سد مقاومت زحمتکشان یدی و فکری در شهر
روستا ،گام ضروری نخست برای سرکوب دیگر نیروهای میهن دوست و ضددیکتاتوری است .همان طور که یورش به
.حزب توده ایران ،سرآغاز یورش به حزب های دیگر و در کلیت به اصل آزادی فعالیت سیاسی در کشور بود
اجرای این سیاست ضدمردمی و ضددمکراتیک و قانون شکنانه ،به منظور آماده ساختن شرایط اجرای برنامه ضدملی
نولیبرالیسم امپریالیستی است« .ناگزیری» دولت ها در ج .ا .از «اجرای این قانون» ،همان طور که بیان شد ،تبدیل
کشور به نومستعمره نظام اقتصاد جهانی شده امپریالیستی است ،تا شاید تداوم حاکميت آن از طرف امپریاليست ها
تضمين گردد .هدف مذاکرات کنونی که مخفی از مردم میهن ما و افکار عمومی و در شرایط تشدید خفقان حتی تا درون
زندان اوین علیه زندانیان سیاسی دربند در جریان است ،که با خشنودی ضمنی و سکوت معنا دار اشتون ها و … همراه
است ،توافق بر سر این بده و بستان ضد مردم میهن ما و ضد منافع ملی ایران و تمامیت ارضی آن است .این در حالی
است که تجربه قذافی در لیبی و اسد در سوریه که تن به اجرای این برنامه امپریالیستی دادند ،هشداری است در باره
سراب بودن اميد ارتجاع حاکم در نظام سرمایه داری در ج .ا .و رژیم دیکتاتوری ولیی -امنيتی آن ،مدال امپریاليستی
!ثبات“ را بر سينه خود بياویزند”
پرسشی که اکنون مطرح است ،این پرسش است که راه خروج از این بحران عمدتا ً وارداتی چیست که با اجرای برنامه
نولیبرالیسم به دستور سازمان های جهانی امپریالیستی ایجاد شده است؟ برنامه ای که تنها وظیفه آن تامین منافع سرمایه
سوداگر امپریالیستی و متحدان وابسته داخلی آن ها برای انباشت سرمایه و سود است .کدام برنامه اقتصاد سیاسی ملی
مستمر» حاکم پایان داده شود؟
جایگزین باید به مورد اجرا گذاشته شود ،تا به بحران مزمن و «
ِ
به ویژه پاسخ به این پرسش پراهمیت است که توسط کدام طبقه های اجتماعی و نمایندگان کدام الیه های اجتماعی می
تواند یک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود؟ باید برای خروج از بحران اقتصادی-
اجتماعی کنونی ،در وحله نخست دفاع از منافع کدام نیروها و طبقات اجتماعی مورد پشتیبانی قرار گیرد؟ راه دست یابی
به حاکمیت این نیروها کدام راه است؟
قطعا ً نمی توان بررسی این پرسش ها و جستجوی پاسخ برای آن ها را تنها به عهده ی گفتگو در «نشستی» واگذار نمود
که فرشاد مومنی برای شرکت در آن اعالم آمادگی می کند و می گوید« :من اعالم می کنم که با دلتمردان و مدعیان
ثمربخش رویکرد بی ثبات سازی مستمر فضای کالن اقتصاد ملی به گفت و گوی بنشینم …» .برای به ثمر رسیدن چنین
نشست و برباد نرفتن نیروی مخالفان اجرای برنامه ضدمردمی و ضدملی ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ی
گفتگوی دمکراتیک در سطح جامعه و میان نمایندگان طبقه ها و الیه های میهن دوست
امپریالیستی ،باید پیش تر بحث و
ِ
.عملی گردد
حزب توده ایران بارها آمادگی خود را برای شرکت در این گفتگوها اعالم کرده است و گفتنی بسیاری در باره وظایف
پیش رو دارد که هدف آن پایان بخشیدن به «بی ثبات سازی مستمر فضای کالن اقتصاد ملی» است ،که به دنبال اجرای
سیاست پیش گفته توسط حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری والیی -امنیتی آن چند دهه به مردم ایران تحمیل
شده است .علل «ناگزیری» نشان داده شده برای حاکمیت نظام سرمایه داری در اجرای این سیاست ضدمردمی و
ضدملی ،می آموزد که نتایج «نشست» با «دولت های مجری» این برنامه امپریالیستی ،با نتایج به سود مردم و منافع
ملی آن ها همراه نخواهد بود .مساله بر سر تعدیل این سياست نيست .مساله پایان بخشيدن به آن است که باید به دست
.توانمند زحمتکشان و همه لیه های ميهن دوست تحقق یابد

برنامه پیشنهادی حزب توده ایران برای اقتصاد سیاسی ”مرحله ملی -دمکراتیک“ فرازمندی جامعه ایرانی ،بیان و نشان
این آمادگی و توانایی سازنده حزب طبقه کارگر برای شرکت در چنین گفتگوها است که باید با هدف ایجاد همبستگی
میهنی میان منافع زحمتکشان و دیگر الیه های فرودست با الیه های میهن دوست ازجمله در حاکمیت ج .ا .ایران با
.مواضع ضد دیکتاتوری برگزار گردد
به نظر حزب توده ایران ،اولین بند برنامه اقتصاد سیاسی ملی برای مرحله کنونی که به طور واقعی به «بی ثابتی
مستمر اقتصاد ملی» پایان می دهد ،پایان بخشيدن قطعی و انقالبی به اجرای برنامه ضدمردمی -ضددمکراتيکی
نوليبراليسم امپریاليستی است .این برنامه دیکته شده توسط سازمان های در خدمت حفظ منافع سرمایه مالی
امپریالیستی ،از قبیل صندوق بین المللی پول و … ،تنها به سود سرمایه های سوداگر جهانی و داخلی و علیه منافع طبقه
و الیه های زحمتکش و فرودست و همچنین سرمایه داران میهن دوست و خواستار رشد اقتصادی و بهبود شرایط بخش
.تولید و «عرضه» موهبات اقتصادی و خدمات عمل می کند
قطع دست سرمایه داری تجاری وابسته و سرمایه داری بوروکرات در جمهوری اسالمی که الیه های ضد مردمی عمده
وابسته (کمپرادور) به اقتصاد جهانی سرمایه داری امپریالیستی هستند ،از شئون رهبری اقتصاد کالن از مبرمیت درجه
اول برخوردار است .دست یابی به این هدف با بقای رژیم دیکتاتوری ولیی -امنيتی در تضاد است .حذف دیکتاتوری
به کمک ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ ،پیش شرط دستیابی به تامین شرایط حفظ اقتصاد ملی در خدمت زحمتکشان و
.همه «طبقات فرودست» در جامعه است که فرشاد مومنی به آن اشاره دارد
بند دوم برنامه اقتصاد سیاسی مرحله کنونی که حزب توده ایران پیشنهاد می کند ،که باید در گفتگوها میان
نمایندگان طبقه و الیه های میهن دوست در جزئیات تنظیم و تدقیق گردد ،در ارتباط قرار دارد با شرایط اقتصادی-
دمکراتیک صنفی و سیاسی در
اجتماعی برای توسعه زیربنای اقتصاد دمکراتیک و تحت کنترل سازمان های مدنی-
ِ
ایران .بخش عمومی و بخش خصوصی -تعاونی در این برنامه با هدف های مشترک و شفاف در خدمت نوسازی جامعه
قرار دارند .زحمتکشان و الیه های دیگر میهن دوست ،مدافعان چنین برنامه مردمی -دمکراتیک و ملی-
!ضدامپریالیستی هستند
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2320آدرس مقاله در سایت
 -١٢مقاله شماره ٢٩( ٧٢ / ١٣٩۴ :اسفند)
انگلی وابسته و امپریالیسم مالی
پیوند نامقدس بین بورژوازی
ِ
واژه راهنما :سياسی .اقتصادی
پیمان با زحمتکشان تنها سرمایه ما“ .قطب نمای طبقاتی” در آسمان مبارزه “کار” و “سرمایه” .زبان و مفاهیم
مارکسیستی .کدام سیاست تامین کننده منافع زحمتکشان است؟ تحلیل مشخص طبقاتی و اقتصادی از وضعیت مشخص.
رابطه بین بورژوازی وابسته و امپریالیست های مالی .توافق همه جناحهای رژیم در باره برنامه اقتصادی نظام.
حاکمیت ملی بدون اقتصاد ملی تحقق ناپذیر است .شاخص ِِ اقتصاد ملی قطع منافع شرکت های فراملیتی است .مبارزه با
غارت شرکت های فراملیتی بخش ملی اهداف ملی و دمکراتیک .تنها افشا و مبارزه با ظاهر ایدئولوژی مذهبی رژیم،
.مبارزه ای انحرافی .تامین هژمونی طبقه کارگر در انقالب ملی و دمکراتیک

من در تفاوت تولد یافتم ،در تفاوت زیستم ،در تفاوت گریستم ،و بﻰ شك در تفاوت نيز خواهم مرد ،پس چگونه بﻰ
تفاوت بزیم؟ (رفیق احسان طبری ،پیمان ،شعر زندان)
های “قشون سرمایه” در این است که با اختراع و ابداعِ مفاهیم کاذب و با استعمال آن ها از طریق دوستان
یکی از حیله ِ
دانشگاهی و روزنامه نگارشان ،جای خالی شده مفاهیم مارکسیستی را بگیرند“ .قشون سرمایه” می داند که در
کشورهای غربی سرمایه داری ،دیگر سرکوب مستقیم زحمتکشان و محرومان مفید فایده نیست .در این جور کشورها،
این جنگ را باید در میدان تبلیغات پیش برد و به سود خود تمام کرد .باید جامعه را پر از مفاهیم مبهم و غیر علمی نمود
مجنونان راه آزادی بشر از ُ
غل و زنجیر “سرمایه” ،در میان گرد و غبار و مه ،راه گم کنند .تمام این دزد و کلک
تا که
ِ
بازی برای این است که تضاد بین “کار” و “سرمایه” ،تضاد بین یک در صد ثروتمندترین افراد جامعه جهانی و نود و
.نه درصد بقیه را مخفی کنند
تبلیغاتی “سرمایه” ،ما
هر چند که حرکت رو به جلو و اجتناب ناپذیر تاریخ به نفع ما است ،ولی در مقاب ِل ماشین عظیم
ِ
.چيزی به جز تعهد خود به زحمتکشان و مبارزه در راه منافع آنها نداریم

فقط یک راه نجات در نبرد علیه این «شب پرستان» که «رنگ شب» بر چهره ستارگان می پاشند وجود دارد .آنقدر مه،
غبار ،ظلمت ،آشغال ،بی راهه ،کژ راهه ،آدرس عوضی در این جاده صعب وجود دارد که بدون میزان کردن “قطب
نمای طبقاتی” به سوی “ستاره ی رهنما”ی منافع زحمتکشان در آسمان مبارزه “کار” و “سرمایه” ،ما بدون ّ
شک
.از مسیر صحیح خارج میشویم ،و در کوچه و پس کوچههای تو در هم برای همیشه راه گم کرده و سرگردان می مانیم
یکی از عواقب دردناک ندامت چپ های خجول در این است که استعمال بسیاری از کلمات و مفاهیم مارکسیستی از
دائره لغات آن ها خارج و از ذهنشان متواری شده است .این حقیقت شوم به ما حکم میکند که نه تنها باید این مفاهیم را
.در فضای عمومی احیا کرد ،بلکه با صبر و حوصله ،آن ها را باید دوباره توضيح داد
اگر ما دغدغه زحمتکشان را در دل داریم ،این بخاطر آن است که ما درد آن ها را درد خود می دانیم .و این وفاداری ما
ت ”موجود را به نفع تمامی مردم جهان تغییر دهیم
.را مصمم میکند که “واقعی ِ
کسانی که از تحمیق مردم بهره می گیرند و به اندوخته های مال و زر خود دایم اضافه می کنند ،می خواهند این طور
تلقین کنند که اگر ایده های برآمده از ترشحات مغز آن ها نبود ،هیچ زحمتکشی نمی توانست در جهان نیروی کار خود
.را برای تولید اشیا به کار ببرد
اگر ما بر وجود تضاد بین “کار” و “سرمایه” تأکید داریم ،این نشان از “کند ذهنی” و “عقب ماندگی” ما نیست ،این
.نشان از تعهدی است که ما به زحمتکشان یدی و فکری داریم
دقیقا به همین دلی ِل تعهد تودهای به زحمتکشان است که رفیق عزیز ما طبری تمام عمر“ ،به هر مجلس و به هر زندان”،
تمام تولیدات عظیم فکری خود را در این راه وقف کرده است .ستاره ی رهنمای منافع زحمتکشان حتا در ظلمت زندان
برایش می درخشید .این گونه بود که رژیم موفق نشد حتا با ّ
ق شکنجه ،این متفکر کبیر زحمتکشان را به طلبه آدم بی
شال ِ
مغزی مثل شریعتمداری که «اندیشه اش از پر مگس فراتر نمى رود» (ا ط ،شعر زندان) بدل کند .وفاداری تودهای او
به آرمان زحمتکشان به حدی است که وی از فراغت لحظهای از جراحات شکنجه ،با ذکاوتی بی نظیر برای رساندن پیام
ماندن بر سر تعهد خود استفاده میکند .و شجاعانه به کسانی که «اوج عظمت را در شكوه حشرات مى بینید» ،میگوید
!»که در “قشون” زحمتکشان ایستاده است« :سوگند به آرزوهای پاکتان ،من هرگز بی تفاوت نخواهم زیست
حاال ما از همه بحث کنندگان سوالی سهل میکنیم ،که جوابی سهل تر دارد .لطفا به ما بگویید که “در کدام قشون ایستاده
اید”؟ اگر در “قشون سرمایه ”ایستاده اید که ما اصراری برای تغییر دادن نظرتان نداریم .می دانیم که شما همچون ما
باید به وظیفه طبقاتی خود عمل کنید .ولی اگر خود را در “قشون زحمتکشان” میبینید ،ما را با شما ،ای خوش نيتان
.راه گم کرده ،هزاران سخن است
ما از شما میطلبیم که قبل از قضاوت در مورد هر عمل و حرکت سیاسی ،چه خارجی چه داخلی ،به سوال زیر جوابی
.واضح بدهید
آیا این سياست خاص ،تامين کننده منافع کوتاه و دراز مدت زحمتکشان است؟تنها با اتکا به تحليل مشخص طبقاتی و
اقتصادی از وضعيت مشخص است ،که ما می توانیم غبار اصطالحات نئولیبرالی را که برای مستتر کردن هدف واقعی
این سیاست ها به کار برده می شود ،کنار بزنیم ،و ماهيت واقعی آن ها را افشا کنيم.وقتی که ما به بررسی روند کنونی
در ایران میپردازیم  ،همان طور که رفیق عزیزم عاصمی با کوشش شبانه روزی بر آن تاکید میکند ،ما امکان راه
داری بورژوازی -دمکراتیک وار را نمیبینیم .آنچه ما می بینیم ،توافق و تالش همه جناح های رژیم در
رشد سرمایه
ِ
انگلی وابسته ی داخلی و امپریاليست مالی جهانی است ،که با همکاری هم می خواهند
سرمایه
بين
نامقدس
راه پيوند
ِ
جهانی” کاالهای باد کرده تبدیل کنند.دو نکته در این مورد برای ما واضح می شود
بازار
“
از
بخشی
به
را
.ایران
ِ
رابطه بين بورژوازی وابسته و امپریاليست های مالی ١-
اشتهای اقتصاد امپریالیستی ذاتا ً سیر نشدنی است ،و این سرمایه همیشه به دنبال گسترش سود خود است ،و در این راه
هیچ آبائی از خرد کردن اقتصاد کشورها و پایمال کردن قوانین داخلی ندارد .ولی این از بین بردن اقتصاد محلی بدون
.همکاری بورژوازی انگلی محلی امکان ناپذیر است
طبقات وابسته و غیر مول ِد بورژوازی تجاری ،بوروکراتیک و امالکی با دوستان امپریالیست مالی خود در ارتباط
نزدیک قرار دارند .تصور این که سرمایه داری مالی جهانی بدون دوستان وابسته داخلی خود بتواند به غارت منابع
کشورها و استثمار نیروی کار آنها مبادرت کند ،تصور غلطی است .نیروهای سرمایه انگلی داخلی در ارتباط با دوستان
خارجی خود سعی می کنند که تمام منابع زمین را به نفع خود استخراج و به پول تبدیل بکنند .آنها سعی می کنند که
ارزش اضافی تولید شده توسط زحمتکشان را نه در راه رفاه بشریت ،بلکه به جیب خود و همدستان خود بریزند .در
قشون ”پراکنده ی “کار” با هم هماهنگ و همراه کار می کنند
.لحظه حاضر آنها بر خالف “
ِ
آقای اوباما این ارتباط را بدون استتار دیپلماتیک این طور بیان میکند «:ایران و عربستان باید راه موثری برای تقسیم
منطقه پیدا کنند» .به بیان دیگر ،حاال که این ها موفق شدند که تمامیت نظام را به وارد شدن به “بازار جهانی تجارت”

قانع کنند ،احتیاجی به جنگ منطقهای میان عربستان و ایران نیست ،بلکه این دو کشور مشترکا می توانند در راه منافع
امپریالیست ها که حافظ منافع طبقات حاکم در هر دو کشور نيز هست ،با هم همکاری و همیاری کنند -٢.توافق همه
جناحهای رژیم در باره برنامه اقتصادی نظام
سرمایه داری انگلی وابسته دلش فقط برای جیب ش می سوزد ،و هر زمان اگر الزم باشد حتا ایدئولوژی خود را عوض
می کنند .ایدئولوژیشان پوششی بیش نیست و آن را تا آنجا که به تحمیق مردم و غارت منابع کشور کمک میکند نگه
می دارند .آن ها بهتر از دوستان خوش نیت ما درک کرده اند که اصل و هدف ایدئولوژی ،حفظ منافع طبقاتی و
اقتصادی آن ها است .هر ایدئولوژی که بتواند این هدف را برای آنها تامین کند ،برای آنها مقدس می شود .ما باید از خود
بپرسیم که آیا تعویض عمامه با کروات چیزی نسیب زحمتکشان ما میکند؟
همه جناحهای رژیم در ترسیم یک خط اقتصادی وابسته با هم توافق نظر دارند .اگر این طور نبود ،پس ،خصوصی
سازی گسترده ،آزاد سازی قیمت ها ،حذف سبسیدها ،عدم تصویب “حد اقل دستمز ِد” عادالنه برای که و چیست؟ چرا در
خزانه پول برای باال بردن بودجه نهادهای سرکوبگر وجود دارد ،ولی همان خزانه برای کارگران خالیست؟؟؟!!امید
بستن به اینکه ارتباط ما با “بازار جهانی تجارت” برای جوانان ما کار ایجاد میکند ،امیدی است عبث .اگر این کار
شدنی بود ،هیچ وقت بورژوازی تجاری و بوروکراتیک کشور ما برای این رابطه این قدر اشتیاق نشان نمی دادند .چرا
.که پایه گذاری یک اقتصاد تولیدی ،صنعتی و ملی و دمکراتیک موجب مرگ این طبقات می شود
به نظر آقای رفسنجانی ،تنها یک راه فرار از ریاضت کشی وجود دارد! آن هم مرتبط شدن به “بازار تجارت آزاد”
.است .وی با یک حیله گری مخصوص سیاستمدار کهنه کار ،این دو مفهوم را در تضاد هم قرار می دهد
دروغین تضاد میان “ریاضت” و حضور نداشتن در “بازار تجارت آزاد” را قبول کنیم،
شرط
مسلم است که اگر ما پیش
ِ
ِ
نتیجه عقالنی آن این است که چون کسی ریاضت را مفید نمیداند ،پس ،ورود به “بازار تجارت” راه نجات مورد قبول
.است
ولی حقیقت درست بر عکس است ،ریاضت کشی نتيجه طبيعی و منطقی وارد شدن به “بازار تجارت آزاد” است .اکثر
.زحمتکشان اروپا هنوز دارند تاوان این ریاضت کشی را روزانه پرداخت می کنند
بنا بر این ،سر فرود آوردن در مقابل اقتصاد امپریالیستی که این روزها به نام اقتصاد “گلوبالی” به دوستان خوش نیت
ما هم فروخته می شود ،تامین کننده منافع ملی ما نیست .تنها یک حاکمیت ملی می تواند منافع ملی ما را حفظ کند .و
حاکميت ملی بدون اقتصاد ملی تحقق ناپذیر و بدون مفهوم است .این اقتصاد ملی با پا گذاشتن به جاده نئولیبرالیستی،
پایه گذاری نمیشود .از جمله شاخصهای اقتصاد ملی قطع منافع شرکت های فراملیتی است .مبارزه با غارت شرکت
.های فراملیتی بخش ملی اهداف ملی و دمکراتیک ما را تشکیل میدهد
ملی قابل توجه ای که عالقه به تولید صنعتی دارد ،وجود داشته باشد ،این طبقه
به همین خاطر اگر هنوز
ِ
بورژوازی ِ
.متحد طبیعی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی در این مرحله از مبارزه است
:ما از شما میخواهيم که به دو سوال زیر جواب بدهيد
آیا برنامه اقتصادی جناحی از رژیم را تامین کننده منافع زحمتکشان می دانید؟

١-

آیا رابطه تسلیم طلبانه کشور با بازار امپریالیستی جهانی را تامین کننده منافع زحمتکشان می دانید؟

٢-

نتيجه گيری ما
اگر ما تمام قدرت و قوه خود را فقط بر افشا و مبارزه با ظاهر ایدئولوژی مذهبی رژیم متمرکز کنیم ،بدون آن که به افشا
اقتصادی نظام سرمایه داری حاکم بپردازیم ،خواه ناخواه به انحراف کشانده میشویم.
رابطه آن با پایگاه طبقاتی و منافع
ِ
اگر در “قشون” زحمتکشان ایستاده ایم ،معضل اصلی ما پیش گرفتن راه رشد غیر سرمایه داری در کشور نیست .
مبارزه در راه رشد غير سرمایه داری ،پيش شرط مبارزه در راه منافع زحمتکشان است!سعی اصلی ما باید بر تامين
هژمونی طبقه کارگر در انقالب ملی و دمکراتيک باشد .تجربه آفریقای جنوبی و ونزوئال ثابت کرده است که حتا شرکت
فعال حزب کارگر در مجلس و دولت های ائتالفی به تعمیق اتوماتیک هدف های انقالب ملی و دمکراتیک نمیانجامد.
احزاب خرده بورژوازی ،حتا با برنامههای “چپ” ،قادر به درک اهمیت و ضروری بودن ملی کردن بانک ها و
تجارت خارجی و غیره نشده اند ،و به این ترتیب نتوانستند به پایگاه طبقاتی بورژوازی وابسته ضربه ی برگشت ناپذیر
بزنند .و با این سهل انگاری ،زمینه باز گشت ضدّ انقالب را با دست خود چیده اند.سيامک
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!…(پرسش از ابي) سیامک عزیز نظرت در باره سقوط سوسیالیسم روسی چیست
باسالم وتبریک سال نوشرایط موجود درجامعه ایران امروز و نقش نیروهای حاکم بسیار پیچیده وگیج کننده است وهمین
باعث گردیده که نیروهای سیاسی مخالف درارزیابی خود از حاکمیت دچار مشکل گردند .حتی اوباهم اعالم نمود که
ایران کشوری بزرگ وپیچیده است .یکی از این شرایط نقش سپاه پاسداران در مسایل اقتصادی است که اکثرا آنرا
رانتی ،سودجویانه و به نفع بعضی از فرماندهان ارتجاعیسپاه میدانند .به نظر من اینگونه تحلیل ها رفع تکلیف وغیر
طبقاتی است .چه بخواهیم چه نخواهیم بخش عمده ای از اقتصاد کشورمان در دست این ارگان نظامی قرار دارد و می
بایست نقش آن در روند تکاملی جامعه مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرارگیرد .نقش سپاه در تجارت ،بانکداری ،شرکت
های پیمان کاری بزرگ و کوچک ،صنایع پتروشیمی ،مخابرات و ...بر کسی پوشیده نبوده و نقش آن در پیشرفت صنایع
نظامی ،دریایی و صنعت برق و الکترونیک و کنترل ،راه سازی ،پل و سد و تونل و ..غیرقابل انکار است .باتوجه به
پایگاه طبقاطی فرماندهان سپاه و بدنه آن و موضع گیری آنها در منطقه و تاکید برحفظ تمامیت ارزی کشور عزیزمان
ایران  .به نظرمن ،شرکت های وابسته به سپاه ماهیتی ملی داشته و می تواند به عنوان بخشی از بورزوازی ملی در
روند تکاملی جامعهبه حساب آید.در مورد سوال دوم باید بگویم ،جامه بحران زده ما نیاز به آرامش دارد .این آرامش
صف بندی درون و بیرون حاکمیت را دگرگونخواهد کرد .چهره واقعی لیبرالیسم مذهبی و الییک را افشا و فرصتی
مناسب جهت انسجام طبقه کارگر و متحدین طبیعی آن دست خواهد داد و فرصتی برای تربیت نسل جوان معترضی که
خود را قربانی انقالب  ۵٧میداند بدست خواهد آمد .البته در این شرایط آزادی مطبوعات و حضور فعال نیروهای میهن
.پرست در جامعه جهت روشنگری و افشای قراردادهای استعماری شرط اولیه این آرامش می باشد
ابی گرامی،قصد ندارم از پاسخ رفیق عزیز سیامک به پرسش و ابرازنظر شما پیشی بگیرم ،اما از آن جا که وضع
جسمی بازگشت به نوشتن را ممکن ساخته است و موضوع مطلبی که با آن مشغول هستم ،کم و بیش به تزی که شما
طرح نموده اید ،مربوط می شود ،مایلم دو نکته را گوشزد کرده باشم .موضوع مطلبی که مشغول نوشتن آن هستم ،نقش
بخش عمومی -دموکراتیک اقتصاد است که به آن بخش دولتی گفته می شود .تصور می کنم که اگر تعریف ”عمومی-
دموکراتیک“ را برای آن به کار ببریم ،نکته اساسی مطرح شده است .شما در آخرین جمله ابرازنظر خود «شرایط
موجود در جامعه ایران» را «پیچیده و گیج کننده» ارزیابی نموده اید .با تعریف ”عمومی -دموکراتیک“ ،نه تنها برای
بخش به اصطالح ”دولتی“ ،بلکه همچنین برای بخش ”خصوصی“ با مضمون ”بورژوازی ملی“ ،آن وقت شفافیت
نقش نیروهای حاکم» در ایران آن چنان خواهد بود که دیگر نباید آن را «پیچیده و گیج کننده» ارزیابی نمود.شما در »
آخرین جمله خود به درستی «شرایط آزادی مطبوعات و حضور فعال نیروهای میهن پرست [را] در جامعه» ضروری
ارزیابی می کنید ،تا با «روشنگری و افشای قراردادهای استعماری» [که منظور یورش سرمایه مالی برای برقراری
سلطه نواستعماری خود بر اقتصاد ایران و نقض حاکمیت ملی ایران است] توسط این نیروها« ،شرط اولیه آرامش»ی
موثر واقع گردد که «جامعه بحران زده ما نیاز به آن (آرامش) دارد» ،ارزیابي مي كنید.چنانچه «شرط اولیه» مورد
شرط
نظر شما را – که نبود عیني آن را در ابراز نظر خود به طور ضمنی مطرح می سازید  ،-با صراحت پیش
ِ
ارزیابی از نقش «شرکت های وابسته به سپاه» و همچنین «بورژوازی ملی» بدانیم ،آن وقت با جسارت می توان تز
مقابل تز شما را اثبات شده ارزیابی نمود که تنها جریان ها و نیروهایی قادر به دفاع و «حفظ تمامیت ارضی کشور
عزیزمان ایران» هستند ،که با موضع و عملکرد دمکراتیک خود ،پشتیبانی ملی مردم خود را پشت سر دارند« ،دم گرم
نفس مردم» را در بناگوش خود احساس می کنند .آیا چنین وضعی در ایران وجود دارد؟این یا آن «موضع گیری در
منطقه» که اگر چنین است ،می توان آن را مورد تائید قرار داد ،اما برای ارزیابی همه جانبه از نقش داخلی سیاست ضد
ملی خصوصی سازی امپریالیستی به سود بوروکراسی نظامی کافی نیست و نمی توان با آن سیاست ضد مردمی و ضد
ملی دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیستی را توجیه نمود.فرهاد عاصمی
در ارتباط با علل پیروزی ضد انقالب در اتحاد شوروی که ابرازنظر کننده گرامی محسن نظر رفیق سیامک را جویا
شده اند ،بدون پیش دستی به پاسخ رفیق سیامک شاید بتوان ازجمله مطالعه مقاله «مارکسیسم داری چه مفهومی است»
] [1در توده ای ها را توصیه نمود مقاله شماره  ۵٧بهمن ١٣٩٢
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 -١٣مقاله شماره ٢١( ۶٩ / ١٣٩۴ :اسفند)
سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک انقالب (”)١
اقتصاد
ِ
واژه راهنما :اقتصادی

شعار ”حداقل دستمزد“ ،شعار مبارزه علیه سیاست ضد مردمی و ضد ملی و نشان وحدت منافع زحمتکشان و منافع ملی
.مردم میهن است! راه رشد سرمایه داری ،سرابی بیش نیست” .آقایان“ و ”بانوان“ جدید هم تابع دیکتاتوری والیی
در مقاله پیش با عنوان ”دفاع از منافع طبقاتی محک است“ ( ،)٩۴/۶٨پس از طرح استدالل هایی این نتیجه گیری به
»!عمل آمده بود که «راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان ،سرابی بيش نيست
وظیفه این سطور پرداختن به این موضوع و توضیحات بیش تری در باره آن است که انجام خواهد شد .در این بین
ارزیابی حزب توده ایران از شرایط حاکم بر ایران
نظریه پرداز گرامی محسن ،در ابرازنظری دوستانه ،مدعی است که
ِ
به «ندیدن درخت» می ماند که ناشی از «شیفته جنگل» بودن است! ( )١او برای تاکید برداشت خود« ،موضع ”نامه
مردم“» را در ارتباط با «همین باصطالح انتخابات »مورد پرسش قرار می دهد و مالمت خود را با تکرار انتقاد گذشته،
».از این رو به جا می داند ،زیرا «نیمی از مردم قهرمان ما مراسم بیعت را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد نمودند
آیا مردم به سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی مجموعه حاکمیت نظام سرمایه داری در ج ا رای مثبت دادند ،که
حکومتی خفقان عمومی بدل شده است؟ پاسخ همچنان منفی است
!برای اِعمال آن ،رژیم دیکتاتوری حاکم به ابزار
ِ
آیا یک یا دو سال دیگر ،در بر همین پاشنه نخواهد چرخید ،دیکتاتوری پابرجا نخواهد ماند ،حصر و زندان ادامه نخواهد
داشت و سیاست اقتصادی کنونی دمار از مردم و به ویژه زحمتکشان نخواهد کشید؟ پاسخ بی تردید مثبت است ،چنانچه
!مردم آگاهانه و فعالنه و به طور انقالبی به وضع حاکم کنونی پایان ندهند
در بررسی مقاله پراهمیت نامه مردم با عنوان ”انتخابات اسفند ماه  ،١٣٩۴عبور از جنبش اعتراضی سال  ٨٨و
سرنوشت برنامه اصالحات“ ( ،)٢پاسخ به این پرسش ها ارایه شده است و تکرار آن در این سطور ضروری نیست.
تنها کافی است به این نکته اشاره شود که بررسی نامه مردم نشان می دهد که «جناح ”اعتدال گرا“ که اکنون به نماینده
اصلی بخش هایی از بورژوازی قدرتمند تبدیل شده است ،نسبت به دیگر الیه های سرمایه داری برای پیوند یافتن
سیاسی
ِ
ِ
اساس
با سرمایه جهانی آمادگی بیش تری دارد …» .برنامه ای که «همان برنامه اقتصادی دولت یازدهم است که بر
ِ
سیاست پولی انبساطی“ – با همکاری سرمایه های کالن داخلی و خارجی – قرار [داشته … و] در مسیر پیش بر ِد ”
اقتصادی ”نظام“ خواهد بود که مبانی بنیادی اش ،مورد توافق مجموع جناح های قدرت است
کالن
!»برنامه
ِ
ِ
برای اجرای این برنامه اقتصادی است که ”آقایان“ و ”بانوان“ جدید در مجلس اسالمی هم تابع دیکتاتوری والیی خواهند
بود و سیاست ادامه ”ریاضت اقتصادی “را در چارچوب برنامه امپریالیستی ”آزادی سازی اقتصادی و خصوصی
سازی“ به زحمتکشان و الیه های محروم مردم میهن ما تحمیل خواهند کرد! تصویب «حداقل دستمزد» پنج بار زیر
مرز فقر برای سال  ١٣٩۵که دیروز در رسانه ها اعالم شد ،یکی از آن ”درخت“هاست که قانون وحشیانه ی ”جنگل“
!نظام سرمایه داری را برپا می دارد و سرشت ضد مردمی آن را قابل شناخت می سازد
تاریخی غیرقابل انکاری در جهان
ت
ضرورت دفاع از منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه دفاع می کنند ،از حقیق ِ
ِ
کنونی ناشی می شود که پیآمد سلطه هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی است .برای شرایط کنونی ایران ،مبارزه
مشخص ،یکپارچه و سراسری طبقه کارگر برای حداقل دستمزد ،می تواند حلقه مرکزی را در مبارزه علیه سیاست ضد
مردمی و ضد ملی اقتصادی -اجتماعی نولیبرالیسم تشکیل داده و نبرد برای تغییر شرایط را در ایران به پیش برد .
مبارزه ای که نشان وحدت منافع زحمتکشان و منافع ملی مردم ميهن ما است! ()٣
هر ارزیابی خوشبینانه از شرایط حاکم بر ایران ،که می کوشد اسلوب ”تحليل مشخص شرایط مشخص“ را نفی کند ،به
سخنی دیگر می خواهد القا کند که دیکتاتوری والیی گویا یا برداشتی ”فرهنگی“ ،یا ”مذهبی“ و امثال آن است که می
!توان آن را در طول زمان و با ”اعتدال“ تغییر داد ،واقعيت را نمی بيند و یا نمی خواهد ببيند
هدف ،تداوم دیکتاتوری به منظور تداوم غارت و استثمار زحمتکشان است! «بازدم مردم زحمتکش را پشت گوش
احساس» کردن که دوستانی به درستی خواستار آن هستند ،تنها هنگامی به درک «قیم ِه پلو» به سود زحمتکشان می
انجامد که «گوشت و لپه و برنج» آن نصیب زحمتکشان نیز گردد !سياست کنونی نظام سرمایه داری حاکم در ایران
!چنين دورنمایی را به زحمتکشان نشان نمی دهد و نمی تواند بدهد

برنامه اقتصاد ملی پیشنهادی حزب توده ایران برای مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه تنها امکان واقعی برای
.ایجاد شرایط رشد هماهنگ و گام به گام اقتصادی -اجتماعی ایران است
این برنامه مبتنی است بر ”تحلیل مشخص شرایط مشخص“ سلطه ی نظام سرمایه داری امپریالیستی در جهان که هدف
نواستعماری آن ،به بند کشبدن خلق های کشورهای پیرامونی و زحمتکشان کشورهای متروپل است .خانم سارا واگن
کنشت در کتاب اخیرش با عنوان ”علیه فئودالیسم اقتصادی بپاخیزیم!“ ،با نشان دادن شرایط حاکم بر مردم کشورهای
متروپل زیر سلطه ی برنامه ی ”آزاد سازی اقتصادی“ ،پرسش های پرمغزی را مطرح می سازد .او که پدری ایرانی
دارد ،انگار پرسش هایش را نه برای مردم زیر سلطه سرمایه مالی در آلمان ثروتمند امپریالیستی ،بلکه در برابر مردم
»زیر سلطه همین سرمایه مالی امپریالیستی در ایران مطرح می سازد «:واقعا می خواهيم تحت این شرایط زندگی کنيم؟
:از این رو باید بحث و گفتگو را بر روی دو پرسش مشخص متمرکز نمود
 -١راه رشد سرمایه داری در چارچوب ”انقالب بورژوا دموکراتيک“ در شرایط کنونی در جهان ناممکن است
حاکمیت یک دست شده نظام سرمایه داری در ج ا به این واقعیت که دوران رشد بورژوا دموکراتیک سرمایه داری در
جهان سپری شده است ،واقف است .مقاله پیش گفته نامه مردم این نکته را باری دیگر قابل شناخت و مستدل می سازد.
لذا تردیدی نباید داشت که این حاکمیت ،آگاهانه به نقض اصل های  ۴٣و  ۴۴قانون اساسی بیرون آمده از دل انقالب
بزرگ بهمن  ۵٧مردم میهن ما دست زده است و آگاهانه به مجری تابعِ برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی
امپریالیستی بدل شده است .سیاست ضد مردمی ای که استقالل اقتصادی -سياسی ميهن ما را به طور روزمره بيش تر
.بر باد خواهد داد و وابستگی ایران را به نظام مالی امپریاليستی تشدید خواهد نمود
نباید فراموش نمود که کشور ترکیه زیر سلطه ”اقتصاد سیاسی اسالمی“ که اردوغان برای آن تجویز کرده است ،به
کازینویی اقتصاد“ را برای این کشور تضمین
سالی  ٢٠٠میلیون دالر سرمایه جدید نیاز دارد ،تا شرایط ”رشد کاذب
ِ
کند .تبدیل شدن ترکیه در کنار عربستان و … به مدافع ”داعش“ و کوشش اردوغان برای نابودی آزادی های قانونی و
حق ملی خلق کرد در ترکیه ،تحقق بخشیدن به استراتژی نظامی امپریالیسم برای برپایی ”نقشه جغرافیایی خاورمیانه
.بزرگ “است که پيامد اجرای چنين سياست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی را در این کشور تشکيل می دهد
 -٢اقتصاد سياسی مرحله ملی -دموکراتيک فرازمندی جامعه دورنمای دیگری را در برابر ميهن ما خواهد گشود
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد ،به نظر حزب توده ایران ،تنها امکان رشد مستقل برای کشورهای پيرامونی،
فرازمندی اقتصادی -اجتماعی جامعه ایرانی است که در آن پیوند
دموکراتیک
ازجمله ميهن ما ،راه رشد مرحله ملی-
ِ
ِ
ومی
عم
د
اقتصا
بخش
سه
جایگاه
است.
شده
تضمین
شفاف
و
دقیق
تعریفی
در
میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“
ِ
ِ
تعاونی اقتصاد در پيوندی این چنانی قرار دارد که سالمت و شکوفایی هر
(دولتی) دموکراتیک و بخش خصوصی و
ِ
کدام ،شرط حفظ چنين وضعی برای بخش های دیگر است .کنترل اجتماعی بر سه بخش اقتصاد در شرایط فعالیت آزاد و
قانونی سازمان های مدنی ،احزاب طبقاتی و مطبوعات تضمین می گردد
.
ِ
تنها در چنین شرایط دموکراتیک -مردمی ،رشد هماهنگ اقتصادی -اجتماعی با سرشتی ملی برای ایران ممکن می
گردد که می تواند سپری موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادی -اجتماعی نولیبرال امپریالیستی باشد که هدف آن
.نابودی حق حاکمیت ملی و استقالل اقتصادی -اجتماعی ایران است
خصوصی
(دولتی )دموکراتیک و بخش
به منظور قابل شناخت ساختن ضرورت هماهنگی سه بخش اقتصاد عمومی
ِ
ِ
میهن دوست و همچنین نقش پراهمیت بخش تعاونی اقتصاد در مرحله ملی -دموکرتیک رشد اقتصادی -اجتماعی ،و
:نشان دادن اهمیت این هماهنگی ،نگرشی به وظایف یک به یک این بخش ها کمک است
عمومی دموکراتيک
اول -بخش
ِ
)ادامه دارد(
 -١بازنویسی ابرازنظر :صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت … ناز کم کن ،درین باغ بسی چون تو شگفت …
گفت از سخن راست نرنجيم … وليک هيچ عاشق ،سخن سخت به معشوق نگفت! … پدرجان ،من فقط گفتم مرحوم
است .بقول معروف ،آنقدر شيفه جنگل شده ای که درخت  whole is truthهگل یک برداشت پندارگرا (ایده آليستی)
را نمی بينی .بطور مثال در همين باصطالح انتخابات اخير ،موضع ”نامه مردم“ چه بود؟ نيمی از مردم قهرمان ما
مراسم بيعت را تبدیل به همه پرسی عليه استبداد نمودند .ماشااله شما خيلی کمالت داری ،ليکن ،قيمه پلو ،گوشت
است و لپه و برنج ،حقایق ملموس زندگی ،هم چو پتک بر سر فرود می آید .پاینده باشی ،بدرود

تيک محسن گرامی که در آن در ذهن خواننده ،توده ای ها با ”گل“ تداعی می شود ،باید
برای استعاره ی استه ِ
صميمانه تشکر کرد .حق با اوست” ،گل “گذراست ،اما این خاک ميهن همه ایرانيان است که گلزار را ابدی می سازد،
!چنان که ”گلزار خاوران“ را
باید از این خاک ميهن که ”گلزار“ را سيرآب و پایدار نگه می دارد ،با همه توان در برابر یورش سرمایه مالی
!امپریاليستی دفاع نمود که می خواهد آن را وجب به وجب به ثمن بخس بخرد و مالکيت خود را بر آن ابدی سازد
ث ”فرد“ ،در مضمون هستی ”جمع“
رابطه دیالکتيکی ”فرد و جمع“ ،رابطه ی هستی گذرایی و به ظاهر ناچيز و عب ِ
ت شکوهمن ِد هستی ”فرد“ قابل درک می شود« :به ُخردی من ننگرید .من از یک
قابل شناخت و از این طریق ،عظم ِ
شاخه درخت نيز خردتر و تردترم ،ولی من خالصه تکامل ميلياردها ساله مادّه ام» (ا ط ،نوشته های فلسفی و
).اجتماعی
فرد” ،گل“ ،در ”جمع“ ،در ”گلزار“ ،زنده و پابرجا می ماند .عبث نبودن هستی ”فرد“ ،در رشد هزاران ساله گونه
مردمش» آن (ا ط) قابل درک می شود .با این درک ،جایگاه والی زندگی فرد انسان خود می
انسانی و در «روند
ِ
نماید :که همانند «کاکل بلند کوه ها که اولين تماشاگر سپيده دمانند ،و اولين آشيانه زمينی اشعه خورشيد» ،در اوج
شکوهمندی خود می نماید! (ا ط ،به آنکس که به او می اندیشم ،شعر زندان)
رفيق احسان طبری ،دبير کميته مرکزی حزب توده ایران ،شاعر و اندیشمند توده ای که به دست «بدسگالن مردمی
آزار» زجرکش شد (ا ط ،بر مرداب تن نيلوفر اندیشه می روید ،شعر زندان) ،در جای جای آثار بی شمار خود مضمون
.وحدت ”فرد و جمع“ را در استعاره های استه تيک و هيجان انگيزی برمی شمرد
برای نمونه در شعر ”پيمان“ که در زندان سروده شده است ،آموزگار چند نسل از توده ای ها ،وحدت دیالکتيکی
مشخص ”فرد و جمع“” ،خرد و کالن“ را در موجز ترین استعاره تصویر می کند« :بگذار مرا گستاخ بخوانند ،بگذار
مرا شریر و خام پندار بنامند ،من به کارها از خرد و کالن ،بی تفاوت نخواهم گشت که کالن از خرد خيزد وز اندک،
».بيشمار
اتهام شرارت و خام پنداری ،با
تضاد ميان «من» ،من «مغرور» (ا ط ،با پچپچه پایيز ،)١١ ،من سرکش ،من مورد
ِ
کالن» ،با «بی شمار» ،با جمع ،تنها با برجسته ساختن سرشت جانبدارانه -آگاهانه و تاریخی -هدفمن ِد هستی «من»» ،
من» بی تفاوت و سرگردان ،که جانبدار و ترقی خوا ِه آگاه ،به ناگهان به وحدت و یگانگی با «کالن» نایل می
نه « ِ
.شود
با برقراری این رابطه دیالکتيکی است که یگانگی ”من“ ،یگانگی فرد انسان (اندیویدوئم) در پایان بخش آغازین
شعر ،مفهوم خاص خود را می یابد و همزمان وحدت عام و خاص در تبدیل خاص به عام ،تبدیل فرد خاص به انسان
عام ،وحدت فرد انسانی و گونه انسانی نشان داده می شود … [ به نقل از کتاب ”دیالکتيک اشعار زندان احسان
].طبری“ (ص )٢٢ -٢١
 -٢ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3134نامه مردم شماره  ١٧ ،٩٩۴اسفند ٩۴2016-0 [1]:
 -٣،نگاه شود به ”دفاع از منافع طبقاتی محک است“ شماره  ١٩ ،٩۴/۶٧اسفند
و ”برنامه اقتصاد ملی -دموکراتیک ،پرچم فعالیت ]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2691 [2
و شماره ” ۵٠ /٩٣چپ“ ] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2473 [3اجتماعی“ ،شماره ٩۴/١
] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2464 [4کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟
به نظر حزب توده ایران از این رو مرحله رشد و توسعه جامعه ایرانی ،مرحله رشد یک نظام ”بورژوا -دموکرات“
نیست و نمی تواند باشد ،زیرا اقتصاد سرمایه مالی امپریالیستی در شرایط جهانی شده ی کنونی ،چنين امکان رشدی را
اقتصادی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ به
امکان ”رشد“ی را امپریالیسم با برنامه
نفی می کند .چنین
ِ
ِ
.سود سرمایه مالی جهانی شده ،از این کشورها ،ازجمله از ایران سلب کرده است
تن دادن به راه رشد سرمایه داری ،در شرایط کنونی حاکم بر جهان ،جز از طریق تن دادن به برنامه دیکته شده
سازمان های مالی امپریاليستی ،جز تبدیل شدن به نیمه مستعمره ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی ممکن نیست !
!راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان ،سرابی بيش نيست
به نظر حزب توده ایران ،تنها امکان رشد مستقل برای کشورهای پيرامونی ،ازجمله ميهن ما ،راه رشد مرحله ملی-
فرازمندی اقتصادی -اجتماعی جامعه ایرانی است که در آن پیوند میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ در
دموکراتیک
ِ
ِ
تعریفی دقیق و شفاف تضمین شده است .جایگاه سه بخش اقتصا ِد عموم ِی (دولتی) دموکراتیک و بخش خصوصی و
تعاونی اقتصاد در پيوندی این چنانی قرار دارد که سالمت و شکوفایی هر کدام ،شرط حفظ چنين وضعی برای بخش
ِ
قانونی سازمان های مدنی ،احزاب
و
آزاد
فعالیت
شرایط
در
اقتصاد
بخش
سه
بر
اجتماعی
کنترل
.
است
دیگر
های
ِ
.طبقاتی و مطبوعات تضمین می گردد

شرایط دموکراتیک -مردمی ،رشد هماهنگ اقتصادی -اجتماعی با سرشتی ملی برای ایران ممکن می
تنها در چنین
ِ
گردد که می تواند سپری موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادی -اجتماعی نولیبرال امپریالیستی باشد که هدف آن
.نابودی حق حاکمیت ملی و استقالل اقتصادی -اجتماعی ایران است
برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک جامعه ،مدافع «بورژوازی ملی مولد» بوده و دفاع و حفاظت از
سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظيفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته
شود .این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع
عموم ،ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند !لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در
.برنامه اقتصاد ملی روشن ،شفاف و قابل کنترل عمومی باشد
دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد» ،بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی -دموکراتيک
فرازمندی جامعه تشکيل می دهد .بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست .
قوانین ملی ،ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در
برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست .این در حالی است که برنامه نولیبرالی که حاکمیت
سرمایه داری ایران دنبال می کند ،شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت
.زرساالری» ،پلوتوکراسی ،می نامد»
در مقاله ی «کدام راه ،جامعه ”زرساالر“ یا جامعه ”عدالت ساالر“؟» (نامه مردم شماره  ۴ ،٩۶٧اسفند ۴- ١٣٩٣
نشان داده می شود که در )]http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0 [5
نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسالم سیاسی“ نامیده اند ،تنها تشدید استثمار
زحمتکشان هدف نیست .نابودی توليد داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نيز هدف است .همانجا آمار سهم تولید
داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است .تولید صنعتی ۴ر ،٣۴ولی بخش خدمات ٨ر ۴٨درصد را در
حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است .بخش تولید کشاورزی با ٨ر ١۶درصد در وضع اسفبارتری از تولید
.صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695آدرس مقاله در سایت
[1] http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3134-2016-0
[2] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2691
[3] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2473
[4] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2464
[5] http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0

 -١٤مقاله شماره( ۴١ / ١٣٩۴ :اول آذر)
!سیاست انقالبی در شرایط غیرانقالبی !پیامد نبود برنامه اقتصادی ملی جایگزین
واژه راهنما :رفرم در خدمت انقالب! زحمتکشان مخاطب سیاست توده ای هستند« .اقتصاد تولید محور» با چه
.مضمونی؟ دفاع از رفرم به منظور باال بردن سطح آگاهی توده ها و هموار ساختن دستیابی به سوسیالیسم (لنین)
روی سخن روشنگرانه ی مقاله ی نامه مردم با عنوان ”بحران فزاینده اقتصادی رژیم والیت فقیه و بسته «ضد رکود»
دولت روحانی“ (شماره  ١٢ ،٩٨۵آبان  ،)١٣٩۴بر پایه شیوه ”مبارزه فرهنگی“ و اقناعی ،خطاب به دست اندرکاران
نظام در دولت حسن روحانی و نه خطاب به نیروهای زحمتکش و میهن دوست است که باید بسته «ضد رکود» را افشا
کرده و آن را علیه نظام والیی به کار گیرند .مقاله ی که پر از «داده های مستند» است ،از این رو در نتیجه گیری از
موشکافی عمیق» خود که در آغاز مقاله وعده می دهد ،نازا باقی می ماند ،زیرا پيشنهاد جایگزینی برای زحمتکشان »
ندارد و ارایه نمی دهد .پیشنهاد جایگزینی که بازتاب متناسب از تعریف مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال
 ١٣٩١.از مرحله «ملی -دموکراتیک» فرازمندی انقالبی جامعه ایران باشد
مقاله ی نامه مردم که روی سخن روشنگرانه اش بر پایه شیوه ”مبارزه فرهنگی“ و اقناعی ،خطاب به دست اندرکاران
نظام در دولت حسن روحانی متوجه است ،در سطح پیشنهاد برای یک ”مهندسی اجتماعی“ باقی می ماند و با ارایه
.پیشنهادی «ترمیم»ی برای دولت حسن روحانی پایان می یابد
در آخرین پاراگراف ،مقاله چنين به نتيجه گيری می نشيند« :واقعیت های اقتصادی میهن ما بسیار عمیق تر و ریشه ای
».تر از آن است که با طرح های وارفته ای همچون وام  ١٠و  ٢۵میلیونی بتوان آن را ترمیم کرد
وابستگی انکارناپذیری با
مقاله ،علت چنین وضع را بدین گونه برمی شمرد« :ساختارهای فاسد و حاکم و انگلی ای که
ِ
سردمداران رژیم دارند ،اصوالً هیچ گونه مانوری – هرچند جزیی -را حتی به افراد مورد اطمینان شان در دولت

روحانی اجازه نمی دهد … .داده های مستند در باال ،به روشنی نشان می دهند که به دلیل ادامه سیاست های اقتصادی
پیشین [نولیبرال] ،دشمنی با اقتصا ِد تولید محور ،فساد نهادینه شده و … ،و چپاول مستمر و گسترده آنان [حاکمان و
».دارودسته شان] ،وضعیت تیره و تار برای زحمتکشان میهن ادامه خواهد یافت
توصیف ملودرام داستان برشمرده شده در نتیجه گیری ی مقاله هنوز پایان نیافته است .آخرین جمله چنین است« :بسته
اساسی محروم ترین قشرهای جامعه ما را تامین نمی کند».
ض ِد رکود دولت روحانی به هیچ عنوان نیازهای مبرم و
ِ
!همین و بس
کدام «بسته ضد رکود» قادر به پاسخ گویی به «نیازهای مبرم و اساسی محروم ترین قشرهای جامعه» است؟ آیا
اقتصاد تولید محور» به سود انباشت ”سود و سرمایه“ برای ”یک“ درصد باالی جامعه و یا «اقتصاد تولید محور» با »
اساسی محروم ترین قشرهای جامعه» است؟
سرشتی دموکراتیک و مردمی ،پاسخی شایسته به این «نیازهای مبرم و
ِ
انتقاد مقاله به دولت حسن روحانی در جمله «دشمنی با اقتصا ِد تولید محور» توسط این دولت خالصه می شود! آیا واقعا ً
می توان تنها با چنین خواستی زحمتکشان را برای گذار از دیکتاتوری تجهیز کرد و سازمان داد و به صحنه نبرد نهایی
هدایت نمود؟ اگر مخاطب مقاله نامه مردم زحمتکشان می بودند که برای خواست دریافت دستمزد عقب افتاد شالق می
!خورند ،به زندان انداخته می شوند و به قتل می رسند ،باید نسبت به امید بستن به چنین توهم هایی بشدت تردید داشت
***
از این رو مفید است در سطور زیر در باره پيامد نبود یک برنامه جایگزین برای اقتصاد ملی ایران در مرحله ملی-
دموکراتيک فرازمندی جامعه ایرانی (تعریف ششمین کنگره حزب توده ایران) در فعالیت روشنگرانه و تبلیغی مقاله
.مورد بررسی ،نکاتی طرح گردد
استدال ِل مقاله بر روی توضیح و دفاع از «اقتصا ِد تولید محور» متمرکز است و آن را راه حلی برای بر طرف ساختن
بحران اقتصادی -اجتماعی حاکم بر ایران می داند .مقاله استدالل خود را در درستی پیشنهاد برای اجرای برنامه
اقتصا ِد تولید محور» متکی بر نظرات دو اقتصاددان ایرانی قرار داده و مطرح می سازد .به منظور تاکید بر بی خطر »
بودن پیشنهاد تعمیراتی این دو اقتصاددان برای نظام سرمایه داری حاکم ،مقاله آن دو را «ازجمله اقتصاددانانی [اعالم
».می کند] که رابطه خصمانه هم با حاکمیت ندارند
سپس مقاله نظرات آقایان حسین راغفر و فرشاد مومنی را مطرح می کند و توجه به آن ها را به دولت روحانی توصیه
می کند و می نویسد« :موضوعی که راغفر به آن می پردازد از ریشه ای ترین مسائل مرتبط با اقتصاد ایران است.
اقتصا ِد تولید محور ،سال هاست که در معادله های اقتصادی حاکم جایگاهی تعیین کننده ندارد .فرشاد مومنی ،اقتصاددان
مخالف نولیبرالیسم …در توصیه به دولت روحانی گفت” :آقای روحانی و تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری
برسند که راه نجات اقتصاد ایران ،بازگشت اصولی به روحیه توسعه خواهی و نیز فقط از طریق تولید محوری امکان
»“.پذیر است
***
صحبت بر سر این نکته نیست که مقاله نامه مردم نباید در بحث های اقتصادی در ایران شرکت کند و جانب نظر درست
تر را در برابر نظر نادرست تر بگیرد .به سخنی دیگر صحبت بر سر آن نیست که حزب توده ایران نباید نسبت به
ارزش پیشنهادهای ”مهندسی اجتماعی“ در ایران بی توجه باشد و در ارزیابی از آن ها شرکت نکند و یکی را بر
.دیگری برتر نداند و انواع دیگری از نکته های مشابه که می توان مطرح ساخت
صحبت بر سر آن است که حزب توده ایران در این بحث ها از این رو می تواند و باید شرکت داشته باشد که پيشنهاد
جایگزین خود را در برابر طرح های تعمیراتی مبتنی بر منطق نسخه ی ”مهندسی اجتماعی “که به منظور حفظ روابط
!تولیدی حاکم سرمایه دارانه انجام می شود ،طرح نماید
قناعت به پیشنهاد «اقتصا ِد تولید محور »در چارچوب نظام سرمایه داری حاکم ،تن دادن به تز «پایان تاریخ» است!
پذیرفتن نابودی محیط زیست و هستی بر روی زمین است! فراموش نمودن وظیفه «طرح نو در انداختن» از کار در می
آید! این در حالی است که طرح پیشنهاد جایگزینی که بازتاب تعریف حزب توده ایران از مرحله رشد کنونی جامعه
!ایرانی است ،وظیفه حزب طبقه کارگر را تشکیل می دهد
!شرکت در بحث ها ،بدون ارایه پیشنهاد جایگزین ،بی توجهی به مضمون وظيفه نيروی نو است
حزب توده ایران رفرم ارضی نیم بند و «وارفته» رژیم سلطنتی گذشته را از این رو مردود اعالم نکرد ،زیرا به کمک
این رفرم ،می توانست و باید سرشت نظام ارتجاعی ارباب -رعيتی را برای زحمتکشان روستا ها قابل لمس تر افشا
کرده و مبارزه برای گذار از شرایط ارتجاعی حاکم نظام ارباب -رعيتی را وظيفه زحمتکشان اعالم کند .لنین هدف دفاع
از رفرم ها را ،ارتقای سطح آگاهی زحمتکشان می داند .او رفرم ها را «پایگاه های نبرد برای هدف نهایی ی
سوسیالیستی» ارزیابی می کند (به نقل از کتاب کمونیست آلمانی ویلی گرنس” ،استراتژی انقالبی در دوران های
).غیرانقالبی“ ،ص ٢١

مضمـون دموکراتیک و ملی «اقتصا ِد تولید محور» در برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک جامعه ایرانی
ِ
چیست ،تفاوت مضمونی آن با همین برنامه در شرایط حاکمیت نظام دیکتاتوری والیی کدامست که اقتصاددانان پیش گفته
اجرای آن را به آقای رئیس جمهور توصیه می کنند؟ این تفاوت مضمونی را باید مقاله نامه مردم مطرح سازد ،تا نقشی
.مستقل داشته و به فراکسیون دیگری از دنباله روان از سیاست اقتصادی تعمیراتی در نظام سرمایه داری بدل نشود
بدون طرح چنین مضمون ملی -دموکراتیک برای برنامه اقتصاد ملی ایران ،چرا باید زحمتکشان ایران مقاله نامه مردم
را مقاله ای در دفاع از منافع خود تلقی کنند و به دور محور آن جمع شده و سازمان یابند؟ اگر هم بر پایه برنامه
تعمییراتی نظام سرمایه داری ،اتحادی با این یا آن الیه از بورژوازی ایجاد گردد ،چرا باید زحمتکشان آن را به مثابه
آماج منافع خود درک کرده و بپذیرند؟
نه در این مقاله و نه در هیچ مقاله دیگر ،نه در این شماره و نه در شماره های دیگر نامه مردم ،چنین پیشنهاد جایگزین
!مطرح و به بحث گذاشته نمی شود
باقی ماندن در سطح توصیه ی روشنگرانه ی اقتصاددانان در داخل کشور ،نفی علت وجود و ضرورت بودن حزب توده
!ایران و فعالیت مطبوعاتی ی روشنگرانه -افشاگرانه -تبلیغی -تهیجی آن بر پایه مصوبات ششمین کنگره آن است
در حالی که اقتصاددانان مقیم ایران به علل قابل فهم و یا به علت نداشتن تحلیل از مرحله رشد تاریخی انقالب ایران نمی
سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی دفاع کنند ،سکوت مقاله نامه مردم ،ارگان
توانند از ”اقتصاد
ِ
!مرکزی حزب توده ایران .در این زمینه فاجعه برانگیر و غیر قابل پذیرش است
این سکوت لغو غیرمجاز مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از سال  ١٣٩١است .در یکی از این مصوبه ها مساله
گذار از دیکتاتوری حاکم وظیفه این مرحله اعالم شده است که پیش شرط دستیابی به مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی
جامعه است .از دیکتاتوری حاکم نمی توان گذشت ،هنگامی که بحث خود را به بحث در باره تعمیرات مهندسی شده
!نظامی محدود نمود که باید از آن گذشت
از نظام اقتصادی -اجتماعی بحران زده کنونی ،از نظام ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ی والیت فقیه نمی
توان گذشته ،بدون آنکه جایگزین دموکراتيک و ملی آن را در برابر نسخه نوليبرال حاکم مطرح ساخت که سیاست
رسمی حاکمیت از سال  ١٣٨۵است .مخالفت با سیاست اقتصادی نولیبرال خوب است ،اما کافی نيست! سیاست
جایگزین مردمی ،دموکراتیک و ملی را باید طرح نمود و ضرورت پایبندی به آن را مستدل ساخت! از این طریق می
توان قلب و ذهن زحمتکشان و میهن دوستان را علیه «بسته ”ضد رکود“ دولت روحانی» تجهیز کرد و علیه آن سازمان
!داد
(ابرازنظر ابي) خود شما هم درست مثل برداشتی که از نامه مردم کرده اید ،ایراد را گفته ،ولی در این مطلبتان راه حل
.نداده اید
حق با شماست در این مقاله به طور مشخص به توضیح برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی -دموکراتیک فرازمندی
جامعه ایران اشاره نشده است .خواننده عالقمند می تواند به بحث های وسیع در همین زمینه ازجمله به مقاله های سال
مراجعه کند .مقاله شماره  ٣٧امسال با عنوان “حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات ،اقتصاد سیاسی ملی ١٣٩۴
دموکراتیک یا سرمایه داری ”نمونه ای در این زمینه است .در آنجا آدرس مقاله های بسیاری در این زمینه ارایه شده –
.است.به انتقاد انجام شده با توجه به طول مقاله و همچنین موضوع اصلی آن توجه خواهد شد
فرهاد عاصمي
(ابرازنظر ابي) :در نامه مردم هم توضیحات مورد درخواست شما در مقاالت دیگر آمده و به خصوص سنت لنینیستی
حزب طبقه کارگر این بوده که در برنامه حزب انقالبی بیاید .شما به پراودا و ایسکرا هم مراجعه و مقاالت لنین کبیر را
ببینید .در هر مقاله برنامه آلترناتیو پرولتری داده نمی شود .حزب برنامه دارد که شما هم صحت عرض و طولش را
تایید می کنید.از بذل توجه شما بسیار خرسندم
طرح برنامه جایگزین در برنامه حزب توده ایران ،شیوه درست ترویجی ی مارکسیستی -توده ای است .در این زمینه
توافق است .طرح بازتاب مضمون برنامه در فعالیت تبلیغی در هر مقاله ضروری است .بازتابی که باید با توجه به
موضوع مقاله ،سویه مشخص مربوط به آن را از برنامه حزب در سطح تبلیغی مطرح سازد .در این زمینه بهبود کار،
.ازجمله در شکل مقاله ها ،به چشم می خورد
فرهاد عاصمي
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2604آدرس مقاله در سایت

 -١٥مقاله شماره ١٠( ٣٩ / ١٣٩۴ :مهر)
ویژگی اقتصاد سیاسی مرحله ملی -دموکراتیک
وحدت آزادی و عدالت اجتماعی« :ما گرسنه ایم!»
ِ
واژه راهنما :وحدت مضمونی ی ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“« :ما گرسنه ایم!» .سیاست انقالبی در دوران های
غیرانقالبی .مساله «مالکیت» و پرچم مبارزاتی ای که چپ از کف داده است .ادامه بحث با ابرازنظرها در ارتباط با
“.مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات
بحث میان خط مشی انقالبی حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات در حزب در باره تاکتیک مناسب برای برپایی
جبهه ضددیکتاتوری“ به منظور گذار از سد دیکتاتوری حاکم ،و از این طریق ایجاد زمینه برای مرحله ملی” -
دموکراتیک فرازمندی جامعه ،که تعریف ششمین کنگره حزب توده ایران در سال  ١٣٩١را از مرحله کنونی انقالب در
ایران تشکیل می دهد ،بر این نکته متمرکز شده است که آیا نباید با توجه به ”تناسب قوا“ در جامعه ،تعریف ششمین
کنگره را از این طریق ”تعدیل“ نمود که یک ”زیرمرحله ی دموکراتیک“ را پذیرفت که در آن از یک سو نظام
اقتصادی -اجتماعی سرمایه داری برقرار است ،که اما خود را متعهد به پایبندی به موازین ”قانونی“ و ”دموکراتیک“
(.به اصطالح ”قواعد بازی“) دانسته و آن را در سند تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری مورد تائید قرار می دهد
وظیفه سطور زیر ،دفاع از تعریف ششمین کنگره حزب توده ایران از مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه است
و نشان دادن این نکته که ”اقتصاد سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی این مرحله” ،مالت“ تاریخی را برای برپایی جبهه ضد
خاص ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله که در آن پيوند و وحدت مضمونی میان
دیکتاتوری تشکیل می دهد .ویژگی ی
ِ
آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ برقرار است ،زمینه واقعی و عينـی ی ”وحدت“ منافع زحمتکشان و الیه های معینی از ”
بورژوازی ملی و میهن دوست و مخالف سیاست اقتصادی امپریالیستی و همچنین الیه های وسیع میانی جامعه را ایجاد
ت عینی ی وحدت منافع مردمی توسط الیه ها و طبقات ذینفع ،پيش شرط ذهنـی ی اتحاد
می سازد و لذا ،با شناخت واقعی ِ
.عمل آن ها برای گذار از دیکتاتوری به وجود می آید
وحـدت عينـی و ذهنـی“ی منافع ،همچنین زمینه دفاع مشترک را از منافع ملی ایران در برابر یورش سرمایه مالی ”
ت توانمند و پایداری را در اختیار مردم میهن ما قرار می دهد .در دوران طوالنی
امپریالیستی ایجاد ساخته و سد مقاوم ِ
رشد ملی -دموکراتیک جامعه ایران نیاز به این سد توانمند برای دفاع از تمامیت ارضی و استقالل سیاسی و اقتصادی
ایران تردید ناپذیر است .نیاز خلق های ساکن سرزمین تاریخی و کهنسال ایران به چنین وحدت منافع مردمی و ملی ،از
!فاجعه تاریخی برای مردم سوریه نیز قابل شناخت است
همین تز را نظریه پرداز ،البرز گرامی نیز در آخرین ابرازنظر خود نسبت به مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال
دموکرات“ مطرح می سازد و در آنجا از «منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی)» سخن می راند که در زیر به آن
.باز می گردیم
منافع اقتصادی -ملی مشترک
مضمون بخش پایانی مقاله ی پراهمیت و شایان دقت نامه مردم ،ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”اتحاد عمل و
تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک ،ضروری و تاریخ ساز است“ (شماره  ٢٢ ،٩٧٧تیر
کوشش برای ”تعدیل“ برشمرده شده را توسط اندیشه سوسیال دموکرات به طور شفاف نشان می دهد .این ١٣٩۴)،
اندیشه اما متاسفانه مایل به بحثی سازنده و متمرکز که همه جوانب موضوعِ بحث را شفاف سازد نیست .این بحث عمالً
به عهده ی ابرازنظر کننده گان در ”اخبار روز“ محول شده است که از دیدگاه های متفاوتی که اغلب دیدگاه
مارکسیستی -توده ای نیست ،انجام می شود .بدون تردید نظرات ”البرز“ ،ابرازنظر کننده گرامی ای که رابطه مضمونی
میان ”آزادی“ و ”عدالت احتماعی“ را از دیگاه زحمتکشان مورد توجه قرار نمی دهد ،بهترین نمونه در این زمینه است
)١(.
سياست انقالبی در دوران های غيرانقالبی
نیروی چپ ایران (و نه تنها ایران) با این تضاد در جامعه سرمایه داری کنونی روبروست که در حالی که همه اقدامات
طبقات حاکم به منظور به اصطالح برطرف ساختن «تنگناهای معیشتی» زندگی مردم” ،راه حل“های ارتجاعی و
راست“ اند که به سخت تر شدن شرایط زندگی مردم و زحمتکشان می انجامد ،در حالی که حاکمان غارتگر «ریاضت ”
اقتصادی» را با برنامه تشدید «ریاضت اقتصادی» ،غیرقابل بازپرداخت بودن قروض تحمیلی را با قروض جدید به
اصطالح حل می کنند (آن طور که در یونان به دست اندیشه سوسیال دموکرات ”حل“ کردند) ،توده ها نه تنها علیه اقدام
!علیه منافع خود نمی شورند ،بلکه به آن تن می دهند ،به آن (مثالً در یونان) ”رای“ می دهند
در حالی که در ایران ”رهبر“ با جسارت از «نظارت استصوابی شورای نگهبان» دفاع می کند ،نه تنها برخی از
اصالح طلبان“ «توهم زایی» می کنند که گویا امکان استحاله دیکتاتوری وجود دارد ،بلکه انواع چپ سابق از قبیل ”
فرخ نگهدار“ نیز به اسب عرابه «توهم زایی» بدل می شود که آقای محمد امینی در مقاله جالب خود در اخبار روز ”
!چندی پیش نشان داد

ریشه تضاد چشمگير پيش گفته در نظام سرمایه داری کنونی ازجمله در ایران چيست؟ چرا نياز عينی حرکت جامعه به
چپ“ ،به افالس تن دادن به ”راه حل راست“ منتهی می شود؟”
پیش از آن که به بررسی این نکته پرداخته شود ،باید با صراحت و شفافیت گفته شود که وضع برشمرده شده ،نه پایدار
خفقان سلطه حاکمیت دیکتاتوری سخت کوشانه
شرایط
و ابدی است و نه محتوم! نبرد پرشکوه زحمتکشان ایران که در
ِ
ِ
جنبش انقالبی در متن جامعه است.
راه های خروج انقالبی را امتحان می کند و می یابد ،دلیل بارز چنین حرکت و
ِ
ضرورت بهره برداری از تمام اشکال مبارزه ،یافتن راه های ایجاد پیوند سراسری مبارزات اعتراضی و اعتصابی
فشار «ریاضت اقتصادی» ،با برقراری همبستگی میان گردان
زحمتکشان ،معلمان ،پرستاران و دیگر الیه های زیر
ِ
های متفاوت مبارزاتی و اعتصاب های موفق کارگران قابل شناخت است .موفقیتی که در مبارزات کارگران در صنایع
نفت با تلفیق سازماندهی مخفی و اعتصاب هوشمندانه علنی به ثمر نشست (گزارش ناصر آقاجری در اخبار روز …).
این نمونه و نمونه های دیگر ،بیان این واقعیت است که نبرد طبقاتی در جامعه با تعمیق تضاد اصلی (تضاد میان کار و
.سرمایه) موانع بر سر راه را بر طرف خواهد ساخت و راه آینده تحوالت انقالبی را خواهد گشود
لذا آنچه که در سطور زیر بیان می شود را باید کوششی در خدمت همین روند در جریان و به مثابه کمکی گرچه ناچیز،
برای آن تلقی نمود .برخورد عصبی «عمله» ارتجاع به چنین کوشش ،در تائید درستی راه انتخاب شده است .هراسی به
.دل نباید راه داد .زندگی هم می تواند زیر ضربات بیماری بدخیم و هم زیر ضربات بدخیم دشمنی طبقایی پایان یابد
صحبت از بررسی علل وضع متضادی بود که چرا جنبش انقالبی علیه یورش ارتجاع حاکم سرمایه داری ،که مساله
مالکیت“ خود را به پرچم افراشته ی نبرد طبقاتی از ”باال“ بدل نموده است ،با طرح خواست ”مالکیت“ توسط ”
زحمتکشان بر ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده ،پاسخ داده نمی شود؟ چرا زحمتکشان از شیوه حاکمان
نمی آموزند که به طور مصمم و با بی رحمی از منافع خود ،با چنگ و دندان دفاع می کند؟ زندان و سرکوب و قتل
ت خود بدل ساخته است ،آن طور که در مورد فعال کارگری و
مبارزان را در بند نیز به شیوه معمول اِعمال حاکمی ِ
ِ
ورزشکار جوان ،شاهرخ زمانی به نمایش گذاشت و با دزدیدن واله زمانی ،عضو سندیکای کارگران نقاش البرز که با
ت خاطره ی شاهرخ را تدارک می دید ،و یا با دستگیری معلمان و فعاالن اجتماعی در
دیگر فعاالن کارگری بزرگداش ِ
اندیمشک و شوش و یا فعاالن دانشجویی در کرج و صدور احکام سنگین برای کارگران ،محمود صالحی ،سعید
.شیرازی ،رسول بداقی (اخبار روز  ٣مهر  )١٣٩۴ادامه می دهد
پاسخ شفاف چنين است :چپ ،تسلیم ”استدالل“ راست شده است که گویا راه حل انقالبی برای گذار از نابسامانی ها ،از
دیکتاتوری وجود ندارد! به منظور پایان دادن به تضاد حاکم ،باید نادرستی این برداشت انحرافی را به اثبات رساند و
!خط مشی انقالبی را بر پرچم مبارزات نقش و آگاهی طبقاتی را در ذهن مبارزان زنده نمود
چپ با تسلیم به نظر راست ،پرچم مبارزاتی خود را از کف داده است .پرچمی که تنها با افراشته نگه داشتن آن ،قادر می
بود قلب و ذهن توده ها را به دست آورد ،به تجهیز و سازماندهی آن ها بپردازد و صحنه نبرد اجتماعی را به سود حفظ
!و حراست از منافع توده های زحمت و زیر فشار هدایت کند
چپ انقالبی ،زبان خود را فراموش و به کار بردن آن را رسوایی می پندارد و لذا امکان انتقال آگاهی انقالبی به میان
توده ها را که به زبان آگاه طبقاتی نياز دارد ،بر باد داده است! مشکل و معضل اصلی ،قناعت غیرضرور است به
شرایط حاکم شدن و تبلیغ برای ”در انتظار روز موعود نشستن“ .هم پدیده ”فرخ
خمودگی و بی تحرکی ی ذهنی و تسلیم
ِ
.نگهدار“ و هم نمونه های مشابه آن ،از چنين ریشه ای سيرآب می شوند
از این روست که بحث در این سطور نمی تواند بحثی سرخورده باشد! یاغی گرایانه نباشد تا دل آن ها را که تز «چکش
صور مطرح می سازند ،آرام ساخته و شاد کند! حتی آن جا که باید رابطه مضمونی میان
و سنگدان» را در انواع ّ
آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ را با زبانی منطقی به اثبات برساند ،نمی تواند این بحث ،بحثی نیم بند باشد! آری ،باید ”
موضع انقالبی با جسارت و شفافیت بیان گردد ،تا بتواند ”گیر“ ظریف استدالل درست ”البرز“ گرامی را نشان دهد و
.راه گذار از آن را بنماید
!گير» اندیشه»
البرز گرامی در ابرازنظر  ٣١شهریور خود با هوشمندی دو نکته مرکزی بحث را در ارتباط با «پیوند» میان ”آزادی“
و ”عدالت اجتماعی“ مطرح کرده می نویسد« ،پس نیروهای مختلف ضد استبدادی کشور علیرغم داشتن تضادهایی در
کردن ،تضاد عمده ،یعنی نبود آزادی ،برای رسیدن به آزادی ندارند .لذا گرد هم آمدن براساس
منافع ،چاره ای جز عمده
ِ
ت عاجل این مقطع زمانی
منشور مبتنی بر آزادی و منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی مشترک) از ضروریا ِ
.است ».به این تعریف دقيق نمی توان کلمه ای افزود یا حذف کرد

اختالف از این جا آغاز می شود که برای «منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی مشترک)» در ابرازنظر تعریفی
ارایه نمی شود! بحث در پاراگراف بعدی با مرحله پس از گذار از دیکتاتوری ادامه می یابد .وجود منافع طبقاتی و نبرد
.طبقاتی در مرحله پس از دیکتاتوری به طور ضمنی در نظر البرز گرامی طرح و مورد تائید قرار داده می شود
پرسشی که مطرح است بر سر مضمون «منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی مشترک)» است .به طور قطع
البرز گرامی ،ادامه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال امپریالیستی را مورد تائید قرار نمی دهد ،اما کدام
جایگزین را برای آن پيشنهاد می کند؟ به نظر او ،طرح این جایگزین اکنون غیرضروری ،یا حتی مضر است ،زیرا به
!اشتقاق» نیروها ضد دیکتاتوری می انجامد و برنامه گذار از دیکتاتوری را به خطر می اندازد؟»
این موضع زمانی مستدل است که می پنداریم که می توان جبهه ضد دیکتاتوری را از ”باال“ برپا داشت! آیا چنین
امکانی وجود دارد و اگر در مورد ایران هم به طور واقعی وجود داشته باشد ،می تواند پیامد آن ،چیزی جز وقایع یونان
در همین ماه ها باشد؟ این پرسش اما جنبی است که نباید گرفتار آن شد! تجربه انواع جریان های ”جمهوری خواه“ و
سکوالر“ چپ و غیره چپ ،در این باره آموزنده است .انگار شاهد از غیب می رسد« :چرا سکوالر دموکرات ها ”
هنوز متحد نشده اند»؟ عنوان مقاله ارزیابی امیرحسین آمولی از «کنگره سوم جنبش سکوالر دموکراسی» است که
امروز – پنجم مهر – در اخبار روز انتشار یافت .سردرگمی برمال شده در گزارش ،نمونه ی آموزنده ی دیگری در این
زمینه است که مضمون آزادی و عدالت اجتماعی دارای وحدتی جدایی ناپذیر است و بی توجهی به آن تاوان خود را
.طلب می کند
وحدت مضمون آزادی و عدالت اجتماعی
پرسش اصلی که باید مبارزه تبلیغی -روشنگرانه چپ انقالبی در جهت آن عمل کند ،پرسش دیگری است .در این زمینه
مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران صراحت دارد« .پیوند میان مبارزه دموکراتیک و سیاسی» وظیفه توضیحی-
ترویجی چپ انقالبی است .زیرا “آزادی و عدالت اجتماعی“ مضمونی جدایی ناپذیر دارا هستند .زحمتکشان به آزادی
!از این رو نياز دارند که بتوانند بدون خطر فریاد بزنند که گرسنه هستند
مضمون ”آزادی“ ،دیروز تاریخی  ،همانند امروز ،برای زحمتکشان و محرومان در ارتباط قرار دارد با مساله تامین
نیازهای مادی و معنوی آن ها که بیان امروزه آن ”عدالت اجتماعی“ است .زحمتکشان به آزادی نیاز دارند تا بتوانند
«!بدون خطر سرکوب و به زندان افتادن و به قتل رسیدن ،بگویند و فریاد زنند که «گرسنه ایم
در «بغض های فروخورده فعاالن کارگری» (اخبار روز  ٢٨شهریور  ،)١٣٩۴٩فعاالن کارگری نیاز زحمتکشان را به
آزادی بیان و برخورداری از حق دارا بودن سندیکاهای آزاد ،از این رو ضروی می دانند و خواستار آنند ،تا «دغدغه
اقتصادی و معیشتی» خود را فریاد بزنند! آن هایی که برای جبران قطع دستمزد در « ١٠روز بیکاری ،باید یک سال
بدوند» (به نقل از مقاله ”از بغض های فروخورده فعاالن کارگری در ایران ،ج ا خوشبخت است که چنین اپوزیسیونی
دارد“ (اخبار روز  ٢٨شهریور  ،)١٣٩۴بيان مضمون جدایی ناپذیر آزادی و عدالت اجتماعی برای زحمتکشان و
.محرومان زیر سلطه نظام سرمایه داری است
چگونه می توان زحمتکشان را برای گذار از دیکتاتوری تجهیز نمود ،آن طور که مصوبه پراهمیت دیگر ششمین کنگره
حزب توده ایران خواستار آن است ،بدون آن که به آن ها دورنمای شرایط هستی اقتصادی -اجتماعی شان را در
جایگزین یک ”اقتصاد سیاسی“ دموکراتیک و ملی برای آن دوران نشان داد؟
کارگران «بازداشتگاه های کار شانزده ساعته» در «مراکز ویژه
چگونه می توان جنبش زحمتکشان یدی و فکری،
ِ
اقتصادی» و معلمان و پرستاران را برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایین“ به حرکت درآورد ،بدون آنکه
جایگزین شایسته ملی -دموکراتیک یک برنامه اقتصاد ملی در خدمت منافع مردم و منافع ملی کشور را در برابرشان
ِ
طرح و آن را مستدل ساخت؟
چگونه می توان بدون برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایین“ ،تضمینی برای پایبندی ”اقتصاد سیاسی“ از نوع حاکم بر
ترکیه“ را باور داشت که سرکوب زحمتکشان اکنون در آنجا به دست اردوغان به سطح یک جنگ داخلی (چهل و ”
نهمین جنگ ناتو و امپریالیسم آمریکا پس از پیروزی ضد انقالب در اتحاد شوروی) ارتقا یافته است؟
رفیق حسین شمالی عزیز ،ابرازنظر کننده دیگر در نوشتار خود «ماهیت سرمایه دار» را که به قول مارکس به مثابه
ماسک بر صورت عملکرد سرمایه» است و تنها به هدف انباشت سرمایه می اندیشد ،نشان می دهد .این شناخت را »
زحمتکشان در نبرد روزانه برای تامین «معیشت» خانواده خود دریافته اند .چپ انقالبی چه موضعی در برابر این سطح
آگاهی طبقاتی زحمتکشان دارد؟ (به بررسی مجزای نظر پرداخته خواهد شد)
می توان زحمتکشان را برای گذار از دیکتاتوری تجهیز نمود ،ولی نمی آن ها را در ناروشنی در باره ”اقتصاد
سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی باقی گذاشت! این خام ترین تصوری است که می تواند چپ انقالبی داشته باشد .چنین
!تصوری چپ انقالبی را به نوعی از «چپ سکوالر دموکراسی»خواه بدل می سازد

برای انجام وظیفه بیان شده در مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران است که باید بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ و
برنامه اقتصاد ملی دوران ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را به مساله بحث روز و مرکزی بدل نمود ،زیرا
!تنها ”اقتصاد سياسی“ای است که حفظ «منافع مشترک اقتصادی (بخوان منافع ملی مشترک)» را ممکن می سازد
سکوت چپ انقالبی در این زمینه ،درست آن گناه کبیره ای است که می تواند چپ ،آگاهانه و یا ناآگاهانه در خدمت تداوم
دیکتاتوری نظام سرمایه داری انجام دهد که از آن صحبت بود .قناعتی غیرقابل توجیه ،که علیه منافع زحمتکشان یدی و
فکری عمل می کند ،ولی از زندگی واقعی و نبرد واقعی در جریان در جامعه عقب می ماند .عنوان خبر اول امروز
اخبار روز ( ۴مهر  )١٣٩۴که در آن متن «بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران» علیه «سرکوب کارگران و معلمان»
منتشر شده است ،نشان می دهد که دو پدیده ،یکی -پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی و دیگری -گذار مبارزات پراکنده
صنفی -اقتصادی به همبستگی سیاسی -اجتماعی گردان های مبارز اجتماعی در جامعه ،روندی در جریان و بازگشت
!ناپذیر را تشکیل می دهد
در ارتباط با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک در مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال
دموکرات“ نکات متعددی طرح شده است که تکرار آن سخن را به درازا می کشاند .همچنین در مقاله ها در ارتباط با
بحث یک طرفه با حمید آصفی که بی محابا پرچم منافع و حفظ ”مالکیت“ بورژوازی را هدف روشنگری طبقاتی ی
مقاله های خود قرار داده است و میلی متری هم از آن منحرف نمی گردد ،نکته های پراهمیت از ”اقتصاد سیاسی“ و
برنامه اقتصاد ملی مرحله ملی -دموکراتیک طرح شده است که نباید این جا تکرار شود ،اما بحث در باره آن ها می
.تواند کمک باشد
ادامه چنین بحثی ها از این رو نیز پراهمیت است ،زیرا هم به پیشنهاد ”اقتصاد سیاسی“ حاکم بر ترکیه که حمید آصفی
تحقق بخشیدن به آن را پیگیرانه دنبال و آن را مطلق گرانه برای ایران نیز تبلیغ می کند ،برخورد خواهد شد ،هم پرسشی
که البرز گرامی در باره علل پیروزی ضد انقالب در اتحاد شوروی که بحثی بسیار جدی و مهم است ،مورد توجه قرار
.خواهد گرفت
برخور ِد انتقادی به ”اقتصاد سیاسی“ حاکم بر ترکیه توسط حمید آصفی که شیفته این اقتصاد سیاسی است ،بدون بررسی
تعلق ترکیه به سازمان تجاوزگر ناتو عملی می شود .او عضویت ترکیه را که یکی از پاهای قدیمی ”قرارداد نظامی
سنتو“ است و ایران پیش از انقالب نیز عضو آن بود ،از خاطره تاریخی خود پاک کرده است .او با بی توجهی به
سرازیر شدن سرمایه مالی امپریالیستی – در وحله اول آمریکایی – به این کشور ،برنامه نمونه برداری از ”اقتصاد
سیاسی“ ترکیه را برای ایران در سر می پروراند! او درحالی که قرارداد نظامی با آمریکا و بسیاری از نشانه های
دیگر وابستگی به آمریکا را برای شناخت سیاست ترکیه ی آقای اردوغان کنار می زند ،اما متعجبانه و ناباورانه سیاست
ترکیه در سوریه را قابل دفاع نمی داند و آن را محکوم هم می کند .بررسی چنین مواضعی ،اگر فرصتی باشد ،لذت
.بخش و آموزنده خواهد بود
 -١بدون تردید نظرات ”البرز“ ،ابرازنظر کننده گرامی ای که رابطه مضمونی میان ”آزادی“ و ”عدالت احتماعی“ را
.از دیگاه زحمتکشان مورد توجه قرار نمی دهد ،بهترین نمونه در این زمینه است
پیگیر اندیشه
مدافعان
ابرازنظر کننده گان دیگری نیز در اخبار روز فعال هستند .برای نمونه م حسین که ظاهرا ً یکی از
ِ
ِ
سوسیال دموکرات در حزب توده ایران است ،می کوشد بحث سیاسی را منحرف و آن را به برخورد شخصی بدل سازد.
این جنبه اما جنبه فرعی در ابرازنظر اوست ،جنبه عمده در ابرازنظر های او ،این واقعیت است که از برخورد سیاسی-
نظری به مضمون انتقادی مقاله دوری می کند .نکته ای که درستی ی تز کوشش اندیشه سوسیال دموکرات را در حزب
توده ایران تغذیه می کند ،که این اندیشه می خواهد سیاسی ترین حزب تاریخ ایران را به یک حزب غیرسیاسی بدل سازد
.و لذا شرکت توده ای ها را در بحث سیاسی ممنوع اعالم نموده است
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2595آدرس مقاله در سایت
 -١٦مقاله شماره  ٢٤( ٣٧ / ١٣٩٤شهریور)
حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات !”اقتصاد سیاسی“ ملی -دموکراتیک یا سرمایه داری؟
واژه راهنما« :آتش ققنوس بجاست» .تازاندن مبارزه؟ مضمون انقالبی ،مردمک چشم .خط مشی انقالبی -اندیشه
سوسیال دموکرات .سرشت «برنامه حداقلی …» چیست؟ «برنامه حداقل» حامی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”باال“
یا از ”پایین“؟ اهرم اجتماعی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایین .آزادی ،عدالت اجتماعی و برنامه ملی -دموکراتیک.
موضع مستقل طبقه کارگر .وحدت عینی منافع زحمتکشان و سرمایه ملی در مرحله ملی -دموکراتیک .اندیشه سوسیال
.دموکرات و برنامه اقتصاد ملی

در ششمین کنگره حزب توده ایران در سال  ،١٣٩١سه مصوبه به تصویب رسید که بازتابی است از واقعيت تاریخی
:عينی حاکم بر ایران و تعيين وظایف روز و دراز مدت حزب طبقه کارگر ایران .در این کنگره
اول -مرحله کنونی فرازمندی انقالبی جامعه ی ایرانی« ،مرحله ملی -دموکراتيک» تعریف و اعالم شد؛
دوم -ارزیابی شد که پیش شرط ضروری برای تجهیز طبقه کارگر و متحدان در مبارزه برای تحقق بخشیدن به برنامه
حزب توده ایران ،برقراری «پيوند ميان خواست های دموکراتيک و سياسی»ی زحمتکشان است؛
سوم -گام نخست مبارزه روز ،مبارزه برای برپایی «جبهه گسترده ضد دیکتاتوری» اعالم شد که وظیفه عاجل آن ،حل
.تضاد روز یا عمده“ در ایران ،یعنی «گذار از دیکتاتوری» حاکم است”
مصوبه های فوق که بیان ارزیابی عينی از شرایط حاکم بر ایران در مرحله کنونی است ،در عین حال ،پيش شرط های
ذهنی تدارک و به ثمر رساندن مبارزه را از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی و با منطق ماتریالیست -دیالکتیکی تعیین و مستدل
:می سازد .مضمون مصوبات فوق ،بنا به سرشت انقالبی خود ،از شفافیت و صراحت کامل برخوردار است
برای نمونه ،تعریف «مرحله ملی -دموکراتیک» ،از واقعیت سرکوب آزادی های قانونی توسط رژیم دیکتاتوری و از –
.واقعیت سیاست تجاوزگرانه امپریالیستی علیه منافع ملی ایران و مردمانش سرچشمه می گیرد
–
یا ،نظریه ی ضرورت «پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی» ،از سرشت و نقش خواست های
دموکراتيک نتيجه می شود که در شرایط سلطه دیکتاتوری در نظام سرمایه داری حاکم به صورت قانونمند به خواسته
های سیاسی تبدیل می شود که تحقق آن ها منوط به گذار از شرایط حاکم است .آن طور که زنده یاد ف .م .جوانشیر،
دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران آن را در ص ” ۴١سیمای مردمی حزب توده ایران“ مستدل می سازد و بیان
.می کند« :شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود ،خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد» ()١
در شرایط دیکتاتوری والیی حاکم که در خدمت حفظ منافع نظام سرمایه داری ی وابسته به ”اقتصاد سیاسی“ جهانی ی
امپریالیستی عمل می کند و همراه است با تعمیق روزافزون ”تضاد اصلی“ (میان کار و سرمایه) در جامعه ،تحقق یافتن
خواست های دموکراتیک مانند برپایی و فعالیت آزاد و مستقل سندیکاهای کارگری و همچنین حق دیدن بازی والیبال
توسط زنان ناممکن است .از این رو ساده ترین خواست های دموکراتیک که محک شناخت عمق و شدت ”تضاد عمده یا
روز“ با نظام دیکتاتوری حاکم است ،به خواست ”بینابینی“ بدل می شود که می تواند تنها با گذار از دیکتاتوری تحقق
.یابد
–
با آنچه که برشمرده شد ،صالبت نظری و سیاسی پذیرش ضرورت گذار از دیکتاتوری به مثابه نخستین وظیفه
مبارزاتی روز که سومین مصوبه پراهمیت را در ششمین کنگره حزب توده ایران تشکیل می دهد ،به اثبات رسانده می
.شود
«آتش ققنوس بجاست»
بدون تردید ،مصوبه های پیش را می توان و باید نشان پرواز مجدد مرغ آتشی ارزیابی نمود که زنده یاد احسان طبری،
دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران ،در شعر زندانش ”معشوق“ ،با استعاره «آتش ققنوس بجاست» ترسیم می
براترین حربه نظری برای مبارزه مجهز ساخته که با آن توده ای ها می
کند .مصوبه هایی که جنبش توده ای را با ّ
توانند در وسط «جریان» مبارزه در ایران قرار داشته و به عنصر فعال تجهیز و سازماندهی توده ها برای گذار از
.دیکتاتوری و ایجاد گشایش برای رشد ترقی خواهانه جامعه ایرانی بدل گردند
مبارزان توده ای برای ایجاد شدن شرایط گذار از دیکتاتوری گام های بسیاری برداشته و برخواهند داشت که موج اخیر
توده ای ستیزی در دستگاه های ارتجاع حاکم ،که تا حد سخنرانی های ناموفق ”رهبر“ نیز اوج گرفت و «عمله» ( ١ط)
.ارتجاع را هم در همه سطوح به تالش واداشت ،نشان این موفقيت ها است
وظیفه این سطور ارزیابی وضع کنونی است در ارتباط با وظیفه ،بررسی مواضع سیاسی -نظری اندیشه سوسیال
دموکرات در حزب توده ایران است که می کوشد مصوبه های اصلی پیش گفته ششمین کنگره حزب توده ایران را از
سال  ١٣٩١دور بزند .به این منظور ،این اندیشه بحث سیاسی را در حزب توده ایران تعطیل ساخته ،مواضع خود را
مستدل نمی سازد و به مواضع انتقادی پاسخ نمی دهد .شيوه ای که هدف آگاهانه و یا ناآگاهانه ی آن غيرسياسی نمودن
!سياسی ترین حزب طبقاتی تاریخ ایران است
تازاندن مبارزه؟

آیا می توان با ابراز خرسندی از فعالیت های تبلیغی -روشنگرانه -ترویجی تاکنون انجام شده توسط حزب توده ایران و
توده ای ها ،تنها ادامه آن را خواستار شد؟ آیا سطح و محتوایی مبارزات انجام شده ،با توجه به اندیشه انقالبی نهفته در
!مصوبات ششمین کنگره ی حزب کافی است و می توان خواستار توسعه و تعمیق مبارزات نبود؟ پاسخ منفی است
این حکم به این معنا نیست که باید دچار زیاده خواهی و تازاندن مبارزه بود .صحبت بر سر آن است ،که بخشی از
فعالیت تبلیغی -روشنگرانه ،آگاهانه و یا ناآگاهانه ،در جهت دور زدن مصوبه های انقالبی پیش گفته ششمین کنگره
حزب توده ایران انجام شده و می شود .علت عقب ماندن فعالیت تبلیغی -روشنگرانه -ترویجی حزب طبقه کارگر از
سطح مبارزه واقعی ی در جریان در ایران – که به آن پرداخته خواهد شد – پیامد این کوشش برای دور زدن مصوبه
!های پیش گفته است که در زیر نشان داده شده
برای نمونه ،نمی توان بازتابی از مضمون انقالبی موضع رفیق ”ابانو نونش“ ،عضو هیئت اجرائیه و کمیسیون روابط
بین المللی حزب کمونیست پرتغال ،که در کنفرانس بین المللی در پراگ طرح شد و در نامه مردم شماره ٢( ٩٨٠
شهریور  )١٣٩۴انتشار یافت ،که خواستار انتقال آگاهی طبقاتی به طبقه کارگر و از این طریق «بالش جنبش مردمی و
توانمندسازی حزب کمونیست پرتغال است» ،در مقاله های کارگری ،حقوق زنان و یا در بررسی وقایع هفته و … در
!ارگان حزب یافت .فعالیت نظری -تئوریک در حزب توده ایران با قطع انتشار نشریه دنیا ،عمالً پایان یافته است
یا نمونه ی دیگری :در حالی که اعتصاب موفق کارگران ”صنایع بزرگ پارس جنوبی در شرکت او .دی .سی .سی“.
که خبر آن توسط گزارش شایان دقت آقای ناصر آقاجری در اخبار روز  ٨شهریور منتشر شد ،نشان می دهد که به
نسبت تعمیق ”تضاد اصلی“ (تضاد میان کار و سرمایه) در ایران ،کارگران از ابتکارهای نوینی که مبتنی بر تلفيق
ميان مبارزه مخفی و علنی است ،برای دستیابی به خواست ها خود با موفقیت بهره گیری می کنند .این در حالی است که
مقاله های کارگری در نامه مردم به درستی در ارتباط با ترفندهای رژیم به کارگران هشدار می دهد و کارگران را به
.حزم و احتیاط فرا می خواند ،بدون آنکه جستجوی شيوه های مناسب مبارزاتی دیگر را توصیه کند
یا نمونه ی دیگری :مقاله ”جنبش زنان ،مبارزه ای در مسیر خواست های مدنی“ (نامه مردم  ١۶ ،٩٨١شهریور )٩۴
که دیروز انتشار یافت ،حتی در عنوان آن به بررسی خواست های دموکراتیک جنبش زنان قناعت می کند .در مقاله با
نقل قول های طوالنی از بحث های میان اعظم نوری ،فاطمه راکعبی ،فائزه هاشمی ،زهرا شجاعی و مالوردی ،معاون
مضمون جدلی که میان جریان های حکومتی بر سر به اصطالح جایگاه مقام زنان در ج ا
بودن
رئیس جمهور ،توخالی
ِ
ِ
ناچیز اجتماعی خواست های
ارزش
زیرا
است،
موفق
حد
این
تا
مقاله
شود.
می
افشا
توانایی
جریان دارد ،با
ِ
وابستگان حاکمیت برمال می سازد .مقاله به درستی در سطور نتیجه گیری خود” ،
دموکراتیک“ زنان را در سطح نظر
ِ
ِ
زنان» میهن ما را نشان می دهد که از جنسی دیگر بوده و از «ژرف»ش عمیق تر
جنبش
های
خواست
«
بودن
متفاوت
ِ
برخوردار است .اما این افشاگری با طرحِ مشخص این خواست ها ،پيوند ميان خواست های دموکراتيک و سياسی(-
سوسياليستی) را برقرار نمی سازد« :جنبش زنان میهن ما … ،خواست های بنیادین زنان را با صدای بلند اعالم کرده
وابستگان به حکومت ،تفاوت های
است .این خواست های جنبش زنان ،با ابرازنظرهای آورده شده در باال از سوی
ِ
ژرف ماهیتی دارند
…».
ِ
ژرف ماهیتی» ،از قبیل خواست دستمزد مساوی برای کار
قناعت داوطلبـانه در طرح نکردن مضمون «تفاوت های
ِ
مساوی ،دستمزد کافی برای گذران زندگی ی محقانه به ویژه برای زنان سرپرست خانواده و غیره ،مقاله را در سطح
وابستگان آن محدود می سازد .این در حالی است که در مقاله دیگر،
بان
ِ
مقاله ای توصيفی از وضع حاکم از ز ِ
ت مبارزه در راه دست یافتن زنان زحمتکش به خواست های شان“ ،این پیوند بر قرار و مضمون مبارزه ”
ضرور ِ
جویانه مقاله به خواننده منتقل می شود« :مبارزه زنان زحمتکش به ض ِد تبعیض جنسیتی [مبارزه ی دموکراتیک] ،با
مردمی رژیم در پیوند بوده و است!» .چشم
مبارزه با برنامه های اقتصادی -اجتماعی [سیاسی -سوسیالیستی] ضد
ِ
پوشیدن داوطلبانه از ایجاد پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی زنان در ایران در مقاله نخست ،مضمون مقاله
!را به سطح مصوبه ششمين کنگره حزب ارتقا نمی دهد
اندیشه حاکم بر مقاله های کارگری ،زنان و… ،اندیشه انقالبی در حال تحرک و جستجو نيست ،که برای نمونه توجه
کارگران را به مساله تلفيق مبارزه مخفی و علنی و یا استفاده از امکان های خارج و داخل از کشور جلب سازد .نسبت
به ترفندهای ارتجاع و رژیم دیکتاتوری -امنیتی هشدار دادن ،که ضروری است ،تنها هنگامی یک شیوه همه جانبه و
ب مبارزه مخفی و علنی همراه شده و توجه را به این شیوه
انقالبی از کار در می آید ،که با توصیه برای استفاده از اسلو ِ
!ی پراهمیت در مبارزه ی طبقه کارگر جلب کند
فقدان تحرک فکری در برخی از مقاله های کارگری ،زنان و بیش از آن را می توان در مضمون توصيف گرانه مقاله ها
بازیافت .نقل قول های طوالنی از نشریات داخل کشور ،که مقاله نگاری شابلونی را با استفاده از خبرها در ذهن تداعی
می کند ،اغلب بدون نتیجه گیری از خبرها و یا تنها با جمله های تکراری پایان می یابد .پیوند میان خواست دموکراتیک
و سیاسی ،همان طور که اشاره شد ،در اغلب مقاله ها نه توضیح داده می شود و نه با بیان روشن ،ارایه می گردد .از
این طریق تحرک فکری برای تغییر شرایط که مارکس به عنوان وظیفه فیلسوفانه از مبارزان می طلبد ،به مقاله راه نمی
.یابد

برای نمونه ،تبلیغات وسیع ”رهبر“ و دیگر «عمله» ارتجاع علیه حزب توده ایران که موضوع بررسی های جالب
توجهی در نامه مردم بود و نشان سراسیمگی ذهن ارتجاع حاکم از مبارزات تشدید یافته مردم است – تعداد اعتصاب ها
که شرایط کيفی نوینی را نوید می دهد  ،-هیچگاه با بیان این امر همراه نشد که این وقایع «نشان تعمیق تضاد روز و
اصلی در نبرد طبقاتی جاری» با دیکتاتوری است و باید آن را بيان و نشان عينيت نبرد طبقاتی در ایران ارزیابی
.نمود! نبردی که در شکل اخیر تلفیق مبارزه مخفی و علنی کارگران ”صنایع بزرگ پارس جنوبی“ تظاهر کرد
شناخت عینیت تغییر یافته شرایط نبرد طبقاتی در جامعه برای حزب طبقه کارگر از این رو ضروری است ،زیرا باید
شکل و مضمون مبارزه روز خود را با شرایط تعميق یافته انطباق دهد! ()٢
مضمون انقالبی ،مردمک چشم
علت چیست؟ چرا با وجود موفقیت بزرگ در صحنه نظری در چارچوب مصوبه ها در ششمین کنگره حزب توده ایران
در سال  ،١٣٩١موفقیت های عملی در صحنه تبلیغی -روشنگری -ترویجی در سطح محدودی قرار دارد؟ چرا تحرک
فعال و خالقی که می توانست پیامد شفافیت ایجاد شده در صحنه نظری در حزب توده ایران باشد که با شرایط عینی در
جامعه نیز در هماهنگی قرار دارد ،از موفقيت قابل انتظار برخوردار نشده است؟
طرح این پرسش ها و کوشش برای پاسخ به آن ها در این سطور ،نمی تواند به عنوان برخوردی غیرتوده ای و یا
کوشش مستدل ،به منظور بهبود فعاليت مبارزاتی توده ای است
.شخصی ارزیابی شود ،زیرا
ِ
خط مشی انقالبی -اندیشه سوسيال دموکرات
با صراحت باید گفت که جریان فکری ای که نگارنده آن را به مثابه اندیشه سوسیال دموکرات ارزیابی می کند ،می
کوشد مصوبات انقالبی ششمین کنگره حزب توده ایران را از این طریق دور بزند که مضمونی دیگر را جایگزین
.مضمون آن سازد .مطلب را بشکافیم
هم اکنون موضوع جدل فکری با اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران ،بحث میان خط مشی انقالبی و اندیشه
.سوسیال دموکرات برای تحقق بخشيدن به مصوبه های ششمين کنگره حزب توده ایران است
دو خط مشی در برخورد به مصوبه های پیش گفته در برابر هم قرار دارند .اندیشه سوسیال دموکرات می کوشد مصوبه
های انقالبی برشمرده شده را از این طریق خنثی و بالاثر سازد که مضمون دیگری را جایگزین مضمون «مرحله ملی-
دموکراتيک انقالب» کند که تعریف تصویب شده در این کنگره از مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی را تشکیل می
.دهد
به منظور دستیابی به این هدف ،اندیشه سوسیال دموکرات ،به این بهانه که «گذار از دیکتاتوری» یک مرحله مستقل
است ،اسلوب های علمی ی مبارزاتی را که در مصوبه های پیش گفته در کنگره تصویب شده است – به ویژه پیوند
میان خواست دموکراتیک و سیاسی  ،-ناگفته نفی می کند .به سخنی دیگر ،سیاست مستقل حزب طبقه کارگر که مبتنی بر
پیوند میان خواست دموکراتیک و سیاسی است و از تعریف مرحله ملی -دموکراتیک رشد جامعه نتیجه می شود ،ناگفته
.نفی گشته و عمالً حزب طبقه کارگر را به دنباله روی از الیه هایی از بورژوازی وامی دارد
به این نکته در زیر پرداخته خواهد شد ،در اینجا اشاره تنها به این نکته ضروری است که از این طریق ،ضرورت
تجهیز توده ها برای «تغییرات بنیادین» و همچنین برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایین“ ،نا گفته نفی و کنار گذاشته
.می شود
!«یا این ادعا را مطرح می سازد که «در شرایط کنونی در ایران ،گذار از نظام سرمایه داری ممکن نیست
این موضع را یکی از فعالین توده ای در نامه ای به نقل از جزوه ”واکاوی“ ،چنین بیان می کند« :حزب توده ایران بر
اساس درک ماتریالیستی خود از تحوالت تاریخی و شناخت واقعیت های عینی ،حذف نظام سرمایه داری در کشور ما را
در مرحله کنونی امکان پذیر نمی داند)٣( ».
در سند مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران ،تز واقع بینانه و مستدلی به تصویب رسیده است مبنی بر این که «در
شرایط کنونی در ایران ،مبارزه برای گذار به سوسیالیسم هدف عاجل را تشکیل نمی دهد!» از این تز درست ،تز
نادرستی که به پیشگویی می ماند ،نتیجه گیری می شود ،مبنی بر این که «در شرایط کنونی در ایران ،گذار از نظام
«.سرمایه داری ممکن نیست
تز اول مستدل و مورد توافق است! در ایران شرایط عينی و ذهنی گذار به سوسياليسم وجود ندارد! در این امر تردید
روا نیست! اما نتیجه گیری از این تز درست برای حزب طبقه کارگر که هدف نهایی خود را در همین مصوبه ،ایجاد
شرایط گذار به سوسیالیسم در ایران اعالم می کند ،اعالم تز ناممکن بودن گذار از سرمایه داری نيست .برعکس ،اگر

قرار است بيش از مصوبه ششمین کنگره در نشریات حزبی نکته ای در این باره بیان گردد ،می تواند تنها این نکته باشد
که وظیفه توده ای ها اندیشیدن و کوشش برای ایجاد پيش شرط هایی است که شرایط گذار به سوسياليسم را در کشور
ایجاد و یا به ایجاد شدن آن کمک می کند! تز «ناممکن بودن گذار از سرمایه داری» ،مبارزه برای هدف سوسیالیستی
اعالم شده در برنامه حزب توده ایران را ،به قول احسان طبری «لق» می کند! (”جستجوی پروسواس حقیقت“ ،نوشته
(های فلسفی و اجتماعی جلد اول ،چاپ سوم ،ص ۵٢
ت پیش را می توان اکنون در مقاله پراهمیت اخیر نامه مردم با
پیامد طرح تز اثبات نشده و پیشگویی مآبانه ی نادرس ِ
عنوان ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک ،ضروری و تاریخ ساز است“ مشاهده
.نمود (شماره  ٢٢ ،٩٧٧تیر )١٣٩۴
در مقاله ی نامه مردم ،به جای ارایه و دفاع از ”اقتصاد سیاسی“ی «مرحله ملی -دموکراتیک انقالب» که مصوبه ی
های
سیر تکاملی نظرها و برنامه ِ
ششمین کنگره حزب توده ایران در سال  ١٣٩١است (و در ”فرازی از هفت دهه ِ
حزب توده ایران“ – ”واکاوی“ – نیز مورد تائید قرار می گیرد (ص ” ،)٧اقتصاد سياسی“ی یک نظام سرمایه داری
ی ”دموکراتيک“ – مبتنی بر ”دموکراسی پارلمانی ،مانند آنچه در آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،انگلستان و غیره وجود دارد
!مطرح می گردد که در آن باید آزادی ها و حقوق صنفی زحمتکشان در کلیت آن حفظ گردد –
این پرسش که آیا ”اقتصاد سیاسی“ این کشورها” ،دموکراتیک“ است یا ”لیبرال“ ،پاسخی نمی یابد! آیا ظاهر آزادی ها
و محترم داشتن حقوق صنفی زحمتکشان در این کشورها ،دارای مضمونی ”دموکراتيک“ است؟ نمی توان گوشی تلفن
را برداشت و پرسشی را در این زمینه در برابر «رفیق ”آلبانو نونش“» طرح نمود؟
با تایید ضمنی یک ”اقتصاد سیاسی“ برای نظام سرمایه داری به اصطالح ”دموکراتیک“ برای زمان پس از گذار از
دیکتاتوری در ایران – که در آن البته نبرد طبقاتی مانند اکنون تعطیل نخواهد شد  ،-صرفنظر از آنکه مصوبه ششمین
کنگره حزب توده ایران دور زده می شود که تعریف مرحله انقالب را «مرحله ملی -دموکراتیک» نامیده است ،به این
پرسش پـراهميـت نيز پاسخ داده نمی شود که آیا اصالً چنین ”اقتصاد سیاسی“ی سرمایه دارانه ی ”دموکراتیک“ می
تواند در شرایط سلطه نظام مالی اقتصادی -اجتماعی جهانی امپریاليستی وجود داشته باشد؟ و یا چنین نظامی مجبور
خواهد شد ،با تن دادن به اجرای برنامه نولیبرال خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی برای خود جایی در اقتصاد
دیکتاتوری طبقاتی خود به شکل دیگری از شکل ”والیی“ ادامه
امپریالیستی در جهان بگشاید و لذا لزوما ً به اٍعمال قهر
ِ
!خواهد داد؟ تجربه یونان ،درس اخیر را می آموزد
جایگزین شدن ”دیکتاتوری دیگری به جای دیکتاتوری پیش“ که مخالفان انقالب اجتماعی به مثابه به اصطالح
ت برش انقالبی رشد جامعه به خدمت می گیرند و مورد سواستفاده قرار می ”
ت واقعی ِ
استدالل“ علیه ضرورت و عینی ِ
دهند ،پيامد تغييرات ناپيگير در قيام های مردمی است! «تاریخ انقالبات ،تاریخ شکست هاست» که مارکس خاطر تشان
می سازد ،اغلب پیامد ناپیگیری ی روند انقالبی است که با تداوم شرایط سلطه اقتصادی غارتگرانه به شکلی نوین بر
!هستی جامعه سایه می اندازد .انقالب بهمن  ۵٧بزرگ مردم میهن ما با چنین سرنوشتی روبرو شد
به سخنی دیگر ،خواست حذف بی چون و چرای اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی که یکی از عمده ترین مصوبه های
ششمین کنگره حزب توده ایران را تشکیل می دهد و در جزوه ”واکاوی“ نیز مورد تایید قرار گرفته است ،به یک
خواست بـاطـله تبدیل می شود .بی جهت هم نیست که در مقاله پیش گفته نامه مردم ،خواست پایان دادن به اجرای برنامه
نولیبرال امپریالیستی ،تنها به مخالفت با «تحميل سياست های ریاضت اقتصادی» محدود می شود! انگار نویسنده مقاله
داری ”دموکراتیک“ نیز در شرایط سلطه نظام مالی امپریالیستی ،به این سیاست ضد
می داند که حتی نظام سرمایه
ِ
مردمی و ضد ملی تن خواهد داد! لذا ،با مسکوت گذاشتن خواست پایان بخشیدن بی چون و چرا به برنامه نولیبرال
امپریالیستی که نشان خط مشی انقالبی حزب توده ایران است ،تنها خواستار قطع «تحمیل سیاست های ریاضت
!اقتصادی» از نظام حاکم بعد از گذار از دیکتاتوری در ایران می شود
.این «توهم زایی» نابی است که مقاله خود به درستی به برخی از ”اصالح طلبان“ نسبت می دهد
مقاله چنین عقب نشینی از مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران را از این رو ضروری ارزیابی می کند ،زیرا باید به
درستی در جبهه گسترده ضد دیکتاتوری ،جا برای شرکت الیه هایی از بورژوازی میهن دوست نیز ایجاد شود .بر این
پایه ،مقاله اراده گرایانه «حداقل مشترک» را به سطح خواست سرمایه داران از این رو محدود می سازد ،زیرا «بافت
.طبقاتی و نیروهای سیاسی کشورمان» چنین ضرورتی را تحمیل می کند
حفظ استقالل سیاست و
همان طور که اشاره شد ،این عقب نشینی ی غیرمجاز و غیرضروری ،به نفی داوطلبـانـه ی
ِ
خط مشی انقالبی ی مارکسیستی -توده ای حزب طبقه کارگر می انجامد که «تغییرات بنیادین» را در مصوبه های خود
ت الیه هایی از بورژوازی پایان می یابد!
بر پرچم نبردش نگاشته ،و همچنین به پذیرش داوطلبـانـه دنباله روی از سیاس ِ
عدالت“ و ”راه توده“ نیز با حذف داوطلبانه خط مشی مستقل مارکسیستی -توده ای ،دنباله روی از الیه هایی از ”
!بورژوازی را توصیه و توجیه می کنند! این طور نیست؟

سرشت «برنامه حداقلی …» چيست؟
در زیر نشان داده خواهد شد که طرح ارایه شده در مقاله پیش گفته نامه مردم (شماره  ،)٩٧٧برنامه مرحله ملی-
دموکراتیک فرازمندی جامعه را تشکيل نمی دهد ،بلکه همان طور که اشاره شد ،برنامه پیشنهاد شده در مقاله ،بيان
اقتصاد سياسی“ یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی و حقوق دموکراتيک قانونی است .همچنین نشان داده خواهد ”
شد که حتی سویه های پراهمیتی از برنامه اقتصادی در چنین نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ نیز باید در طرح
برنامه حداقلی» تکمیل گردد – از قبیل تامین نیازهای اولیه مردم که به آن پرداخته خواهد شد – تا بتوان آن را برنامه »
همه جانبه ای حتی برای یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و همچنین منافع ملی ارزیابی
.نمود
برنامه حداقل» حامی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری؟»
بحث اساسی بر سر این نکته است که تکمیل نمودن «برنامه حداقلی» ارایه شده در مقاله پیش گفته ،کمک برای برپایی
جبهه گسترده ضد دیکتاتوری است یا نه؟ و لذا نقشی اجتناب ناپذیر داراست؟ و لذا باید آن را جایگزین برنامه اقتصاد
ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه نمود؟
پرسشی که به درستی با مطالعه طرح برای «مرحله دموکراتيک» در ذهن تداعی می شود ،این پرسش است که آیا
مسکوت گذاشتن مرحله بعدی رشد اقتصادی -اجتماعی ،یعنی «مرحله ملی -دموکراتيک فرازمندی جامعه ایرانی» (که
یکی از مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال  ١٣٩١تشکیل می دهد) ،می تواند کمکی
!برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری باشد یا خير؟
به سخنی دیگر ،این پرسش مطرح است که طرح نیازهای عمومی الیه های مختلف مردم که برخی از آن ها در باال
عنوان شد ،چه نقشی می تواند در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ایفا سازد؟ طرح و دفاع از نیازهای عمومی الیه های
مختلف زحمتکشان که زحمتکشان زن محروم ترین الیه آن را تشکیل می دهد – امری که در اعتصابات اخیر
پرستاران ،و دیگر زنان سرپرست خانواده به وسعت در جامعه طرح شد  ،-می تواند چه نقشی در برپایی جبهه ضد
دیکتاتوری داشته باشد؟
بدون پاسخ دقیق و شفاف به این پرسش ها توسط همه الیه های متفاوت چپ ،نیروی ترقی خواه چپ به این شکل و یا آن
شکل ،در این سطح یا در آن سطح ،به دنباله روی بورژوازی بدل می شود! در این امر تردیدی نباید به خود راه داد!
ب“ الیه های پیش گفته که می تواند و باید در جبهه ضد دیکتاتوری شرکت
نباید از نظر دور داشت که بخش ”اصالح طل ِ
!و نقش پراهمیت داشته باشد ،هنوز آبستن امید به ”استحاله“ رژیم دیکتاوری است
بی علت نیست که زنده یاد نورالدین کیانوری ،دبیراول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران ،در رساله ”سخنی با همه
توده ای ها“ ،علت پیشروی ”راست“ را در نبردهای اجتماعی ،عقب نشینی داوطلبانه ”چپ“ از مواضع انقالبی خود
.اعالم می کند
زنده یاد کیانوری علت «تضاد» آشکار میان بحران حاکم بر جامعه و گرایش توده ها به ”راست“ را در ارتباط با شرایط
ت «این تضاد
سال  ١٣٧٣ایران ،که در شرایط کنونی در ایران با تغییرات چشمگیری روبروست ،چنین برمی شمرد :عل ِ
در آنجا [قابل شناخت است] که جنبش کنونی مردم ایران ،به لحاظ مـاهيـت خود ،یک جنبش انقالبی و رادیکال است
[مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران ،تغییرات مورد خواست توده ها را «تغییرات بنیادین» می نامد] .زیرا که در
واقع متوجه نيروهای راست و حاکميت کالن سرمایه داری بر کشور بوده و هدف آن حذف موانع پیشروی انقالب است
[برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی ،عدالت اجتماعی و قانون مداری] ،اما به لحاظ شکلی ،شکل نارضایتی
از انقالب را بخود گرفته است ،و چون شکل نارضایتی از انقالب را به خود گرفته است ،در جهت تضعيف همه
«.نيروهای انقالبی عمل می کند .و این یک پیروزی بزرگ برای ارتجاع حاکم و کالن سرمایه داری محسوب می شود
چپ متزلزل شده در اندیشه ترقی خواهانه ،به جای بازگشت و تکيه بر اندیشه و مواضع انقالبی ،به جای دفاع از
بهمن سرکوب شده ،عمالً و ناخواسته به ”متحد“ راستی بدل می گردد که یورش سبعانه خود را با
دستاوردهای انقالب
ِ
شدت ادامه می دهد و به طور مصمم از آن دفاع می کند! ”راست“ی که مساله ”مالکیت“ و منافع خود را با آن چنان
ت تستعلیق بر پرچم یورش غارتگرانه نگاشته است ،تا چشم را نابينا و ذهن را کور سازد
!خط درش ِ
ساختمان برج بابل ،اهرام مصر ،معابد ،کلیساها ،مساجد و برج های ”دوقلو“ وغیره در طول تاریخ ،در کنار ُمثله کردن
و به آتش انداختن انسان و تجاوز با بطری به انسان ،زندان و تبعید و حصر وغیره ،همه وظیفه نابینا ساختن چشم ها،
.تسليم داوطلبانه ی توده ها را هدف مگسک خود قرار داده اند که با چاشنی تحميق ایدئولوژیک تکميل می شود
جبهه ضد دیکتاتوری از ”بال“؟

به منظور پاسخ به پرسش در باره نقش دفاع از نيازهای زحمتکشان در نبرد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری – و یا
پرسش پراهمیت دیگری پاسخ داد .این پرسش بازمی گردد به این امر که آیا می
سکوت در باره آن  ،-باید پیش تر به
ِ
توان ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ را تنهـا در بحث و تبادل نظر با نمایندگان بورژوازی ملی و میهن دوست عملی
ساخت ،به عبارت دیگر ،به اصطالح از ”بال“ به برپایی آن دست یافت؟ به سخنی دیگر که همین مضمون را می
رساند ،آیا برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ،بدون تجهیز توده های زحمتکش ،یک «توهم زایی» غيرمستدل نيست؟
آیا حل مساله حاکمیت سیاسی در ایران که مضمون «گذار از دیکتاتوری» را در هر شکلی تشکیل می دهد ،ازجمله در
شرایط آزادی انتخاب ،بدون سازمان یافتگی توده های مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری به منظور دستیابی
به خواست های دموکراتیک و سیاسی خود ،عملی و تحقق پذیر خواهد بود؟ به سخنی دیگر ،آیا شرکت فعال زحمتکشان
یدی و فکری برای دستیابی به منافع خود ،پيش شرط گذار از دیکتاتوری است و یا ،پيامد این گذار؟ آیا بدون جایگاه
واالی کشور سوسیالیستی کوبا میان کشورهای آمریکای التین که در نبردی پنجاه ساله به آن دست یافت ،تسلیم آمریکا به
روند عادی سازی روابط میان دو کشور ممکن بود؟
آزادی ،عدالت اجتماعی و برنامه ملی -دموکراتيک
آیا نباید برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ،ضمن تجهیز زحمتکشان که به نظر حزب توده ایران اصلی عمده است ،به
منظور قانع ساختن الیه های بورژوازی میهن دوست ،به توضیح این نکته پرداخت و به این پرسش پاسخ همه جانبه،
دقیق و مستدل داد که دستیابی به ”آزادی“ برای توده های زیر ستم و زیر سلط ِه «ریاضت اقتصادی» ،تنها در ارتباط با
برقراری ”عدالت اجتماعی نسبی“ ،دورنمایی را تشکيل می دهد که جانفشانی برای تحقق آن ملموس می گردد!؟
به سخنی دیگر ،گرایش به ”راست“ نزد توده ها ،که کیانوری به آن توجه می دهد ،تنها با نشان دادن دورنمای بهبود
.وضع اقتصادی شان پس از گذار از دیکتاتوری ،به سود گرایش ترقی خواهانه و چپ هدایت می شود
تنها با تفهیم این شناخت نظری به متحدان برای گذار از دیکتاتوری ،رابطه عينی و جدایی ناپذیر میان حتی یک نظام
سرمایه داری ی «دموکراتیک» – که هدف تثبیت آزادی های دموکراتیک در آن مورد توافق است – و «مرحله ملی-
دموکراتیک» رشد جامعه برای الیه های بورژوازی ملی و میهن دوست قابل درک می شود .با تفهیم این واقعیت به الیه
ِ
های بورژوازی که آماده شرکت در جبهه ضد دیکتاتوری هستند ،به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا ”اقتصاد
سياسی“ی مرحله پس از گذار از دیکتاتوری ،یعنی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،نمی تواند اقتصاد
سیاسی یک نظام سرمایه داری حتی ”دموکراتیک“ باشد که کماکان یک جریان ”راست“ را برای زحمتکشان تشکیل
!می دهد
مضمون مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از این رو درست و از صالبت نظری برخوردار است زیرا که تنها با
ِ
پیوند» مبارزه صنفی و سیاسی (سوسیالیستی) ،که علل بحران اقتصادی -سياسی حاکم کنونی بر ایران را برای »
زحمتکشان و دیگر توده های مبارزه برمال و قابل شناخت می سازد ،برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایین ،مصوبه
دیگر کنگره ششم ،امکان پذیر خواهد شد .بدون این روشنگری نظری ،گذار از رژیم دیکتاتوری والیی -امنیتی ممکن
نخواهد شد .مضمون چنین گذاری ،گذار از اقتصاد سرمایه داری وابسته است به اقتصاد مرحله ملی -دمکراتيک
!انقالب .اقتصاد مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ،اما دیگر اقتصاد ملی سرمایه داری ”دموکراتيک“ نيست
این شناخت تئوریک را باید حزب توده ایران نه تنها برای توده ها قابل درک سازد و آن را به آن ها تفهیم نماید ،تا آن
طور که رفیق کیانوری در رساله بیان کرده است« :قادر به جهت دادن به مبارزه توده ها برای حذف دیکتاتوری و
سرکوب ها» بشود! بلکه باید آن را برای متحدان خود در الیه های سرمایه داری ملی و میهن دوست نیز قابل درک
سازد و این شناخت را به آن ها تفهیم نماید ،تا آن ها را برای «تغيير برای اصالحات بنيادین» راهنما گردد که گذار از
!دیکتاتوری را ضروری می سازد
به سخنی دیگر ،تنها از این طریق برای الیه های متحدان بورژوازی میهن دوست وحدت جدایی ناپذیر مقوله ”آزادی“ و
!عدالت اجتماعی“ ،که شناخت ذهنی و بل بداهه ی زحمتکشان است ،قابل درک می شود”
آیا به این منظور نباید سرشت برنامه مرحله ملی -دموکراتیک را به مثابه یک برنامه اقتصادی -اجتماعی ویژه برشمرد
و تشریح نمود؟ ازجمله تشریح نمود که چرا برنامه اقتصاد ملی در این مرحله نیاز به بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد و
بخش خصوصی ی ميهن دوست دارد که در هماهنگی تنگاتنگ وظيفه رشد و توسعه اقتصادی -اجتماعی را در ایران
بر عهده داشته باشد؟
تشریح نمود که چرا وظیفه دفاعِ بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی (و تعاونی) در اقتصاد سیاسی این مرحله،
واقعيت ضروری عينی و انکارناپذیر را برای توسعه و شکوفایی اقتصادی -اجتماعی ایران تشکیل می دهد؟ توضیح داد
که چرا واقعیت پیش گفته ،زمينه عينی وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ميهن دوست را تشکيل می دهد و
همچنين زمينه ذهنی همکاری و همياری آن ها و همه خلق های ساکن سرزمين کهنسال ایران را در نبرد برای حفظ

استعمارگر سرمای ِه
منافع ملی بوجود می آورد که مضمون نبرد رهایبخش کشورهای پيرامونی در برابر یورش نظام
ِ
مالی امپریاليستی است که هدف تغيير نقشه جغرافيایی خاور ميانه را دنبال می کند؟
به سخنی دیگر ،باید پیش تر به پرسشی پاسخ داد که همین معنا را می رساند و از زمینه تاریخی و اجتماعی نیرومندی
نیز در جامعه ایران برخوردار است .این ،پاسخ به این پرسش است که آیا نباید برنامه اقتصاد ملی مورد نظر را با
دستاورد بزرگ انقالب بهمن  ۵٧در اصل های  ۴٣و  ۴۴قانون اساسی برجسته ساخت و از آن دفاع نمود؟ اصل های
اقتصادی ای که باید بر شرایط امروزه انطباق داده شود و با پایبندی به اصل های دموکراتيک «حقوق ملت» تحقق
یابد؟
آیا نباید در مقام دفاع از اقتصاد مختلط تثبیت شده در قانون اساسی ،ترفندهای ارتجاع حاکم را برمال ساخت که چگونه با
به ورشکست کشاندن بخش اقتصاد عمومی ،غارت و خصوصی سازی آن را تدارک دید؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع
هدف ضد مردمی و ضد ملی خود ،اصل  ٢۶قانون اساسی را پایمال نمود؟ آیا نباید نشان داد
حاکم برای دسترسی به این
ِ
که ارتجاع حاکم با نقض اصل های پیش ،وابستگی اقتصادی و نهایتا ً سیاسی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی از
طریق اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ عملی ساخت ،به اميد حفظ حاکميت سرکوبگرانه
خود؟
آیا نباید با چنین سیاست مردمی و مدافع منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه ،ازجمله از منافع سرمایه داران ملی و
میهن دوست دفاع می کند ،زمينه برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری“ را از ”پائين“ تدارک دید؟
آیا برای پاسخ به پرسش واقع بینانه بودن و یا «توهم زا» بودن امکان تحقق یافتن یک نظام ”بورژوازی دموکراتیک“،
!تجربه اخیر مردم یونان آموزنده نیست که در آن «کودتای سرمایه مالی امپریالیستی» به پیروزی رسید؟
چنین فعالیت تبلیغی -روشنگرانه ،یک موضع واقع بینانه و نه یک «توهم زایی» غیر مستدل است؟
بدون تجهیز زحمتکشان در سطح جامعه و حضور فعال و خالق آن ها در مبارزات اجتماعی ،پيگيری یک جبهه
گسترده ضد دیکتاتوری در طول زمان – همانند تجربه اخير در یونان  ،-از تضمين برخوردار نخواهد بود! خطر
تسلیم چنین جبهه گسترده ای که تنهـا از ”باال“ بر پا شده باشد ،همیشه مانند شمشیر داموکلس باالی سر مبارزات مردم
!آویزان خواهد بود و چه بسا امکان تحقق تجربه تلخ اخیر یونان در ایران هم وجود خواهد داشت
اهرم اجتماعی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایين
مندی زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ملی“» که در برنامه «حداقل»ی که در مقاله »
تعیین درجه بهره
ِ
پیش گفته نامه مردم برای مرحله گذار از دیکتاتوری طرح می شود ،برای مساله های پراهمیتی ،پاسخی نمی دهد .مساله
ترکیب مختلط اقتصاد ملی – که در ششمین کنگره حزب توده ایران و جزوه واکاوی مطرح و مورد تائید قرار گرفته اند
مساله تامین نیازهای اولیه از قبیل بهداشت ،آموزش رایگان ،مساله تامین آب آشامیدنی و دیگر نیازهای عمومی ،و -،
مساله های در ارتباط با منافع کالن اقتصاد ملی و همچنین امنیت ملی که در کليت آن باید از طریق حفظ ”انحصارات
طبيعی“ توسط بخش عمومی اقتصاد و به دست دولت ملی و دموکراتيک و در شرایط کنترل شفاف سازمان های
دموکراتيک و احزاب سياسی به سود مردم تحقق یابد ،بدون پاسخ می ماند که اشاره به آن ها ،گرچه نوشتار را طوالنی
.تر می کند ،اضافی نیست
مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت منافع ملی کشور که )
(.نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن ها تبدیل شود
البته که گذار از دیکتاتوری پیروزی بزرگی را تشکیل خواهد داد و مبارزه طبقاتی پس از آن تعطيل نخواهد شد .این
یک مساله است .مساله اما تنها به این واقعيت عينی محدود نمی شود .نمی توان وضع روحی و ذهنیت زحمتکشانی را
از مد نظر دور داشت که به توصیه حزب توده ایران از جبهه ضد دیکتاتوری ای پشتیبانی کرده است که با استقرار آن،
با همان ”برنامه ریاضت اقتصادی“ای دست بگیریان باشد که اکنون مردم یونان در پایان چنین راهی دست بگیربان و با
!سرخوردگی از جنبش سیریزا روبرو و با خطر مایوس شدن از مبارزه دست بگریبان هستند
موضع مستقل طبقه کارگر
گرچه در مصوبه های ششمین کنگره و در جزوه ”واکاوی“ با صراحت نقش تعیین کننده توده های در مبارزات
اجتماعی طرح می شود ،بحث در باره این نکته که آیا می توان بدون تجهیز زحمتکشان جبهه ضد دیکتاتوری را برپا
داشت ،توسط اندیشه سوسیال دموکرات مطرح نمی شود و در نتيجه بدون پاسخ هم می ماند .در جزوه ”واکاوی“ تکیه
کردن «بر نیروی جنبش مردمی» به منظور «برپایی اتحادهای اجتماعی» برجسته و به عنوان «اهرم گسترش و تداوم
.عدالت اجتماعی … از طریق برپایی مبانی ”دموکراسی مردمی“» نامیده می شود (ص )١۶
در مقاله پیش گفته ،کل برنامه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ،به برنامه برای بحث و گفتگو در ”باال“ محدود می
گردد .نکته ای که در همین مقاله نامه مردم و خطاب به ”اصالح طلبان“ به عنوان «کار سیاسی از باال» مورد انتقاد

قرار می گیرد که هدف آن اجبارا ً به «محدود کردن تغییرها به رفرم های روبنایی سطحی به منظور اصالح رژیم
!دیکتاتوری و یا آشتی با آن» پایان می یابد
به سخنی دیگر ،اهرم مبارزه اجتماعی -طبقاتی کارگران در برپایی این جبهه ،آن هنگام به کنار گذاشته می شود ،آن
هنگام که تکیه به آن ،مساله عمده را تشکیل می دهد! در چنین وضعی ،البته نیازی هم وجود ندارد از کارگران خواسته
شود که در جستجوی شیوه های تلفیق مبارزه مخفی و علنی ،تلفیق استفاده از امکان های خارج و داخل کشور باشند! –
با این پیامد که اندیشه نظری حزب طبقه کارگر ،از عملکرد و مبارزه کارگران ،عقب می ماند! آن طور که پیش تر به
– !آن اشاره شد
هنگامی که بیشتر از هر زمانی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا می توان جبهه ضد دیکتاتوری را از ”باال“ ،و
یا باید آن را از ”پایین“ ،به کمک توضیح مواضع مستقل حزب طبقه کارگر برای زحمتکشان و دیگر ميهن دوستان بر
پا داشت ،عمق نيازمندی برای چنین بحث و گفتگو ،و نادرستی ممنوعيت بحث در درون حزب شناخته و درک می
.شود
وحدت عينی منافع زحمتکشان و سرمایه ملی در مرحله ملی -دموکراتيک
پاسخ به پرسش های پیش ،با پرسش در باره ی چگونگی فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران گره می خورد .به
سخنی دیگر ،به این پرسش مربوط می گردد که آیا بحث در باره برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک
فرازمندی جامعه باید به عنوان اهرم برپایی جبهه ضد دیکتاتوری درک و لذا در بحث ها مطرح گردد یا خیر؟
تعریف مرحله ملی -دموکراتیک انقالب در ششمین کنگره حزب توده ایران ،که وجود وحدت عينی منافع زحمتکشان و
سرمایه ملی و ميهن دوست را در این مرحله ی انقالب مستدل می سازد ،یکی از دستاوردهای بزرگ کنگره ششم
است! از این رو باید وجود و تاثیر این وحدت منافع در بحث ها طرح و مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته ،به طور
مستدل عينيت آن نشان داده شده و به اثبات رسانده شود .باید نشان داده شود که مبارزه برای درک وحدت عینی منافع
طبقه کارگر و سرمایه داران میهن دوست در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،اهرم پرتوان برای برپایی
.جبهه ضددیکتاتوری ،و نه مانع آن است
به عبارت دیگر ،باید بحثی که در آن ،یکپارچگی و هماهنگی و بهم تنيدگی حقوق دموکراتيک و آزادی های فردی و
منافع ملی مردم ایران توضیح داده می شود و به پرسش در باره پيوند ميان آزادی و عدالت اجتماعی پاسخی
مارکسیستی -توده ای ،با بیان دیگر ،پاسخی سوسیالیستی ارایه می گردد ،طرح و صالبت نظری و سیاسی -عملی پیوند
.میان آزادی و عدالت اجتماعی برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به اثبات رسانده شود
تنها با چنين پيش شرط ها می توان برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از ”پایين“ ممکن ساخت .بحث هایی که از یک
سو در تضاد با موضع درست ششمین کنگره حزب نیست که اعالم می کند گذار به سوسیالیسم وظیفه روز نیست! از
!سوی دیگر ،اما در خدمت تدارک شرایط گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در آینده است
آیا با پایبندی به منطق ارایه شده ،مطبوعات حزبی مجاز هستند با نفی امکان گذار از نظام سرمایه داری ،مبارزه برای
سوسیالیسم را در کلیت آن «لق» (ا ط) کنند؟ حزب توده ایران به درستی مبارزه برای گذار به سوسیالیسم را در شرایط
کنونی ،هدف عاجل خود نمی داند .اما آیا مبارزه برای دستیابی به شرایط برای گذار به سوسیالیسم در شرایط کنونی،
غيرضروری است؟ و نباید برای انتقال آگاهی در این باره به توده های زحمتکش کوشید؟
هدف تدارک گذار به سوسیالیسم در آینده که در برنامه حزب توده ایران تصویب شده است،
غيرضرور
لذا «لق» کردن
ِ
ِ
و پذیرفتن بدون نیاز تزی اثبات نشده ،تزی که در آن ادعای تجدیدنظر طلبانه که گویا «گذار از سرمایه داری در شرایط
کنونی ناممکن است» مطرح شده است ،با چه هدفی مطرح می شود و در مطبوعات حزبی اعالم می گردد و به بحث
در باره آن تن داده نمی شود؟ آیا چنین تبلیغات مضر و غیرضرور ،ناخواسته حزب توده ایران را از حزب انقالبی
ت در خدمت حفظ شرایط حاکم سرمایه دارانه در ایران بدل نمی سازد؟
طبقه کارگر به حزب سوسیال دموکرا ِ
ادامه پیامد طرح نکردن ضرورت تجهیز زحمتکشان برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایين“ ،این امر است که
اصال مساله بحث در باره شرایط تجهیز زحمتکشان در ایران مطرح نمی شود و پاسخی دریافت نمی کند! این پرسش از
این رو بدون پاسخ گذاشته می شود ،زیرا طرح چنین پرسشی توسط مدافعان خط مشی انقالبی در حزب طبقه کارگر
انجام می شود که گویا دارای «ذهن بسیار پیچیده» هستند و به طرح «حاشیه هایی» می پردازند «که عمال در هر
موضوعی به سد سکندر تبدیل می شود»! و یا ،از آنجا که «بحث یک سری اصول و پیش شرط هایی دارد که استاد
طبری به خوبی فرمولبندی کرده است … [و] این پیش شرط ها در بحث» توسط این «مدافعان» رعایت نمی گردد! با
چنین استدالل هایی ضرورت پاسخ به پرسش های پیش ،نفی می شود! با چنین سخنانی ،مضمون جدی پرسش ها بی
.جواب گذاشته می شود! (نقل قول ها از نامه هایی در رابطه با جدل فکری با اندیشه سوسیال دموکرات)
کوشش برای «تهی ساختن» و «لق» کردن اصل لنینی سانترالیسم دموکراتیک توسط اندیشه سوسیال دموکرات نیز
وجود دارد .کوششی که به منظور تهی ساختن مضمون اصل لنینی ی نظربندی دموکراتیک در حزب توده ایران انجام

می شود« .آبکی» کردن اصل انقالبی لنینی از این طریق دنبال می شود که پیشنهاد می شود ،اصل سانترالیسم
دموکراتیک با «شبکه ای ساختن حوزه های حزبی تلفیق» شود .این موضع اخیراً در مقاله ای مطرح شد که در ”نوید
!نو“ انتشار یافت ،بدون آنکه نویسنده مایل به بحث در باره مضمون این پیشنهاد و چگونگی تحقق بخشیدن به آن باشد
برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بال“ یا از ”پایين“ ،پرسشی است که تاکنون بی پاسخ مانده است .بی پاسخ گذاشتن و
دوری از بحث مشخص ،اسلوب کارکرد اندیشه سوسيال دموکرات است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .این تصور
وجود دارد که می توان با بی اعتنایی به پرسش های مطرح ،گذشت زمان را انتظار کشيد! این انتظار ،همان طور که
در باره تلفیق مبارزه علنی و مخفی نشان داد ،حزب طبقه کارگری را حتی از نظر نظری نیز به حاشیه می راند .جنبش
انقالبی کارگری ،زیر فشار شرایط عینی تشدید و تعمیق یابنده نبرد طبقاتی ،در انتظار ابتکارات و بندبازی های ذهن
روشنفکرانه ی اندیشه سوسیال دموکرات نخواهد نشست .پیامد این سیاست غیرانقالبی ،تهی ساختن محتوای حزب توده
ایران از سرشت انقالبی آن است که مصوبه های ششمین کنگره ثمره ی آن هستند .باید اذعان داشت که اندیشه سوسیال
دموکرات در سطح جهانی ،هدف دیگری را هم دنبال نمی کند .به حاشیه رانده شدن حزب طبقه کارگر در هر کشور،
!هدف و وظيفه روز است
پیشنهاد حزب توده ایران پس از پیروزی انقالب بهمن  ،۵٧برپایی جبهه متحد خلق به منظور تعمیق انقالب بهمن از
مرحله سیاسی به اقتصادی بود که شرایط دموکراتیک و اقتصادی عملی شدن آن در قانون اساسی بیرون آمده از دل
انقالب ،به وسعتی تاکنون بی سابقه ایجاد شده بود .متاسفانه پیشنهاد حزب توده ایران ،با حیله و توطئه ها و نهایتا ً
یورش ارتجاع به حزب عملی نشد .اکنون نیز پیشنهاد برپایی جبهه گسترده ضد یکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی
دوران پس از گذار از دیکتاتوری ،به مثابه وظیفه تاریخی ی تمام طبقات و الیه های میهن دوست و خلق های
برای
ِ
ساکن سرزمین ایران ،توسط حزب توده ایران طرح شده و پاسخ مثبت دیگر نیروهای میهن دوست را انتظار می کشد ،تا
فاجعه شکست انقالب بهمن تکرار نگردد .مبارزه تبليغی -روشنگرانه حزب توده ایران باید در سطح چنين وظيفه خطير
!و تاریخی عملی گردد
اندیشه سوسيال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی
در حالی که بحث در باره برنامه اقتصادی برای مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران به مطبوعات حزب
توده ایران راه نمی یابد ،و یا بحثی در این باره در حوزه های حزبی عملی نمی گردد ،سمینارهای علمی برگزار نمی
.شود ،شرکت اعضا و هواداران تا سطح کادرهای حزب نیز در این بحث ها ممنوع اعالم می شود
شرکت در بحث سیاسی از وظایف توده ای ها از این رو حذف می شود ،زیرا اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده
نظام ”سرمایه داری دموکراتیک“ را جایگزین مصوبه
ایران می کوشد به طور اراده گرایانه” ،اقتصاد سیاسی“ی یک
ِ
در حزب توده ایران را بر روی
ششمين کنگره حزب توده ایران سازد .به نظر این اندیشه که برای حفظ موقعیت خودِ ،
توده ای ها بسته است ،گویا «در شرایط کنونی ،گذار از سرمایه داری در ایران ممکن نیست»! (که به آن اشاره شد).
تزی که زمینه ی طرح نظری را ارایه می دهد ،که نتیجه عملی آن ،قطع مبارزه به منظور ایجاد ساختن شرایط گذار به
.سوسیالیسم است
به منظور جایگزین کردن مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در باره «مرحله ملی -دموکراتیک انقالب» با نظر و
تز پیش گفته ی پوزیتویستی که اندیشه سوسیال دموکرات مایل است بدون هر نوع بحث و جدل فکری عملی سازد ،حق
دموکراتيک نظربندی در حزب با شيوه های دستوری و اراده گرایانه مسدود و بحث در باره مصوبه ششمين کنگره
.حزب ممنوع اعالم می گردد
اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران با طرح این تز معیوب و معلول ،خواسته یا ناخواسته عمالً به عنصر
تائید کننده شرایط حاکم در ایران بدل می گردد :گویا «در شرایط کنونی گذار از نظام سرمایه داری ناممکن است».
!چنانکه در یونان نیز گویا گذار از یورو ،به مثابه یک ”مشیت الهی“ ناممکن است
ممنوعیت برای بحث سیاسی در حوزه حزبی و یا جلسه های بحث و گفتگو ،به بهانه کوشش برای برپایی جبهه ضد
دیکتاتوری توجیه و گویا مستدل می گردد .این ،در حالی است که چگونگی ی مبارزه برای برپایی جبهه ضد
دیکتاتوری ،یکی دیگر از مصوبه های کنگره ششم ،همان طور که نشان داده شد ،نکته پایان یافته ای را در بحث ها
.تشکیل نمی دهد و نياز به گفتگوی دموکراتيک دارد
با چه هدفی ،انتقادها به سیاست سوسیال دموکرات ،برخوردهای شخصی تعبير می گردد و حق شرکت توده ای ها در
حوزه حزبی پایمال می گردد؟ رفیق هایی برای توجیه پایمال ساختن حق شرکت توده ای ها در زندگی حزبی و بحث در
باره فعالیت های حزبی که نهایتا ً به معنای پایمال نمودن بخش دموکراتيک در اصل لنينی سانتراليسم دموکراتيک در
حزب است ،زیرا امکان عينی بحث در باره نکته های پراهميت فوق را در حزب توده ایران ناممکن می سازد ،اصل
.لنینی را خدشه دار ساخته و آن را به وسیله سواستفاده دشمنان و سردرگمی نیروهای صادق چپ بدل می سازد

.باید امیدوار بود که شرایط بحث میان توده ای ها ایجاد شود و از این طریق «توانمند سازی حزب» بهبود یابد
—
 -١جوانشیر این نظر خود را در ارتباط با «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران برمی شمرد که «وظایف
دموکراتیک را به طور گسست ناپذیر با وظایف [آن طور که او می نامد] سوسیالیستی به هم پیوند می زند و جنبش
دموکراتیک و ضد امپریالیستی عموم خلق را به جلو ،به سوی نبرد با سرمایه داری ،به سوی سمت گیری سوسیالیستی
«.هدایت می کند
جوانشیر همانجا (ص  )۴٠علت گذار خواست ها و هدف های دموکراتیک به سیاسی -سوسیالیستی ،به سخنی دیگر
خواست هایی که مرز نظم حاکم را در می نوردد توضیح می دهد و علت تبدیل شدن یکی به دیگری را ناشی از آن می
داند که «در دوران ما ،هدف های دموکراتیک ،با آن که بورژوایی است ،اما تحقق آن در ظرفیت بورژوازی نیست.
بورژوازی ده ها سال است که پیگیری خود را در دفاع از این هدف ها از دست داده … در نتیجه دفاع پیگیر از این
هدف ها به دوش طبقه کارگر می افتد ».او سپس سرشت گذار از نظم حاکم را در خواست های دموکراتیک که در
نوشتار برجسته می سازد ،چنین برمی شمرد« :شعارهای دموکراتيک در ادامه پيگير و قاطع خود خصلت کارگری و
«.سوسياليستی به خود می گيرد
در تجربه اخیر حزب ”سیریزا“ در یونان ،گرچه به صورت منفی ،ما با چنین پدیده ای روبرو هستیم .آلکسیس سیپراس
با تسلیم در برابر سرمایه مالی امپریالیستی به مانع تبدیل شدن خواست دموکراتیک مردم یونان به خواست سیاسی گذار
.از مرز نظم موجود ،گذار از مرز دیکته سازمان های سه گانه ی مالی امپریالیستی است ،شد
 – ٢نگاه شود به مقاله ”دو تضاد در برابر جنبش کارگری ایران ،وحدت مبارزه علنی -مخفی و داخل -خارج از کشور“
] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2385 [1شهریور  ،١٣٩٣در توده ای ها
 -٣رفیق گرامی اندیشه فوق را در نامه خود از جزوه پرمحتوای «واکاوی دیدگاه های اقتصادی -سیاسی حزب توده
ایران در دو دهه اخیر» ،که پیش تر نیز به آن اشاره شد ،نقل کرده است .نگارنده پیش تر در دو بررسی مجزا ،نادرستی
چنین برداشتی را مستدل ساخته است .در آنجا ازجمله نشان داده شده است که این برداشت با مضمون جزوه «واکاوی
در تضاد است و به طور مصنوعی به آن افزوده شده است .این برداشت با مصوبه ششمين کنگره حزب توده «…
ایران نيز در تضاد است .عالقمندان می توانند به متن نوشتارها مراجعه کنند” :واکاوی دیدگاه های اقتصادی -سیاسی
حزب توده ایران در دو دهه اخیر ،عقاب را بال از پرواز است“ (احسان طبری)
و واکاوی دیدگاه های اقتصادی -سیاسی حزب توده ]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2250 [2
ایران در دو دهه اخیر ( ،)٢درک مطلق گرانه از «مرحله کنونی» ،برداشتی غیردیالکتیکی« ،دروازه شهرهای ناگشوده
] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2258 [3را بگشایم!» (احسان طبری)
نگاه شود همچنین به
طبقه کارگر ،پیگیرترین مدافع منافع ملی!“ ،فروردین ”١٣٩۴
و ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“ اردیبهشت ]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2491 [4
و «”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی١٣٩۴ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2494 [5] -
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2503دموکراتیک فرازمندی جامعه!» ،اردیبهشت ١٣٩۴
و ”دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه“ اردیبهشت [6] ١٣٩۴
و «بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ و یا خرده ]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2516 [7
و ”اندیشه هایی در باره ] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2512 [8کاری» ،اردیبهشت ١٣٩۴
] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2482 [9ساختار برنامه اقتصاد ملی“ ،فروردین ١٣٩۴
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2589آدرس مقاله در سایت
[1] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2385
[2] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2250
[3] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2258
[4] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2491
[5] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2494
[6] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2503
[7] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2516
[8] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2512
[9] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2482

 -١٧مقاله شماره ٩( ٣۴ / ١٣٩۴ :شهریور)

“اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی”فرهنگ“ و ”سانترالیسم دموکراتیک
واژه راهنما :نقش اراده گری در نقض اصل سانترالیسم دموکراتیک .اراده گری در حزب توده ایران .نفی امکان گذار
به سوسیالیسم در شرایط کنونی ،در تضاد با مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران .تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری از
باال“ یا ”پایین“؟ ”فرهنگ“ بازتاب هستی اجتماعی .بررسی بانو وحیده مولوی با همکاری ”گروه بیدارزنی و موسسه ”
.رحمان“ در باره خشونت علیه زن در ایران
در بحث های اخیر در ارتباط با مقاله «آموزش نظری و سیاسی از تجربه ”سیریزا“ در یونان!» (اخبار روز ٢٠ ،مرداد
از جمله دو نکته طرح می شود که نهایتا ً با یکدیگر در ارتباط قرار دارند و شایسته توجه و بررسی مشخص از (١٣٩۴
!دیدگاه نیروی چپ در ایران هستند .یکی” ،سانترالیزم دموکراتیک“ و دیگری ،مبارزه برای رشد ”فرهنگی“ جامعه
سانتراليسم دموکراتيک
اصل لنینی سانترالیسم دموکراتیک ،دستاورد بزرگ چپ انقالبی است که در خدمت به ثمر رساندن نظربندی ی
دموکراتیک در درون حزب طبقه کارگر قرار دارد و در عین حال ،اهرم پرتوانی را نیز برای عملکرد یکپارچه حزب
.تشکیل می دهد
به کمک این اهرم ،نقش گردان متشکل طبقه کارگر در مبارزه ی طبقاتی در جامعه به طور موثری تقویت می شود .این
تقویت براین پایه قرار دارد که اقلیت در نظربندی نهایی ،ضمن حفظ حق دارا بودن موضع خود و طرح آن در ارگان
های مربوطه ،از تصمیمات در ارگان حزبی که پس از بحث و گفتگوی ضروری اتخاذ می شود ،پشتیبانی کرده و برای
تحقق بخشیدن به آن در کنار اکثریت قرار می گیرد .در احزابی که به این اصل پایبند نیستند ،اختالفات اغلب به انشعاب
و اخراج می انجامد .روندی که به الوانی و پرسویه بودن نظرات در حزب ،به ”تکثر“ نظر در چارچوب وحدت اندیشه
گ انقالبی ی لنینی در
ت فرهن ِ
ت سرش ِ
تئوریک -فلسفی در حزب صدمه وارد می کند .لذا یکی از محک های شناخ ِ
.احزاب کارگری مبتنی بر اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی ،پایبندی اعضا به مضمون اصل فوق است
موثر انقالبی را طبقات حاکم و مداحان آن نمی توانند به نفع منافع خود ارزیابی کرده و با آن
اهرم
بدیهی است که این
ِ
ِ
مداحان منافع طبقات حاکم ،به ویژه گردان آزموده و روشنفکران متخصص آن که اثر این اهرم را
باشند.
موافقت داشته
ِ
در مبارزه طبقاتی زحمتکشان علیه سلطه طبقات حاکم تشخیص می دهند ،نمی توانند با بود و تاثیر این اصل لنینی
موافقت داشته باشند و به شدت علیه آن تبلیغ نکرده و آن را مورد اتهام قرار ندهند .اتهامی که از یک سو بی پایه و
دموکراتيک اعضای گردان آگاه طبقه کارگر را در
اساس است .زیرا پایبندی به این اصل لنینی ،تصميم داوطلبانه و
ِ
حزب خود تشکيل می دهد که نشان سطح فرهنگ شکوهمند مدنی آن ها در تائيد منش جمعی در حزب طبقه کارگر
است .بیان انظباط فرهنگی انسان هایی است که مصمم هستند به جامعه طبقاتی که در آن زحمتکشان از حقوق خود
.محروم و مورد استثمار قرار می گیرند ،پایان بخشند
از سوی دیگر ،متاسفانه اما اتهام مخالفان به این اصل لنینی کامال بی پایه و اساس نیست .آن ها با اتکا بر ضعف در
عملکرد در درون احزاب کارگری در به کارگیری اصل لنینی و یا حتی نقض خشن آن در این یا آن دوره که زیر ذره
بین قرار داده می شود ،برای هدف تبليغات ضد کمونيستی و ضد توده ای خود بهره برداری می کنند .اینجا و آنجا می
توان همچنین نیروهای صادقی را از جمله در صفوف چپ نیز یافت که به خاطر نقطه ضعف های واقعا ً موجود در
عملکرد چپ انقالبی در این زمینه در گذشته و حال ،ناخواسته هم نوا با مداحان نظام سرمایه داری ،آن هنگام هم عليه
.این اصل لنينی موضع می گيرند که هنگام شناخت علل ایجاد شدن نقطه ضعف و بر طرف ساختن آن هاست
همان طور که اشاره شد ،عمل به اصل لنینی ی سانترالیسم دموکراتیک در احزاب کارگری همیشه به شکل واقع بینانه و
ق ماتریالیسم دیالکتیکی انجام نشده و یا نمی شود .حزب توده ایران مورد استثنایی را در این میان تشکیل
بر پایه منط ِ
نمی دهد .علت این امر را باید به طور عمده در شرایط تحمیل شده در نبرد طبقاتی در جامعه به گردان متشکل طبقه
کارگر ارزیابی نمود که همراه است با شرایط مبارزه مخفی که شرایط عمل به دموکراسی درون حزبی را سخت و
امکان توسعه قدرت مرکزیت را تقویت می کند .در کنار این علل عینی ،وجود علل ذهنی را باید مورد توجه قرار داد.
این علل ،به ویژه هنگام بروز آن نزد مسئوالن حزبی و کادرهای رهبری در حزب کارگری در شرایط حاکمیت طبقه
کارگر و همچنین در شرایط مبارزه مخفی ،می تواند فاجعه برانگیز باشد .درک نادرست از نقش ”رهبری“ نزد برخی
نقش منفی ی سنگینی در هستی حزب کارگری ایفا سازد .امری که بدون تردید در ارتباط قرار دارد
از رهبران می تواند ِ
با سطح رشد ”فرهنگ عمومی“ و مدنیت در جامعه که می تواند به صورت ”لکه های مادرزادی ی جامعه طبقاتی“ تا
.درون حزب طبقه کارگر موثر شود
اشاره به یک نمونه در این زمینه آموزنده به نظر می رسد .در کتابی که این روزها نگارنده مطالعه آن را در برنامه
دارد ،با نام ”رفرم های اولبریشت“ ،می توان نمونه ای را از تاثیر نقش اراده گرایانه و غیرعلمی نزد برخی از رهبران
احزاب کارگری مشاهده کرد و از آن آموخت .در این کتاب ،اقتصاددانان و دیگر دانشمندان کشور آلمان دموکراتیک
تجارب خود را با ”برنامه اقتصادی جدید“ در این کشور در سال های  ۶٠قرن پیش توضیح می دهند و می آموزانند.
بحث ها بر محور بررسی قانون ”سیستم اقتصادی نوین“ می گردد و در خدمت برجسته ساختن کمبود و موفقیت های

این اصالحات اقتصادی در این کشور در سال های پیش از پیروزی ضد انقالب در آن قرار دارد .آشنایی با این نظرات
به منظور تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک و همچنین سوسیالیستی فرازمندی جامعه پراهمیت
.است ،از جمله برای میهن ما ایران
اقتصاد و حقوقدان آلمانی در ارتباط با «تولید کاال در بازار سوسیالیستی» و مساله  Roland Wötzelروالند ُورتسل
موقعیت حقوقی قراردادهای اجتماعی در ارتباط با آن» ،نکته شایسته توجهی را (در ص  )٣٠برمی شمرد که بازتاب »
آن برای برنامه اقتصاد ملی ایران برای مرحله ملی -دموکراتیک و هم در ارتباط با بحث کنونی در باره علل ذهنی
.اشتباه ها نزد رهبری در حزب کارگری شایان توجه است
او که در آن سال ها معاون رئیس کمیسیونی در وزارتخانه مربوطه است ،وظیفه جمع بندی نظرات متخصصین را در
کمیسیون علمی ناظر و تدقیق کننده برنامه نوین اقتصادی به عهده دارد و بایستی گزارش های خود را در اختیار گونتر
میتاگ ،مسئول بخش اقتصادی در هیئت سیاسی ک م حزب سوسیال متحده آلمان قرار داده و تائید او را برای عملی شدن
تصمیمات کمیسیون دریافت کند .نکته مورد نظر نگارنده ،این اشاره ورتسل است که با ادب دیپلوماتیک آن را بیان می
کند« :اغلب من با توجه به تصحیح های گونتر میتاگ بر روی گزارش ها ،به توانایی خود شک می کردم ،فرد شایسته
!«ای برای تنظیم گزارش کمیسیون به این دلیل باشم ،که بتوانم نظر کمیسیون علمی را به طور قابل فهم بیان کنم
به سخن دیگر ،او که در نتیجه گیری خود در رساله ی انتقادی اش به «دخالت های اراده گرایانه» در تصمیم های
کمیسیون علمی هشدار می دهد که موظف به تنظیم تخصصی برنامه «تولید کاال در بازار سوسیالیستی» و خواستار
کمیسیون تخصصی ی اقتصادی است ،نکته پراهمیتی را مورد انتقاد قرار می دهد
روشن بودن موقعیت «حقوقی» این
ِ
که یکی از علل قطع ادامه برنامه اصالحات اقتصادی پس از کناره گیری والتر اولبریشت از دبیر اولی کمیته مرکزی
.حزب شد
وظیفه رهبری حزب ،تعیین ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله مربوطه است .این در حالی است که وظیفه برنامه ریزی
مرکزی برای برنامه اقتصاد ملی در همان مرحله ،وظیفه کمیسیون تخصصی است که در دولت تعیین شده است .وضع
ناروشن کمیسیون ،به وضع حقوقی ناروشن برای قراردادها ،فروش تولیدات و خرید مواد مورد نیاز و … می
حقوقی
ِ
انجامد .در چنین شرایط است که دانشمندان اتحاد شوروی پس از پیروزی ضد انقالب در این کشور ،در اولین نشست
«.خود اعالم کردند که «فعالیت علمی به سطح شعور رهبران نزول یافته بود
ما با نمونه های مشابه اراده گری در حزب توده ایران نيز روبرو هستيم .در حالی که بحث در باره برنامه اقتصادی
برای مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران به مطبوعات حزب توده ایران راه نمی یابد ،و یا بحثی در این
.باره در حوزه های حزبی عملی نمی گردد ،شرکت اعضا و هواداران حزب نیز در این بحث ها ممنوع اعالم می شود
شرکت در بحث سیاسی از وظایف توده ای ها از این رو حذف می شود ،زیرا اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده
نظام ”سرمایه داری دموکراتیک“ را جایگزین مصوبه
ایران می کوشد به طور اراده گرایانه” ،اقتصاد سیاسی“ی یک
ِ
در حزب توده ایران را بر روی
ششمین کنگره حزب توده ایران سازد .به نظر این اندیشه که برای حفظ موقعیت خودِ ،
توده ای ها بسته است ،گویا « در شرایط کنونی ،گذار از سرمایه داری در ایران ممکن نیست»! (جزوه ”واکاوی
تزی که زمینه طرح نظری را ارایه می دهد ،که نتیجه عملی آن ،قطع مبارزه به منظور ایجاد ساختن شرایط …“(.
.گذار به سوسیالیسم است
اندیشه سوسیال دموکرات با طرح چنین تز نادرست و اثبات نشده ،نقض برنامه حزب را توجیه می کند .امری که در
.فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب ،خود را نشان داده و قابل شناخت است و باید به طور مجزا به آن پرداخت
به منظور جایگزین کردن مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در باره «مرحله ملی -دموکراتیک انقالب» با نظر و
تز پیش گفته ی پوزیتویستی که اندیشه سوسیال دموکرات مایل است بدون هر نوع بحث و جدل فکری عملی سازد ،حق
دموکراتيک نظربندی در حزب با شيوه های دستوری و اراده گرایانه مسدود و بحث در باره مصوبه ششمين کنگره
.حزب ممنوع اعالم می گردد
اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران با طرح این تز معیوب و معلول ،خواسته یا ناخواسته عمالً به عنصر
تائید کننده شرایط حاکم در ایران بدل می گردد :گویا «در شرایط کنونی گذار از نظام سرمایه داری ناممکن است».
!چنانکه در یونان نیز گویا گذار از یورو ناممکن است
ممنوعیت برای بحث سیاسی در حوزه حزبی و یا جلسه های بحث و گفتگو ،به بهانه کوشش برای برپایی جبهه ضد
دیکتاتوری توجیه و گویا مستدل می گردد .این ،در حالی است که چگونگی ی مبارزه برای برپایی جبهه ضد
دیکتاتوری ،یکی دیگر از مصوبه های کنگره ششم ،همان طور که در سطور زیر نشان داده می شود ،نکته پایان یافته
.ای را در بحث ها تشکیل نمی دهد و نياز به گفتگوی دموکراتيک دارد
هنگامی که بیشتر از هر زمانی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا می توان جبهه ضد دیکتاتوری را از ”باال“ ،و
یا باید آن را از ”پایین“ ،به کمک توضیح مواضع مستقل حزب طبقه کارگر برای زحمتکشان و دیگر ميهن دوستان بر

پا داشت ،عمق نيازمندی برای چنین بحث و گفتگو ،و نادرستی ممنوعيت بحث در درون حزب شناخته و درک می
.شود
پاسخ به این پرسش ها ،با پرسش در باره ی چگونگی فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران گره می خورد .به
سخنی دیگر ،به این پرسش مربوط می گردد که آیا بحث در باره برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک
فرازمندی جامعه باید به عنوان اهرم برپایی جبهه ضد دیکتاتوری درک و لذا در بحث ها مطرح گردد یا خیر؟
تعریف مرحله ملی -دموکراتیک انقالب در ششمین کنگره حزب توده ایران ،که وجود وحدت عينی منافع زحمتکشان و
سرمایه ملی و ميهن دوست را در این مرحله ی انقالب مستدل می سازد ،یکی از دستاوردهای بزرگ کنگره ششم
است! از این رو باید وجود و تاثیر این وحدت منافع در بحث ها طرح و مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته ،به طور
مستدل عینیت آن نشان داده شده و به اثبات رسانده شود .باید نشان داده شود که مبارزه برای درک وحدت عینی منافع
طبقه کارگر و سرمایه داران میهن دوست در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،اهرم پرتوان برای برپایی
.جبهه ضددیکتاتوری ،و نه مانع آن است
به عبارت دیگر ،باید بحثی که در آن ،یکپارچگی و هماهنگی و بهم تنیدگی حقوق دموکراتیک و آزادی های فردی و
منافع ملی مردم ایران توضیح داده می شود و به پرسش در باره پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی پاسخی
مارکسیستی -توده ای ،با بیان دیگر ،پاسخی سوسیالیستی ارایه می گردد ،طرح و صالبت نظری و سیاسی -عملی پیوند
.میان آزادی و عدالت اجتماعی برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به اثبات رسانده شود
تنها با چنين پيش شرط ها می توان برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از ”پایين“ ممکن ساخت .بحث هایی که از یک
سو در تضاد با موضع درست ششمین کنگره حزب نیست که اعالم می کند گذار به سوسیالیسم وظیفه روز نیست! از
!سوی دیگر ،اما در خدمت تدارک شرایط گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در آینده است
آیا با پایبندی به منطق ارایه شده ،مطبوعات حزبی مجاز هستند با نفی امکان گذار از نظام سرمایه داری ،مبارزه برای
سوسیالیسم را در کلیت آن «لق» (احسان طبری) کنند؟ حزب توده ایران به درستی مبارزه برای گذار به سوسیالیسم را
در شرایط کنونی ،هدف عاجل خود نمی داند .اما آیا مبارزه برای دستیابی به شرایط برای گذار به سوسیالیسم در شرایط
کنونی غيرضروری است و نباید برای انتقال آگاهی در این باره به توده های زحمتکش کوشید؟
هدف تدارک گذار به سوسیالیسم در آینده که در برنامه حزب توده ایران تصویب شده است،
غيرضرور
لذا «لق» کردن
ِ
ِ
و پذیرفتن تزی اثبات نشده بدون هر نيازی ،تزی که در آن ادعای تجدیدنظر طلبانه که گویا «گذار از سرمایه داری در
شرایط کنونی ناممکن است» مطرح شده است ،با چه هدفی طرح می شود و در مطبوعات حزبی اعالم می گردد و به
بحث در باره آن تن داده نمی شود؟ آیا چنین تبلیغات مضر و غیرضرور ،ناخواسته حزب توده ایران را از حزب
ت در خدمت حفظ شرایط حاکم سرمایه دارانه در ایران بدل نمی سازد؟
انقالبی طبقه کارگر به حزب سوسیال دموکرا ِ
با چه هدفی ،انتقادهای از جمله نگارنده به سیاست سوسیال دموکرات برشمرده شده به منظور جایگزن ساختن مصوبه
انقالبی حزب توده ایران در ششمین کنگره آن با تز معیوب و معلول پوزیتویستی ی پیش گفته ،برخوردهای شخصی
تعبير می گردد و حق شرکت نگارنده در حوزه حزبی پایمال می شود؟ رفیق هایی برای توجیه پایمال ساختن حق
نگارنده که نهایتا ً به معنای پایمال نمودن بخش دموکراتيک در اصل لنينی سانتراليسم دموکراتيک در حزب است ،زیرا
امکان عينی بحث در باره نکته های پراهميت فوق را در حزب توده ایران ناممکن می سازد ،اصل لنینی را خدشه دار
.ساخته و آن را به وسیله سواستفاده دشمنان و سردرگمی نیروهای صادق چپ بدل می سازد
دوم -مساله آموزش فرهنگی
روانشناس آلمانی توماس زودندورف در اثر خود با عنوان ”تفاوت ،آنچه انسان را به انسان بدل می سازد“ ،فرهنگ را
نزد انسان متفکر ،همو زاپینس ،یکی از عنصرهای پراهمیت برای رشد فرگشتی مغز انسان می داند .فرهنگ نزد انسان
با قابلیت او برای تقلید ظریف و دقیق کودک از مادر ،در ارتباط قرار دارد ،که در طول زمان ،انتقال آموزش دقیق از
نسلی به نسل دیگر را توسط انسان ممکن می سازد .آموزشی که نهایتا ً ”فرهنگ“ را در جامعه پایه می ریزد و رشد می
دهد .امری که با خلق ”خط“ ،از کیفیتی تعیین کننده برخوردار شد .قابلیت انتقال آموزش از نسلی به نسل دیگر نزد
حیوان ،از جمله نزد پریمات های بزرگ از قبیل شیمپانزه و … که نزدیک ترین رده به انسان اند ،تنها در شکل ابتدایی
.و از این رو با پیامد بن بست بودن تاثیر آن در روند فرگشت مغز ،وجود دارد
فعالیت و تظاهر فرهنگی انسان پدیده ای مستقل از کليت هستی او نيست .رشد فرهنگی انسان ،تابعی است از چارچوب
کلی هستی انسان .بازتاب روان و روابط اجتماعی انسان در کلیت فعالیت او در شرایط رشد مشخص تاریخی شرایط
.هستی جامعه است .در این روند ،ما با دو پدیده بهم تنیده روبرو هستیم که در زیر به آن پرداخته می شود
نقاشی ها در غارها در طول تاریخ گذشته انسان در دوران ”سنگ کهن و میانه“ که شیوه تولید هستی به طور عمده از
انسان دوران قبیله ای
طریق شکار عملی می شود ،عمدتا ً محدود است به ترسیم حیوانات .و یا ،برای نمونه ،فرهنگِ
ِ
هستی انسان ،فرهنگی است که چارچوب آن را شرایط هستی اجتماعی این مرحله از رشد جامعه انسانی ،یعنی چارچوب

شیوه تولید گذار از جامعه بدوی به برده داری ،در مرحله آغازین دوران ”سنگ نو“ (حدود  ١٢هزار سال پیش) تعیین
.می کند
بدین ترتیب می توان رابطه میان دو پدیده روبنایی و زیربنایی را در جامعه انسانی ،در چگونگی و سطح بروز اشکال
.فرهنگی -مدنیتی در جامعه بازشناخت
دو پدیده بهم تنیده پیش گفته ،عبارتند از ”شیوه تولید“ هستی و ”صورتبندی اقتصادی -اجتماعی“ (یا فرماسیون) .تظاهر
چگونگی روابط روبنایی میان انسان ها در هر شیوه تولید اجتماعی خاص در هر دوره ،چنانکه اشاره شد ،در تظاهر
.فرهنگ“ آن دوره در کلیت متنوع آن (برای نمونه در رابطه میان زن و مرد) قابل شناخت است”
بانو وحیده مولوی با همکاری ”گروه بیدارزنی و موسسه رحمان“ ،ارزیابی جامعه شناسانه و موشکافانه ای را در روز
مرداد  ١٣٩۴با عنوان «نگاهی دوباره به مسئله اسیدپاشی و آسیب های آن» ،در تهران ارایه داد (اخبار روز اول ١۵
مرداد) که در آن ،وضع فرهنگی حاکم بر ایران را می توان با روشنی دریافت .این فرهنگ حاکم در انطباق کامل است
.با برداشت ”فرهنگ -مدنیتی“ در یک جامعه ی قبیله ای
در این ”فرهنگ“ ،برداشت برده دارانه از زن (و کودک) با شفافیت قابل شناخت است که در شرایط سلطه ”شیوه
تولید“ی نیمه فئودالی -نیمه سرمایه داری کنونی ایران تظاهر می کند” .فرهنگی“ که به طور عمده گرفتار سرشت
.کاسبکارانه -تجاری حاکم است که در آن” ،فرهنگِ“ قبیله ای ”خودی و غیرخودی“ نقش تعیین کننده داراست
بانوی جامعه شناس ،وضع امنیت زنان را در چنین شرایطی بدین گونه برمی شمرد« :امنیت در فضاهای خصوصی و
عمومی زنان هر روز به اشکال مختلف تهدید می شود .بعضی از این تهدیدها ،مثل مزاحمت خیابانی گشت ارشاد ،آن
«.قدر هر روزه و تکراری شده اند که به آن ها عادت کرده ایم ،نمی بینمشان و بخشی از زندگی مان شده اند
سخنران به پدیده «واکنش جامعه مدنی در موارد بحران ناامنی برای زنان» و همچنین واکنش «دستگاه های مسئول
حاکمیت» در شرایط فرهنگ برتری جویانه ی قبیله ای اشاره می کند که در آن ،اندیشه برتر و حاکم در سطح جامعه
مدنی و همچنین حاکمیت «به نحوی ماجرا [ی بحران ناامنی] را توجیه می کنند و در برابر آن سکوت می کنند و از زیر
بار مسئولیت شانه خالی می کنند» .پدیده ای که در «گناهکار دانستن قربانی ها در مواضع مسئوالن و دستگاه های
.حکومتی به روشنی مشخص» می شود و تظاهر می کند
با توجه به ارزیابی تحقیقاتی -پژوهشگرانه بانو وحید مولوی می توان سرشت چگونگی فرهنگ حاکم و سطح مدنيت آن
را در جامعه کنونی ایران دریافت که بيان روابط روبنایی صوری یک جامعه قبيله ای را نشان می دهد که در آن زن،
زیر ستم ایدئولوژی ”اسالم سياسی“ از نوع ولیی و ”داعشی“ ،به مثابه یک برده خانگی و اجتماعی ،به ملعبه دست
یک نظم پدر -مردسالرانه دچار است و از حقوق فرهنگی -مدنی رشد یافته یک جامعه انسانی مبتنی بر تساوی حقوق
.انسان ها محروم شده است .تساوی حقوقی که در آن باید برای حق زن -مادر جایگاهی واال قایل بود
چگونگی و سطح مدنیت این فرهنگ عقب نگه داشته شده ی قبیله ای ی ”خودی و غیرخودی“ ،بازتاب شرایط اقتصادی
شیوه تولید عقب مانده ای است که می توان آن را به مثابه نظم نیمه فئودالی -نیمه سرمایه دارنه پذیرفت که گوشه های
رسوا کننده ای از رآنت خواری آن را اقتصاددان ایرانی فریبرز رئیس دانا در مقاله پژوهشگرانه خود با عنوان ”با ما
.هم یک توافق شفاف و برد -برد“ ،ترسیم می کند (اخبارر وز  ٢٨مرداد)
با توجه به آنچه بیان شد ،اهمیت رشد فرهنگی برای جامعه ایرانی و از جمله برای نیروی چپ و همچنین در درون
حزب طبقه کارگر ایران قابل شناخت است که نظریه پرداز البرز و دیگران طلب می کنند .او متاسفانه رشد فرهنگي را
.مطلق ساخته ،و ارتباط آن را با شیوه تولید حاکم مورد توجه قرار نمی دهد
اما باید برای این که خواست رشد فرهنگی ،مانند مبارزه برای تساوی حقوق زن و مرد – آن طور که پیمان نعمتی در
مقاله ”حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان“ می پندارد (اخبار روز ٢٩ ،مرداد) که به آن به طور مجزا پرداخته
خواهد شد  ،-به عنصر پوزیتویستی به منظور تائید شرایط ارتجاعی و عقب مانده والیی بدل نشود ،باید هميشه مبارزه
با دیکتاتوری طبقات حاکم ،عنصر تعيين کننده ی روشنفکرانه و استدللی را در این خواست دارا باشد و در آن به
.روشنی تظاهر کند
)ابرازنظر حسین)
توجه :این نوشته را به اخبار روز هم فرستادم که در قسمت نظر چاپ شود ،اما این رفقا مثل نوشته قبلی این جانب ،شاید
به صالحدید خود ،به چاپ نرسانند .برای من اهمیت درجه اول این است که خود شما نظر مرا بدانید و البته مهم هست
که نظریات مابین عالقه مندان سوسیالیسم مطرح و بحث شود .در این مهم که چالش مد نظر است ،کار دیگری از من
ساخته نیست به جز اکتفا نمودن به هرچه مقدور است در جهت اشاعه نظریاتم .رفیق عزیز فرهاد عاصمیعجیب ترین تز
یک مارکسیست ،تبلیغ اتحاد با بورژوازی است .چون شما حتا یک نمونه کوچک هم در نوشتار مارکس ،انگلس ،و لنین
نخواهید یافت که از اتحاد با بورژوازی چه ملی ،چه خارجی گفته باشند .حاال چه برسد آن طوری که شما در این مقاله
تان اشاره نمودید که باید بورژواها را آگاه کنیم که چرا مزدبگیرن باید زندگی متناسب داشته باشند .اگر قرار بود با چنین

نصایحی بورژوازی طمع ثروت اندوزی را کنار بگذارد ،مارکس زحمت نوشتن کاپیتال رو به خودش نمی داد و تنها به
موعظه اکتفا می نمود .اما همانطوریکه خودتان خوب می دانید ،این تضاد منافع آشتی ناپذیر با موعظه حل ناشدنی ست.
در طول تاریخ نمونههای بی شمار سرکوب وحشیانه مزدبگیرن برای مطالبه دستمزدی مناسب برای زندگی معمول
انسانی فراوان هست که احتیاجی به بازگویی آن نباشد .مزدبگیرن با روشهای گوناگون مطالبه دستمزد انسانی ،ایمنی
محیط کار ،بیمه کاری … ،را از کارفرمایان طلب مي نمایند ،چه با تقاضا جمعی چه با اعتصاب چه با تغییر قانون چه
از طریق تشکل صنفی و چه با حزب خودشان .مزدبگیران احتیاجی به اتحاد با طبقه استثمارگر خود ندارد و این غیر
منطقی هم هست ،نه مزدبگیر آگاه تن به چنین کاری می دهد ،نه سرمایهدار ،و تبلیغ چنین چیزی تنها کمک به تو ّهم
تودها میکند.چرا مارکیستها نمی بایست به تبلیغ مرحله ملی دمکراتیک بپردازند ،در نوشتار مارکس و انگلس به چنین
مرحلهای بر نخواهید خورد .اما بله در نوشتار کائوتسکی و همچنین لنین قبل از بریدن از انتر ناسیونال دوم .اما این تز
سوسیال دموکراتها ست ،نه مارکسیت ها .این تز `مرحله ملی دمکرتیک` بر این ایده استوار بود که جوامع نه چندان
پیشرفته احتیاج به آن دارند که مرحله توسعه را بگذرانند ،تا بتوانند به سوسیالیسم برسند ،نکته مهم اینکه حتا لنین در
اعتقادش به این مرحله بر این باور بود که این کار از بورژوازی بر نمیآید .باید سوسیالیستها این مرحله را به
سرانجام برسانند .اما شما این مرحله را هم همچون تئوری `راه رشد غیر سرمایه داری` که باز هم باید طبقه کارگر
سردمدار میبود را به کناری مینهید و به نظر هر کی به جز سوسیالیستها نزد شما سکاندر قدرت باشد ،امری طبیعی
و حتمی میدانید و تایید شما را دارا خواهد بود .واضح است که مارکسیستها با این ارکستر همراه نخواهند بود .کار
مارکسیتها آنجا که حتا توانایی گرفتن قدرت به نفع تودهها را ندارند اکتفا به مبارزات صنفی و سیاسی است و از منافع
و مطالبات طبقه مزدبگیر دفاع مینمایند و در جهت آزادی عمل آنها و کمک به مبارزه مزدبگیران و در اولویت قرار
گرفتن مطالبات آن ها ،چه در جزیی از قانون قرار دادن آن و چه در مبارزه برای دستمزد مناسب برای یک زندگی
انسانی و… (برای جلوگیری از اطاله ي کالم) باقی مطالبات بر حق را با صدای بلند و با تمام توان پی خواهند گرفت.
حزب کارگران در کنار کارگران تنها از طریق اهرمهای رادیکال مطالبات کارگران ،در پی احقاق حق خواهند بود و تن
به سازش با بورژوازی نخواهند داد ،روش مطالبه چه از طریق ارگان های کارگری و یا از طرق اعتراض دست
جمعی و اعتصاب ،سردمداران را مجبور به پرداخت مطالبات خواهند کرد ،تا زمانیکه اهرمهای قدرت در دست
بورژوازی ست ،کمتر اوقات تن به مطالبهیی بدون ایستادگی مزدبگیرن مي دهند .باری ،طبقه مزدبگیر به غیر از اهرم
تشکل و تحزب و مبارزه راه دیگری برای مطالباتش نخواهد داشت و این مهم در سراسر تاریخ بشر مبرهن و واضح
میباشد ،هر چیز غیر این راه مماشات و تو ّهم به این سیستم و نادیده انگاشتن تضاد مابین مزدبگیران و کارفرمایان می
باشد .مارکسیستها هیچ اهرمی غیر از این ندارند به جز مبارزه در جهت مطالبات مزدبگیران در عرصه سیاسی و
صنفی .مارکسیستها هیچ گاه خطوط خود را مخدوش نمی کنند .هیچ گاه اتحاد تو ّهم آمیز کارگر و سرمایهدار را آواز
نمی کنند ،مارکسیستها تضاد حل و فصل نشدنی سرمایهدار و مزد بگیر را برجسته میکنند .مارکسیستها هیچ گاه از
اصول خود پایین نمیآیند .آن ها رادیکال بر سر اصول خود میایستند .تنها از این طریق هست که در انتهای کار،
حقّانیت خود را به ثبوت می رسانند و دست در دست تودههای مزدبگیر به سر منزل مقصود خواهند رسید و سیستم
.مزدوری را بر خواهند چید
توهم این سیستم سرمایهداری و رهایی انسانها در جامعه انسانی
کار مارکسیتها رهایی تودههای مزدبگیر از ّ
سوسیالیسم هست و شناساندن ایده مارکس از استثمار ،از خود بیگانگی انسان در سیستم سرمایهداری و گرفتن حقوق
حقه ثروت آفرینان در پروسه دائمی تشکل یابی ،مبارزه بال انقطاع است .مارکس هیچ اعتقادی به رفرم سیستم به نفع
تودهها نداشت و همیشه بر برگشت پذیری آن اعتقاد راسخ داشت .تنها سوسیالیسم بشریت را از خود بیگانگی ،جنگ،
گرسنگی و بربریت و از لبه پرتگاه نابودی نجات خواهد داد.در نوشتارهای بعدی به موضوع این که چرا حزب توده
ایران باید کامال ازحاکمیتي که همه جناح هایش سرمایداریست ،دوری گزیند و تنها به برجسته کردن مطالبات
مزدبگیران بپردازد خواهم پرداخت.امیدوارم روزی برسد كه حزب یک حزب مارکسیست باشد و نه حزبی که به صرف
حضور در عرصه سیاست ،در بازی اي که عرصه حضور احزاب بورژوازیست اصرار به حضور داشته باشد.در
مورد خودم من از یک خانواده توده ای می باشم که االن بیش تر به مطاالت مارکسیستی عالقه مند هستم و با هیچ
سازمانی همکاری ندارم .اما مطمئن ان یک روزی به کار تشکیالتی برخواهم گشت .نه برای لشگر سیاهی بودن ،بلکه
به عنوان کسی که با آشنای به آن چه که مبلغش خواهم بود ،به میدان در آیم.با سپاس
(ابرازنظر حسین)
چرا شعار مرحله ملی دموکراتیک و اذهان به آماده نبودن شرایط برای سوسیالیسم تیری به پای خود در جهت نفی به
قدرت رسیدن سوسیالیست هاست!الزم به توضیع نیست که تبلیغ دایمی برای مرحله ملی دموکراتیک ،ترویج اتوپیایي
ساختن سوسالیسم است .جدا ساختن مبارزات طبقاتی از هدف ،عملی غیر منطقی است .مگر می شود برای یک ایده
اتوپیایی تالس نمود .کامال واضح است كه هدف ،از مبارزه جدا ناشدنی است .مبارزه طبقاتی برای سوسیالیسم است و نه
برای به قدرت رساندن بورژوازی .این نگاه ملی دمکراتیک ،بخوان نفی خود و اثبات بورژوازی ،به این نکته مهم توجه
ندارد که سوسیالیست ها به عنوان دو نوع آلترناتیو در آن واحد مطرح می باشند .یکی ،به عنوان آلترناتیو سیستم سرمایه
داری و دیگری آلترناتیو احزاب بورژوایی در جوامع ي سرمایداری .به نظر می آید حامیان تئوری مرحله ملی

دموکراتیک در هر دو عرصه نقشی برای خود قاعل نیستند و اگر هم هستند ،نقشی دست دومی و ناچیز قایلند .هم اکنون
نمونه های بسیاری می توان یافت که سوسیالیست ها به جای تبلیغ دیگری ،خود را به درستی آلترناتیو معرفی نموده و با
موفقیت خود را بر اریکه قدرت تثبیت نمودند .مانند نمونه آمریکای التین  .ما به جای اعتماد بنفس ،خود را پیشاپیش
داخل صحنه ندانسته ،دل به اپوزیسیون لیبرال بسته ایم که آن ها گره گشای کار باشند که بارها بارها بی کفایتی خود را
در ایران خودمان به ثبوت رسانیدن .حدود  ٢۵سال رفسنجانی و خاتمی و روحانی اثبات این مدعاست .سوسیالیست های
واقعی خود را به عنوان آلترناتیو مطرح می سازند ،نه رقیب خود را .تنها سوسیالیست ها هستند که می توانند به وضع
توده های مزد بگیر توجه الزم را مبذول دارند .اروپا از وحشت انقالب ،ایده دولت رفاه را تا زمان بقاي اتحاد شوروی
سر لوح کار خود داشت ،تا توانست وضعیتی در خور توده ها به وجود آورد .بر عکس بورژوازی حاکم کشور ما و
بورژوازی خصوصی از اقتصاد فقط ایده چپاول را می فهمند .کجا اینان به این درک انسانی نایل خواهند شد که منافع
جامعه را قبل از منافع خود بدانند؟ کامال واضع است هیچ گاه .اینان هیچ گاه همانند سوسیالیست ها به زندگی همنوع خود
اهمیت قاعل نیستند .بی خود توده ها را نسبت به اینان متوهم نسازیم .حزب توده ها حزبی انسانی ست که همه هدفش بر
اریکه قدرت نشاندن انسان هاست ویا به بیان دیگر انهدام قدرت به مفهوم امروزین آن است.با سپاس
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2576آدرس مقاله در سایت
 -١٨مقاله شماره ١۵( ٣١ / ١٣٩۴ :مرداد)
اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملیجبهه ضد دیکتاتوری و تجهیز زحمتکشان
واژه راهنما :گذار از دیکتاتوری مرحله ای مستقل؟ برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”باال“ یا از ”پایین“؟ «مرحله
دموکراتیک» و «مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» (مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را
در سال  .)١٣٩١وحدت ”آزادی و عدالت اجتماعی“« .توهم زایی» سیریزا و آموزش از آن برای ایران .ضرورت
 …».مکمل برای برنامه «حداقلی
در بخش دوم بررسی نظریات شیدان وثیق (اخبار روز اول مرداد  )١٣٩۴به بررسی بحث های در جریان میان گردان
مضمون اتحادهای اجتماعی ،ضرورت پیوند میان خواست دموکراتیک و
های متفاوت چپ ایران در باره شکل و
ِ
سیاسی ،و بیش از آن ،پرداخته شد .وظیفه سطور زیر بررسی رابطه ميان اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری
.ولیی و برنامه اقتصادی -اجتماعی ای است که باید پس از این گذار در ایران به مورد اجرا گذاشته شود
ضرورت و اهمیت این بحث و شفافیت در باره برنامه اقتصادی -اجتماعی پس از حذف دیکتاتوری در ایران ،یکی از
درس های پراهمیتی است که گردان های متفاوت چپ ترقی خواه ایران می توانند از «نـه» بزرگ مردم یونان به
سیاست ”ریاضت اقتصادی“ دیکته شده توسط سازمان های حاکم سرمایه مالی امپریالیستی و سرنوشت تراژیک آن
بياموزند .در یونان هم در باره پایان سیاست دیکته شده ”ریاضت کشی“ی نولیبرال در جبهه چپ سیریزا توافق کامل
وجود داشت ،بدون آنکه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد ،بدون آنکه پیگیر در باره اقتصاد سیاسی پس از
نـه»  ،بحث انجام و برنامه اقتصادی ای که باید به مورد اجرا گذارده شود ،مورد مطالعه قرار گرفته باشد .همین وضع »
در کشورهای ”بهار عربی“ نیز دیده شد و زمینه سواستفاده نیروهای راست مذهبی و غیرمذهبی را در مصر و …
.ایجاد نمود
در ارتباط با بحث و ابرازنظر در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی که از مدتی
پیش میان برخی از نظریه پردازان در ”اخبار روز“ دنبال شد ،نگارنده با برخی نوشتارها و اکنون نیز در بحث کنونی
.با نگرش به برخی جنبه های مساله ”اقتصاد سیاسی“ برای این مرحله شرکت می کند
نکته اساسی وظیفه سطور کنونی ،پاسخ به این پرسش است که گذار از دیکتاتوری  -١آیا یک ”مرحله“ رشد مستقل
جامعه را تشکیل می دهد که مبتنی است بر ”اقتصاد سیاسی“ خاص ”مرحله“ خود؛ و یا  -٢این گذار ،بخشی جدایی
ناپذیر از مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ آن به منظور تنظیم
یک ”برنامه اقتصادی ملی“ ضروری است؟
ت
پاسخ به این دو پرسش ،پیش شرط برای پاسخ واقع بینانه به پرسش پراهمیت چگونگی و محتوا و مضمون فعالی ِ
روشنگرانه و تبلیغی توسط نیروهای خواستار گذار از دیکتاتوری است .فعالیتی که باید به منظور برپایی ”جبهه گسترده
ضد دیکتاتوری“ عملی گردد .به سخنی دیگر ،پاسخ به این پرسش است که آیا می توان چنین جبهه وسیعی را تنها در
بحث و گفتگو با نمایندگان و نخبگان الیه های متفاوت نیروهای میهن دوست و ضد دیکتاتوری به منظور یافتن «مخرج
مشترک» ها برپا نمود ،و یا برپایی چنین جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری ،نیاز قطعی به حضور فعال و خالق
زحمتکشان و الیه های وسیع مردم زیر سلطه دیکتاتوری دارد که می تواند تنها با طرح خواست های آن ها در مبارزه
کنونی عملی گردد؟

در زمینه ”اقتصاد سیاسی“ به ویژه در ارتباط با ”انحصارات طبیعی“ در اقتصاد سیاسی مرحله ملی -دموکراتیک باید
نکاتی مورد بررسی قرار گیرد که به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد .مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به
نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت و منافع ملی کشور که نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و
.خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن ها تبدیل شود
برخالف بحث ها نزد «چپ دگر» که نسبت به مساله ”اقتصاد سیاسی“ بی توجه است ،و رابطه جدایی ناپذیر میان
آزادی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار نمی دهد و به ویژه نسبت به برنامه نولیبرال دیکته شده توسط سازمان های
مالی امپریالیستی سکوت پرسش برانگیزی از خود نشان می دهد ،در مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق
حقوق و آزادی های دموکراتیک ،ضروری و تاریخ ساز است“ در نامه مردم ( ٢٣تیر  ،)١٣٩۴به این نکات در وسعت
ضرور پرداخته می شود .همچنین رابطه خواست های دموکراتیک با مساله ملی در مقاله تشریح و توصیف می گردد که
.بخشی پراهمیت را در مستدل ساختن برنامه اقتصادی پس از گذار از دیکتاتوری تشکیل می دهد
استدالل برای ضرورت پرسش در باره برنامه اقتصادی برای مرحله بعد از گذار از دیکتاتوری در مقاله فوق طرح شده
است .در مقدمه ،به منظور طرح برنامه اقتصادی ،چنین آمده است« :مرحله گذار به دموکراسی در کشور ما در شرایط
موجود ،تغییری … بر پایه بسیج طیفی وسیع از طبقه ها و قشرها در یک جبهه واحد می تواند باشد .این الجرم ”اتحادی
هدف بسیار مشخص و دقیق خواهد بود ،یعنی مبارزه برای طر ِد کامل دیکتاتوری والیی
. …».تاکتیکی“ و فراطبقاتی با
ِ
مقاله سپس در تکمیل استدالل ضرورت طرح برنامه اقتصادی ،به مساله پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی-
طبقاتی شرکت کنندگان در اتحاد برای گذار از دیکتاتوری می پردازد و برجسته می سازد که «مرحله گذار به
دموکراسی ،تنها در محدوده گذار از حکومت ولی فقیه و پی ریزی حکومتی جمهوری و اجرای دموکراتیک انتخابات بر
اساس رای مردم نمی تواند متوقف شود ،زیرا اکثریت مردم ،به همراه رابطه های اجتماعی و سیاسی شان با یکدیگر،
در بُعدهای اقتصادی -اجتماعی مناسبات تنگاتنگی دارند که با همان آزادی های دموکراتیک به طور ارگانیک پیوسته
اند( ».تکیه همه جا از نگارنده)
اضافه شود که با توجه به تجربه در جریان در کشور یونان ،اهمیت توجه به «بُعدهای اقتصادی -اجتماعی» از اهمیت
ویژه برخوردار است و باید مورد توجه همه گردان های چپ ترقی خواه و آزادی طلب قرار گیرد .دیرتر برخی از سویه
.های بُعدهای اقتصادی -اجتماعی طرح و بررسی خواهد شد
پس از این مقدمه ،مقاله نامه مردم به طرح «چارچوب برنامه اقتصاد ملی … برای گذار از دیکتاتوری» می پردازد که
با «جوابگویی به  ۴سوال مرتبط به هم» همراه است .به بیان مقاله ،این پرسش ها مشخصه «برنامه حداقلی یک جبهه
وسیع [ضد دیکتاتوری] در مرحله کنونی میهن ما» هستند «که به طور مستقیم بر زندگی معیشتی مردم و همین طور
.حاکمیت ملی کشور تاثیر می گذارند ».مقاله آن را «مرحله دموکراتیک» می نامد
سرشت «برنامه حداقلی …» چيست؟ در زیر نشان داده خواهد شد که این برنامه ،هنوز برنامه مرحله ملی-
دموکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل نمی دهد ،بلکه بيان ”اقتصاد سياسی“ یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی
و حقوق دموکراتيک قانونی است .همچنین نشان داده خواهد شد که سویه های پراهمیتی از برنامه اقتصادی در چنین
نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ نیز باید در طرح «برنامه حداقلی» تکمیل گردد تا بتوان آن را برنامه همه جانبه
ای حتی برای یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و همچنین منافع ملی ارزیابی نمود .بحث
اساسی بر سر این نکته است که تکمیل نمودن «برنامه حداقلی» ارایه شده در مقاله پیش گفته ،کمک برای برپایی جبهه
!گسترده ضد دیکتاتوری است و لذا نقشی اجتناب ناپذیر داراست
:پرسش در «برنامه حداقلی» به زمینه های زیر بازمی گردند ۴
 -١مساله عدالت اجتماعی نسبی
ملی“ حاصل شده از کار ارزش افزا از چه »
تعیین درجه بهره
ِ
مندی زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ِ
جایگاه قانونی و صنفی برخوردارند ،یا به عبارت دیگر ،آیا زحمتکشان از حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان
برخوردار خواهند بود و یا قانون ”عرصه و تقاضا“ دیکته کننده درجه بهره وری اکثریت مردم (زحمتکشان) از
«.ثروت اجتماعی“ خواهد بود”
 -٢جایگاه اجتماعی بخش خصوصی
«سرمایه داری خصوصی تولیدی ”مول ِد ارزش“ در ”اقتصاد سیاسی“ ایران در چه جایگاهی باید قرار گیرد؟»
 -٣مضمون اقتصاد سياسی در برنامه اقتصاد ملی
آیا به ”سرمایه داری تولیدی خصوصی ارزش افزا“ به طور برنامه ریزی شده و در سطح ملی می باید اولویت داد و »
یا اینکه ارضای تقاضای بازار در جامعه یی شدیدا مصرفی به هدف ”ثروت آفرینی خصوصی“ از هر طریق بدون
«نظارت قوانین ملی می باید اولویت داشته باشد؟

تداوم برنامه نوليبرال یا اقتصاد ملی ۴-
آیا ”بازار آزاد“ (بی نظارت) تعیین کننده چگونگی و اندازه ”انباشت سرمایه“ برای ”رشد حداکثری“ اقتصاد خواهد »
بود و یا اقتصاد ملی با اولویت قرار دادن ”توسعه“ است که درجه ”رشد“ را به صورت متوازن و در ”سطح ملی“ و
«بر اساس برنامه ریزی مدون ملی معین خواهد کرد؟
مقاله پاسخ کلی خود را به پرسش ها با توجه به «تجربه دو دهه تعدیل های اقتصادی جامعه ستیز در ایران و دیگر
حذف کامل الگوی اقتصاد نولیبرالی ،مخرج
کشورها مانند یونان و اسپانیا» ،به صورت زیر مطرح می سازد”« :
ِ
مشترکی بنیادی در سطح ملی است که منافع قشرها و طبقه های مرتبط با تولید و کار ارزش افزا – یعنی زحمتکشان
«“.شهر و روستاها و سرمایه داران بخش صنعتی و ارزش افزا و مولد – را در بر دارد
چارچوب برنامه «حداقلی» اقتصادی -اجتماعی ی برشمرده شده «می تواند همزمان منافع طبقه ها و قشرهای زحمتکش
(حقوق بگیر و روزمزدی) و سرمایه داری مولد را برای مرحله دموکراتیک تامین کند .این اتحادی خواهد بود تاکتیکی
(گذرا) بین نیروهای سیاسی طرفدار منافع زحمتکشان برای همکاری با نیروهای سیاسی طرفدار منافع بخش هایی از
بورژوازی بر ضد دیکتاتوری .این اتحادی است ضروری و تاریخ ساز در مرحله کنونی به منظور شکست دادن استبداد
از طریق تغییر توازن نیرو به وسیله بسیج نیروهای سیاسی ای که مخرج مشترک های سیاسی (آزادی و دموکراسی) و
«.اقتصادی (طرد نولیبرالیسم) دارند
برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بال“ یا از ”پایين“؟
بدون تردید ،طرح ارایه شده برای مرحله گذار از دیکتاتوری زمینه همکاری و اتحاد نیروهای ضد دیکتاتوری و مخالف
برنامه نولیبرال امپریالیستی را در سطح «حداقل» ،آن طور که در مقاله ذکر می شود« ،برای مرحله دموکراتیک»
پوشش می دهد .اما نکته های پراهمیتی از برنامه اقتصاد ملی برای همین «مرحله دموکراتیک» بدون پاسخ می ماند که
برخی از آن ها ،مساله ترکیب مختلط اقتصاد ملی ،مساله تامین نیازهای اولیه از قبیل بهداشت ،آموزش رایگان ،مساله
تامین آب آشامیدنی و دیگر نیازهای عمومی ،و مساله های در ارتباط با منافع کالن اقتصاد ملی و همچنین امنیت ملی
است که در کليت آن باید از طریق حفظ ”انحصارات طبيعی“ توسط بخش عمومی اقتصاد و به دست دولت ملی و
.دموکراتيک و در شرایط کنترل شفاف سازمان های دموکراتيک و احزاب سياسی به سود مردم تحقق یابد
پیش تر اشاره شد که مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت و
منافع ملی کشور که نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن
.ها تبدیل شود
مندی زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ملی“» ،تنها محدود به حق قانونی »
تعیین درجه بهره
ِ
برخورداری از «حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان» نیست .برای نمونه ،تامین نیازهای عمومی جامعه از قبیل
آموزش رایگان ،بهداشت و سرپرستی پزشکی مدرن که باید یا به صورت رایگان و یا در چارچوب بیمه های اجتماعی
سازمان یابد و دیگر نیازهای از این قبیل ،وابسته به سرمایه گذاری وسیعی است که باید جایگاه آن در برنامه اقتصاد
ملی در همین مرحله نیز روشن و شفاف بوده و میان نیروهای شرکت کننده در جبهه ضد دیکتاتوری طرح و بر سر آن
.توافق وجود داشته باشد
ضرورت این نکته را تجربه تراژیک مردم یونان می آموزد .کدام تضمین وجود دارد که پس از برقراری دولت «مرحله
دموکراتیک» بیرون آمده از ”جبهه ضد دیکتاتوری“ ،که همان همتای یونانی آن (سیریزا) در ایران می بوده ،مشابه این
ِ
تجربه در ایران وقوع نیابد؟ اکنون بیش از نیمی از مردم یونان فاقد بیمه های پزشکی و اجتماعی در حالی هستند که
 ….نیمی از جوانان بیکارند ،سطح بیمه بازنشستگی گذران زندگی سالمندان را تامین نمی سازد و
البته که گذار از دیکتاتوری پیروزی بزرگی را تشکیل خواهد داد و مبارزه طبقاتی پس از آن تعطيل نخواهد شد .این
یک مساله است .مساله اما تنها به این واقعيت عينی محدود نمی شود .نمی توان وضع روحی و ذهنیت زحمتکشانی را
از مد نظر دور داشت که به توصیه چپ ترقی خواه از جبهه ضد دیکتاتوری ای پشتیبانی کرده است که با استقرار آن ،با
همان ”برنامه ریاضت اقتصادی“ای دست بگیریان باشد که اکنون مردم یونان در پایان چنین راهی دست بگیربان و با
!سرخوردگی از جنبش سیریزا روبرو و با خطر مایوس شدن از مبارزه روبرو هستند
تامین آب آشامیدنی که معضلی داغ در ایران امروز را تشکیل می دهد و دولت روحانی می خواهد آن را از طریق
توسعه واردات آب آشامیدنی از خارج از کشور ”حل کند“ ،تن دادن به سیاست ”خصوصی سازی“ پوشیده امپریالیستی
است ۶٧ .درصد آب آشامیدنی در جهان (!!) متعلق به شرکت نستله سوئیسی و در بطری های آن به فروش رسانده می
شود! این معضل ایران نباید در فهرست پیش گفته در برنامه «اتحاد حداقلی» برای «مرحله دمکراتیک» اصالً طرح
گردد و پاسخ مردمی و دموکراتیک بیابد؟
.از مساله اعتیاد ،فحشا ،بیمارهای واگیر ،مخارج درمان و آموزش و … در این سطور آگاهانه دوری می شود

پرسشی که به درستی با مطالعه طرح برای «مرحله دموکراتيک» در ذهن تداعی می شود ،این پرسش است که مسکوت
گذاشتن مرحله بعدی رشد اقتصادی -اجتماعی ،یعنی «مرحله ملی -دموکراتيک فرازمندی جامعه ایرانی» (که یکی از
مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال  ١٣٩١تشکیل می دهد) ،می تواند کمکی برای برپایی جبهه
!ضد دیکتاتوری باشد یا خير؟
به سخنی دیگر ،این پرسش مطرح است که طرح نیازهای عمومی الیه های مختلف مردم که برخی از آن ها در باال
عنوان شد ،چه نقشی می تواند در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ایفا سازد؟ طرح و دفاع از نیازهای عمومی الیه های
مختلف زحمتکشان که زحمتکشان زن محروم ترین الیه آن را تشکیل می دهد – امری که در اعتصابات اخیر
پرستاران ،و دیگر زنان سرپرست خانواده به وسعت در جامعه طرح شد  ،-می تواند چه نقشی در برپایی جبهه ضد
دیکتاتوری داشته باشد؟
بدون پاسخ دقیق و شفاف به این پرسش ها توسط همه الیه های متفاوت چپ ،نیروی ترقی خواه چپ به این شکل و یا آن
شکل ،در این سطح یا در آن سطح ،به دنباله روی بورژوازی بدل می شود! در این امر تردیدی نباید به خود راه داد!
نباید از نظر دور داشت که بخش ”اصالح طلب“ الیه های پیش گفته که می تواند و باید در جبهه ضد دیکتاتوری شرکت
!و نقش پراهمیت داشته باشد ،هنوز آبستن امید به ”استحاله“ رژیم دیکتاوری است
به منظور پاسخ به پرسش نقش دفاع از نيازهای زحمتکشان در نبرد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری – و یا سکوت
پرسش پراهمیت دیگری پاسخ داد .این پرسش بازمی گردد به این امر که آیا می توان
در باره آن  ،-باید پیش تر به
ِ
جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ را تنهـا در بحث و تبادل نظر با نمایندگان بورژوازی ملی و میهن دوست عملی ساخت” ،
به عبارت دیگر به اصطالح از ”بال“ به برپایی آن دست یافت؟
به سخنی دیگر که همین مضمون را می رساند ،آیا برپایی جبهه ضد دیکتاتوری بدون تجهیز توده های زحمتکش ،یک
توهم زایی» غيرمستدل نيست؟»
آیا حل مساله حاکمیت سیاسی در ایران که مضمون «گذار از دیکتاتوری» را در هر شکلی تشکیل می دهد ،ازجمله در
شرایط آزادی انتخاب ،بدون سازمان یافتگی توده های مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری به منظور دستیابی
به خواست های دموکراتیک و سیاسی خود ،عملی و تحقق پذیر خواهد بود؟ به سخنی دیگر ،آیا شرکت فعال زحمتکشان
یدی و فکری برای دستیابی به منافع خود ،پيش شرط گذار از دیکتاتوری است و یا ،پيامد این گذار؟ آیا بدون جایگاه
واالی کشور سوسیالیستی کوبا میان کشورهای آمریکای التین ،تسلیم آمریکا به روند عادی سازی روابط میان دو کشور
ممکن بود؟
آیا نباید برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ،ضمن تجهیز زحمتکشان (در همه الیه بندی های آن که مقاله نامه مردم به
آن اشاره دارد) ،همچنین به منظور قانع ساختن الیه های بورژوازی میهن دوست ،به این نکته پرداخت و به این پرسش
پاسخ همه جانبه ،دقیق و مستدل داد که چرا رابطه عينی و جداناپذیر میان «مرحله دموکراتیک» و «ملی -دموکراتیک»
رشد جامعه وجود دارد؟ و با تفهیم این واقعیت به این پرسش پاسخ داد که چرا ”اقتصاد سياسی“ی مرحله پس از گذار
از دیکتاتوری ،یعنی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،بخشی جدایی ناپذیر را از مرحله دموکراتیک تشکیل
می دهد؟ به سخنی دیگر ،نشان داد و مستدل ساخت که ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ از وحدتی جدایی ناپذیر
!برخوردارند؟
آیا به این منظور نباید سرشت برنامه مرحله ملی -دموکراتیک را به مثابه یک برنامه اقتصادی -اجتماعی ویژه برشمرد
و تشریح نمود؟ تشریح نمود که چرا برنامه اقتصاد ملی در این مرحله نیاز به بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد و بخش
خصوصی ی ميهن دوست دارد که در هماهنگی تنگاتنگ وظيفه رشد و توسعه اقتصادی -اجتماعی را در ایران بر
عهده داشته باشند؟
تشریح نمود که چرا وظیفه دفاعِ بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی (و تعاونی) در اقتصاد سیاسی این مرحله،
واقعيت ضروری عينی و انکارناپذیر را برای توسعه و شکوفایی اقتصادی -اجتماعی ایران تشکیل می دهد؟ توضیح داد
که چرا واقعیت پیش گفته ،زمينه عينی وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ميهن دوست را تشکيل می دهد و
همچنين زمينه ذهنی همکاری و همياری آن ها را در نبرد برای حفظ منافع ملی بوجود می آورد که مضمون نبرد
استعمارگر سرمای ِه مالی امپریاليستی است؟
رهایبخش کشورهای پيرامونی در برابر یورش نظام
ِ
به سخنی دیگر ،باید پیش تر به پرسشی پاسخ داد که همین معنا را می رساند و از زمینه تاریخی و اجتماعی نیرومندی
نیز در جامعه ایران برخوردار است .این ،پاسخ به این پرسش است که آیا نباید برنامه اقتصاد ملی مورد نظر را با
دستاورد بزرگ انقالب بهمن  ۵٧در اصل های  ۴٣و  ۴۴قانون اساسی ،که باید بر شرایط امروزه انطباق داده شود،
تکمیل نمود؟
آیا نباید در مقام دفاع از اقتصاد مختلط تثبیت شده در قانون اساسی ،ترفندهای ارتجاع حاکم را برمال ساخت که چگونه با
به ورشکست کشاندن بخش اقتصاد عمومی ،غارت و خصوصی سازی آن را تدارک دید؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع
هدف ضد مردمی و ضد ملی خود ،اصل  ٢۶قانون اساسی را پایمال نمود؟ آیا نباید نشان داد
حاکم برای دسترسی به این
ِ

که ارتجاع حاکم با نقض اصل های پیش ،وابستگی اقتصادی و نهایتا ً سیاسی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی از
طریق اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ عملی ساخت ،به اميد حفظ حاکميت سرکوبگرانه
خود؟
آیا نباید با چنین سیاست مردمی و مدافع منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه ،ازجمله از منافع سرمایه داران ملی و
میهن دوست دفاع می کند ،زمينه برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری“ را از ”پائين“ تدارک دید؟
آیا می توان مستدل ساخت که در دوران کنونی سلطه اقتصاد جهانی امپریاليستی برای کشورهای پيرامونی ،ازجمله
ت ”اقتصاد سیاسی“ نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و
ایران ،بدون شرکت فعال و آگاهانه زحمتکشان امکان موفقی ِ
ملی“ که قوانین فعالیت سندیکایی و آزادی احزاب را هم تامین کند ،وجود دارد ،آیا این یک موضع واقع بینانه و نه یک ”
توهم زایی» غیر مستدل است؟ تاکنون هیچ استداللی در باره امکان توسعه یک نظام سرمایه داری ”دموکراتیک“ »
توسط هیچ جریان و یا فردی ارایه نشده است .تنها نمونه هایی ذکر شده اند از قبیل ترکیه و … هستند! کشوری که با
تائید امپریالیسم آمریکا ،در همین روزها پنجاه و نهمین جنگ را پس از پیروزی ضد انقالب در اتحاد شوروی آغاز
!نمود .جنگی علیه مردم خود و علیه کشور عربی سوریه
آیا برای پاسخ به پرسش واقع بینانه بودن و یا «توهم زا» بودن امکان تحقق یافتن یک نظام ”بورژوازی دموکراتیک“،
!تجربه اخیر مردم یونان آموزنده نیست که در آن «کودتای سرمایه مالی امپریالیستی» به پیروزی رسید؟
صرفنظر از آنکه برپایی یک جبهه گسترده ضد دیکتاتوری از ”باال“ بدون فشار از ”پایین“ ،بدون تجهیز و سازماندهی
زحمتکشان به دور خواست های قانونی و به حقشان که «تکانه»ی (احسان طبری) کوشش فعال و خالق آن ها را در
!سطح جامعه تشکیل می دهد ،پا نخواهد گرفت و پا قرص نخواهد نمود
صرفنظر از آنکه ،بدون تجهیز زحمتکشان در سطح جامعه و حضور فعال و خالق آن ها در مبارزات اجتماعی،
پيگيری یک جبهه گسترده ضد دیکتاتوری در طول زمان – همانند تجربه اخير در یونان  ،-از تضمين برخوردار
نخواهد بود! خطر تسلیم چنین جبهه گسترده ای که تنهـا از ”باال“ بر پا شده باشد ،همیشه مانند شمشیر داموکلس باالی
!سر مبارزات مردم آویزان خواهد بود و چه بسا امکان تحقق تجربه تلخ اخیر یونان در ایران هم وجود خواهد داشت
این یک «توهم زایی» است که در ایران بتواند بدون شرکت فعال و مبارزجویانه زحمتکشان یدی و فکری ،بدون دفاع
همه جانبه ی الیه های میانی جامعه از خواست های به حق و قانونی زحمتکشان ،جبهه ضد دیکتاتوری ای پا بگیرد و
ساختن ضرورت دفاع
گذار از دیکتاتوری را ممکن سازد! از این رو مبارزه ی روشنگرانه برای نشان دادن و مستدل
ِ
 الیه های میانی ی جامعه تا درون بورژوازی میهن دوست از منافع زحمتکشان – که از منافع کل جامعه دفاع می کنندپيگير جبهه ضد دیکتاتوری است ،
!پيش شرط برپایی و موفقيت
ِ
همچنین مبارزه روشنگرانه به منظور نشان دادن و مستدل ساختن ضرورت یک اقتصاد مختلط عمومی -خصوصی
!برای دوران پس از گذار از دیکتاتوری ،پیش شرط پراهمیت دیگر را در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل می دهد
ت ”اقتصاد سیاسی“ سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ و ”ملی“ در دوران کنونی سلطه اقتصاد جهانی
آیا پذیرش موفقی ِ
امپریالیستی برای کشورهای پیرامونی ازجمله ایران ،بدون یک اقتصاد مختلط عمومی -خصوصی و در همکاری و
همیاری با دیگر کشورهایی که از چرخه اقتصاد نولیبرالی خارج می شوند ،وجود دارد؟
آیا ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه نسبت به ”اقتصاد سیاسی“ نظام سرمایه داری ی
دموکراتیک“ و ”ملی“ از این رو برتر و موثرتر نیست که در آن ،شرایط رشد روزانه عدالت اجتماعی نسبی در ”
هماهنگی با رشد و توسعه اقتصادی -اجتماعی تضمين شده است؟
به سخنی دیگر ،آیا در شرایطی که حفظ منافع زحمتکشان در سطح حفظ منافع دیگر الیه های میهن دوست از پشتیبانی
عملی و توافق شده در برنامه اقتصاد ملی برخوردار است ،زمينه همبستگی عينی و ذهنی موفق تری ميان لیه و
طبقات ميهن دوست برای رشد موزون اقتصادی -اجتماعی در جامعه ایرانی و همچنين دفاع از منافع ملی در برابر
یورش پوشيده و علنی سرمایه مالی امپریاليستی برقرار نيست؟
با صراحت باید مورد تاکید قرار گیرد که مواضع طرح شده در مقاله پیش گفته نامه مردم ،دقيق ترین و مستدل ترین
!مواضع شایسته تائيد است که تنها می تواند در نکته برشمرده پيش تکميل گردد
در این مقاله” ،برنامه اقتصاد ملی“ طرح نشده است .چه بسا می تواند با طرح آن ،ازجمله طرح ضرورت ترکیب
.مختلط اقتصاد کشور و نکته های دیگر مورد توجه قرار گیرد
ر نبرد برای حفظ حق حاکمیت ملی ی سرزمین چند هزار ساله خلق های ساکن ایران ،بدون تردید ”اقتصاد سیاسی“
.مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،برتر از هر ”اقتصاد سياسی“ دیگر است
این برتری به ویژه در شرایط خطر یورش علنی و پوشیده سرمایه مالی امپریالیستی که به منظور تبدیل ایران به
نومستعمره خود و تحمیل نقشه جغرافیای خاورمیانه بزرگ عملی می شود ،انکار ناپذیر است .بدون تردید همبستگی همه

نیروهای زحمتکش و میهن دوست در چارچوب اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،زمينه
ذهنی و عينی گسترده تری را در جامعه برای گذار از دیکتاتوری ایجاد خواهد نمود)١( .
 -١نگاه شود همچنین به ”طبقه کارگر ،پیگیرترین مدافع منافع ملی!“ ،فروردین  ]1[ ١٣٩۴و ”زمینه عینی اتحادهای
اجتماعی!“ اردیبهشت  ]2[ ١٣٩۴و «”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه!» ،اردیبهشت
[ ]3و ”دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه“ اردیبهشت  ]4[ ١٣٩۴و «بحث بر سر ”اقتصاد ١٣٩۴
سیاسی“ و یا خرده کاری» ،اردیبهشت  ]5[ ١٣٩۴و ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی“ ،فروردین
]١٣٩۴ [6
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 -١٩مقاله شماره ١٩( ٢۵ / ١٣٩۴ :تیر)
مصرف مطلوب» در ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک و سوسیالیستی !پیرامون پرسش خانم فروغ اسدپور »
»در ارتباط با مساله «مصرف مطلوب
واژه راهنما :دیالکتیک رشد نیروهای مولده و آزادی های سوسیالیستی« .شرایط ،سطح دانش را به سطح شعور
مسئوالن تنزل داده بود» (نشست دانشمندان اتحاد شوری پس از پیروزی ضدانقالب)« .چگونه می خواهیم زندگی کنیم».
شیوه مصرفی در جامعه سوسیالیستی -کمونیستی .انتقاد سازنده و مرز آن با انتقاد پوزیتویستی .اقتصاددانان آلمانی هاری
.نیک ،کالوس بلسینگ ،یورگ گولدبرگ ،مانفرد زون
آمیز «چرا سوسیالیست ها باید از میراث تاریخی خود شرمنده باشند؟»
مقاله اردشیر زراعی قنواتی را با عنوان پرسش ِ
با لذت مطالعه کردم و از منطق روشنگرانه آن بسیار آموختم که به پرسش های بسیاری با «نرمی زبان و استواری
.منطق» (احسان طبری) پاسخ می دهد
یک پرسش بانو فروغ اسدپور از اردشیر زراعی قنواتی که به نقل از «دوست لیبرالی [که] از یک دوست چپ پرسیده
:است» ،پرسشی متقابل را در ذهنم آفرید .پرسش نقل شده «دوست لیبرال» چنین است
می توانید کشوری را نام ببرید که با ایدئولوژی سوسیالیستی وضع بهتری رو برای مردمانش فراهم کند؟ نظام سرمایه »
داری و لیبرال توانسته در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی وضع بهتری رو برای مردمانش فراهم کند .چرا
سوسیالیسم و نظام سوسیالیستی هنوز در هیچ کشوری بطور مطلوب نتیجه بخش نبوده است؟ آیا واقعا کوبا ،شوروی
«سابق ،کره شمالی … ،می توانند معرف نظام سوسیالیستی باشند؟ اگر نمی توانند ،دلیل شما چیست؟
اشاره بر ضرورت بررسی مشخص و تاریخی هر پدیده که «اردشیر عزیز» در توضیح خود عنوان کرد ،ازجمله برای
شناخت علل «مطلوب» یا مطلوب نبودن «نظام سوسیالیستی» در کشورهای برشمرده شده را «فروغ عزیز» می پذیرد.
و بر همین پایه ،پرسش طرح شده را هوشمندانه تدقیق می کند« .فروغ عزیز» می پرسد« ،چرا شوروی همزمان
نتوانست رشد نیروهای تولیدی اش را تضمین کند … چرا حتی با سرعتی کمتر نتوانست فضای باز سیاسی ایجاد کند
«.این بحث برای من مهمتر است ،زیرا رو به آینده دارد …
هوشمندی تدقیق پرسش از این رو مستدل است ،زیرا در واقع هم دو پدیده ”رشد نیروهای مولده“ مبتنی بر برداشت
اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی و تضمین ”آزادی های قانونی ی سوسیالیستی“ که در پرسش طرح می شود ،از وحدتی ”
.جدایی ناپذیر بر خوردارند
رشد نیروهای مولده مبتنی بر برداشت ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی ( )١و رشد آزادی های قانونی سوسیالیستی ( )٢از
این رو در ارتباط تنگاتنگ مضمونی قرار دارند ،زیرا رابطه میان دو پدیده ی نوین و نشناخته را تشکیل می دهند.
رابطه نشناخته میان اقتصاد سیاسی سوسیالیستی و آزادی های سوسیالیستی .این رابطه ،نهایتاً ،رابطه میان زیربنا و
روبنای جامعه سوسیالیستی را تشکیل می دهد که تجربه ای نشناخته است که باید آن را شناخت و درک کرد .مضمونی،
به قول مارکس ”توخالی“ که باید با شناخت همه جانبه آن به انتزاعی ”پر“ ،به سخنی دیگر شناخته و از این طریق
!درک شده تبدیل گردد

چگونه می توان مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی را که مارکس می توانست تنها در عام ترین ساختار منطقی آن
برشمرد ،در همه اجزای چند الیه آن توسط کمونیست ها در مرحله برپایی چنین جامعه ای در این یا آن کشور شناخته و
درک شود ،بدون آن که در وسيع ترین سطح ممکن در باره آن به بحث و تبادل نظر تخصصی و علمی پرداخته شود؟
مارکس در باره جامعه بی طبقه کمونیستی تنها یک نظر عام ابراز داشته است .مارکس از درون تحلیل همه جانبه شیوه
تولید سرمایه داری ،به این شناخت علمی دست یافت که باید مالکیت عمومی بر ابزار تولید بزرگ اجتماعی ،جایگزین
مالکیت فردی بر آن گردد .شناخت ضروری برای سازماندهی و برپایی ساختار مشخص نهایی را او وظیفه کمونیست
.های آینده ارزیابی نمود .وظیفه ای که تنها در شرایط آزادی بیان و عقیده ممکن می گردد
در اولین نشست دانشمندان اتحاد شوروی پس از پیروزی ضد انقالب در این کشور ،جمله پراهمیتی در سند نهایی به
مضمون آن را دریافت .دانشمندان شوروی نوشتند« :شرایط ،سطح دانش را به سطح شعور
تصویب رسید که باید
ِ
«!مسئوالن حزبی تنزل داده بود
هيچ گاه دیگر نباید چنين وضعی پيش آید .اگر پیش نیامده بود ،که بحث در باره علل آن را «اردشیر عزیز» با توانایی
انجام داد و به سختی بتوان نکته ای به آن افزود ،آن وقت پاسخ بخش پراهمیت دوم پرسش «فروغ عزیز» نیز در همان
دوران داده شده بود و نه اکنون ،ازجمله آن طور که هاری نیک ،اقتصاددان آلمانی در کتاب خود با عنوان ”بحث های
اقتصادی در آلمان دموکراتیک“ داده است)٣( .
هاری نیک ،ازجمله با طرح این پرسش در کتاب خود« :چگونه می خواهیم زندگی کنیم» ،درست به مساله ای می
پردازد که «فروغ عزیز» در ارتباط با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم مطرح می کند .نیک و اقتصاددانان دیگر
مارکسیست از قبیل کالوس بلسینگ در کتاب ”آینده سوسیالیستی“ ( )۴و یورگ گولد برگ در اثر خود با عنوان ”رشد
مساوی الحقوق جنوب“ به مساله توضیح و تعریف ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم می پردازند )۵( .اقتصاددان مارکسیست
دیگر آلمانی با نام مانفرد زون نیز در کتاب ”در مرحله گذار قرار داریم“ نظریات جالبی در بخش های روبنایی جامعه
( )۶سوسیالیستی آینده را برمی شمرد
گرچه اختالف نظرهای کم و بیش و در مواردی جدی میان ارزیابی ها برای آینده وجود دارد ،اما می توان بر این نکته
تکیه نمود که همگی پاسخ به پرسش هاری نیک را درباره «چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟» ،آن چنان پاسخ می دهند
که نگرشی جدید را به مساله «مصرف مطلوب» طرح می سازد .همگی در این امر اتفاق نظر دارند که «مصرف
مطلوب» در جامعه کمونيستی آینده تفاوتی ماهوی با «مصرف مطلوب» مورد نظر نظام سرمایه داری داراست و باید
دارا باشد! این ارزیابی ها« ،مصرف مطلوب» کاالها در فروشگاه های پر زرق و برق کشورهای سرمایه داری را که
.هدف انباشت سود و سرمایه برای اقلیتی غارتگر و استثمارگر ممکن می سازد ،در نوری دیگر قرار می دهد
آنچه برای بحث در این سطور مورد نظر است ،این نکته است که اگر آزادی های بورژوایی را کشورهای سوسیالیستی
به سطح آزادی های سوسیالیستی ارتقا داده بودند (دستاوردهای بزرگی در ارتباط با مضمون حقوق دموکراتیک ازجمله
در کوبا به دست آمده است .مرگ و میر کودکان در نازل ترین سطح و به مراتب کمتر از سطح پیشرفته ترین کشورهای
سرمایه داری قرار دارد ،و …) ،اگر … ،.آن وقت دیر یا زود این پرسش مطرح می شد که آیا سخن خروشچف که
اعالم نمود ”از سطح و الوانی تولید بزودی از غرب پیشی خواهیم گرفت“ ،با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیسم
همخوانی دارد یا خیر؟
اگر امروز پاپ کاتولیک فرانسیسکا و بسیاری دیگر علیه «مصرف» سرمایه دارانه که به معنای نابودی زمینه هستی
بر روی زمین است موضع می گیرد ،به وظیفه ای عمل می کند که در سال های  ١٩۶٠در برابر اقتصاد اتحاد شوروی
در سال  ٢٠٣٠به سه و در  OECDنیز مطرح شد ،ولی پاسخی روا و سوسیالیستی -کمونیستی نیافت .طبق گزارش
.سال  ٢٠۶٠به شش کره زمین نیاز است تا بتوان نابودی زمین خاکی را جبران نمود
علت دست نیافتن به پاسخ علمی به چگونگی «مطلوب» بودن مصرف در جامعه سوسیالیستی توسط رهبران آن روز،
همان علتی است که «دوست لیبرال … فروغ عزیز» نیز با آن روبروست .علت ،درک نادرست از نظر مارکس است
.که تامین نیازهای همه جانبه انسان را در جامعه کمونیستی نوید می دهد
شيوه مصرفی باید در جامعه سوسياليستی -کمونيستی از چه ویژگی برخوردار باشد
متاسفانه کوشش برخی از اقتصاددانان اتحاد شوروی در سال های  ١٩۶٠قرن گذشته تاریخ اروپایی ،مانند لیبرمان که
در سال  ١٩۶٢در پراودا نظریاتش را مطرح ساخت ،یا تنظیم ”سیستم اقتصادی نوین“ در آلمان دمکراتیک که در زمان
ثمر ضروری نرسید .به این پرسش اکنون در ابعاد
دبیر اولی والتر اولبریشت عملی شد ،متاسفانه ادامه نیافت و به ِ
.وسیعی پاسخ داده شده است که باید به آن به طور مستقل پرداخت
هاری نیک در کتاب پیش گفته ،انقالب انفورماتیک را پیش شرط ایجاد شدن شیوه تولید کمونیستی ارزیابی می کند .شیوه
تولیدی که قادر است به نیازهای همه جانبه فرد در جامعه پاسخ «مطلوب» دهد .آنچه که او اما برجسته می سازد ،پاسخ
به سطح و نوع نياز انسان است! با پاسخ به چگونگی نیاز می توان به آن «مطلوبی» دست یافت که هدف است ،که به
!طور قطع ،خواسته و هدف نظام استثمارگر سرمایه داری نمی تواند باشد

کالوس بلسینگ در اثر ذکر شده ،نیازها را به «نیازهای ضروری برای هستی – برای همه انسان ها  ،-نیازهای پایه ای
نسبت به شرایط مشخص سنتی و رشد هر جامعه ،-نیازهای بی معنا – که از طریق تبلیغات ایجاد می شود -و نیازهای –
«.لوکس که مفتخوران غارتگران خواستار آن هستند ،تقسیم می کند
آنچه در این سطور طرح آن اهمیت دارد ،تکیه به این نکته است که موضع انتقادی سازنده و خالق ،تنها زمانی خواسته
یا ناخواسته موضعی پوزیتویستی و در خدمت حفظ شرایط حاکم از کار در نمی آید ،هنگامی که با ارایه پیشنهاد و راه
برای بیرون رفتن از تنگنایی همراه باشد که مورد انتقاد قرار می گیرد .این به این معنا نیست که انتقاد بدون پیشنهاد
دره هولناک پوزیتویسم در
مجاز نیست ،بلکه به این معناست که انتقاد سازنده ،قرار داشتن خود را در مرز درغلطیدن به ّ
نظر داشته باشد .به قول زنده یاد سیاوش کسرائی در شعر ”خطر“ (نهم بهمن  ،)١٣۶۴باید «جاده لغزنده و شب
دره ره باریک» در مد نظر داشت تا «در چنین گردنه صعب و چنان تنگه هول ،با چراغی که
تاریک» را «بر فراز ّ
!«نفس می بردش دم به دم ،از یورش باد ،کج نیفتاد به چپ و راست
 -١یا دقیق تر” ،اقتصاد سیاسی“ مرحله گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که «اردشیر عزیز» چندالیگی و بغرنجی
.روند آن را به طور موشکافانه در پاسخ خود برمی شمرد
 -٢به عبارت دیگر ،رشد آزاد بیان و عقیده که دستاورد نظام بورژوازی در مرحله رشد انقالبی آن است که در مرحله
امپریالیستی و ارتجاعی آن ،به سخنی دیگر ،در دوران افول نظام سرمایه داری ،با انواع دستکاری ها از محتوا خالی
.شده
 -٣نگارنده بخش هایی از آن را در مقاله های اخیر در اخبار روز در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی دوران ملی-
.دموکراتیک مطرح کرده است
.نظر او را را هم نگارنده در همان مقاله نقل کرده است ۴-
گولدبرگ در اثر خود به بررسی نظام اقتصادی -اجتماعی در آسیا و افریقا و آمریکای التین -جنوبی می پردازد و ۵-
استقالل شیوه تولید ”سرمایه دارانه“ را در این قاره ها در برابر رشد کالسیک سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی
 -.نشان می دهد که زمینه بررسی مارکس بوده – مارکس در موارد متعدد به آن اشاره دارد
و ازجمله مساله منطقه ای شدن تولید اقتصادی را در آن نشان داده و آن را عنصری جدی در نفی عملکرد تمرکز و ۶-
.انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری قرار می دهد
: http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2548آدرس مقاله در سایت
 -٢٠مقاله شماره ٣٠( ٢١ / ١٣٩۴ :خرداد)
سیاسی“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی !برنامه ریزی در سطح و در عمق”
اقتصاد
ِ
واژه راهنما :رشد اقتصادی در هماهنگی با رشد فرهنگی و خدمات اجتماعی .اهمیت برنامه ریزی متمرکز و نقش
دولت ملی .تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق .عملکرد و نه مالکیت عمومی ریشه نتایج
منفی اقتصادی .شفافیت و کنترل دموکراتیک رشد اقتصادی .استقالل واحدهای اقتصادی «در چارچوب برنامه
.مرکزی» .نظرات لیبرمان ،هاری نیک ،کالوس بلسینگ و دیگر اقتصادادانان مارکسیست
هدف این سطور دنبال کردن مساله ساختار برنامه اقتصاد ملی در چارچوب ”اقتصاد سیاسی“ی دوران ملی -دمکراتیک
فرازمندی جامعه ایرانی است که سرآخر در باره آن در مقاله «کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین برنامه نولیبرال فعلی
در ایران شود» ،نکته هایی طرح شد که به علت طول سخن ،کوتاه شده در اخبار روز  ٢٩اردیبهشت  ١٣٩۴انتشار
ت ”اقتصاد
یافت .نگارش کوتاه نشده همین مقاله با عنوان دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه! عمده ،سرش ِ
.انتشار یافت )]“ )http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2516 [1سیاسی“ است! در ”توده ای ها
در این سطور به مساله برنامه ریزی ،شرایط رشد اقتصادی در سطح و عمق که دارای ویژگی های جداگانه هستند و
.باید هنگام برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرند ،پرداخته خواهد شد
نوشتار پژوهشگرانه ی اخیر خود (سرآخر ،اخبار روز  ٢١اردیبهشت
پژوهشگر محترم آقای حمید آصفی در دو
ِ
با نمونه یی در باره نقش «بورژوازی  intensiv،جنبه های شایسته توجهی را از بخش رشد اقتصاد در عمق (١٣٩۴
ملی گردشگری در ایران» توضیح داده است .او در توضیحات خود به طور ضمنی نیاز به برنامه ریزی را در ایران
در مرحله رشد اقتصادی در عمق مورد تائید قرار می دهد .نظریه پرداز به کمک آمار رسمی نشان می دهد که «سهم
ایران از محل جذب گردشگر فقط پنج میلیارد دالر از  ۵/۶تریلیون دالر در سال  ٢٠١٣در جهان» بوده است .بررسی

علل این ضعف که پژوهشگر با برشمردن نکات قدرت و ضعف شرایط در ایران توضیح می دهد ،هدف این سطور
نیست ،که خود مطلبی پراهمیت در نوشتار اوست به منظور ایجاد اشتغال در ایران .آنچه پراهمیت است این نکته است
که مساله مرکزی وجود برنامه ریزی برای اقتصاد ملی در ایران توسط او به طور ضمنی مورد تائید قرار می گیرد که
.باید مورد توجه قرار گیرد  intensivو در عمق  extensivدر ارتباط با رشد اقتصاد در سطح
رشد اقتصادی در سطح و عمق
رشد در سطح یا در عرض ،به معنای ایجاد واحدهای تولیدی در زمین بایر یا موات است .هاری نیک ،اقتصاددان
مارکسیست آلمانی در کتاب ”بحث های اقتصادی در آلمان دمکراتیک“ ،آن را بر روی «مزرعه سبز» می نامد؛
رشد در عمق ،به معنای رشد رشته ها مختلف اقتصاد ،به ویژه رشته های مصرفی و خدماتی ،ازجمله در گردشگری
.است
سنگین صنعتی یا ”مادر“ هدف است .پایه ریزی و یا توسعه
در مرحله رش ِد اقتصادی در سطح ،ایجاد زیربنای اقتصاد
ِ
کمی صنعت تولید ابزار و ماشین های تولیدی با پیشرفته ترین سطح کیفی که از طریق به کارگیری تکنولوژی پیشرفته
.انجام می شود ،هدف در این مرحله از رشد اقتصادی را تشکیل می دهد
بهبو ِد کيفيت در مرحله رشد اقتصاد در سطح نيازمند رشد همه جانبه فرهنگی جامعه است .از این رو ،ارتقای سطح
آموزش پیش از دانشگاهی و دانشگاهی در رشته های متفاوت صنعت و تکنیک و همچنین آموزش ،درمان و … ،بخش
های غیرقابل چشم پوشی را در رشد اقتصادی -اجتماعی در این مرحله تشکیل می دهد .براین پایه ،تعریف همه جانبه ی
.برنامه ریزی در سطح ملی و ضرورت آن ،قابل شناخت می گردد
در مرحله رشد در عمق ،برپایی رشته های مختلف مصرفی و خدماتی در کلیه رشته ها با سطح کیفی پیشرفته ،هدف
.مرکزی برنامه ریزی در ایران است
ابزار موثر و پرتوانی برای رفع کمبودهای صنعتی،
برنامه ریزی مرکزی به ویژه در دوران رشد اقتصادی در سطح،
ِ
فرهنگی ،تخصصی -آموزشی در شیوه تولید حاکم است .کمبودهایی که اغلب پیامد شرایط تاریخی ی گذشته هستند.
برای نمونه ،رشد سریع این بخش در پس از پیروزی انقالب اکتبر در اتحاد شوروی که زمینه ضروری پیروزی ارتش
سرخ بر ارتش آلمان نازی در جنگ دوم جهانی را ایجاد نمود و همچنین برطرف ساختن صدمات این جنگ در کشور
شوراها ،بدون برنامه ریزی مرکزی و نقش پراهميت دولت ملی ،با مشکالت عدیده ای روبرو و یا حتی ناممکن می
بود .نمونه های برنامه ریزی منسجم و مرکزی را در کشورهای دیگر سرمایه داری نیز می توان برشمرد که به منظور
.جلوگیری از طول کالم ،از آن در این سطور صرفنظر می شود
ناتوانی ایران در برطرف ساختن کمبودها در طول ده ها سال طوالنی ،یکی از علل عقب افتادگی کشور و وقوع انقالب
بهمن  ۵٧به منظور پایان بخشیدن به شرایط نامساعد حاکم به ایران بود .امکان پایه ریزی آن بخش هایی از صنعت مادر
در ایران ،در صنعت نفت و یا ذوب آهن و … ،تنها پس از پیروزی در دفع سلطه استعمارگران بر روی صنعت نفت
ایران ،با ملی کردن صنعت نفت ممکن شد ،و یا با کمک اتحاد شوروی که با ایجاد کارخانه ذوب آهن در ایران ،به
.آرزوی و نیاز طوالنی مردم و کشور ما پاسخ مثبت داد تحقق یافت
وابستگی اقتصاد ایران به ”درآمد نفت“ که بسیاری از نظریه پردازان آن را مورد انتقاد قرار می دهند نیز درواقع ریشه
در این واقعیت دارد که صنعت نفت هنوز به طور عمده در سطح صدور نفت خام باقی مانده است .نقش عمده ”صنعت
نفت“ بیش از سی سال پس از پیروزی انقالب بهمن  ۵٧مردم ،هنوز برآوردن نیازهای اقتصاد جهانی امپریالیستی و نه
پاسخ به نیاز رشد داخلی کشور است .منتقدین باید این جنبه وابستگی ایران را به ”درآمد نفت“ مورد توجه و انتقاد قرار
دهند .تولیدات رده اول از نفت خام که در سال های اخیر آغاز شده است ،پاسخگوی کافی به نیاز رشد در این صنعت
.نیست .نبود برنامه ریزی ملی در این زمينه به شدت به چشم می خورد
در کشورهای افریقایی در جنوب صحرا (به جز افریقای جنوبی) و همچنین در آمریکای التین ،نیز وضع بر همین
منوال است .این کشورها هنوز هم به طور عمده صادر کنندگان مواد خام و تولیدات کشاورزی هستند .ریشه چنین
وضعی ،همان طور که یورگ گولدبرگ در کتاب پژوهشی خود در باره رشد اقتصادی ی کشورهای ”جنوب“ نشان می
دهد ،به طور عمده ناشی از نقش منفی استعمار در طول چندین قرن در این کشورها است .برای نمونه ٨٠ ،درصد
رابطه اقتصادی میان برزیل و چین که عضو گروه کشورهای بریکس (چین ،روسیه ،برزیل ،افریقای جنوبی ،هند) و
یکی از بزرگترین اقتصادها در آمریکای التین است ،از صدور مواد کشاورزی و خام به چین تشکیل می شود (”مواد
خام برای چین“ ،جهان جوان  ٢۵مه  .)٢٠١۵در سفر نخست وزیر چین به برزیل در همین تاریخ ،قراردادهایی بالغ بر
 ٠میلیارد یور به منظور سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی ی ارتباطات و صنایع مادر در برزیل در چند سال ۵
.آینده به منظور تغییر این وضع انجام می شود

رابطه اقتصادی ایران و چین نیز به طور عمده در سطح مبادله نفت خام از ایران به این کشور و واردات کاالهای
مصرفی از چین محدود می شود .علت این وضع سلطه سرمایه داری تجاری بر سرنوشت اقتصادی ایران است که
مخالف رشد زیربنای صنعتی در ایران بوده و خواستار آن است که ایران تنها ”تجارتخانه مبادله کاال“ باشد .هنگامی که
احمدی نژاد خبر « صدور کلیه میوه تولید شده در ایران را به خارج و ورود کلیه میوه مصرف داخلی را از خارج»
اعالم نمود که «توسط بخش خصوصی انجام می شود» ،ضمن اعتراف به اجرای برنامه دیکته شده توسط صندوق بین
المللی پول توسط دولتش ،ناخواسته سلطه سرمایه داران تجاری را بر اقتصاد ایران برمال ساخت .علت مخالفت احمدی
نژاد با برنامه ریزی اقتصادی که تا حد انحالل ”سازمان برنامه ریزی“ نیز توسعه یافت ،از واقعیت فوق قابل شناخت
.است
اهميت برنامه ریزی برای کل اقتصا ِد ملی و رشد همه جانبه آن بر پایه آنچه که در اختصار بيان شد ،قابل شناخت می
!شود
عملکرد و نه مالکيت عمومی ریشه نتایج منفی اقتصادی است
سپردن کار به دست مردم“ که شعار مرکزی مدافعان و مداحان ”اقتصاد بازار“ را تشکیل می دهد و با این ادعا تکمیل ”
می شود که ”دولت مدیر خوبی نیست“ و باید ”دولت را کوچک کرد“ و … ،همگی ریشه در مخالفت با برنامه ریزی
اقتصادی و نقش مردمی و ملی اقتصاد عمومی (دولتی) دارد .با نگاه دقیق تر اما می توان این واقعیت را باز شناخت که
در ایران – مانند همه کشورهای دیگر سرمایه داری  ،-برای توجیه شعارهای فوق ،ابتدا شرکت های در مالکیت
عمومی را از نظر اقتصادی به ورشکستگی کشاندند تا آن را برای ”خصوصی سازی“ آماده سازند! در همه کشورهای
.دیگر نیز از همین ترفند استفاده شده است
تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق
واقعیت اما این تجربه دردناک نیز است که با وجود برنامه ریزی مرکزی در اتحاد شوروی ،بخش عمومی اقتصاد با
مشکالت بزرگی در پیش از وقایع ضدانقالبی در پایان سده گذشته روبرو بود .این مشکالت اقتصادی نهایتا ً علت بی
تفاوتی مالکین اصلی ثروت های عمومی از کار درآمد و پیروزی ضدانقالب را ممکن ساخت .علت بیگانه شدن مردم
:در اتحاد شوروی نسبت به مالکیت خود چه بود؟ بررسی گذرای این وضع در این سطور از دو منظر پراهمیت است
،اول -نگرشی به علل پیروزی ضدانقالب در اتحاد شوروی
.دوم -آموختن از آن برای ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک پیش رو در ایران
تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق را می توان از تجربه ای آموخت که در اتحاد شوروی
خود را نشان داد .یکی از اشتباه های بزرگ اقتصادی در اتحاد شوروی ،که به اغلب کشورهای دیگر سوسیالیستی نیز
سرایت کرد و یا تحمیل شد ،بی توجهی به ضرورت تغيير سياست برنامه ریزی مرکزی و منسجم در زمان گذار رشد
.اقتصادی از سطح به عمق است
بی توجهی به این امر موجب ایجاد شدن شرایطی شد که به ضدانقالب سال های پایانی هشتاد و آغاز نود قرن پیش
انجامید ،بدون آنکه ،صاحبان اصلی و قانونی ی ثروت های ملی ،زحمتکشان و در واقع همه مردم ،به دفاع از مالکیت
خود علیه ضدانقالب قد علم کنند .این مساله ای است که باید به طور مجزا به آن پرداخت .همه نظریه پردازان
مارکسیست در این امر هم عقیده اند ،که نبود آزادی های سوسیالیستی ،نبود امکان ابراز بیان و عقیده ،زمینه اصلی
.چنین وضعی را تشکیل داد
هدف از این سطور ،نگاهی کوتاه به چگونگی ایجاد شدن این بی توجهی نسبت به ضرورت تغییر برنامه ریزی مرکزی
در مرحله رشد اقتصادی در عمق در کشورهای سوسیالیستی اروپا است .به طور مشخص هدف بررسی ،تنها تا این حد
است که بتوان به کمک آن ،برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی دوران ملی -دموکراتیک ایران به آموزش هایی دست
یافت .از این طریق می تواند ضرورت توجه به ویژگی های این مرحله رشد که برخی از آن ها را نظریه پرداز حمید
.آصفی در دو مقاله اخیر خود در ارتباط با تخریب مواد خوراکی کشاورزی و گردشگری بر می شمرد ،جلب شود
شفافيت و کنترل دموکراتيک عملکرد
اقتصاددان مارکسیست آلمانی کالوس بلسینگ که از سال  ١٩٨۶مسئول بخش صنایع ماشین سازی در کمیته مرکزی
حزب سوسیال متحده آلمان دموکراتیک را به عهده داشت و دارای آثار متعدد اقتصادی -سیاسی است ،در کتاب ”آینده
سوسیالیستی“ ،در بخش ”اقتصاد با برنامه یا مبتنی بر بازار“ ،پس از ارایه تعریف ”اقتصاد با برنامه“ ،که آن را به
معنای «اقتصاد را مبتنی بر برنامه سازمان دادن و هدایت کردن» می نامد ،ضرورت «مالکیت عمومی» و «نقش
هدایت کننده مرکزی ی دولتی» را در عملکرد موفق رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر اعالم می کند (ص  .)١٢٢او سپس
پرسش های زیر را طرح می کند« :با توجه به شرایط برشمرده شده ،باید اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی را
چگونه سازمان داد؟ کدام تجربه ها را می توان از عملکرد گذشته به دست آورد؟ چه نقشی عنصرهای اقتصاد بازار در
«آن ایفا می کنند؟

در پاسخ به این پرسش ها ،نظریه پرداز بر این نکته تاکید دارد که «جامعه سوسیالیستی بدون یک برنامه پرتوان
مرکزی اقتصادی» نمی تواند بقا یابد .او «مالک های بازار» و یا «مالک های واحدها» را که در سود رسانی آن
خالصه شود (و در شرایط سلطه نظام سرمایه داری باید آن را به مفهوم سود سرمایه دار درک کرد) به تنهایی برای
.تحقق بخشیدن به هدف رشد همه جانبه اقتصادی کافی نمی داند
پرسش مرکزی اما آنست که «عملی ساختن برنامه باید چگونه تحقق یابد؟» بلسینگ اضافه می کند که «باوجود بار
بوروکراسی» ،برنامه ریزی مرکزی در کشورهای سوسیالیستی نادرست نبود« ،آنچه اشتباه بود ،این نکته است که این
برنامه ها چگونه به وجود آمدند و چگونه در واحدهای تولیدی به مورد اجرا گذاشته شدند .برنامه ها ،زیر فشار سیاسی
مطلق ارگان های رهبری حزب و دولت به وجود آمدند» .او می نویسد« :باوجود آنکه در قانون ،عنصرهای
دموکراتیک شرکت زحمتکشان در بحث ها در باره برنامه وجود داشت ،به سود نقش رهبری حزب و دولت به عقب
رانده شد .تصمیم گیری های مرکزی در برنامه بیشتر و بیشتر دستخوش برداشت های ذهنی و به دور از واقعیت بدل
«.شد
کالوس سپس به نکته ای اشاره می کند که برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی در دوران ملی -دموکراتیک در ایران نیز
آموزشی پراهمیت است« :از این رو ضروری است که در جامعه سوسیالیستی آینده ،ارگان هایی در کنار ارگان برنامه
ریزی تشکیل شود که نقش مشاوراتی دارد» .او مضمون این ارگان های مشورتی را در ادامه ،مساله تاثیر نقش موازین
علمی اقتصاد سوسیالیستی در برنامه ریزی ارزیابی می کند .برنامه ریزی بدون شرکت مشاوران اقتصاددان در تنظیم
برنامه که از حق ابرازنظر و از امکان الزم به منظور مستدل ساختن و تفهیم نظرات خود برخوردارند ،اجتناب ناپذیر
است .برنامه ریزی در پشت درهای بسته ،بدون شفافیت اجتماعی ،راه به جایی نمی برد .به این منظور شناخت نیازهای
.عمومی ،از طریق تحقیقات میدانی ،باید در برنامه ریزی منظور گردد
کالوس ،چنین شیوه ها را همانند و به معنای رای گیری برای ساختار برنامه ریزی توسط کارگران و کارمند واحدها
ارزیابی نمی کند که پیش تر با «مالک واحدها» توضیح داده بود .او ولی خواستار شرکت دادن کارمندان در بحث های
.مشاوران است .کارگران و تکنیسین ها و غیره در واقع در سطح دستیاران مشاوران در تنظیم برنامه شرکت دارند
نکته پراهمیت و مرکزی دیگر« ،مسئولیت و وظیفه پاسخگویی فرد (یا ارگان) در واحد اقتصادی است که مبتنی بر
شیوه های دموکراتیک ،هدایت واحد به آن ها اعطا شده است ».در این صحنه نیز نقش کنترل زحمتکشان در شرایط
.شفاف و پاسخگوی مسئول واحد عملی می شود و به صورت دموکراتیک تحقق می یابد
بازهم در باره شفافيت و کنترل دموکراتيک
مضمون ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی -دموکراتیک ،مشابه با اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست.
پیش تر بیان شد که
ِ
کارکنان واحدها و نهایتا ً کل جامعه بر چگونگی عملکرد
دموکراتیک
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باره
در
ها
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از
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باوجود این می تو
ِ
اقتصاد بخش دولتی با برنامه ریزی مرکزی در اقتصاد سوسیالیستی ،به آموزش هایی برای تنظیم برنامه در مرحله
ملی -دموکراتیک نایل شد .در این زمینه ازجمله هاری نیک ،اقتصاددان مارکسیست آلمانی که در تنظیم برنامه ”سیستم
نوین اقتصادی“ در دوران والتر اولبریشت در سال های  ۶٠قرن گذشته در این کشور شرکت مرکزی داشت ،نکات
.شایسته ی دقتی را در کتاب خود با عنوان ”بحث های اقتصادی در آلمان دموکراتیک“ مطرح می سازد
این برنامه اقتصادی تنظیم شده در آلمان دموکراتیک که در راستای برنامه نپ لنینی قرار داشت ،امکان عملی شدن
نیافت .رهبران وقت اتحاد شوروی آن را نافی ”مدل شوروی“ اقتصادی ارزیابی کردند .هاری نیک با خاطرنشان
یادآور می شود که کوشش اقتصادان اتحاد شوروی  J. Libermanساختن نظر اقتصاددان اتحاد شوروی به نام لیبرمان
.برای بازگشت به اندیشه ”نپ“ لنین ،انگیزه همین کوشش در آلمان دموکراتیک توسط والتر اولبریشت بوده است
او نظر لیبرمان را نقل می کند که در  ٢۶سپتامبر  ١٩۶٢در پراودا با عنوان ”برنامه ریزی ،سود و پاداش“ ابراز شد
که در آن ”مدل شوروی“ی رشد اقتصادی« ،متعلق به گذشته» ارزیابی می شود ،زیرا «هدف آن رشد ک ّمی اقتصاد
است» .این در حالی است که اتحاد شوروی در این دهه وارد مرحله ای از رشد اقتصادی شده بود که باید آن را رشد در
عمق ارزیابی نمود .لیبرمان نیز متاسفانه امکان نیافت نظریات خود را در اتحاد شوروی توضیح داده و بر کرسی
ت اقتصاددان دیگر
بنشاند .کوشش بعدی در اتحاد شوروی برای تغییر اسلوب برنامه ریزی را باید در کوشش مارکسیس ِ
شوروی ،اولیانفسکی دنبال کرد که در ارایه ی برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه
خالصه می شد .گرچه الیانفسکی نظریات خود را در ارتباط با کشورهای جهان سوم مطرح ساخت ،می توان و باید
.نظریات او را در عین حال کوششی برای تفهیم ضرورت اصالحات اقتصادی در اتحاد شوروی نیز ارزیابی نمود
هاری نیک ،نقل قول از لیبرمان را در بحث خود در باره سرشت اقتصاد سیاسی دوران گذار از سرمایه داری به
سوسیالیسم مطرح می سازد که در این سال ها موضوع بحث های اقتصادی در آلمان موکراتیک بوده است که از حمایت
والتر اولبریشت برخوردار بود و به تنظیم برنامه ”سیستم نوین اقتصادی“ در این کشور انجامید .برنامه ای که اما به
.مورد اجرا در نیامد

او می نویسد :مهم ترین مشخصه هدف برنامه کنونی ،تولید ناخالص است .این اهرم در مرحله پایه ریزی صنایع به
منظور پیشی گرفتن از تولید ناخالص کشورهای غربی موثر است .برای مرحله رشد کیفی و پاسخ به نیازهای انقالب
فنی -علمی اما کفایت نمی کند .نه حجم رشد ،بلکه بازده و کیفیت تولید اکنون اولویت دارد و باید در مرکز توجه قرار
.گیرد .منافع و سود رسانی واحدها باید اکنون جایگزین تعیین تکلیف ارگان های مرکزی گردد
در ”سیستم نوین اقتصادی“« ،نکته کلیدی» ،آن طور که در زیر عنوان آن (ص  )۵۵نیز تبلور می یابد« ،اداره مستقل
واحدهای اقتصادی» است« .وظیفه اداره مستقل به معنای آن است که واحد اقتصادی مجاز باشد به منظور ارتقای سطح
«.ک ّمی و کیفی تولید خود ،درآمد خود را به کار گیرد
اداره مستقل می بایستی اما «در چارچوب برنامه مرکزی» عملی گردد .از این طریق استقالل واحدها که در چارچوب
تاثیر عملکرد ”بازار سوسیالیستی“ انجام می شد ،برخالف تاثیر بازار مبتنی بر اقتصاد سرمایه دارانه ،می بایست
پاسخگو به نیازهای رشد متناسب اقتصاد سوسیالیستی باشد« .برنامه ریزی مرکزی» ،آن طور که نیک بر آن تاکید
دارد ،عمال واحد ها را در وضعی قرار می داد ،بتوانند یک «سیاست درونی برای به کار انداختن سرمایه و امکانات
خود» تنظیم کنند .از این طریق خطر ورشکستگی واحد اقتصادی در ”بازار سوسیالیستی“وجود نداشت – بر خالف
.وجود این خطر در ”بازار سرمایه داری“  ،-و یا خطری کوچک بود
چنین مکانیسمی می تواند در ایران نیز در شرایط برقراری حاکمیت مردمی و ملی که رشد اقتصادی -اجتماعی مستقل
کشور را دنبال می کند ،کمک باشد .سرمایه داران ملی که در چارچوب برنامه اقتصادی تنظیم شده با شرکت اقتصادانان
و شفافیت هم یاری های زحمتکشان ،به فعالیت اقتصادی می پردازند ،از حمایت عمومی برخودار خواهند بود .رقابت
سرمایه خارجی از شرایط نابودی تولید داخلی سرمایه داران ملی به سود واردات ب رویه برخوردار نخواهد بود .کمک
.به رشد کیفی تولیدات داخلی ،شرایط ایجا شدن رقابت تولید داخلی را با واردات ممکن خواهد ساخت
در حالی که کشاورزان کشورهای امپریالیستی از قبیل ایاالت متحده از سوبسیدهای کالن برخوردار هستند ،آن طور که
اخبار در مورد ایران نشان می دهد ،قیمت تضمین شده گندم و برنج تولید شده در ایران را دولت روحانی تقلیل داده
.است .چنین سیاست ضد مردمی و ضد ملی در دوران فرازمندی ملی -دموکراتیک جامعه پیش نخواهد آمد
هاری نیک در کتاب خود از این امر ابراز تاسف می کند که تجربه مشخصی بر پایه ”سیستم نوین اقتصادی“ در آلمان
دموکراتیک به دست نیامد .او باوجود این ،ضمن برشمردن رابطه ایجاد شده میان واحد اقتصادی و ارگان مرکزی ی
.برنامه ریزی ،موفقیت عملکرد واحدها را توضیح می دهد که موضوع بررسی این سطور نیست
در جمهوری خلق چین نیز که در شرایطی متفاوت دوران ملی -دموکراتیک انقالب را سپری می کند ،ما با همین وضع
روبرو هستیم .ایجاد امکان فعالیت بخش خصوصی از سال  ،١٩٨٧به سخنی دیگر ،رشد بخش خصوصی ،در ارتباط با
.برنامه مرکزی عملی گشت و اکنون نیز عملی می گردد
با توجه به آماری که کالوس بلسینگ در کتاب پیش گفته خود ارایه می دهد «اقتصاد آلمان دموکراتیک رشدی سریع تر
از در جمهوری فدرال آلمان داشت .در سال [ ١٩٨٩پیروزی ضدانقالب در این کشور] سهم تولید ناخالص سرانه نسبت
به سال  ١٩۵٠در جمهوری فدرال ٣ر ۴برابر و در جمهوری دموکراتیک آلمان ٢ر ۶برابر بود .درآمد ملی که در آلمان
دموکراتیک ماخذ فعالیت اقتصادی بود ،در این کشور ده برابر شده بود( ».ص  .)٧۶رشد بازده کار در سال  ١٩٨٩در
«.آلمان دموکراتیک «با گرایشی مثبت» به « ۵۵درصد بازده کار در جمهوری فدرال ارتقا یافته بود
بلسینگ همچنین در ارتباط با ادعاهای «مقروض بودن آلمان دموکراتیک» ،با ارایه «گزارش بانک مرکزی آلمان در
سال  »١٩٩٩نشان می دهد که این ادعای تبلیغاتی در تمام این سال ها نادرست و هدفمند طرح شده است« .آلمان
دمکراتیک در سال الحاق به جمهوری فدرال  ١٩٨٩بدهی خارجی نداشته است» «ص « :)٨٢بانک مرکزی آلمان [در
گزارش پیش گفته در سال  ]١٩٩٩چنین می نویسد” :بازارهای جهانی مالی وضع را بهیج وجه نگران کننده ارزیابی
نمی کردند .هم در سال  ١٩٨٨و در سال  ١٩٨٩بانک های آلمان دموکراتیک توانستند اعتبارهای حداکثری (رکورد) از
.بازار مالی خارجی دریافت کنند …» (ص )٨٩
بدون تردید در ایران نیز می تواند شرایط مناسب رشد اقتصادی در سطح و همچنین در عمق در چارچوب برنامه
اقتصاد ملی در مرحله ملی -دموکراتیک ایجاد گردد که در آن برای بخش عمومی و خصوصی اقتصاد ،وظایف شفافی
.باید در نظر گرفته شود .پیش تر به این نکته پرداخته شده بود
بحث در باره جوانب برنامه اقتصاد ملی بازهم ادامه خواهد یافت
آدرس مقاله در سایت
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2536

[1] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2516:
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2516
 -٢١مقاله شماره ٢۴( ٢٠ / ١٣٩۴ :خرداد)
!برنامه حداقل کارگری!“”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی -دموکراتیک”
واژه راهنما« :پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی» ،انطباق اندیشه مارکسیستی -توده ای بر شرایط کنونی ایران.
سرشت ملی -دموکراتیک برنامه حداقل کارگری” .عدالت اجتماعی نسبی“ و جایگاه خاص آن .سرمایه گذاری خارجی
.و حفظ محیط زیست .شیوه تولید سرمایه داری ،تهدیدی برای ادامه هستی .سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست
تعریف ”برنامه حداقل کارگری“ ی حزب توده ایران را زنده یاد فرج هللا میزانی – جوانشیر ،دبیر وقت کمیته مرکزی و
ِ
مسئول تشکیالت کل حزب توده ایران ،در کتاب ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ – جزوه بالینی هر توده ای – به
دست می دهد .او «مضمون اصلی برنامه»های حزب توده ایران را در طول همه ی سال های مبارزه سخت آن ،انطباق
واقع بینانه اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی ،مارکس ،انگلس و لنین بر شرایط مشخص ایران اعالم می کند که در آن
وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک به طور گسست ناپذیر – آن طور که لنین توصیه می کند – به هم پیوند [داده شده] »
و جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی عموم خلق به جلو ،به سوی نبرد با سرمایه داری ،به سوی سمت گیری
«.سوسیالیستی هدایت می شود
یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران ( ،)١٣٩١مصوبه ایست که «پیوند» میان «مبارزه
صنفی و سیاسی» را به مثابه یکی از عمده ترین عنصرهای مبارزه انقالبی حزب توده ایران در مرحله ملی-
دموکراتیک کنونی تعیین می کند .این مصوبه اوج انطباق اندیشه مارکسيستی -توده ای بر شرایط کنونی در ایران
.است
جنبش اعتصابی در ایران که در آن به طور روزافزون کارگران ،معلمان ،پرستاران و دیگر زحمتکشان زن و مرد به
طور فعال شرکت دارند ،با این واقعیت روبروست که مبارزه صنفی حتی برای دریافت دستمزد عقب افتاده نيز از این
رو سرشتی سياسی می یابد ،زیرا نظام سرمایه داری حاکم مصممانه بر آن است که رابطه نابرابر خود را با اقتصاد
.جهانی امپریالیستی ادامه داده و تعمیق بخشد
نابودی دستاوردهای طبقه کارگر که در مرکز آن برخورداری از حق تشکل صنفی ی مستقل است ،پایمال می گردد .با
این سرکوب خشن ،شرایط اجرای اقتصاد سیاسی نولیبرال با عنوان ”اسالم سیاسی“ ایجاد شده و از این طریق امکان
تحمیل اجرای برنامه امپریالیستی برای رژیم دیکتاتوری والیی به وجود می آید” .آزاد سازی اقتصادی“ به معنای
نابودی همه موازین قانون کار در دفاع از منافع کارگران است .با اعمال سیاست ”خصوصی سازی اقتصادی“ ،بخش
دیگر این برنامه ی اقتصادی -اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی به زحمتکشان و مردم میهن ما تحمیل می شود .در چنین
شرایط غارت سرمایه مالی امپریالیستی در ایران تثبیت می گردد .برای همیشه ،خاک و ثروت های
شرایط حفقان آمیز،
ِ
.زیرزمینی ایران وجب به وجب به سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن به فروش رسانده می شود
در چنین شرایط تاریخی است که طبقه کارگر ایران و همه نیروهای ملی و میهن دوست نيازمند یک جایگزین
دموکراتيک و ملی برای برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریاليستی هستند .برنامه اقتصاد ملی
ای که ”اقتصاد سیاسی“ آن علیه سیاست نولیبرال با عنوان ”اسالم سیاسی“ حاکم جهت گیری دارد .این برنامه
جایگزین ،بنا به تعریف ارایه شده از ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ ،برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران است
که می تواند و باید نقش پرچم افراشته مبارزه صنفی -سیاسی طبقه کارگر ایران را در مرحله کنونی تشکیل دهد .با چنین
برنامه حداقل کارگری ،زحمتکشان ایران قادر به جلب متحدان خود در نبرد به منظور حذف دیکتاتوری و بازسازی
.اقتصادی -اجتماعی جامعه ایرانی هستند
.در سطور زیر و در ادامه بحث های گذشته ،جنبه های دیگری از این برنامه حداقل کارگری به بحث گذاشته می شود
سرشت ملی -دموکراتيک برنامه حداقل کارگری
برنامه حداقل کارگری ،برنامه ی ”اقتصاد سیاسی“ای است که در شرایط کنونی همه نیروهای میهن دوست و خواستار
حفظ منافع ملی و مخالف تبدیل شدن ایران به نیمه مستعمره ی نظام اقتصاد جهانی امپریالیستی (وضعی که ازجمله
کشور یونان دچار آن است) ،می توانند آن را مورد تائید و پشتیبانی قرار دهند .شرایط تعریف شده ی دموکراتیک در
این برنامه اقتصادی -اجتماعی ،امکان کنترل شفاف عمومی مردم را بر اجرای آن تامین و تضمین می کند .در این
.برنامه حداقل کارگری ،موازین دموکراتیک و ملی ی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی تبلور یافته
مضمون اقتصاد ملی در ”برنامه حداقل کارگری“ ،سرشتی سوسياليستی ندارد .اما در عین حال از هیچ ”نسخه“ پیچیده
شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و غیره و یا الگوهای دیگر،
دنباله روی نمی کند .بلکه ،با توجه به نيازهای توليدی و خدماتی داخلی ،و با توجه به امکان های مادی و معنوی

کشور ،تنظيم شده است .در آن نقش پراهمیت اقتصاد عمومی (دولتی) و خصوصی تعریف و در چارچوب برنامه
ریزی علمی -کارشناسی قابل شناخت و تفهیم است .در این برنامه اقتصادی -اجتماعی ،مکانیسم های کنترل ،تدقیق و
.تکمیل برنامه در نظر گرفته شده اند
این برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران ،همان طور که بیان شد ،برنامه سوسیالیستی نیست .اما ”اقتصاد سیاسی“
آن ،به خاطر خصلت ملی خود ،سرشتی ضدامپریالیستی داراست .این سرشت ضدامپریالیستی ،در ارتباط با خصلت
دموکراتيک ”اقتصاد سیاسی“ی برنامه حداقل کارگری ،راه رشد اقتصادی ای را ممکن می سازد ،که در شرایط آن ،از
روز اول مساله ”عدالت اجتماعی نسبی“ از جایگاه خاص و برجسته برخوردار است .فضای ایجاد شده توسط این
اقتصاد سیاسی“ی مردمی و ملی ،جایی برای برقراری سلطه سرشت غارتگرانه و استثمارگرانه بی دروپیکر سرمایه ”
داری که اکنون توسط نظام دیکتاتوری والیی در ایران برقرار شده است ،باقی نمی گذارد .سرشت ترقی جویانه و جهت
گیری ملی -ضد سرمایه داری این ”اقتصاد سیاسی“ ،ویژگی خاص مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را
.مستدل ساخته و نهایتا ً به آن تحقق می بخشد
سرمایه گذاری خارجی و حفظ محيط زیست
با این مقدمه می توان با بسیاری از نکات طرح شده در مقاله ”بورژوازی ملی و سرمایه گذاری خارجی“ که توسط
حمید آصفی نگاشته شده است (اخبار روز ١۴ ،خرداد  )١٣٩۴موافقت نمود که گام هایی شایسته تحسین در جهت
دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را تشکیل می دهد .برخی دیگر از نظرات
شناخت ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی-
ِ
طرح شده نیاز به تدقیق دارند که مقاله های موشکافانه علی رضا جباری (آذرنگ) در این زمینه ،آخرین آن با عنوان
جایگاه بورژوازی ملی ایران“ ( ١۶خرداد  ،)١٣٩۴کمکی بزرگ است .یکی از این نکات ،مساله سرمایه گذاری ”
خارجی است که آذرنگ جنبه های پراهمیتی از پیامدهای منفی آن را توضیح می دهد .در این مورد می توان تنها نکته
ی تکر اری را در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی اضافه نمود که در پیش مورد بررسی قرار گرفته .این نکته عبارت
است از :حجم ،شرایط و رشته هایی که می تواند سرمایه گذاری خارجی را ضروری و ممکن سازد ،باید پیش تر در
.چارچوب برنامه اقتصاد ملی به طور مستدل طرح و ضرورت آن به اثبات رسانده شده باشد
نکته دیگری که آصفی از یک سو در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر در ارتباط با شراکت با نظام
اقتصادی امپریالیستی مطرح می سازد – و در این چارچوب باری دیگر سرشت ضد امپریالیستی برنامه اقتصاد ملی این
مرحله را به طور غیرضروری و بدون استدالل مورد پرسش قرار می دهد  ،-هدف «رقابت» با «کشورهای پیشرفته
صنعتی موجود» است که گویا می توان به آن «با محوریت بورژوازی ملی در بخش خصوصی» دست یافت که گویا
لزوما به پروسه چندین قرنی [رشد و توسعه] جوامع غربی شبیه نیست» .به این منظور او حتی آماده است «برخی »
حقوق رفاهی» را قربانی و «ریاضت کشی اقتصادی» – ممیزه برنامه نولیبرال امپریالیستی! – را تجویز کند .آصفی
برای تائید نظر خود باری دیگر نمونه «تجارب کشورهایی چون کره جنوبی ،برزیل ،هند و چین و ژاپون» را متذکر
.می شود
آذرنگ در این زمینه توضیح های شایان دقتی را در مقاله پیش گفته مطرح می سازد که طرح مجدد آن ها در این سطور
کاری اضافی و غیرضروری است .اما بازگشت به مساله ای که آذرنگ آن را به عنوان «بحران اضافه تولید» در شیوه
تولید سرمایه داری مطرح می سازد ،می تواند کمک باشد برای درک سرشت ویژه ی ”اقتصاد سیاسی“ای که درست به
علت شناخت بحران ساختاری حاکم بر نظام سرمایه داری دوران افول ،الویت های دیگری را به جای ”توليد انبوه“
.برای سودورزی سرمایه مطرح می سازد
از این رو ،توجه به اولویت حفظ محیط زیست که درست به علت تبدیل شدن شیوه تولید سرمایه داری به تهدیدی برای
ادامه حيات موجود زنده بر روی زمين بدل شده است ،ضروری است .این شیوه تولیدی که هدف آن دست یابی به
!انباشت سود و سرمایه است ،تهدیدی است برای بقای محیط زیست و بقای هستی بر روی زمین
طرح این اولویت ها ،به معنای بی توجهی به نیاز رشد جامعه ایرانی و بهروزی مردمان خلق های آن همين امروز
نيست .برعکس ،درست به منظور دستیابی به این بهروزی ،هم اکنون و برای نسل های کنونی خلق های مردمان ميهن
ما ،باید برنامه جایگزینی برای نظام سرمایه داری حاکم ارایه داد و به مورد اجرا گذارد که در آن اولویت های دیگری
!برای حفظ منافع مردم میهن ما تعیین شده است که در هماهنگی قرار دارد با امکان ادامه هستی گونه انسان
از این رو تولید با هدف سودورزی نظام غارتگر و استثمارگر سرمایه دارانه به منظور رقابت با کشورهای صنعتی ،که
لزوما باید با نابود سازی «حقوق اجتماعی»ی زحمتکشان و نابودی محیط زیست همراه باشد ،صرفنظر از آن که
آرزویی خوش باورانه است ،نمی تواند به عنوان هدفی قابل پذیرش برای برنامه اقتصا ِد ملی -دموکراتيک مرحله
.کنونی فرازمندی جامعه ایرانی مورد تائيد زحمتکشان قرار گيرد
پیشنهاد تولید انبوه خودرو در چارچوب اقتصاد جهانی امپریالیستی که آصفی می خواهد آن را هدف برنامه اقتصاد
خصوصی بورژوازی ملی ایران قلمداد سازد ،به طور وحشتناکی به مساله بحران محيط زیست در جهان ،و از جمله

در ایران – مساله کمبود آب آشاميدنی – و … ،بی توجه است که بهیچ وجه نمی توان آن را به صورت طرح شده
.پذیرفت و در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت
در باره رشد اقتصادی کشورهایی که توسط او ذکر شده اند ،پیش تر نکته هایی گفته شد .بدون تردید وضع اقتصاد چین،
وضع خاص سیاسی و اقتصادی ای را در بین این کشورها در صحنه جهانی تشکیل می دهد .گزارش سازمان ملل از
سال  ٢٠١٣از آن صحبت می کند که محدود شدن رشد اقتصاد چین به پنج درصد در سال ،موجب «محدود شدن رشد
اقتصادی کشورهای در حال رشد به سه درصد ،خواهد انجامید .درآمد سرانه در افریقا و آمریکای التین با رکود روبرو
خواهد شد» (به نقل از گولدبرگ” ،رشد کشورهای جنوب“ ،ص  .)٣٠٧با وجود این ،هم اکنون نیز این پرسش مطرح
است که چین نیز باید برای تولید انبوه ،جایگزینی منطبق با نياز محيط زیست بيابد .وضع هوای آلوده ،بحران
روزافزون در تناسب شکننده بقای محیط زیست ،و برخوردهای اجتماعی توسعه یابنده ی ناشی از بحران محیط زیست
در جهان ،عمل عاجل در این سو را به انسان تفهيم می کند .بیش بینی مبتنی بر داده ها ،در گزارش سازمان او ِد سه ِد
در همان سال « ٢٠١٣برای سال  ،٢٠٣٠سه و برای سال  ،٢٠۶٠شش کره زمین را برای بازتولید محیط ((ODCD
.زیست ضروری» اعالم می کند (همانجا)
آری! برنامه حداقل کارگری ،برنامه ای است که وظيفه ایجاد هماهنگی ميان نيازهای به حق زحمتکشان و رشد
!اقتصاد ملی ایران را در هماهنگی با محيط زیست طلب می کند و قادر به تحقق بخشيدن به آن است
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2533آدرس مقاله در سایت

 -٢٢مقاله شماره ٣٠( ١۵ / ١٣٩۴ :اردیبهشت)
ت ”اقتصاد سیاسی“ است
!دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه !عمده ،سرش ِ
واژه راهنما :در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمایه داری ،منافع بورژوازی ی انقالبی« ،منافع ملی»
را برای کشورها تشکیل داد .در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری« ،عصر جهانی سازی امپریالیستی» ،منافع
طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است .از این رو ،طبقه کارگر با دفاع از منافع خود ،از «منافع ملی» همه
!مردم و از تمامیت ارضی و استقالل ملی کشور دفاع می کند
ت مبارزه برای تغییر شرایط ،تنها ”
اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟ تفهیم ضرور ِ
راه برای تغییر شرایط است” .عمده“ پس از پیروزی انقالب بهمن چه بود؟
کاکل بلند کوه ها که اولين تماشاگر سپيده دمانند …» (احسان طبری)»
ذهن در جستجوی آغازی برای توضیح ”اقتصاد سیاسی“ در مرحله ملی -دموکراتیک انقالب از بلندای منافع کل جامعه،
از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند ،و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» که زنده یاد احسان
طبری در شعر زندانش با عنوان ”به آنکس که به او می اندیشم“ ترسیم می کند ،با مطالعه مقاله پرویز صداقت به آن
دست می یابد .عنوان مقاله پژوهشگرانه نظریه پرداز که متن سخنرانی او را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ی
دانشگاه تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت امسال تشکیل می دهد” ،ایدئولوژی برنامه های توسعه در ایران و سرنوشت و
.رسالت طبقه ی کارگر“ است (اخبارروز ١٨اردیبهشت )١٣٩۴
پژوهشگر در این مقاله« ،ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» را در
ایران مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که «طبقه کارگر و به طور عام فرودستان از این ایدئولوژی حاکم بر
سیاست گذاری های اقتصادی به شدت آسیب دیده» است ،تا آنجا که «رکود نسبی دستمزدها» ،سطح زندگی کارگران را
در سال  ١٣٩۴با «حداقل دستمزد  ۶٧٧هزار تومانی» ،در حدود سطح سال  ١٣٧٠با «حداقل دستمزد  ۵٠٠٠تومانی»
منجمد ساخته است .این در حالی است که هزینه های جدیدی به سبد حداقل گذران زندگی اضافه شده است« ،مانند هزینه
های سالمت و بهداشت و آموزش … که بر اساس اصول قانون اساسی بایست رایگان» باشند ،و یا ازدیاد تعداد
کارگرانی که حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد می گیرند» ،و یا «استفاده از مهد کودک» که از ضرورت اشتغال »
همزمان زن و شوهر نتیجه می شود [که برای زنان سرپرست خانواده ،باری بیش تر را تشکیل می دهد] ،و یا کم رنگ
شدن «حمایت های سنتی … خانواده» و همچنین حذف «چتر حمایتی» اجتماعی که با حذف کمک های دولتی ،بر فشار
.بر دوش کارگران و دیگر الیه های فرودست افزوده است
پرویز صداقت با ارایه «استدالل بنیادین کتاب ”سرمایه در قرن بیست و یکم“» همچنین نشان می دهد که به علت
نابرابری درآمدی در سرمایه داری … ثروت سریع تر از تولید اقتصادی رشد می کند» .او خاطرنشان می سازد که »

این روند در ایران که «با رکود نسبی دستمزد» کارگران و فرودستان همراه بوده است ،همزمان است با تزریق «صدها
میلیارد دالر درآمد حاصل از ثروت فرانسلی نفت … به اقتصاد» که باید به معنای سرازیر شدن به جیب سرمایه داران
!فهمیده شود
نقل ارزیابی فوق از مقاله پژوهشگرانه پرویز صداقت به سطور کنونی ،تنها زیوری برای این سطور نیست ،تنها شیوه
ی به ذهن سپردن نتایج دقیق و افشاگر پژوهش نیست ،بلکه این بازتاب از این رو نیز ضروری و کمک است که این
جایگزین «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاست گذاری های
پرسش طرح شود که کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید
ِ
اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» گردد که در پژوهش فوق به مثابه علت نابسامانی اقتصادی در ایران کنونی افشا می
گردد؛ کدام ”اقتصاد سياسی“ باید جایگزین «ایدئولوژی …»ی گردد که اساس آن «سياست های تعدیل ساختاری بود
که محور اصلی اش خصوصی سازی ،آزاد سازی اقتصادی و نیز ایجاد بسترهای مساعد قانونی و مقرراتی برای
پیشبرد این دو محور اصلی بود»؟
:به این منظور باید به پرسش های زیر پاسخ داد
 -١آیا برای کشورهای در حال رشد – در مورد خاص ایران – امکان قطع برنامه ی اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی
نولیبرال“ که توسط سازمان های مالی امپریالیستی در مرحله کنونی جهانی سازی دیکته می شود و در خدمت حفظ ”
منافع سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد ،وجود دارد؟ و بیش از آن ،آیا چنین گامی از ضرورت اجتناب ناپذیر
!برخوردار است؟ در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ مثبت است
 -٢آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن باشد ،الگویی را دنبال کند که در
این یا آن کشور ”سرمایه داری“ کنونی (اروپای غربی ،ژاپن) در شکل سنتی آن و یا در شکل دهه های اخیر (در کره
جنوبی ،ترکیه و غیره) جریان داشته و دارد؟ الگوی سرمایه دارانه ای که با توجه به شرایط ویژه و تاریخی ایران در
منطقه و جهان ،دورنمای موفقیت آمیزی را وعده دهد؟ الگویی که استقالل اقتصادی و به تبع آن سیاسی ایران را در
ترکیب خلقی و تاریخی چندین هزار ساله آن ممکن سازد؟ الگویی که الاقل برنامه استراتژیک امپریالیستی را برای پاره
پاره کردن ایران در چارچوب ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ خنثی و یا به تعویق بیاندازد؟ در زیر نشان داده خواهد شد که
:پاسخ همه پرسش ها ،منفی است! در چنین شرایطی پرسشی طرح خود را به اندیشه تحمیل می کند
” -٣اقتصاد سياسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟
 -١پاسخ به پرسش در باره امکان قطع برنامه نولیبرال ،پاسخی شفاف و صریح است :آری می توان و باید به ادامه این
سیاست ضد مردمی و ضد ملی به طور ریشه ای پایان داد! اجرای این برنامه که با امضا در زیر ”توافقنامه لوزان“
توسط طرف ایرانی از سیاست ”داوطلبانه“ به سیاستی اجباری بدل خواهد شد که بندهای وابستگی نواستعماری را بر
دست و پای مردم میهن ما و استقالل سیاسی ایران نهایی خواهد ساخت ،شکل دیگری از برقراری سلطه نظام مالی
امپریالیستی بر سرنوشت میهن ما خواهد بود که در مورد یونان ،از طریق تحمیل قرضه های غیرقابل بازپرداخت ،به
!کمک دولت های ارتجاعی پیش ،به این کشور تحمیل شده است
خروج از تحریم های امپریاليستی ،راه حل ملی و ميهن دوستانه نيز داراست! راه حلی که اما حاکمیت نظام سرمایه
داری کنونی و نماینده دیکتاتوری والیی آن ،قادر و مایل به انتخاب آن از این رو نیست ،زیرا قادر نیست به توان و
همبستگی مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری ایران تکیه کند! با پشتوانه مردمی می توان به ”بلندپروازی
های غیرضرور اتمی“ که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است پایان داد و در عین حال ،از حقوق قانونی ایران در
برابر زیاده خواهی امپریالیسم دفاع نمود .با امضای توافقنامه لوزان ،ایران این امکان را برای حفظ استقالل اقتصادی و
سیاسی خود بر باد خواهد داد .با امضای این توافقنامه ،امپریالیسم یک گام به هدف پاره پاره کردن ایران نزدیک تر
.خواهد شد
ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملی ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“ ،که گوشه هایی از آن در پژوهش پیش گفته بازتابی
شایان توجه یافته است ،توسط بسیاری از نظریه پردازان و «مرشدان» (رحمان هاتفی) مدافع «بورژوازی ملی ایران»
.نیز رد می شود و لذا می توان از توضیح بیش تر در این باره در این سطور چشم پوشی نمود
 -٢پاسخ به پرسش دوم در باره ”اقتصاد سیاسی“ با یک الگوی ”عام“ برای رشد سرمایه دارانه در ایران ،برخالف
پرسش پیش ،بغرنج تر است .در اینجا ما با برداشت های صادقانه دیگری هم روبرو هستیم که می پندارند که می تواند
توسعه اقتصادی» در ایران تنها از طریق تقویت «بورژوازی ملی» عملی گردد ،آن طور که در آغاز رشد سرمایه »
داری در کشورهای متروپل عملی شده است .برخی ها ناتوانی بورژوازی ملی ایران را در ارتقا به سطح یک نیروی
متمرکز و پاقرص کرده سیاسی -اقتصادی در ایران ،ناشی از عملکرد جنبش مارکسیستی -توده ای می دانند که حزب
.توده ایران آن را نمایندگی می کند ،و گویا مخالف «بورژوازی ملی ایران» است
این برداشت می تواند ریشه در بدفمهی از نظر مارکس در ارتباط با روند «انباشت اولیه سرمایه» در اروپا داشته باشد
که سرمایه دار را به سازمانده رون ِد مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری تبدیل و در رقابت با سرمایه دارهای دیگر ،به
موتور رشد نیروهای مولده بدل ساخت .مقایسه مکانیکی این روند بغرنج در برپایی صورتبندی اقتصادی -اجتماعی

سرمایه داری در اروپا ،با همین روند در ایران ،برای شناخت علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در پاقرص کردن
طبقاتی خود ،کمک نیست .بی توجهی به شرایط ویژه اقتصادی -اجتماعی در ایران به دنبال انقالب مشروطه ،بی توجهی
به سلطه استبداد سلطنتی و همچنین به نقش استعماری امپریالیسم در این دوران یک قرن و نیم ،برای شناخت دالیل
ناتوانی بورژوازی ملی ایران در آن دوران همان قدر ضروری است که اکنون شناخت نکته های پیش گفته در ارتباط با
اقتصاد سیاسی سرمایه داری دوران افول برای درک ناممکن بودن چنین رشدی در دوران کنونی جهانی سازی
.امپریالیستی ضروری است
به اندیشه مارکسیستی -توده ای که تاثیر مخرب عنصر استعماری و نواستعماری را مورد توجه قرار می دهد که در
گذشته و حال یکی از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران برای پاقرص کردن موقعیت طبقاتی خود است ،توصیه می
شود از مبارزه ملی -ضد امپریالیستی صرفنظر کند ،تا گویا به اثبات برساند که مخالف رشد «بورژوازی ملی ایران»
نیست! گویا نمونه «کشور ترکیه که عضو ناتو و … است» ،و در سال های گذشته با توسعه اقتصادی چشمگیری
روبرو بوده است ،موفقیت خود را مدیون چشم پوشی «چپ» از مبارزه ضدامپریالیستی در این کشور است .در باره
نادرستی انتقال مکانیکی تجربه کشورهای دیگر به شرایط ایران پیش تر استدالل شده بود و تکرار آن ضروری نیست.
آنچه که اما ضروری است ،تکرار نادرستی شیوه بررسی ای است که تنها با انتخاب برخی از ”فاکت“ها و ارایه
دلیل“های یک سویه و در تائید نظر حاکم بر پژوهش ،نتایج دلخواه را به اصطالح به اثبات رسانده و توجیه می کند” .
چشم بستن به نقش فعال ترکیه در عملی ساختن برنامه استراتژیک ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ امپریالیسم آمریکا ،نشان
پایبندی به چنین شیوه مهلک را نزد برخی از نظریه پردازان قابل شناخت می سازد .چشم بستن به نبرد  ۴٠ساله استقالل
طلبانه خلق های ویتنام و شکست مفتضحانه امپریالیسم فرانسه در دین بین فو و امپریالیسم آمریکا در جنگ جنایتکارانه
علیه ویتنام ،برخی ها را بر آن می دارد ،الگوی کنونی اقتصادی -اجتماعی در ویتنام را برای ایران توصیه و به
کارگیری مکانیکی آن را «الگوی مناسبی برای توسعه برای ایران» بدانند (سعید بازارشلی ،عصر ایران ٢۴ ،فروردین
 ،١٣٩١(.به نقل از ”عدالت“ ٢۴ ،اردیبهشت ١٣٩۴
شرایط حاکم در مرحله انقالب مشروطه ،یا در مرحله ملی شدن صنعت نفت -کودتای  ٢٨مرداد و همچنین شرایط سلطه
استبداد بعد از پیروزی انقالب بهمن ،به سخنی دیگر ،نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی در همه این مراحل عنصر
پراهمیتی را در روند ناتوانی برای پاقرص کردن طبقاتی بورژوازی ملی ایران تشکیل داده است .بی توجهی به نقش
سلطه استبدادی ارتجاع داخلی که به کمک حامیان خارجی آن اعمال شد و می شود ،و بی توجهی به پیامدهای مخرب
آن ،ارایه یک ارزیابی واقع بینانه از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران را برای پاقرص کردن موضع طبقاتی خود
.ناممکن می سازد
با توجه به رئوس نکته های فوق و نکاتی که پیش تر مطرح شده بودند ،می توان به پرسش دوم که آیا ”اقتصاد سیاسی“
!جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن دارا باشد؟ جوابی منفی داد
” -٣اقتصاد سياسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟
شدن» سرمایه داری که سرمایه مالی از خادم برای رشد صورتبندی اقتصادی -اجتماعی نظام ،به
در «عصر جهانی
ِ
آقا“ و هژمون آن بدل شده است ،همان طور که نشان داده شد ،ایران – و یا هر کشور در حال رشد – که خواهان حفظ ”
!استقالل ملی و تمامیت ارضی کشورش است ،کالا نمی تواند به اجرای الگوی عامی از رشد سرمایه دارانه بپردازد
به سخنی دیگر ،هیچ کشوری نمی تواند بدون خروج از سيستم حاکم سرمایه داری جهانی شده” ،اقتصاد سیاسی“
.دیگری را برای رشد اقتصادی -اجتماعی دموکراتیک -مردمی و ملی -استقالل طلبانه به مورد اجرا بگذارد
خروج از زیر سلطه سیستم حاکم سرمایه داری جهانی ،به معنای نفی استفاده هوشمندانه از امکانات آن نیست .به کار
گرفتن این امکانات باید اما در چارچوب برنامه ”اقتصاد ملی“ تنظیم شده برای ایران عملی گردد .سرمایه گذاری
خار جی تنها در به کار گرفتن آن در برنامه اقتصاد ملی می تواند نقش پیگیری برای رشد همه جانبه اقتصادی -اجتماعی
.جامعه ایران ایفا کند
همان طور که پژوهش های بسیاری در ارتباط با کشورهای افریقایی و هم آمریکای التین نشان می دهد (یورگ
گولدبرگ -که دیرتر به آن پرداخته می شود) ،سرمایه گذاری در منابع زیرزمینی در این کشورها که در ارتباط با
تقاضای در بازار جهانی برای مواد خام انجام گردید است ،نه تنها کمکی برای رشد پیگیر و همه جانبه اقتصادی این
.کشورها نبوده است ،بلکه مانعی جدی بر سر راه آن از کار در آمده است
!شناخت سرشت ”اقتصاد سياسی“ ،محور ”عمده“ ارزیابی را تشکيل می دهد
این محور ”عمده“ را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت :به منظور ایجاد ساختن شرایط رشد ترقی خواهانه
ایران ،باید ”اقتصاد سیاسی“ای به اجرا گذاشته شود که در عین حال که اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست ،اما همچنین
عام“ نظام سرمایه دارانه – با این یا آن شکل – نیز نیست .بلکه تنها ”اقتصاد سیاسی“ای است که
اقتصاد سیاسی ” ِ

خروج از گردش نظام سرمایه داری جهانی شده را ممکن می سازد .این ،تنها امکان برای رشد مستقل اقتصادی-
اجتماعی برای ایران در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه را در «عصر جهانی سازی» امپریالیستی تشکیل
!می دهد
برخی ها که استدالل می کنند که ایران نمی تواند از چرخه اقتصاد سرمایه دارانه خارج شود ،موضع خود را از دیدگاه
ضرورت گذار از چرخه اقتصاد سرمایه داری و یا غیرضروری بودن آن طرح نمی سازند .آن ها به این پرسش پاسخ
نمی دهند که آیا ایران برای رشد اقتصادی -اجتماعی به چنین گذاری نياز دارد ،یا خير!؟ استدالل آن ها بر پایه تناسب
قوای لزم به منظور عملی ساختن این گذار قرار دارد .و از آنجا که این تناسب قوا را منفی ارزیابی می کنند ،گذار را
!ناممکن اعالم می دارند
به سخنی دیگر ،برای اندیشه ،وضع موجود ،که آن را «واقعیت های موجود اقتصاد کشور» می نامند ،زمینه ارزیابی را
تشکیل می دهد و نه ضرورت تغيير آن! اندیشه ،تسلیم شرایط حاکم و نه موتور و «تکانه» (احسان طبری) تغيير شرایط
!حاکم است
از این رو ،اندیشه که پیش تر ضرورت و یا غیرضروری بودن گذار را مورد بررسی قرار نداده است ،به منظور
توجیه موضع رضامندی خود ،دفاع از ضرورت گذار را به مثابه «برخورد اراده گرایانه و صرفا ً ایدئولوژیک با
:اقتصاد» خالصه و منحرف ساخته و آن را مردود اعالم می کند
گفته می شود« :واقعیت موجود این است که برخورد اراده گرایانه و صرفا ایدئولوژیک با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در
ایران … به دلیل واقعیت های موجود اقتصاد کشور نمی تواند در دستور کار بازسازی اقتصادی کشورمان در دوره
گذار به دموکراسی قرار گیرد» (”دولت تدبیر و امید و جنبش مردمی ،واقعیت های عینی ،و نقش زحمتکشان“ ،نوید نو
١٣٩۴/١٠/١٨(.
در این اندیشه« ،واقعیت شرایط اقتصادی» در کشور به عنوان یک مساله مستقل ارزیابی نمی شود .ارزیابی ای که
بالفاصله با پرسش متقابل ،برای تغییر آن ”چه باید کرد؟“ روبرو می شود و یا باید بشود .در این اندیشه ،مساله مستقل
ارزیابی از «واقعیت شرایط اقتصادی» در ارتباط با مسئله ”اتحاد اجتماعی“ برای «گذار به دموکراسی» مطرح می
.شود که با سطح بینش و یا منافع ”متحدان“ در ارتباط قرار دارد
بدین ترتيب ما با یک ”تضاد“ روبرو هستيم .تضاد میان ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» – چنانچه پیش تر این
پرسش را مطرح کرده و به آن پاسخ مثبت داده ایم  ،-و سطح بینش و یا آمادگی متحدان برای درک ضرورت گذار از
شرایط اقتصادی» حاکم .راه حل این ”تضاد“ چيست؟ دنباله روی از متحدان و یا پرداختن به مبارزه روشنگرانه و »
توضیح و مستدل ساختن ضرورت گذار از شرایط اقتصادی حاکم؟
تعطیل مبارزه روشنگرانه برای نشان دادن ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» به مثابه جایگزین غیرقابل چشم
پوشی ،تنها از این رو برای برپایی اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری نادرست و ناروا نیست که نیروی ترقی
خواه را به دنباله روی عقب افتاده ترین الیه ها بدل می سازد .بلکه به ویژه از این رو تعطیل مبارزه روشنگرانه و
توضیحی نادرست و ناروا است ،زیرا با ارایه ندادن جایگیزین اقتصادی -اجتماعی ضرور ،قادر به تجهیز طبقه کارگر
.در همه الیه بندی های یدی و فکری آن و جلب پیگیرترین ”متحدان“ به اتحاد به منظور گذار از دیکتاتوری نمی شود
تعطیل مبارزه روشنگرانه ،پرچم مبارزه برای گذار از دیکتاتوری را از این طریق برنمی افشاند ،که «پیوند» میان
مبارزه صنفی و سیاسی را نشان نمی دهد .نشان نمی دهد که مبارزه صنفی برای دریافت دستمزد عقب افتاده و یا باال
بردن سطح دستمزد از زیر مرز فقر و یا حق داشتن سندیکای مستقل ،با تعمیق تضاد اصلی در جامعه ،به سطح خواست
سیاسی سرنگونی دیکتاتوری ارتقا یافته است« .پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی برای یک ”اقتصاد سیاسی“ ترقی
خواهانه به مثابه جایگزین برای ”اقتصاد سیاسی اسالمی“ – که همان سیاست نولیبرال امپریالیستی است – به ضرورتی
تاریخی بدل شده است .آنچه برشمرده شد ،یک روند را تشکیل می دهد .بحث بر سر آن نیست که اکنون در پایان آن
“قرار داریم ،بلکه بحث بر سر آنست که برای رسیدن به پایان آن” ،چه باید کرد؟
به عبارت دیگر ،تعطیل مبارزه روشنگرانه ،در جهت عکس روند نبرد طبقاتی تشدید یابنده قرار دارد ،که به نوبه خود،
ناشی از تعمیق روزافزون تضاد اصلی در جامعه است .توسعه ک ّمی و رشد سطح کیفی مبارزات اعتراضی و اعتصابی
زحمتکشان ،معلمان و دیگر الیه های اجتماعی که مبارزه برای تساوی حقوق زنان یکی از پایه های اساسی آن را
تشکیل می دهد و پیامد تداوم اجرای سیاست اقتصادی -اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال است ،نشان تعمیق
.تضاد اصلی در جامعه است
به سخنی دیگر ،اندیشه نزد این نظریه پردازان ،استدالل خود را بر پایه این واقعیت استوار می سازد که در ایران به
دالیل پیش گفته «در دوره گذار به دموکراسی» ،شرایط عینی و ذهنی گذار به ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ وجود
ندارد .ناپیگیری این استدالل از این رو اثبات نمی شود که گویا شرایط عینی و ذهنی گذار به سوسیالیسم در ایران وجود
دارد و یا گویا کسی مدعی وجود آن است! بلکه ناپیگیری ی این استدالل ریشه در ارزیابی اندیشه غیرفعال دارد که ثبات
واقعیت های موجود اقتصادی کشور» را مطلق می سازد – به جای کوشش برای ایجاد شرایط برای تغيير آن که »

وظیفه اندیشه مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی است! جنبش رشدیابنده مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان
یدی و فکری را در ایران که نشان تعمیق روزافزون تضاد اصلی میان کار و سرمایه است ،در ارزیابی دخالت نمی دهد.
نقش کوشش برای «پیوند» مبارزه صنفی و سیاسی که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال  ١٣٩١است را
.از مدنظر دور می دارد
سکون و غیرفعال بودن اندیشه ،ناشی از این امر است که اندیشه به این پرسش پاسخ نمی دهد که ”اقتصاد سیاسی“ برای
نمونه در کشورهای کوبا ،ونزوئال ،چین ،ویتنام و … که همگی مرحله ملی -دموکراتیک رشد اقتصادی -اجتماعی را
طی می کنند ،دارای چه سرشتی است؟
به این مساله باید به طور مجزا پرداخت .آنچه که برای بحث کنونی پراهمیت است و باید برجسته گردد ،این نکته است
که اندیشه ی دچار سکون شده ،به بیانی دیگر ،اندیشه ای که سطح اسلوب توصیف کننده ی نظاره گر را در منطق
صوری پذیرفته و به آن قناعت می کند ،عملکرد خود را اجبارا ً هم در پس توجیه «برخورد اراده گرایانه و صرفا ً
ایدئولوژیک» پنهان می کند که آن را به دیگران مهومی نسبت می دهد و وظيفه کوشش برای تغيير شرایط را به
!فراموشی می سپارد
اندیشه ای که کوشش شکوهمن ِد نیروی نو را – در سطور زیر گوشه هایی از آن طرح خواهد شد – برای گذار از شرایط
حاکم و جستجوی باریک اندیشانه ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه« ،نسخه برداری از
الیانفسکی» ارزیابی می کند ،موضع پوزیتویستی آگاهانه و یا ناآگانه ی خود را در تائيد شرایط حاکم از این طریق به
عرش می رساند که آن را ”حقیقت“ غیرقابل انکار می پندارد .سکوت متکبرانه و جمالت ”شب نگاشته“گونه ،پیامد
!چنین ”حقیقت“ها است
تنها برخورد فعال و جستجوگرانه است که مانع تسلیم اندیشه به «واقعیت موجود» می گردد .تسلیمی که راه دیگری برای
اندیشه باقی نمی گذارد ،جز آنکه «در کوپه به انتظار رسیدن قطار به مقصد معهود بنشیند!» (لنین)
تعطیل مبارزه نظری ،گام نخست برای تسلیم اندیشه به برداشت یک سویه از ”سیر خود بخودی“و نفی نقش عنصر نو
.در ”سیر آگاهانه“ تکامل ترقی خواهانه جامعه بشری است
زنده یاد احسان طبری در ”سیر خود به خودی و سیر آگاهانه“ (نوشته های فلسفی و اجتماعی ،جلد اول ،ص  )٣١از این
رو به طور وسیع به بررسی رابطه دیالکتیکی میان این دو مقوله می پردازد ،زیرا «چسبندگی» شرایط حاکم ،تنبلی و
قناعت اندیشه و همچنین سختی تالش برای کندن از چسبندگی ی «عادت» و «شناخته شده» را واقعیتی سهمناک برای
نیروی آگاه ارزیابی می کند .طبری این نکته را همچنین از دیدگاه آنتروپولوژیکی ی رشد گونه انسانی در ”اندیشه هایی
پراکنده درباره انسان و زندگی“ مطرح می سازد (همانجا ،ص  ٣۵٣به بعد) .در آنجا طبری با اشاره به «پیچیدگی
حیرت انگیز جهان پیرامون» که شناخت از آن برای انسان یک «می بایست» است ،به «وجود تضادی عمیق» اشاره
می کند که «مابین ظرفیت دماغی و استعداد معرفتی او [انسان] و پیچیدگی حیرت انگیز جهان پیرامون» برقرار است و
،ازجمله می نویسد « :طبیعت در جنبش دائمی است و او میل دارد همه چیز را برای مشاهده و مداقعه خود متوقف سازد
!»… ،طبیعت رقص مغشوشی از پدیده هاست و او می خواهد همه چیز را در هماهنگی قواعد و قوانین بگنجاند …
تشدید سرکوب رژیم دیکتاتوری والیی در ایران که همزمان است با ”مذاکرات لوزان“ ،و یا سربریدن ده ها انسان
توسط «حکومت اسالمی داعش» در برابر دوربین تلویزیون ،که هر دو با هدف باوراندن غیرقابل تغییر بودن شرایط
سلطه خود عملی می شود ،آیا می تواند به معنای تعطیل مبارزه علیه دیکتاتوری و پذیرفتن سپردن سرنوشت مبارزه به
سیر خود به خودی“ درک شود؟ تشدید جنگ افروزی امپریالیسم با نبود اتحاد شوروی در جهان ،آیا می تواند به معنای ”
.ضرورت تعطیل مبارزه برای صلح و خلع سالح در جهان درک شود؟ پاسخ همه پرسش ها منفی است
!مبارزه و تفهيم ضرورت مبارزه برای تغيير شرایط ،تنها راه ممکن برای تغيير شرایط است
تحقیقاتی که ازجمله کالوس بلسینگ ،مارکسیست اقتصاددان آلمانی در ”آینده سوسیالیستی“ برمی شمرد و یا مضمون
دیگر آلمانی ،یورگ گولدبرگ در باره ”رشد اقتصادی کشورهای جنوب“ و یا نظریات
کتاب اقتصاددان مارکسیست
ِ
دیگر اقتصاددان مارکسیست مانند مانفرد زون ،هاری نیک و دیگران در ارتباط با مساله اقتصاد سیاسی ی سوسیالیستی
و بسیاری دیگر از آثار پراهمیتی که در سال های اخیر در این زمینه انتشار یافته ،جنبه های بسیار پراهمیت و جدیدی
.را در رابطه با عمده بودن سرشت ”اقتصاد سیاسی“ مطرح می سازد
برای بحث در این سطور ،توضیح های کالوس بلسینگ در باره سطح ”عدالت اجتماعی“ در الگوهای متفاوت اقتصاد
سیاسی ”سوسیالیستی“ در کشورهای مختلف شایان توجه است .او نشان می دهد که می توان همزمان «سطح های
متفاوتی از نظام سوسیالیستی» را در کشورهای مختلف یافت .برای او سـرشـت تجربه ی در جریان در این کشور ها که
.ریشه در ”اقتصاد سیاسی“ دارد ،تعيين کننده است
پرسش معروف فیدل کاسترو ،رهبر کهنسال انقالب کوبا (اوا مورالس ،رئیس جمهور بولیوی ،او را «پدر بزرگ
انقالب» می نامد) از مردم کشورش در سال  ١٩۶٠به متن تاریخ سپرده شده است .او از مردم پرسید :خواستار «روزی

یک لیوان شیر رایگان برای کودکان هستید؟» در پاسخ به فریاد «آری» از هزاران شنوده خود ،کاستر گفت« :این،
«!سوسیالیسم ماست
آیا سطحی از این نازل تر برای ”سوسیالیسم“ می توان یافت؟
با توجه به سرشت ”اقتصاد سیاسی“ است که می توان تعریفی علمی و دقیق از هر تجربه ی در جریان ارایه داد و به
ارزیابی از آینده احتمالی آن دست یافت .بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر ،تنها با شناخت دقیق شرایط حاکم بر
تجربه آن ها و شناخت دقیق شرایط حاکم بر ایران ممکن می گردد .در غیر این صورت ،الگو برداری در سطح
مکانیکی باقی می ماند (نگاه شود ازجمله به ”بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر“ در ”توده ای ها“ ،اردیبهشت ٩۴
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2503 [1]).
بدین ترتیب عجیب نیست که سرشت ”اقتصاد سياسی“ در مرکز توجه تئوریک پژوهش های اخير قرار دارد .به برخی
از آن ها بنگریم :یورگ گولدبرگ به منظور بررسی شرایط ویژه اقتصادی -اجتماعی در جمهوری خلق چین ،در ابتدا
برداشت مارکسیستی را از تفاوت میان «شیوه تولید» و «فرماسیون» (صورتبندی اقتصادی -اجتماعی) توضیح می دهد.
کار برده روزمزد و
او نشان می دهد که که شیوه تولید حاکم در نظام سرمایه داری – که مبتنی بر استثمار نیروی ِ
انباشت سود و سرمایه در دست مالک ابزار تولید است ،یک مساله است؛ و ویژگی «فرماسیون» غالب بر شیوه تولید در
لحظه تاریخی ،مساله ای دیگر است که در ارتباط است با چگونگی شرایط ویژه در هر کشور .او نشان می دهد که شیوه
تولید سرمایه داری در هر کشور ،لباس خاص خود را بر تن تولید می پوشاند که متفاوت است از آنچه در رشد ”عام“
شیوه تولید سرمایه داری در کشورهای اروپایی تجربه شد .او در این توضیح ها که با بررسی شرایط رشد تجربه در
جریان در جمهوری خلق چین (و همچنین کشورهای زیر منطقه صحرا در افریقا) در ارتباط هستند ،نشان می دهد که به
خاطر شرایط تاریخی و بی همتای حاکم در این کشور ،تجربه در جریان در چین که مبتنی بر شیوه تولید سرمایه دارانه
است ،باوجود این ،از سرشتی دیگر برخوردار شده است ،از آنچه که در نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی
.تجربه شد .به نظر او ،رشد انفجاری اقتصاد در چین ناشی از این شرایط است
بدون آنکه بتوان تجربه ی در چین را با مفهوم ”اقتصاد سوسیالیستی“ ،با مفهوم ”مدل شوروی“ و یا با مدل اجرا شده در
دهه های نخست پس از انقالب سال  ١٩۴٩در چین یکی دانست ،می توان سرشت دیگری را در آن از آنچه در
.کشورهای اروپایی جریان یافت تشخيص داد
تجربه کنونی در چین پایان نیافته است و لذا در باره آینده آن هنوز نمی توان نظری نهایی ابراز داشت .نقطه نظرهای
انتقادی بسیاری در این زمینه در بحث ها توسط نظریه پردازان متفاوت ابراز شده است .همه این نکات یک مساله است.
مساله دیگر که برای بحث کنونی در این سطور پراهمیت است ،این نکته است که ویژگی ”اقتصاد سیاسی“ در تجربه ی
در جریان در جمهوری توده ای چین ،به مثابه کيفيتی متفاوت از ”اقتصاد سياسی عام“ نظام سرمایه داری در اروپا و
آمریکای شمالی شناخته و درک شود .نکته ای که گولدبرگ بر آن پای می فشارد .تنها از این طریق است که می توان
از تجربه مشخص کشورهای دیگر ،برای رشد اقتصادی در ایران بهره برد ،بدون آنکه دچار الگوبرداری مکانیکی
!گشت
سخن بیش از این در این زمینه در این سطور ،بحث را باز هم بیش تر به درازا کشانده و از موضوع بررسی دور می
کند .هدف از سیر ضروری انجام شده ،بازتاب اندیشه هایی در اطراف سـرشـت ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی-
دموکراتیک فرازمندی جامعه است که باید آن را به مثابه محور اصلی و ”عمده“ در مرحله کنونی درک و ارزیابی
.نمود
طرح نکته پراهمیت دیگری در همین چارچوب ضروروی است که در همه بررسی ها مورد توجه اندیشمندان
مارکسیست قرار دارد .این مساله که با جمله معروفی از هاری نیک در ارتباط قرار دارد ،مساله حفظ محيط زیست،
مساله منابع پایان یافتنی بر روی زمین و مساله ذباله را در مرکز توجه قرار می دهد .توجه به آن برای رشد آینده
.ازجمله در ایران پراهمیت است
همانقدر نمی توان رشد «بورژوازی ملی ایران» را از توجه ویژه به حفظ محيط زیست جدا ساخت ،که کالً پرسش در
باره ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“ را که هاری نیک مطرح می سازد ،نمی توان از شيوه توليد سرمایه دارانه در
دوران افول این نظام استثمارگرانه جدا نمود! تولید برای انباشت سود و سرمایه به منظور ثروت اندوزی ی درصدی
کوچک از مردم در ایران و جهان ،با منافع گونه انسان و حقوق بشری آن در تضاد است! از این روست که مساله
!خروج از سیستم شیوه تولید سرمایه داری به مساله روز برای تداوم زندگی ی گونه انسانی بدل شده است
شیوه تولید سرمایه داری ،در کنار بمب اتمی که آن را برای اولین بار امپریالیسم آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی به کار
برده و به کار بردن نخست آن را در جنگ های آینده نیز در استراتژی نظامی خود مجاز اعالم کرده است ،به دومین
اهرم نابودی هستی بر روی «مادر زمین» (اوا مورالس) تبدیل شده است .به عنوان فرد ایرانی میهن و انساندوست نمی
!توان بر این واقعیت هنگام اندیشیدن در باره راه رشد اقتصادی -اجتماعی در ایران بی توجه بود
!محور اصلی و ”عمده“ و فرزند شایسته آن

کدام نام را می توان و باید بر روی ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه نهاد ،تعیین کننده نیست.
تعیین کننده آنست که این کوشش به مثابه کوششی ضروری ،بلی حتی حياتی برای نجات ایران از ورطه وابستگی
نواستعماری به اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی بازشناخته و درک شود .درک شود که این کوشش مسئوالنه
!و شکوهمند را نمی توان «نسخه برداری از الیانفسکی» نامید و کوشش مسئوالنه در این زمینه را تخطئه نمود
تنها از این طریق می تواند این محور اصلی و مرکزی و ”عمده“ در خدمت حفظ استقالل اقتصادی -سیاسی ایران در
مرحله کنونی قرار گیرد و به اهرمی توانمند بدل گردد و بتواند به مثابه پرچم افراشته در دست همه لیه های
زحمتکش و ميهن دوست ایران ـ طبقه کارگر در همه الیه های کنونی آن و «بورژوازی ملی» – به نوک نيزه دفاع از
.منافع ملی و دموکراتيک مردم تبدیل شده و نقش شایسته تاریخی ایفا سازد
تنها از این طریق می توان به شرایطی دست یافت که با پیروزی انقالب بزرگ بهمن  ۵٧مردم میهن ما هم ایجاد شد ،که
می توانست به عقب ماندگی تاریخی ایران پایان دهد .تنها با پرچم ”اقتصاد سیاسی“ مردمی و ملی می توان به کمک
دسته کردن همه نیروهای مردمی و میهن دوست ،یک بار دیگر به سلطه استبدادی ارتجاع داخلی و پشتیبانی حامیان
.خارجی آن پایان داد
عمده“ پس از پيروزی انقالب بهمن چه بود؟”
حزب توده ایران با شناخت شرایط پس از پیروزی انقالب بهمن ،که در سطور پیش گوشه هایی از آن برای دوران
کنونی با همان اسلوب مورد توجه قرار گرفت” ،عمده“ را آن سياستی ارزیابی نمود که روند رشد انقالب را از سطح
سياسی به سطح اقتصادی ممکن می ساخت .پیشنهاد برای برپایی ”جبهه متحد خلق“ ،به مثابه اهرم ضروری برای
.رشد انقالب ،فرزند شایسته این ارزیابی بود
پافشاری حزب توده ایران بر عنصر ”عمده“ ،درست و واقع بینانه بود .دفاع از عنصر ”عمده“ و کوشش برای حفظ
آن ،دفاع از «تنه بالنده درخت» (احسان طبری) است که در شرایط مشخص تاریخی ،تردترین و شکننده ترین جوانه و
روند را تشکیل می دهد( .فریبرز رئیس دانا در مصاحبه خود با «تاریخ ایران» با عنوان ”نقد دیروز و امروز“ ،که در
اخبارروز انتشار یافت ،به تشخیص این ”عمده“ توسط حزب توده ایران در آن سال ها اشاره دارد! نگاه شود همچنین به
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2443 [2]).توده ای ها“ ،بهمن ”١٣٩٣
شناخت و تعیین عنصر ”عمده“ به معنای نفی وجود جنبه های ”غیرعمده“ و فرعی در کلیت شرایط حاکم نیست که هر
کدام می تواند عنصر ”عمده“ای را در رشته ی دیگری از روند تکاملی جامعه تشکیل دهد .مساله آزادی های
.دموکراتيک در ایران پس از پيروزی انقالب ،چنين نمونه ای است
بدون تردید مساله آزادی های فردی و اجتماعی ی قانونی ،عنصر عمده ای را در رشد مدنی ی جامعه بشری و ازجمله
در ایران ،ایفا می کند و بدون آن ،زمينه تمدنی و روبنایی رشد جامعه ناممکن است .عنصری که سرکوب آن ،یکی از
علت های اصلی برای ناتوانی نهایی تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی و … را تشکیل داد ،زیرا امکان بررسی همه
.جانبه و علمی شرایط ،به ویژه شرایط اقتصادی -زیربنایی را از جامعه سلب نمود
جانشین مسئول روابط بین المللی در حزب سوسیال متحده آلمان دمکراتیک سابق ،در  Bruno Mahlow،برونو ملوو
مصاحبه ای (جهان جوان ١۶ ،مه  )٢٠١۵از نبود یک «تئوری همه جانبه برای رشد سوسیالیسم در اتحاد شوروی»
.حکایت می کند .وضعی که پیامد بی توجهی به حق قانونی آزادی ابراز عقیده و بیان در اتحاد شوروی سابق است
در شرایط پس از پیروزی انقالب بهمن نیز سرکوب آزادی ها ،ابزار پیروزی ارتجاع در قطع روند تعمیق انقالب از
.کار درآمد ،که ناشی از تناسب قوای نهایی به سود ضد انقالب بود
ممنوع نمودن انتشار ”نامه مردم“ ،هجوم و غارت ”دفتر حزب در شانزدهم آذر“ ،تجاوزات سهمگینی را علیه آزادی
حزب توده ایران و نهایتا ً کلیت روند انقالبی تشکیل داد .افشای برنامه ارتجاع برای ضربه زدن نهایی به رشد انقالب با
هدف مسدود ساختن راه اصالحات بنیادین (اصالحات ارضی ،قانون کار مترقی و …) ،وظیفه پراهمیتی را برای حزب
توده ایران تشکیل می داد که با تمام توان و در بدترین شرایط و با محدود بودن امکان ابرازنظر ،به آن عمل شد.
موفقیت روزافزون حزب در زمینه تغيير تناسب قوا به سود انقالب چشمگير بود .واقعیتی که نهایتا ً ارتجاع را بر آن
داشت با خشونتی بی نظیر به سرکوب جنبش کارگری بپردازد که مطمئن ترین و پيگيرترین پشتوانه انقالب و جانبدار
.تعميق آن بود
وظیفه دفاع از آزادی های قانونی که حزب توده ایران با تمام توان در باره آن کوشید ،زیرا خود همانند هوا برای تنفس
به آن نیاز داشت(!) ،نمی توانست و نمی بایست خدشه ای به مبارزه برای تعميق انقالب به سطح اصالحات بنيادین
اقتصادی وارد سازد و نساخت .جزوه کوچک سبزرنگ ”پنج آماج مردمی و ملی -ضدامپریالیستی“ ،نمونه ای برای
.چنین کوشش هوشمندانه به منظور تحقق بخشیدن به عنصر ”عمده“ را تشکیل داد
تفاوت سیاست حزب توده ایران که مبتنی بر ارزیابی ”عمده“ در شرایط انقالبی بود ،و انواع اپوزیسیونی که تعمیق
انقالب ،عنصر عمده را در ارزیابی آن تشکیل نمی داد ،در این نکته نهفته است .برای کشته شدگان و بر زمین ماندگان

مجاهد“ و ”توده ای“ ،مرگ شان از این رو السویه نیست که کدام راه مبارزه علیه ارتجاع درست است! این درست ”
است که مبارزان ”مجاهد“ به زودی به ابزار علیه تعمیق انقالب بدل شدند ،در حالی که حزب توده ایران ،باوجود
ضربه هولناک ،ققنوس گونه از آتش سر برآورده است! «یک طرف خانه سیمرغ بپاست ،یک طرف آتش ققنوس
.بجاست» (احسان طبری” ،معشوق“ ،سروده های زندان)
این جنبه احساسی اما جنبه اصلی در این تراژدی تاریخی نيست .جنبه اصلی ،این جنبه است که حزب توده ایران می
گفت باید آزادی های فردی و اجتماعی به دست آمده در پيروزی انقالب بهمن را ”دسته“ کرد و آن را به اهرم تعميق
انقالب از سطح سياسی به سطح اقتصادی بدل نمود .حزب توده ایران ،راه تثبيت آزادی های به دست آمده را ،کوشش
برای به پیروزی رساندن محور اصلی و ”عمده“ ،یعنی رشد صورتبندی اقتصادی -اجتماعی پس از انقالب در ایران
ارزیابی می کرد که با تثبیت اصالحات بنیادین به دست می آمد .این در حالی است که انواع جریان های دیگر” ،آزادی“
.را به ذم خود ،از لیبرالی تا ”انقالبی“ ،عمده ارزیابی می نمودند
در شرایط کنونی هم وضع بر همین منوال است .مبارزه برای «اصالحات برای تغییر» که شعار حزب توده ایران را
تشکیل می دهد و خواست دنباله روی از انواع جریان های ”اصالح طلب“ که انواع جریان های ”چپ“ و با ظاهری
حتی ”توده ای“ نیز مطرح می سازند ،مبارزه ميان ”عمده“ و غيرعمده را تشکيل می دهد« .اصالحات برای تغییر»
از این رو محور اصلی و ”عمده“ است ،زیرا به مثابه شعاری بینابینی ،از یک سو در شرایط حاکم سرمایه داری نیز
قابل تحقق یافتن است .برای نمونه وجود سندیکاهای مستقل کارگری ،معلمان و … ،اما از سوی دیگر ،رژیم دیکتاتوری
والیی حاکم ،قادر و مایل به تن دادن به آن نیست ،زیرا هر عقب نشینی در برابر خواست های قانونی ،گام نخست در
!سراشیب سقوط آن است
مطلق شدن مساله ”آزادی“های پس از پیروزی انقالب بهمن در روند رشد مدنی جامعه ،از یک سو عنصر ”عمده“ را
تشکیل می دهد ،اما از سوی دیگر ،تنها در ارتباط با تعمیق زیربنای اقتصادی جامعه که ”عمده“ را در پس از پیروزی
که  zivilisatorischانقالب بهمن تشکیل می داد ،تحکیم می شد؛ به سخنی دیگر ،با مطلق شدن روابط روبنایی -مدنی
.سرشتی تـاریخـی دارد ،رابطه و پيوند دیالکتيکی ميان زیربنا و روبنای جامعه ،ميان ”عين و ذهن“ قطع شد
برداشت مطلق گرانه از نقش آزادی های به دست آمده که می توانست در اتحادی تاریخی ،به مثابه اهرمی پرتوان در
جبهه متحد خلق“ ،روند تعمیق انقالب را به پیش براند ،به عکس خود تبدیل شد ،به اهرمی جدید در اختیار ارتجاع ”
.داخلی و متحدان خارجی آن و به مانعی برای پیش رفت و تعمیق انقالب بهمن بدل گشت
برخی از نظریه پردازان نادیده گرفتن و قطع مکانيکی رابطه عين و ذهن ،زیربنا و روبنا را حتی مشخصه «هویت»
جدید خود اعالم می کنند .آن ها «آزادی» را به مثابه «اصل و ارزشی قائم به ذات» و نه در ارتباط با بازتولید هستی
یکم
مادی در لحظه تاریخی ارزیابی می کنند .گویا همو زاپینس از زمان جدا شدنش از زندگی جانوری تا قرن بیست و ِ
تاریخ اروپایی ،آن را یک سان تجربه کرده است .بر پایه چنین برداشت غیرتاریخی ،کارل پوپر ،فیلسوف اتریشی-
انگلیسی ،جامعه کمون اولیه را «جامعه بسته» ،فاقد آزادی و «جامعه توتالیتر» ارزیابی می کند( .نگاه شود به کتاب
(“جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن!“ در صفحه ”توده ای ها”
مطلق شدن دانسته و یا ندانسته مقوله ”آزادی“ و قطع رابطه آن با تغییرات زیربنایی ی ضروری پس از پیروزی انقالب
بهمن  ،۵٧نتوانست قشربندی میان نیروهای بینابینی را به سود روند انقالبی در ایران به پیش براند .نتوانست توده
بدستان» پایبند به باورهای مذهبی را از طریق اصالحات زیربنایی به سود شان (بند ج .و دال و غیره)،
زحمتکش «پینه
ِ
ِ
.به سمت جانبداری از روند تعمیق انقالب هدایت کند ،مترددها را قانع ساخته و در جبهه انقالب حفظ کند وغیره وغیره
تازاندن مقوله ”آزادی“ در روند رشد اجتماعی -ایدئولوژیکی -روبنایی جامعه (– که مقوله ”آزادی“ نقش عمده و تعیین
 کننده ی مدنی ای را در آن ایفا می سازد که پیش تر در ارتباط با تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی به آن اشاره شدو همچنین جدا افتادن روند رشد آزادی از روند رشد زیربنایی ،یا از ساختار اقتصادی جامعه” ،عمده“ بودن یک )،
پارچگی روند رشد اقتصادی -اجتماعی (به سخنی دیگر روند توامان رشد زیربنایی -روبنایی) را در دوران پس از
پیروزی انقالب بهمن مختل نمود .لحظه تثبیت دستاوردهای زیربنایی انقالب بهمن که به مساله روز و مبرم بدل شده
.بود ،از دستور خارج گشت
در آن ماه های تاریخی ،آزادی های به دست آمده همانقدر اهرم تحکیم انقالب بهمن بود ،که سرکوب آزادی های قانونی
مردم اکنون اهرم تداوم حاکمیت ارتجاع والیی است که به منظور تحمیل «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری
های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» اعمال می گردد ،که پرویز صداقت آن را در سخنرانی خود نشان داد و پیش تر
.نقل شد
بی توجهی به «درک ماتریالیستی [از] تاریخ[ ،که جوهر آن درک این نکته است که] تولی ِد [نیازهای اولیه] و بازتولید
زندگی ،نهایتا ا مساله اصلی در تاریخ است» که فردریش انگلس آن را (تا آنجا که نگارنده می داند) برای آخرین بار و ۵
سال پیش از مرگش در نامه به ژوزف بلوخ ( ٢١سپتامبر  )١٨٩٠توضیخ می دهد ،و لذا بیانی است که از عمق و
.پختگی کامل برخوردار است ،در سرنوشت تراژیک انقالب بهمن نقش تعيين کننده یافت

انگلس در این نامه ازجمله می نویسد« :این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند،
[واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد ،تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم .ما ناگزیر
بودیم در برابر مخالفان ،این بخش را که آن ها نفی می کردند ،برجسته سازیم ،در حالی که همواره زمان ،و شرایط و
موقع یت ،به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را ،چنان که شایسته آن
هاست ،توضیح دهیم .اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود ،وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در
.نظرات و عملکرد ما] رخ نداد
متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جمالت اصلی یک نظریه جدید ،آن هم نه همواره به گونه ای
.درست ،می توان آن را به کار نیز گرفت
بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ ،تولی ِد [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی ،نهایتا ا مساله اصلی در تاریخ است .هیچ گاه نه
مارکس و نه من ،بیش از این مدعایی داشته ایم .اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل
اقتصادی تنهـا عامل تعیین کننده است [«واقعیت های اقتصادی موجود در کشور» -ایران ،نویدنو] ،نظر ما را به
صورت غیرمجاز تغییر داده است .بخش اقتصادی جامعه ،پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد ،اما مسائل و عوامل
متعددی از روبنا ،بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی [نیروی بالنده و آگاه] و نتایج آن تاثیر می گذارد .قانون اساسی ،اشکال
اجتماعی [نیروی آگاه] در ذهن شرکت کنندگان در آن ،نظریه های سیاسی ،حقوقی ،فلسفی،
حقوقی و انعکاس نبرد
ِ
نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها ،تاثیرات خود را اعمال می کند ،بر نیروهای اجتماعی موثر
واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند .تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی
شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و
غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصالً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت) ،بر روند
اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود .با بی توجهی به این تاثیرات ،انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ،
.چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد
انسان ،تاریخ خود را خود می سازد ،البته تحت شرایط و پیش شرط های معین .در میان این شرایط ،عوامل اقتصادی،
عمده است .اما عوامل سیاسی و غیره ،حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده  ،-در
.این روند نقش ایفا می کند
ثانیا ً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتيجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک
خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد … بدین ترتیب ،نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد
.بر یک دیگر زاده می شود …»( .به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ ،ص )١۵
به سخنی دیگر ،حزب توده ایران با شناخت و درک نقش عنصر ”عمده“ در روند انقالبی در آن دوران ،همه ی نیرو و
توان خود را در جهت دفاع و حفظ جوانه ای به کار گرفت ،که تنها با رشد آن در آن مرحله حساس تاریخی ،ایران از
خواب عقب افتادگی تاریخی بیدار می شد .در این نبرد طبقاتی ،ارتجاع توانست باری دیگر به کمک متحدان و حامیان
خارجی خود ،و با سواستفاده از نارسایی ها و ضعف های نیروهای انقالبی دیگر (که ”دموکرات های انقالبی“ و …
نامیده شده بودند) ،روند انقالبی را قطع و نیروهای صادق انقالبی و در مرکز آن مدافعان منافع زحمتکشان را سرکوب
نماید ،جوانه ترد و شکننده رشد انقالب را برای دورانی از رشد سزاوار محروم سازد ،اما این پیروزی موقتی ی ارتجاع
به معنای نادرستی ارزیابی علمی ،به معنای نادرستی سياست حزب توده ایران در تشخيص ”عمده“ از ”غيرعمده“
نبود و نيست! در عین حال اینکه به معنای نفی وجود نارسایی این یا آن موضع حزب توده ایران و این یا آن کمبود در
 .عملکرد آن در آن مرحله و اکنون در مبارزات در ایران هم نیست .نکته ای که می توان به طور مجزا به آن پرداخت
اکنون هم جنبش ترقی خواهی و آزادی طلبی در ایران چاره ای ندارد و باید به پرسش مرکزی و ”عمده“ در باره
اقتصاد سیاسی“ برای راه رشد آینده ایران پاسخ دهد و ”عمده“ را تعيين کند .دفاع و حفظ وحدت میان منافع طبقه ”
کارگر و منافع ملی را هدف مبارزاتی خود قرار دهد که گرچه جوانه ای ترد و شکننده به نظر می آید ،آن رشته تکاملی
!است که «تنه اصلی درخت» را تشکيل می دهد
در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمایه داری ،منافع بورژوازی ی انقالبی« ،منافع ملی» را برای
کشورها تشکيل داد .در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری« ،عصر جهانی سازی امپریاليستی» ،منافع طبقه
کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است .از این رو ،طبقه کارگر با دفاع از منافع خود ،از «منافع ملی» همه مردم و
!از تماميت ارضی و استقالل ملی کشور دفاع می کند
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[1] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2503:
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2503

[2] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2443:
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2443
 -٢٣مقاله شماره ٢۵( ١۴ / ١٣٩۴ :اردیبهشت)
!بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟ عمده و غیرعمده
واژه راهنما :زمینه عینی ی اتحاد طوالنی در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه میان الیه های بورژوازی ملی
.و طبقه کارگر .منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست دموکراتیک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران
در همین آغاز گفته شود که نگارنده ارایه برنامه برای ممانعت از ضایعات در تولید گوجه فرنگی و دیگر محصوالت
کشاورزی را که نظریه پرداز حمید آصفی به تفصیل در مقاله مستدل خود با عنوان ”بورژوازی ایران نفس می کشد“
(اخبار روز  ١۵اردیبهشت  )١٣٩۴مطرح ساخته است ،مورد تائید قرار می دهد .گرچه نگارنده یک اقتصاددان
متخصص نیست ،ولی بر پایه تخصص شغلی خود ،پایبندی به اسلوب کار علمی میدانی برای کشف و پاسخ به مساله
های مطرح در رشته اقتصاد ملی را ضروری ارزیابی می کند .لذا بررسی ارایه شده به منظور بهبود تولی ِد «بورژوازی
ملی ایران» را مثبت ،اما چنین «نفس» کشیدن را برای تداوم نقش پراهمیت بورژوازی ملی در اقتصاد ملی ایران ناکافی
ارزیابی می کند .بحث بر سر بررسی ی خرده کاری های ضروری نيست ،بر سر کيفيت ملی -دموکراتيک ”اقتصاد
!سياسی“ی مرحله کنونی است
نظریه پرداز که پیش تر کوشید با بلند کردن انگشت سبابه نسبت به حزب توده ایران که او آن را «چپ سنتی» نامید تا
از موضعی برتر مورد خطابش قرار دهد ،و آن را مسئول عقب ماندن و ناتوانی «بورژوازی ملی ایران» اعالم کند،
ظاهرا ً می خواهد بحث اساسی در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را به
!سطح بحث بر سر خرده کاری تنزل دهد .با چنین هدف احتمالی نمی توان موافقت نمود
مقاله ”دومین مرحله بنیادی انقالب ملی دموکراتیک در افریقای جنوبی“ که در نامه مردم ،ارگان مرکزی حزب توده
 http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2857ایران (شماره  ١۴ ،٩٧٢اردیبهشت ١٣٩۴انتشار یافته ،نشان می دهد که جنبش ترقی خواهی – نه تنها در افریقای جنوبی  ،-با شرایط بغرنجی در (]2015-0 [1
این مرحله روبروست که گذار موفقیت آمیز از آن ،نیاز جدی به بررسی و پژوهش همه جانبه دارد .این حکم را باید به
ویژه برای ایران نیز واقع بینانه ارزیابی نمود و لذا نمی توان وظیفه بررسی را به بررسی مساله پراهمیت ،اما جنبی و
.غیرعمده ”ضایعات گوجه فرنگی“ محدود نمود
در مقاله ی پیش گفته در نامه مردم که نویسنده آن «رفیق ”کریس َمتلَکو“ ،عضو هیئت سیاسی ،عضو هیئت تحریریه
تئوریک ”کمونیست افریقائی“ و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست افریقای جنوبی» است ،مضمون
نشریه
ِ
دشواری ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی» حاکم بر این کشور در این مرحله – که با برخوردهای اجتماعی همراه »
است  ،-بیان شده است .او آن ها را «چالش های ریشه یی و ساختاری» ارزیابی می کند .کریس َمتلَکو برجسته می
سازد که از این رو« ،برنامه عمل ما نمی تواند صرفا ً این باشد که صبر کنیم و منتظر تکانی در اقتصاد یا رشد اقتصادی
«.در همان جهت و مسیر باشیم که در گذشته دنبال شده است
مطالعه این گزارش می تواند برای درک شرایط حاکم بر افریقای جنوبی برای مبارزان ایرانی نیز آموزنده باشد ،اما نه
به معنای الگو برداری از آن که در شرایطی بکلی متفاوت از ایران در جریان است ،بلکه به منظور شناخت و درک
عمده از غيرعمده در نبرد کنونی در ایران .نگارنده در همین زمینه ،اما در وسعتی وسیع تر و با توجه به نکات دیگری
که برای بحث کنونی عمده نیست ،بررسی ای با عنوان ”انقالب ملی -دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز
انتشار داده است .در آنجا ازجمله با توجه به شرایط در (“ )www.tudehi-iha.comنمی شود“ در ”توده ای ها
.افریقای جنوبی ،برای شرایط نبرد در ایران نکته هایی به منظور بحث مطرح شده اند
همانطور که در بحث های پیش نیز نشان داده شد (ازجمله در ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی“ ،اخبارروز ٣١
فروردین) ،زمينه عينی ی اتحاد طولنی در مرحله ملی -دموکراتيک فرازمندی جامعه ميان لیه های بورژوازی ملی و
طبقه کارگر ،نياز آن ها به برقراری و حفظ شرایط دموکراتيک و مبتنی بر قانون در جامعه – که پيش شرط رشد
اقتصاد مردمی است – از یک سو ،و دفاع از منافع ملی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریاليستی از سوی دیگر
.است
وحدت مضمون ”دموکراتیک و ملی“ی نبرد رهایی بخش الیه ها و طبقات پیش گفته در ایران در مرحله کنونی ،از این
شرایط عينی ناشی می شود .این شرایط عینی ،ضرورت اتحاد ذهنی – و همچنين سازمانی – نيروهای ترقی خواه و
ميهن دوست را تشکيل می دهد .شرکت طبقه کارگر و بورژوازی ملی در یک اتحاد تاریخی برای این مرحله ،تنها
امکان خروج از بن بست اقتصادی -اجتماعی است که ایران بیش از سی سال پس از پیروزی انقالب بزرگ بهمن  ۵٧با
ت برپایی ”جبهه متحد خلق“
آن روبروست .چنین اتحادی ،احیای شعار هوشمندانه حزب توده ایران است که در خواس ِ

پس از بهمن  ۵٧مطرح گشت .جبهه ای که می توانست به سدی جدی در برابر عقب نشینی و شکست نهایی انقالب بهمن
 ٧.از این طریق باشد که رشد آن را به مرحله تغییرات اقتصادی ی بنیادی ممکن سازد۵
کوشش برای به سرانجام رساندن یک بحث جدی با نمایندگان نظری مدافع بورژوازی ملی ،کوشش عبثی نيست .از
کشاندن بحث جدی به خرده کاری هراسی نباید به دل داشت .نباید فراموش نمود که مواضع جدی دیگری نیز وجود
!دارند ،حتی اگر اکنون آمادگی بیان و یا شرکت در جدل فکری برای تدارک اتحاد طوالنی مدت را دارا نیستند
نکته پراهمیت در این بحث ها ،نشان دادن این نکته مرکزی است که چرا منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست
.دموکراتيک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران را تشکيل می دهد
با این برداشت که با رشد و توسعه ی توان بورژوازی ملی ،شرایط بهبود زندگی زحمتکشان ایجاد خواهد شد که بیان
دیگری برای تز خانم تاچر ،نخست وزیر وقت انگلستان است ،نمایندگان نظری بورژوازی ملی می کوشند ،منافع این
بورژوازی را به عنوان محور مبارزه برای توسعه ی اقتصادی ایران به اثبات برسانند .برخالف این ارزیابی ،هدف
جد ِل نظری ی کنونی نشان دادن و مستدل ساختن منافع طبقه کارگر ایران به عنوان محور مبارزه برای توسعه اقتصادی
.کشور است
این منافع ،بنا به سرشت ملی و دموکراتیک خود ،بازتاب منافع همه الیه ها و طبقات اجتماعی دیگر است – به جز منافع
سرمایه داری وابسته به نظام اقتصادی امپریالیستی .روند توسعه و شکوفایی اقتصادی -اجتماعی در ایران از ترکیب
رشد توامان برای همه الیه و طبقات اجتماعی در مرحله ملی -دموکراتیک ممکن خواهد شد و نه بنا بر انواع الگوهای
مبتنی بر نسخه تاچر که معتقد است با خوراندن بهترین علوفه به اسبان ،گنجشگان با یافتن دانه های هضم نشده در پهن
!اسبان سیر خواهند شد
تساوی حقوق موضع راهبردی طبقه کارگر و دیگر نيروهای ملی و دموکراتيک ،ازجمله بورژوازی ملی ایران در
.جبهه متحد خلق“ از ارزیابی فوق سيرآب می شود”
گزارش ذکر شده از ارزیابی حزب کمونیست افریقای جنوبی ،ضرورت پایبندی به ”اقتصاد سیاسی“ در این مرحله
حساس رشد اقتصادی -اجتماعی ،ازجمله در ایران را نشان می دهد .این گزارش ریشه برخوردهای اجتماعی کنونی را
در جمهوری افریقای جنوبی برمی شمرد و آن را در بی توجهی الزم به وظیفه توسعه عدالت اجتماعی ی نسبی در این
کشور ارزیابی می کند .رفیق کریس َمتلَکو نشان می دهد که در حالی که شرایط اقتصادی در افریقای جنوبی وجود
دارد ،رشد نسبی عدالت اجتماعی تحقق نیافته است .در عوض ،شکاف فقر و ثروت در دو دهه اخیر تعمیق یافته! در
افریقای جنوبی نیز در همین سال ها دستاوردهای چشمگیری برای بهبود شرایط زندگی زحمتکشان و محرومان به دست
دره فقر و ثروت با
آمده که او همانجا برمی شمرد .همچنین الیه های جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند .باوجود اینّ ،
.ادامه الگویی ”اقتصاد سیاسی“ گذشته ،توسعه یافته است
چنین وضعی را می توان در جمهوری خلق چین نیز مشاهد نمود .در این کشور نیز بیش از  ٣٠٠میلیون نفر دیگر در
دهه گذشته از زیر مرز فقر خارج شده اند .باوجود این ،برخوردهای اجتماعی در این کشور ،مشابه برخوردها در
افریقای جنوبی نیستند .علت این وضع را اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ در کتاب تحقیقاتی اخیر خود در
باره رشد کشورهای جنوب ،وجود ساختارهای سنتی و پاقرص کرده ی اجتماعی -اقتصادی در چین می داند که در
افریقای جنوبی و همچنین در ایران وجود ندارد .لذا شرایط در ایران را باید نزدیک تر و مشابه تر به شرایط در افریقای
جنوبی ارزیابی و پیامدهای بی توجهی احتمالی را نسبت به رشد نسبی عدالت اجتماعی ،مشابه در این کشور برآورد
نمود( .علیرضا جباری (آذرنگ) در بررسی انتقادی خود از همین مقاله حمید آصفی – اخبارروز  ٢٠فروردین ،-
دوری روستاها را از یکدیگر در ایران ،یکی از شرایط اقلیمی برمی شمرد که برای نمونه متفاوت است از در چین و
(!افریقای جنوبی و باید در برنامه ریزی اقتصاد ملی به آن توجه شود
شناخت دقیق منافع زحمتکشان یدی و فکری در الیه بندی کنونی آن در گوشه و کنار کشور و نزد خلق های سرزمین ما
زحمتکشان روستا ها ،پیشه وران و خرده کاسبکاران با بساط –
کارگران ،معلمان ،پرستاران ،زنان سرپرست خانواده،
ِ
میوه و دیگر دست فروشی ها که باری دیگر خودسوزی یکی از آن ها در آذربایجان ،شرایط هولناک زندگی و نبرد
فردی آن ها را برمال ساخت – ،تنها محک برای شناخت ضرورت اجماع منافع همه الیه های میهن دوست دیگر به دور
.محور منافع زحمتکشان است
بورژوازی ملی ایران تنها در اتحادی به دور منافع طبقه کارگر می تواند در برابر یورش سرمایه سوداگر مالی
امپریالیستی از دورنمای حفظ منافع خود در چارچوب منافع ملی ایران برخودار باشد .شرایط جهانی و منطقه ای سلطه
سرمایه مالی امپریالیستی ،ارزیابی دیگری را قویا ً نفی می کند” .آذرنگ“ نیز در مقاله پیش گفته به این نکته اشاره
!دارد
تنها در اتحاد اجتماعی پیش گفته است که بورژوازی ملی ایران قادر است فشار سرمایه داری سوداگر تجاری،
بوروکراتیک و نظامی حاکم کنونی را دفع کند .سرمایه داری وابسته داخلی که زائده ی گوش به فرمان سرمایه مالی
امپریالیستی است ،از این رو نمی تواند وجود و بقای فضای رشد برای بورژوازی ملی تولیدی ی ایران را بپذیرد ،زیرا

وجود چنین فضایی شرایط انباشت سود و سرمایه آن را در ارتباط با اقتصاد جهانی ی امپریالیستی ،آن طور که
.آذرنگ“ هم همانجا خاطرنشان می سازد ،نابود و یا الاقل به شدت محدود می سازد”
سرمایه مالی امپریالیستی ،متحد خارجی سرمایه مالی تجاری و غیره در ایران ،از این رو نمی تواند با بقای فضا برای
رشد و توسعه بورژوازی ملی ایران موافق باشد ،زیرا وجود ایران با منافع مستقل ملی آن در چارچوب برنامه
استراتژیک ”نقشه جغرافیا خاورمیانه بزرگ“،
استراتژیک جغرافيایی کنونی امپریاليسم نمی گنجد .هدف اصلی برنامه
ِ
!نابودی وحدت سرزمین ایرانیان و تکه پاره کردن آن است
داخلی آن ،تنها یک برنامه دفاعی برای اقتصاد ملی
متحدان زائده گونه ی
در برابر این برنامه استراتژیک امپریالیستی و
ِ
ِ
با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک برای سرزمین کهنسال ایران و خلق های آن در شرایط کنونی
متصور است .چنین اقتصاد ملی می تواند تنها به دور محور منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان که از منافع کل
جامعه دفاع می کند ،متمرکز گردد .تنها بر این پایه است که توان ضروری برای دفاع از منافع ملی و حذف دیکتاتوری
کنونی ممکن می گردد .چنین اتحا ِد دیرپا و وسیع که در دوران پس از پیروزی انقالب بهمن نیز به آن نیاز بود ،می تواند
زمینه عینی و ذهنی بازگشت آزادی های دموکراتیک و قانونی و همچنین استقالل واقعی اقتصادی و سیاسی کشور را
!ممکن سازد
بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه از چنين بلندایی باید جریان یابد و خواهد
یافت! از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند ،و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» (احسان طبری،
به آنکس که به او می اندیشم“ ،سروده های زندان) نشان داده خواهد شد که میهن دوستی اکنون همانقدر در دفاع از ”
زنان زیر فشار مضاعف طبقاتی و جنسیتی و
منافع زحمتکشان تبلور می یابد که دفاع از آزادی ها ،در دفاع از حقوق
ِ
در دفاع از خواست تساوی حقوق اجتماعی -اقتصادی آنان با مردان ،به سطح نبرد مبارزه جویانه ی اجتماعی به منظور
اصلالحات برای تغییر» ارتقا می یابد .دیالکتيک بهم تنيدگی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی از چنين زمينه »
!تئوریک سيرآب می شود
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2512آدرس مقاله در سایت
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 -٢٤مقاله شماره ١٢( ١١ / ١٣٩۴ :اردیبهشت)
!اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه !بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر”
واژه راهنما :شناخت شرایط مشخص در هر دو کشور پیش شرط الگوبرداری علمی .راه رشد غیرسرمایه داری و
بازگشت به برنامه نپ لنین .شرایط عام و خاص در نظم اقتصادی -اجتماعی .نسخه برداری مکانیکی حزب توده ایران؟
انتقاد بدون ارایه پیشنهاد؟
چگونگی استفاده از الگوهای اقتصادی در کشورهای دیگر برای رشد اقتصادی ایران نکته پراهمیتی را تشکیل می دهد.
.لذا بررسی شیوه استفاده از این تجربه ها می تواند در بحث در باره برنامه اقتصاد ملی ایران نقش مثبتی ایفا سازد
حمید آصفی در مقاله ”چالش های چپ سنتی ایران در عصر جهانی شدن“ (اخبار روز  ۴اردیبهشت) در اشاره به راه
رشد ”ترکیه“ در دو دهه اخیر ،آن را الگوی مناسبی برای ایران نیز می نامد .پیش تر به طور مستقل و همچنین در
ابرازنظری با عنوان ”مقاله ای شایان توجه( “… ،اخبار روز  ۵اردیبهشت) نسبت به مقاله پیش گفته ی نظریه پرداز،
ضمن تائید ضرورت بهره برداری از تجربه کشورهای دیگر ،شیوه انتقادی بهره برداری از طریق شناخت دقيق و
مشخص شرایط حاکم در آن کشور که مبتنی بر آن ،این یا آن تجربه تحقق می یابد ،مورد بررسی قرار گرفت .به منظور
استفاده بهینه از تجربه هر کشوری ،اما شناخت دقيق شرایط حاکم بر ایران نيز ضروری است .انتقال یک به یک و
غیرانتقادی این تجربه ها ،که به معنای الگو برداری مکانيکی از تجربه است و یا بی توجهی به شرایط مشخص در
.ایران که مبتنی بر آن ،باید تجربه مورد بهره برداری قرار گیرد ،می تواند با خطر جدی همراه باشد
اقتصاددانان مارکسیست در بررسی های سال های اخیر ،یکی از علل عمده اشتباه اقتصادی در کشورهای سابق
سوسیالیستی را الگو برداری غیرانتقادی از ”مدل اقتصادی شوروی“ می دانند .نگوین کان وین [ ،]١مارکسیست
ویتنامی در کتاب ”ویتنام ،تاریخی طوالنی“ ،با عنوان «گام نادرست» ،به شرح این الگوبرداری ناروا می پردازد و می
نویسد :پس از پیروزی در جنگ علیه تجاوز آمریکا …« ،طبیعی بود که در ویتنام (همانند دیگر کشورهای
سوسیالیستی) الگوی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی در سال های سی و چهل [قرن بیست] به مثابه الگوی بی
.چون و چرا پذیرفته شود …» (ص )٣٧۵

بررسی همه جانبه اشتباه های اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی اروپا که مورد بررسی بسیاری از اقتصاددانان
مارکسیست قرار گرفته است ،باید به طور مجزا انجام شود .تنها اشاره شود که اشتباه اقتصادی عمده دیگر در این امر
خالصه می شد که برنامه ریزی ضروری مرکزی برای اقتصاد ،به مفهوم نفی مطلق «بازار سوسیالیستی» درک شد.
کوشش های مختلف برای انتخاب الگوهای دیگر ،ناموفق ماند .نبود پایبندی به آزادی ها سوسیالیستی ،ریشه ناممکن
بودن بحث در باره مشکل های اقتصادی و کشف علل آن بود« .مدل شوروی» به سدی بدل شد که امکان سازماندهی
تولید را از طرف واحدهای اقتصادی با هدف دست یابی به سودورزی ناممکن ساخت [( ]٢کالوس بلسینگ” ،آینده
سوسیالیستی“ ،مانفرد زون” ،در مرحله برش تاریخی دوران“ ،هاری نیک” ،بحث های اقتصادی در جمهوری
(.دمکراتیک آلمان“ و دیگران
زمينه تئوریک الگوبرداری غير انتقادی ،ریشه بی توجهی به موثر بودن دو عنصر در رشد اقتصادی جامعه دارد.
برای نمونه در ”توسعه سرمایه دارانه“ ،باید دو جنبه را مورد توجه قرار داد .یکی -قوانین ”عام“ رشد صورتبندی
“اقتصادی -اجتماعی سرمایه داری؛ و دیگری ،-شرایط ”خاص“ جامعه ،که مارکس آن را ”شرایط زیست جامعه
.می نامد Milieu
در بررسی شرایط کشورهای ”جنوب“ در کتاب ”برقراری تساوی حقوق کشورهای جنوب“ ،یورگ گولدبرگ []٣
نمونه های بسیاری را از شریط حاکم در کشورهای جنوب بر می شمرد که زمینه تفاوت تاثیر تجربه های مشابه را در
این کشور ها قابل شناخت می سازد که در مقاله ”تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع ،مرحله ملی-
دموکراتیک یا دموکراتیک ملی“ (اخبار روز  ۵اردیبهشت  )١٣٩۴به برخی از آن ها اشاره شد .برای نمونه ،نقش
سرمایه های چینی در منطقه ،برای رشد اقتصاد در چین ،این کشور را به بزرگ ترین صادر کننده ”کاال“ بدل ساخت،
در حالی که هندوستان که همچنین از جمعیت و بازار بزرگ مشابهی برخودار است ،اما از چنین سرمایه هایی بی بهره
.بود ،به بزرگ ترین صادر کننده ”خدمات“ تبدیل شد
با توجه به نکته های فوق ،بررسی شرایط اقتصادی -اجتماعی مشخص حاکم بر ایران ،شناخت مشخص زمینه انسانی،
امکان های فنی ،علمی ،منابع زیرزمینی ،شرایط اقلیمی و شرایط محیط زیست ،امکان های مالی -سرمایه ای و بسیاری
خاص“ ”شرایط زیست
دیگر از جنبه ها ،از جمله مناسبات ایران با کشورهای خارجی ،آن بخش از زمینه های ” ِ
جامعه“ را در ایران تشکیل می دهد که بررسی دقیق آن ها ،پيش شرط برای تنظيم یک برنامه اقتصاد ملی استوار بر
واقعيات است .بدیهی است که نقش اقتصاددانان و متخصصین برای نشان دادن این شرایط از اهمیت بزرگی برخوردار
.است
آنچه که اما باید پیش تر به مثابه عنصر ”عام“ در برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه
ایرانی بر سر آن موافقت داشت ،که نهاتيا ا سرشت ”اقتصاد سياسی“ این دوران را تشکيل می دهد ،در سه نکته خالصه
:می شود
 -١پایان بخشیدن به اجرای سیاست امپریالیستی نولیبرال که تبدیل ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی شده سرمایه
مالی امپریالیستی بدل ساخته و ادامه آن این روند را تشدید نیز خواهد کرد و لذا عمیقا برنامه ای ضد ملی است؛
 -٢پایه ریزی یک اقتصاد مختلط عمومی (دولتی) و خصوصی -تعاونی بر مبنای برنامه ریزی مبتنی بر شرایط
.خاص“ کشور”
وظیفه و حیطه عملکرد مشخص و تعریف شده برای هر یک از بخش های پیش گفته اقتصادی از اهمیت انکار ناپذیر
برخوردار است .به طور مشخص ،وظیفه دفاع از ثروت های ملی و سرمایه های خصوصی و همچنین حفظ ”مونوپول
های طبیعی در اقتصاد ملی“ در بخش عمومی -دولتی (که باید به طور مجزا به آن پرداخت) ،چنین وظیفه ها و محیط
.فعالیت اقتصاد عمومی -دولتی را تشکیل می دهد
اهرم اقتصادی برای عملی ساختن وظیفه های بیان شده ،حضور و تاثیر بخش توانمند عمومی -دولتی اقتصاد در اقتصاد
دموکراتیک همه الیه و طبقه های اجتماعی و همچنین در دفاع
ملی است .موثر بودن نقش بخش عمومی در خدمت منافع
ِ
از منافع ملی ،تنها در صورت وجود شرایط شفاف برای نظارت موثر عمومی بر این بخش ممکن خواهد شد .نظارت
دموکراتیک کارگری ،زنان ،جوانان ،دانشجویان ،ملیت ها ،و احزاب سیاسی -طبقاتی و رسانه های مستقل
سازمان های
ِ
و … ،به سخنی دیگر وجود جامعه مدنی ،به ویژه با توجه به تجربه منفی چند دهه پس از بهمن  ،۵٧انکارناپذیر و
!غیرقابل چشم پوشی است
 -٣تضمین قانونی آزادی های فردی و اجتماعی به مثابه پیش شرط و تضمین پایداری سرشت ”اقتصاد سیاسی“ی
مرحله دموکراتیک -ملی ،از اهمیت ویژه از این رو نیز برخوردار است ،زیرا تجربه منفی دهه های گذشته در برابر
.مردم میهن ما قرار دارد

اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،سرشتی سوسياليستی ندارد ،ولی از سوی دیگر سرشت ”
سرمایه دارانه با انواع ”الگوهای“ گذشته و کنونی در این و یا آن کشور را نیز دارا نیست .آزادی و دموکراسی در این
برنامه اقتصادی از زمینه ای عینی و تعریف شده برخوردار است و از این رو می تواند از پشتیبانی همه الیه و طبقه
های متحد در این مرحله بهره مند باشد .برای زحمتکشان و سرمایه داران ملی و میهن دوست ،که متحدان ذینفع و با
تساوی حقوق در این مرحله هستند ،تحت شرایط برشمرده شده ،روند رشد نسبی عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قابل
شناخت و پیشرفت آن قابل کنترل خواهد بود (نگاه شود به ابرازنظر نسبت به مقاله ”توسعه ،دموکراسی و بورژوازی
“(.ملی در ایران“ دراخبارروز  ٣١فروردین  ١٣٩۴با عنوان منافع ملی ،زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان
اهمیت خواست پایبند بودن به تساوی حقوق متحدین ،ریشه ازجمله در واقعیت دردناک سرنوشت زحمتکشان در شرایط
کنونی در ایران دارد” .کلمه“  ٢٠آوریل  ٢٠١۵گزارشی خواندنی و آموزنده منتشر کرده است که در آن پایمال شدن
.حقوق کارگران در صحنه های بسیاری در ”مناطق آزاد و ویژه اقتصادی“ مورد خطاب و انتقاد قرار گرفته است
نکته تعیین کننده برای شناخت شرایط حاکم بر ایران ،که برجسته ساختن آن در این سطور ضروری به نظر می رسد،
توجه به همه جوانب واقعيت است .نمی توان بخشی از واقعیت را از بررسی حذف نمود ،زیرا برای مثال« ،چپ
سنتی» نگرش انتقادی به این بخش از واقعیت دارد! (اصطالح «چپ سنتی» را حمید آصفی در مقاله پیش گفته خود به
منظور به کار نگرفتن نام حزب توده ایران انتخاب کرده است ).برای نمونه ،هنگامی که بهره بردن از تجربه موفق
ترکیه «در بخش صنایع نساجی» موضوع بررسی است (که نظریه پرداز حمید آصفی همانجا آن را نمونه ای برای
ایران می داند) ،نمی توان از این رو «عضویت ترکیه در ناتو و هم پیمان بودن آن با امپریالیسم آمریکا ،و ادغام آن در
نظام سرمایه داری غرب ،سرکوب کردها و مداخله آن در عراق و سوریه» را از مدنظر دور داشت که مورد مخالفت
!حزب توده ایران است
انتقال غیرانتقادی تجربه ترکیه به ایران را نمی توان از این رو مستدل ارزیابی نمود ،زیرا گویا ایران از هیچ یک از
این ”موهبات“ برخوردار نیست! چنین شیوه ی غیرمجاز ،که به معنای چشم پوشیدن بر بخشی از واقعیت است ،از این
غیرمجاز فاکت هایی است در خدمت استدالل یک سویه
رو نادرست است ،زیرا بر اسلوبی غیرعلمی قرار دارد .حذف
ِ
مورد نظر .امری که در انطباق است با منافع آن هایی که همین شرایط را برای ایران نیز ممکن می دانند و یا حتی
!خواستار آن هستند
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران که آمادگی دولت ایران را برای «تعامل با جهان ،فراتر از موضوع هسته
ای» اعالم می کند (کلمه ٢٠ ،آوریل  ،)٢٠١۵موضع خود را نه بر پایه منافع ایران مستدل می سازد ،بلکه «تعامل» را
از این رو ضروری می داند ،زیرا «که جهانی شدن ،تمامی گزینه های جایگزین را منسوخ کرده است»! این موضع
تائیدآمیز سلطه سرمایه مالی امپریالیستی و پیشنهاد برای تن دادن به آن ،جایی برای جستجو و ارایه منافع ملی ایران و
ت ”تدبير و اميد“ باقی نمی گذارد .این چشم پوشی غیرمجاز از منافع مردم ایران و
شرایط دفاع از آن در سياست دول ِ
منافع ملی کشور ،چشم پوشی از واقعیت مخالفت و مقاومت مردم ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است
کشور نیمه مستعمره خود بدل و سلطه ”قانون کاپیتوالسیون“ را به ایران تحمیل کند.
که می خواهد ایران را دو باره به
ِ
این چشم پوشی از دستاوردهای پیروزی چشم گیر انقالب بزرگ بهمن  ۵٧مردم میهن ماست که خواستار برقراری
.استقالل ملی است
وزیر امور خارجه ایران ضرورت تسلیم بالشرط به شروط امپریالیسم را با همان استداللی مورد تائید قرار می دهد ،که
حمید آصفی نیز در مورد وابستگی های ترکیه به اقتصاد جهانی امپریالیستی ،از طریق چشم پوشی بر بخشی از شرایط
حاکم بر واقعيت این کشور ،استفاده از الگوی ”ترکیه“ را برای ایران توصیه می کند! آیا می توان شرایط حاکم بر ایران
را پیش از انقالب که با ترکیه و پاکستان عضو ”سنتو“ بود ،با شرایط پس از انقالب و خروج از ”سنتو“ و لغو قرارداد
نظامی دوجانبه با آمریکا ،یکی ارزیابی و برای تعیین شرایط حاکم بر ایران از بررسی آن چشم پوشی نمود ،زیرا گویا
گزینه جایگزینی» دیگر وجود ندارد و یا زیرا حزب توده ایران مخالف چنین چشم پوشی است؟ بی توجهی به سیاست »
دو کشو ر وابسته به امپریالیسم ،ترکیه و پاکستان پس از پیروزی انقالب بارها مورد انتقاد حزب توده ایران بود که مورد
!توجه قرار نگرفت
اکنون هم وضع بر همین منوال است .ایران یکی از کشورهایی است که تقسیم آن به طور مشخص در برنامه
استراتژیک امپریالیسم آمریکا برای تحقق بخشیدن به ”تقشه جغرافیا خاورمیانه بزرگ“ ،سیاه روی سفید در کتاب
معروف برژینسکی ،ترسیم شده است .حاکمیت دیکتاتوری والیی که در مذاکرات لوزان به این واقعیت بی توجه ماند،
اکنون با این سردرگمی روبروست که باید بدون لغو همزمان تحریم ها ،موافقتنامه ای را امضا کند و به ”مساله اتمی“
!پایان دهد که میلیاردها دالر مخارج و نابسامانی های بسیاری را برای مردم میهن ما ببار آورده است
از این روست که از دیدگاه استراتژی نظامی -سیاسی امپریالیسم برای تقسیم ایران به واحدهای کوچک و ناتوان ،که
همان تحمیل ”نقشه جغرافیایی بزرگ برای خاورمیانه“ است ،موافقتنامه لوزان به معنای موفقیت امپریالیسم در برداشتن
گامی به سوی تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامی -سیاسی خود است ،و وزیر امور خارجه ایران آن را تنها
!گزینه» و بدون جایگزین اعالم می کند»

احمد سپیداری در مقاله ”نقدی بر یک دیدگاه“ (اخبارروز  ٣اردیبهشت  )١٣٩۴محق است هنگامی که می گوید
چرخش سازمان فدائیان خلق به طرف حزب توده ایران از رهبرانش شروع نشد .از بدنه اش شروع شد» .پیوستن »
مسئوالن و هواداران فدائیان در بابل در سال ( ۶٠؟) ،که نگارنده در جریان آن قرار داشت ،نمونه ای در این زمینه
است .اما سپیداری محق نیست ،هنگامی که الگوی پیشنهادی «الیانفسکی»« ،راه رشد غیرسرمایه داری» را از این رو
نادرست می نامد که شباهتی ظاهری برای آن از طریق مقایسه با «دستنویس های گروه جزنی» ارایه می دهد .شباهت
ظاهری «تاکتیک» سازمان چریک های فدایی و حزب توده ایران ،استدالل منطقی برای اثبات نادرستی و یا درستی
.مضمون «دستنویس ها» و یا «راه رشد غیر سرمایه داری» نیست
اشتباه الیانفسکی در طرح الگوی «راه رشد غیرسرمایه داری» ،محدود ساختن تحقق بخشیدن به آن در کشورهای
جهان سوم“ در تکيه به اردوگاه سوسياليستی قرار دارد .او به نادرست استقال ِل این الگو و ”مدل“ را نقض نمود .این ”
الگو بازگشتی مستدل به اندیشه برنامه ”نپ“ لنین ،و یا برنامه مشابه آلمان دموکراتیک در زمان والتر اولبریشت است
که امکان تحقق نیافت .هدف این الگو دور شدن از «مدل شوروی» برای مرحله ملی -دموکراتيک انقالب است که
مارکسیست ویتنامی ”وین“ پیش تر نسخه برداری غیرانتقادی از آن را «گام نادرست» برای کشورش پس از پیروزی
.علیه تجاوز امپریالیسم آمریکا به ویتنام می داند
مارکسیست آلمانی ،بانو سارا واگن کنشت در بررسی پژوهشگرانه خود در باره فروپاشی اتحاد شوروی که در تزنامه
احراز دکترای خود با عنوان ”استراتژی های ضد سوسیالیستی در دوران رقابت دو سیستم“ منتشر کرده است [،]۴
جریان گرباچف را فاقد یک برنامه جایگزین اقتصادی برای اتحاد شوروی در سال های دهه هشتاد قرن پیش می داند.
تغییرات اقتصادی کنونی در جمهوری سوسیالیستی کوبا ،که بازگشتی گام به گام به برنامه نپ و به معنای دیگر به «راه
رشد غیر سرمایه داری» است ،نشان می دهد که اول -این الگو ،الگویی مستقل را تشکیل می دهد ،و دوم ،-در سال های
هشتاد در اتحاد شوروی نگرشی واقع بینانه به اندیشه طرح شده الیانفسکی وجود نداشته و این فقدان علت سردرگمی
.جریان گرباچف را تشکیل داده است
حزب توده ایران از این الگو یک نسخه برداری مکانيکی برای ایران پس از پيروزی انقالب بهمن  ۵٧ارایه نداد.
چنین برداشتی منصفانه نیست .یورش به حزب توده ایران و سازمان فدائیان و شکست نهایی انقالب بهمن ،ناشی از این
نسخه برداری» همانقدر نبود که «تاکتیک های» حزب توده ایران «وامدار نسخه … ”راه رشد غیر سرمایه داری »
.الیانفسکی“» نبود
فیلسوف ایتالیایی دومینیکو لوزودو در کتاب اخیرش با عنوان ”شیوه بدون خشونت“ [ ]۵نیز به مساله حذف برنامه نپ
لنین در سال  ١٩٣٧و بعد از برگزاری هشتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بازمی گردد .او سیاست ”کمونیسم
جنگی“ ،برنامه نپ ،و همچنین عدول از آن را توسط استالین به عنوان سیاست های جایگزین ناپذیر در شرایط مشخص
آن دوران ارزیابی می کند و آن را در کتاب ”فرار از واقعیت تاریخی؟ انقالب روسی و چینی از دیدگاه امروز“ []۶
مورد بررسی پژوهشگرانه همه جانبه و مستدلی قرار می دهد .به نظر او عدول از برنامه نپ توسط استالین ،که خود
نماینده اصلی مدافع این سیاست لنینی تا کنگره هشتم حزب کمونیست اتحاد شوروی بود ،و علیه پیشنهادهای تروتسکی و
دیگران برای حذف سیاست لنینی موضع داشت ،علت دیگری داشت .لوزورد نشان می دهد که استالین از این رو از
ادامه این سیاست چشم پوشید ،زیرا با اطالعات در باره تدارک جنگ آلمان هیتلری علیه اتحاد شوروی ،مساله به اتمام
رساندن برنامه ایجاد صنایع سنگین را در این کشور با برتری اقتصاد روستایی ،بدون تغییر سیاست اقتصادی ،ناممکن
ارزیابی کرد .استالین پاگرفتن مجدد دهقانان ثروتمند شده را علیه منافع مردم اتحاد شوروی ارزیابی نمود .به نظر او،
دهقانان ثروتمند شده ،یا خطر را نمی شناختند و یا نسبت به آن بی تفاوت و یا حتی امکان استفاده از آن را در سر می
پروراندن (که در اوکرائین به دست نازی های اوکرائینی در جریان جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست) و یا آماده چشم
پوشی از منافع برنامه نپ برای خود نبودند .او وجود چنین شرایطی را در آن لحظه تاریخی ،علیه منافع مردم اتحاد
شوروی ارزیابی نمود و روند دولتی کردن اقتصاد روستایی را از باال به مورد اجرا گذاشت .لذا انتقاد لوزوردو که به
زمینه تئوریک در ارتباط با شناخت واقعیت نزد استالین دارد ،به بازنگشتن دو باره به برنامه لنینی پس از ایجاد صنایع
.سنگین و پیروزی در جنگ دوم جهانی بازمی گردد و نه به قطع ضروری آن در سال ١٩٣٧
هدف این سطور ،بحث در باره درستی یا نادرستی نظر لوزوردو و سیاست استالین نیست که در صورت لزوم باید به آن
به طور مشخص پرداخت .هدف جلب توجه به اندیشه ای است که امروز هم موضوع بحث در باره راه رشد در مرحله
ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه است که راه رشد سوسياليستی نيست ،اما سرشت سرمایه دارانه ناب نيز ندارد!
یکی از پرسش ها در باره تجربه در جریان در جمهوری خلق چین که توسط بسیاری از نظریه پردازان مارکسیست
مورد توجه قرار می گیرد ،درست این نکته است که تحت چه شرایطی باید جمهوری خلق چین ،محدود ساختن رشد
ثروتمند شدن الیه هایی از جامعه را به سود زحمتکشان و تعالی سوسیالیستی جامعه محدود سازد؟
انتقاد احمد سپیداری به سیاست حزب توده ایران می تواند آن هنگام انتقادی مستدل باشد که  -١بتواند نادرستی هسته
مرکزی «نسخه … راه رشد غیر سرمایه داری» را که می توان برای آن نام های دیگری نیز انتخاب نمود ،به اثبات
برساند .هسته مرکزی ای که از یک اقتصاد مختلط عمومی و خصوصی -تعاونی تشکیل و خواستار برنامه ریزی زمان

بندی شده برای توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور بوده ،و در اصل های اقتصادی  ۴٣و  ۴۴قانون اساسی بیرون آمده از
دل انقالب بهمن بازتاب یافته است؛ و  -٢پیشنهاد جایگزینی برای رشد اقتصادی ایران پس از پیروزی انقالب بهمن ۵٧
و یا پس از حذف دیکتاتوری کنونی ارایه دهد که بتواند موفقیت آمیزتر «توسعه ،آزادی و عدالت اجتماعی» را برای
!زحمتکشان و همه الیه های دیگر میهن دوست ایران ممکن سازد
در مقاله ”نقدی بر یک دیدگاه“ ،فضایی برای ارایه چنین استداللی وجود ندارد .اما او در بحث های فی مابین در باره
راه رشد غیرسرمایه داری» که در ”نویدنو“ جریان داشت نیز استداللی ارایه نکرد .متاسفانه این بحث ها نتوانست با »
تصمیم پرسش برانگیز هیئت تحریریه ”نویدنو“ ادامه یابد .باید دید که آیا او و دیگر نظریه پردازان می توانند برای
شرایط در ایران بعد از حذف دیکتاتوری والیی ،الگوی دیگری جز برنامه اقتصاد ملی ای که بر ”اقتصاد سیاسی“ پیش
گفته در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی استوار باشد ،ارایه داده و در بحث های کنونی شرکت کنند؟
—
١- Nguyen khac vien, Vietnam, eine lange Geschichte
٢- Klaus Blessing, Die sozialistische Zukunft, Manfred Sohn, Am Epochenbruch, Harry Nick,
Lkonomiedebatten in der DDR
٣- Jörg Goldberg, Emazipation des Südens
۴- Wagenknecht, Antisozialistische Stragien im Zeitalter der Systemauseinander setzung
Sahra
۵- Dominico Losurdo, Gewaltlosigkeit
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2503
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 -٢٥مقاله شماره ٧( ٩ / ١٣٩۴ :اردیبهشت)
!تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع !مرحله ”ملی -دمکراتیک“ یا ”دموکراتیک“؟
واژه راهنما :برنامه اقتصاد ملی و مضمون ”اقتصاد سیاسی“ آن .اتحادهای اجتماعی .نام حزب توده ایران .انتقال
“.مکانیکی الگوهای رشد” .دیالکتیک رضامندی و طغیان
ابرازنظر کننده ”سعید -کاشان“ ،در ارتباط با مقاله ”چه گرایشی ،به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی
می دهد؟“ که نویسنده آن حمید آصفی (اخبارروز  ٢۴فروردین  )١٣٩۴است ،در ابرازنظری در بخش ”نظرات
:دیگران“ در اخبار روز ( ٢۵فروردین) با عنوان ”آگاهی و واقعیات“ ،ازجمله می نویسد
ثانیا ،با اینکه بنده آزاد از جبر مذهب و خدایان ناشناخته هستم ،اما کامال با شما موافقم که رسیدن به عدالت …«
اجتماعی از مذهب هم می تواند شکل بگیرد .نمونه آن فرناندو لوگو ،رئیس جمهور سالهای  ٢٠٠٨تا  ٢٠١٢پاراگوئه
[.است] که یک ”کشیش کاتولیک“ بود
متاسفانه چپ امروز (ارتدوکس بهتر است بگویم) و اغلب خارجه نشین ،از خیلی واقعیات بدورند و خیال می کنند در
جامعه عقب مانده ای چون ایران (عقب مانده از لحاظ فرهنگ عدالت -محور و هم تکنولوژیک) می توان بصورت
پیش رس“ سوسیالیسم را پیاده کرد .نظر بسیاری کارشناسان دلسوز اینست که چون مرحله انقالب ،دمکراتیک است” ،
الجرم باید حتی با بورژوازی” ،اما ترقی خواه“ همکاری کرد تا نیروهای مولده رشد پیدا کرده ”و از پس آن“ ،فرهنگ
«!عدالتخواه بیرون بیاید و نه با اراده گرایی صرف! که تاریخ نشان داده به شکست کامل می انجامد
همین ابرازنظر کننده در ارتباط با مقاله ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“ ،نظر پیش گفته خود را تدقیق کرده و می
:نویسد
در مقاله ی ”چه گرایشی به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“ ،از آقای حمید آصفی«… … ،
تمام سعی من در آن پاسخ ،این بوده که یادآور شوم که مرحله تاریخی کنونی انقالب در ایران” ،مرحله دمکراتیک“
است و چپ سنتی با تمام زحمات و دستاوردهای نظری که برای نسل بعدی داشته ،اما به اشتباه بدنبال انقالب
سوسیالیستی بوده و هست که این می تواند به فاجعه در ایران منجر شود .بنظر حقیر ،ما باید طی یک برنامه مشخص و
با زمانبندی (و نه الی ماشاءهللا) با هر نیروی ترقی خواه در ایران (ازجمله ملی -مذهبی ها ،بورژوازی تولید کننده ملی،
طرفداران نظریه کینز و …) که هدف آن بسط آزادی های مدنی ،مقابله با نئولیبرالیسم متوحش ایرانی و جهانی و نیز
رشد نیروهای مولده ایران است ،دست یاری و اتحاد دراز کنیم .چون جامعه به یکباره و بطور پیش رس و با صرف
تکیه بر ”اراده گرایی“ وارد دوره سوسیالیسم نخواهد شد .در این راستا؛ می توان از کشورهای عضو بریکس و بویژه

چین“ بعنوان یک نمونه موفق ”سرمایه داری ملی“ نام برد که ضمن معایب وارده (همچون ایجاد کارگاههای عرق ”
ریزی ،فضای بسته سیاسی ،حرکت بسمت نابودی محیط زیست و …) ،اگر به سمت نوعی لیبرالیسم ملی گرایانه
متمرکز و با حفظ اصول اولیه خود (مانند کنترل متمرکز بر زمین و جلوگیری از خصوصی سازی آن ،کنترل سیستم
«.اعتبارات و بانکداری و …) حرکت نمی کرد ،فاتحه سوسیالیسم چینی خوانده شده بود
همان طور که دیده می شود ،نکته های پراهمیت بسیاری در ابرازنظر وجود دارند که باید به برخی از آن ها به طور
مجزا پرداخت .مهم ترین آن ها که می توان با آن موافق بود ،پذیرش ضرورت تنظیم یک «برنامه مشخص و با
،زمانبندی» برای اقتصاد ملی ایران است که مضمون ”اقتصاد سياسی“ آن
اول” -اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ نیست!؛
دوم« -مقابله با نولیبرالیسم متوحش ایرانی و جهانی و
 …».سوم -رشد نیروهای مولده ایران است
در سه نکته عمده پیش ،اتفاق نظر وجود دارد – که به سویه هایی از آن تاکنون در نوشتارهای پیش به طور آغازین
پرداخته شده و باید ادامه یابد  ،-همچنین در نتیجه گیری های سیاسی -اجتماعی ناشی از هدف های اقتصادی پیش گفته
:توافق است که عبارتند از
چهار -کوشش به منظور برپایی اتحاد اجتماعی برای دست یابی به هدف اقتصادی فوق که باید همراه باشد با برقراری و
«.بسط آزادی های مدنی»
در این برداشت ها که ظاهرا مورد تائید نظریه پرداز فعال ،آقای حمید آصفی نیز هست ،توافق نظر وجود دارد .اندیشه
مارکسیستی -توده ای و مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران هیج ارزیابی دیگری در باره نکته های پیش نداشته
و ندارد .به نظر حزب توده ایران ،چه در دوران پس از پیروزی انقالب بهمن و چه اکنون ،هدف فرازمندی جامعه
ایرانی به معنای برپای «پیش رس» و «اراده گرایانه» ”سوسیالیسم“ در ایران نبوده و اکنون هم نیست .گذار به
.سوسیالیسم هدف مبارزه کنونی نیست و از این رو نمی توان باشد ،زیرا شرایط عینی و ذهنی چنین گذاری وجود ندارد
پیشنهاد حزب توده ایران بعد از پیروزی انقالب برای تشکیل ”جبهه متحد خلق“ به منظور ایجاد ساختاری دمکراتیک و
ترقی خواهانه بود که وظیفه آن ،کمک به رشد و تعمیق انقالب بزرگ بهمن  ۵٧مردم میهن ما و دستیابی به مرحله
اقتصادی تغییرات در جامعه بود .اکنون نیز پیشنهاد برپایی ”جبهه وسیع ضد دیکتاتوری“ توسط حزب توده ایران با
هدف ایجاد شرایط دمکراتیک به منظور «اصالحات برای تغییر» انجام شده است که پیروزی آن« ،بسط آزادی های
مدنی» را ممکن می سازد .به سخنی دیگر ،برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری” و پیروزی آن ،پیش شرط گشوده شدن راه
!فرازمندی اقتصادی -اجتماعی جامعه ایرانی است
حزب توده ایران این مرحله را «مرحله ملی -دمکراتیک» و نظریه پرداز سعید و دیگران آن را ”مرحله دمکراتیک“
ارزیابی می کنند .در ارتباط با تعریف مرحله ملی -دمکراتیک و استدالل برای صحت آن ،نکته هایی در نوشتارهای
پیش طرح شده اند که بررسی انتقادی مشخص آن ها توسط مدافعان «مرحله دموکراتیک» هنوز عملی نگشته است که
.باید امیدوار بود انجام گردد
ضروری نیست در این سطور به تزهای غیرمستدل که بدون ارایه سند و استدالل طرح شده اند ،پرداخت که نقش زیور
را در ابرازنظر ایفا می سازند ،و مدعی هستند که گویا حزب توده ایران ،که ابرازنظر کننده سعید آن را «ارتدکس» و
!چپ سنتی» می نامد ،دچار «اراده گری» و تازاندن انقالب شده است»
سبز ”نه شرقی
به کار بردن این عنوان های دلبخواهی و میان تهی ،هدفی را دنبال می کند .البد هدف ادامه سنت چراغ ِ
و نه غربی“ و فرار از خطر اتهام توده ای بودن است .نباید فراموش کرد که ارتجاع داخل و خارج از کشور می کوشد
نام حزب طبقه کارگر ایران را به نسیان تاریخی بسپارد .حذف نام حزب توده ایران از مبارزات اجتماعی در ایران،
.یکی از هدف های قتل عام جنایتکارانه و ضد انسانی و ضد فرهنگی ی رهبران آن بود
آنچه اما ضروری است در این سطور به آن پرداخت ،بررسی پژوهشگرانه ی مشخص گرایش به انتقال یک به یک و
غیرمشخص و غیر انتقادی ی «نمونه»های «موفق» این یا آن کشور به شرایط ایران است ،که اغلب با نتیجه گیری
.هایی در سطح و «زود رس» از آن ها همرا بوده و به الگوسازی غیرمستدل می انجامد
بدون تردید باید ایجاد شدن مجموعه کشورهای ”بریکس“ را که می تواند به وزن اقتصادی -و همچنین اجتماعی شایسته
ای در صحنه جهانی در برابر قطب امپریالیستی تحت هژمونی ایاالت متحده آمریکا تبدیل شود ،به مثابه حادثه پراهمیتی
در صحنه جهانی نگریست .باوجود این ،باید خاطرنشان نمود که شرایط اقتصادی -اجتماعی در هر یک از این کشورها
با دیگری بسیار متفاوت است .شرکت ایران در چنین مجموعه ای اقدامی به جا و ضروری است ،اما تنظیم برنامه
اقتصاد ملی برای ایران ،باید با توجه به شرایط مشخص ایران انجام شود .البته بهره مندی از تجربه در آن کشورها
مجاز و ضروری است .انتقال یک به یک چنین تجربه ها اما از این رو نادرست است ،زیرا وضع اقتصادی -اجتماعی

حاکم در کشور ها ،هر کدام از شرایط خاصی ناشی می شوند که با شرایط موجود در ایران ،متفاوت است .چنین
.ارزیابی در باره استفاده از تجربه دیگر کشورهای آسیایی از قبیل ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان و … نیز صدق می کند
برای نمونه تجربه جاری در جمهوری خلق چین که در ابرازنظر از آن به عنوان «نمونه موفق» نام برده می شود که
گویا می تواند الگویی برای کشور ما هم باشد ،نه تنها از آن رو که در این کشور حزب کمونیست چین رهبری جامعه را
به عهده دارد ،با شرایط ایران متفاوت است .بلکه همچنین از این رو نیز نمی تواند این ”مدل“ به طور مکانیکی به
شرایط ایران انتقال داده شود ،زیرا شرایط اقتصادی ای که زمینه این «موفق» بودن را تشکیل می دهد ،بکلی با شرایط
در ایران متفاوت است .در کتاب ”برقراری تساوی حقوق کشورهای جنوب“ ،که اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ
آن را در ماه مارس  ٢٠١۵انتشار داده است ،شرایط رشد اقتصادی کشورهای ”جنوب“ را  J. Goldbergگولدبرگ
.مورد بررسی قرار می دهد ،اجازه می دهد ،چنین نتیجه گیری مکانیکی ،نادرست ارزیابی گردد
گولدبرگ در کتاب خود ازجمله شرایط کالن اقتصادی در جنوب شرقی آسیا و وجود «سرمایه های چینی در کشورهای
این منطقه» را یکی از عنصرهای عمده رشد اقتصادی جمهوری خلق چین ارزیابی می کند .او همچنین نشان می دهد که
بزرگی بازار داخلی چین ،از زمینه پیش گفته و بکلی متفاوت برای همین فاکتور در کشور هند ،برخوردار بوده است.
بر این پایه است که « چین به بزرگ ترین صادر کننده کاال ،هند به یکی از بزرگ ترین صادر کننده ”خدمات“ بدل شده
.اند» (ص )٣١ -٣٢
هدف در این سطور ،بررسی نکته های این کتاب بسیار خواندنی و آموزنده نیست که سخن را به درازا می کشاند ،بلکه
ضمن تاکید بر استفاده هوشمندانه از تجربه این کشورها که از طریق شناخت دقیق آن ها ممکن خواهد بود ،هشدار در
!باره انتقال یک به یک و مکانیکی تجربه آن ها به شرایط ایران است
تجربه در جریان در جمهوری خلق چین که مرحله ملی -دموکراتیک انقالب را به رهبری حزب کمونیست چین طی می
کند و پیش تر با اشتباه های کالن همراه بوده است ،روندی پایان یافته را تشکیل نمی دهد .در ارتباط با این تجربه ده ها
کتاب و رساله تنها در مطبوعات مارکسیستی و چپ آلمان انتشار یافته و مستمرا انتشار می یابد که شناخت و مطالعه آن
ها برای ارزیابی شرایط در این کشور و استفاده بهینه از آن ها برای ایران ،ضروری است .موفقیت ها و مشکالت این
تجربه بسیار و چه بسا متضادند .آموزش از آن ها ممکن و ضروری است .اما اعالم الگویی «سوسیالیسم چینی» به
عنوان «یک نمونه موفق ”سرمایه داری ملی“» ،با خطر «اراده گرایی صرف» روبروست که نظریه پرداز سعید به آن
.در ارتباط با مساله عدالت اجتماعی اشاره دارد .باید در زمان خود و به طور مجزا با تجربه چین بازگشت
به منظور تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله رشد ایران – که هنوز باید بر سر مضمون ”دمکراتیک“ و یا
ملی -دمکراتیک“ آن به توافق رسید  ،-شناخت دقیق شرایط اقتصادی -اجتماعی کنونی در ایران و توافق بر سر درک ”
مشترک از آن ضروری است .شناختی که البته مبارزان در درون کشور با امکان دسترسی سهل تر به مبارزه و خواست
های توده ها و همچنین دسترسی مستقیم به واقعیت امر و فاکت ها می توانند نقش عمده تری را در برابر «خارجه
نشین»ها به عهده گیرند .با توجه به امکان های مجازی ،این توانایی مبارزان داخل ،توانایی نسبی – به ویژه با مقایسه با
امکان های گذشته – است .برای نمونه ،در هیچ یک از نوشتارهای اخیر نظریه پردازان مدافع «بورژوازی ملی» ،ارایه
فاکت و شناختی از توسعه مبارزات اعتراضی و اعتصابی مبارزات کارگری در ایران در دوران اخیر دیده نشده است،
!مثال آن طور که در ”کلمه“ یافت می شود؛ مهم تر از آن ،این مبارزات و توسعه آن ،نقشی در پیشنهادها ایفا نمی کند
لذا اینکه نظریه پرداز سعید مبارزان مهاجر سیاسی مقیم خارج از کشور را «به دور بودن از واقعیات» متهم می سازد،
از یک سو از ارزشی نسبی برخوردار است .و از سوی دیگر ،و با توجه به این امر که او این اقامت را به مثابه
جریمه“ای به منظور سرکوب مبارزان توسط ارتجاع ارزیابی نمی کند و آن ها را قربانیان سیاست ارتجاعی نمی داند” ،
!قابل تامل است! سرزنش او ،سرشتی ناخوشایند و گزنده -تحقیر کننده داراست
تحمیل ”مهاجرت سیاسی“ ،سویه ی دیگری از جنایت ارتجاع علیه مبارزان آزادی و ترقی خواه و عدالت طلب است!
جنایتی که در مرکز آن مبارزان راه بهروزی زحمتکشان ایران قرار دارند که دسترسی به آن ها ،به منظور به بند
کشیدن و نابود کردن شان برای ارتجاع تاکنون ممکن نشده است .تاریخ طوالنی مهاجرت های سیاسی هواداران و
اعضای حزب توده ایران ،و همچنین صدها سال زندان و اعدام های دستجمعی آن ها ،یک روند واحد را در سیاست
ارتجاع داخلی و خارجی تشکیل می دهد که به منظور قطع رابطه میان مبارزان با توده ها و نابودی زمینه هستی
مبارزاتی آن ها در ارتباط با زحمتکشان یدی و فکری ،زن و مرد و … انجام می شود .به سخنی دیگر ،هدف تحمیل
مهاجرت سیاسی ،قطع امکان فعالیت علنی و قانونی مدافعان زحمتکشان کشور است! روی دیگر این جنایت ،زندانی
کردن و قتل و کشتار کارگران اعتصابی و خواستار برخورداری از حق برپایی سندیکاهای مستقل در دفاع از قانون کار
به سود خود و دریافت دستمزد عادالنه است! چطور می توان این ”رابطه“ها را از مد نظر دور داشت ،و دست اتحاد به
سوی زحمتکشان دراز نمود؟
!جنایت تحمیل مهاجرت سیاسی به نیروهای غیرتوده ای نیز از همین سرشت برخودار است

نکته دیگری که می توان موافقت کامل با آن داشت ،نظر ”سعید“ گرامی است در باره اندیشه مذهبی عدالت خواه .او
محق است ،اندیشه مذهبی و همچنین شخصیت های مذهبی می توانند از موضع مذهب در خدمت حفظ منافع ”پینه به
دستان“ نیز برای تحقق «عدالتخواهی» بکوشند .تاریخ نبرد انسان برای بهبود شرایط زندگی خود ،انباشته است از این
نمونه ها” .مذهب (تئولوژی) رهایی بخش“ که فرنادو ،بوف و دیگران نمایندگان آن در آمریکای التین هستند ،همانند
بسیاری از جنبش های ارتداعی گذشته ،بیان این واقعیت است .زنده یاد احسان طبری در اثرش ”جهان بینی ها و جنبش
های اجتماعی در ایران“ نمونه های چنین موضع عدالت خواهانه را «از حیات معنوی سه هزار ساله ایرانیان» (مقدمه
.کتاب) از جمله در ارتباط با اندیشه ارتداعی ی مذهبی برمی شمرد
در مقاله ”اخالق و مذهب در خدمت کی؟“ ،جنبه های متهددی از ارزیابی مارکسیستی از مذهب توضیح داده شده است.
یکی از این جنبه ها ”دیالکتیک رضامندی و طغیان“ است که در طول تاریخ جامعه بشری بارها زیر پرچم مذهبی انجام
شده است .عالقمندان می توانند به صفحه ”توده ای ها“ (مهر ١٣٩١
.مراجعه کنند ( ]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1849 [1
بحث کنونی ناتمام است که به منظور جلوگیری از طول کالم ضروری است .باری دیگر رشته سخن از اندیشه در باره
مضمون مشخص تر «برنامه مشخص زمانبندی» شده و همچنین در باره رابطه محتوایی و ساختاری میان ”متحدان“
این مرحله برداشته خواهد شد .امید می رود تا آن زمان هر دو نظریه پرداز و شاید دیگرانی نیز با شرکت مشخص خود،
.بحث را غنی تر سازند
دوری از ”انتقاد“ غیرمشخص و دوری از ارایه ارزیابی خود به جای نقل نظر مشخص ،و انواع این چنین برخوردها و
همچنین دوری کردن از کمک گرفتن غیرمشخص از نظر «کارشناسان دلسوز» ،که روشن نیست ،کیستند و به طور
.مشخص چه می گویند و چرا استدالل آن ها در باره شرایط ایران نافذ است ،راهگشا خواهد بود
به موقع به «”پیش رس“ بودن سوسیالیسم»« ،فرهنگ عدالتخواهی» ،آنچه که «تاریخ نشان داده به شکست کامل می
!انجامد» و به ویژه به مساله ”اتحادهای اجتماعی“ پرداخته خواهد شد
به طور خاص این پرسش در ارتباط با اتحادهای اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت که آیا طبقه کارگر و حزب آن
در اتحادهای اجتماعی باید از استقالل ارزیابی برخوردار باشد که بر پایه شناخت طبقاتی از شرایط حاکم بر جامعه قرار
دارد؟ به سخنی دیگر ،آیا بر پایه برداشت و ارزیابی خود باید طبقه کارگر به سازش ها و توافق ها بر سر هدف های
مشخص با متحدان دست یابد و یا از طریق دنباله روی از مواضع آن ها ،اتحادها را ممکن سازد؟ آیا برای جنبش
کارگری مارکسیستی -توده ای ،برای ”چپ انقالبی“ ،وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی و میهن دوست
ِ
در مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ،پایه و اساس اتحاد عمل را تشکیل می دهد؟ و این منافع کدامند؟
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2497
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 - ٢٦مقاله شماره ٢١( ۶ / ١٣٩۴ :فروردین)
!»یافتن راه حل مشترک ،راهی پر تضاریس !نگرشی به «راه رشد غیرسرمایه داری
.واژه راهنما :سرشت ملی و دمکراتیک و ویژگی خاص برنامه اقتصاد ملی دوران ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه
علی رضا جباری (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“» (اخبار روز  ١٧فروردین )١٣٩۴
.محق است که خواننده با مطالعه ی مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“ ،با یک دوگانگی مضمونی روبروست
مخاطب سخن در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“ کیست؟
به سخنی دیگر ،روشن نیست که نظریه پرداز ،حمید آصفی ،که در این مقاله تز «راه رشد غیرسرمایه داری» را طرح،
و با اشاره هایی مستند ،شکست سیاست اقتصادی نولیبرال در سه دهه گذشته در ایران را مورد خطاب قرار می دهد،
ضرورت بحث در باره راه رشد ایران را مورد تائید قرار می دهد و یا خیر؟ آیا برای مدافعان ”بورژوازی ملی“ و
میهن دوست که پنداشتند و هنوز هم برخی از آنان می پندارند که می توان با نسخه سازمان های مالی امپریالیستی و با
تکیه به برنامه های ضد مردمی و ضد ملی آن ،رشد اقتصادی و اجتماعی مستقلی را برای ایران به ارمغان آورد ،باید
هم نوا بود؟ و یا با توجه به تجربه فاجعه انگیز این سیاست خانمان برانداز ،باید در جستجوی راه ح ِل دیگری بود که
تدارک آن پس از انقالب و زیر شرایط تجاوز جنگی و پوشیده در دوران پس از پیروزی انقالب دیده شده بود؟
!چنين شقی البته مثبت است و باید با آفرین گفتن به استقبال آن رفت

حمید آصفی در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“ ،اصل  ۴۴قانون اساسی در باره ایجاد کردن بخش عمومی -دولتی
اقتصاد در قانون اساسی و تعیین وظیفه آن را ممیزه یک اقتصاد سوسیالیستی ارزیابی نمی کند .به سخنی دیگر ،او اصل
های اقتصادی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقالب بهمن را ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ نمی داند .این برداشتی
درست است! اقتصاد سیاسی مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه اما همزمان ”اقتصاد سیاسی سرمایه داری“ نیز
!“نیست! نه در الگوی آغاز دوران نظام سرمایه داری و نه الگوی کنونی در دوران ”جهانی سازی امپریالیستی
نیاز به ”اقتصاد سیاسی ویژه“ توسط کشورهای در حال رشد از این رو قابل درک است ،زیرا این کشورها که نمی
توانند راه رشد کالسیک سرمایه دارانه را طی کنند و در عین حال ،زیر فشار اقتصادی -سیاسی -فرهنگی -نظامی و
غیره امپریالیستی قرار دارند (انواع محاصره های اقتصادی و …) ،ناچارند برای حفظ منافع دمکراتیک و ملی خود،
سیاست اقتصادی و اجتماعی خاصی را تنظیم و دنبال کنند .سیاستی که آصفی اتخاذ آن را در پس از پیروزی انقالب
!بهمن «به دلیل غریزه بقای سیاسی -امنیتی» ضروری می داند
برنامه اقتصاد ملی برای دوران کنونی ،اگر هم به آن نام ”راه رشد غیرسرمایه داری“ داده شده است ،یک ”مدل“ جزم
گرایانه و ”دگم“ نيست که باید همانند آیه آسمانی به آن لبيک گفت .ویژگی عام آن را سرشت دمکراتیک و ملی آن و
ویژگی خاص آن را شرایط مشخص هر کشوری تعیین می کند .این شرایط برای ایران و ونزوئال و یا بولیوی و …
.یکی نیست
از این رو نیز باید با وسواسی جانبدارانه و در عین حال با دقتی علمی ،با شناخت شرایط مشخص ،ساختار چنین برنامه
ای را تنظیم نمود .سرشت دمکراتیک -ملی برنامه را موضع جانبداری از حقوق زحمتکشان و همه الیه های میهن
.دوست همانقدر تعیین می کند ،که وظیف ِه حفظ استقالل اقتصادی و سیاسی کشور آن را تعیین می کند
بر ابن پایه است که پایان دادن به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی همانقدر یکی از پایه های اصلی چنین برنامه ای را
تشکیل می دهد که حفظ بخش توانمند اقتصاد عمومی -دولتی ،به مثابه ضامن استقالل اقتصادی کشور ،و پیوند میان
آزادی های قانونی و حقوق دمکراتیک زحمتکشان ،به سخنی دیگر پایبندی به کوشش برای رشد عدالت اجتماعی نسبی
مالط وحدت منافع زحمتکشان و دیگر الیه های میهن دوست  ،-پایه های دیگر اقتصاد سیاسی مرحله فرازمندی ملی– -
.دمکراتیک را تشکیل می دهد
امکان شایسته ی سپاسی که توسط هیئت تحریریه
به نظر می رسد ،اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بهره گیری از
ِ
اخبار روز“ در اختیار نظریه پردازان قرار داده شده ،بحث را بر سر تعیین شرایط حاکم بر ایران متمرکز کرد و تنظیم ”
دمکراتیک فرازمندی اقتصادی -اجتماعی ایران را آغاز نمود و آن را
گام به گام برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی-
ِ
.به نتایج مثبت نایل ساخت
بدون ارایه یک برنامه جایگزین و مدافع منافع اکثریت بزرگ مردم میهن ما که سه دهه است زیر فشار سیاست خانمان
برانداز برنامه نولیبرال امپریالیستی دست و پا می زند ،نمی توان به سازماندهی مبارزه جویانه زحمتکشان و همه الیه
داران ملی ،دست یافت و به قطع سلطه استبداد حاکم نظام سرمایه داری
های میهن دوست ،تا درون الیه هایی از سرمایه
ِ
.و همچنین اجرای «اصالحات برای تغییر» نایل شد
 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66240بهرنگ زندی (اخبار روز  ١۶فروردین ١٣٩۴
ضرورت دست یافتن به برنامه جایگزین را در نوشتار خود ترسیم و رابطه مستقیم سیاست ضد ملی با سیاست ضد (
مردمی حاکمیت نظام سرمایه داری را حتی در عنوان مقاله خود افشا می کند« :همزمان با توافق هسته ای ،حکم شالق
!«برای کارگران چادرملو صادر شد

][1

نظریه پرداز نشان می دهد که نظام حاکم سرمایه داری به منظور «ارزان نگه داشتن نیروی کار» ،به سخنی دیگر ،به
منظور اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی“« ،از شلیک کردن به سمت کارگران در دهه  ۵٠تا تعطیلی و
ممنوعیت تمامی تشکل های کارگری در دهه ی  ،۶٠تا گشودن آتش به روی کارگران معترض خاتون آباد [ابا ندارد].
یک روز کارگر را دستگیر می کنند ،یک روز کارفرما را به جانش می اندازند تا به بهانه ی ادعای خسارت ،از او
شکایت کند ،یک روز شالقش می زنند ،یک روز او را به جرم تشکیل سندیکا بازداشت می کنند ،یک روز هم او را
!»… .مادرزاد مخرب می خوانند و برای او حکم زندان می برند
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2488
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 -٢٧مقاله شماره ٧( ١ / ١٣٩۵ :فروردین)
دموکراتیک اقتصاد”
سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک انقالب ()٢بخش عمومی-
!اقتصا ِد
ِ
ِ
واژه راهنما :اقتصادی ٠سياسی
ابعاد تاریخی -استثنایی تجربه چین .شایستگی هژمونی را احراز کردن .بخش عمومی -دموکراتیک حافظ حق حاکمیت
ملی میهن دوست
.ملی ،استقالل کشور و حامی سرمایه ِ
خصوصی میهن
مقاله پیش ( )١تا بررسی ضرورت هماهنگی سه بخش اقتصاد عمومی -دموکراتیک (دولتی) و بخش
ِ
دوست و همچنین بخش تعاونی اقتصاد در مرحله ملی -دموکرتیک رشد اقتصادی -اجتماعی ایران ادامه یافت .پیش تر
دالیل ناممکن بودن «راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان که سیطره حاکمیت اقتصادی سرمایه مالی
امپریالیستی بر آن انکار ناپذیر است» ،مورد بررسی قرار گرفت .اکنون به منظور نشان دادن اهمیت همکاری و
هماهنگی در سه بخش اقتصاد در مرحله ملی -دموکراتیک ،به وظایف بخش عمومی -دموکراتیک اقتصاد نگرشی
.انتقادی بیافکنیم
اول -بخش عمومی -دموکراتيک
بررسی این بخش از ساختار اقتصادی در برنامه اقتصا ِد ملی باید از دیدگا ِه ”اقتصاد سیاسی“ ،سه جنبه را مورد توجه
:قرار دهد
دموکراتیک اقتصاد در ارتباط با حق حاکمیت ملی -استقالل ملی ایران؛
یک -نقش بخش عمومی-
ِ
دو -نقش همین بخش در حفاظت از سرمایه ی خصوصی -تعاونی در اقتصاد ملی؛
رهبری اقتصاد ملی
.سه -مساله نقش
ِ
به منظور انجام وظیفه تعیین شده در سطور باال ،نگارنده آگاهانه مایل است ،نمونه ی اقتصاد ملی در جمهوری خلق چین
را که تحت رهبری طبقه کارگر و حزب کمونیست قرار دارد ،به کمک بگیرد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا از این
نمونه می توان برای ”اقتصاد سیاسی“ کشورمان ایران نکته هایی آموخت؟ به این منظور ،در ابتدا تعریفی از اقتصاد
ملی -دموکراتیک در ج خ چین و در چارچوب یک نوشتار کوتاه ارایه دهیم .تعریفی که بر سر آن در سال های اخیر
.نزد احزاب کمونیستی در باره اقتصاد ملی -دموکراتیک در چین یک اجماع ضمنی ایجاد شده است
در جمهوری خلق چین ،یک نظام ”سرمایه داری دولتی تحت رهبری حزب کمونیست “برقرار است .اصطالحی که
لنین نیز آن را در سال های پس از اکتبر  ١٩١٧به کار برده است .مضمون کلی این نظام همان سیاست نوین اقتصادی
نپ“ را تشکیل می دهد .آیا چنین برنامه ای ،صرفنظر از پاسخ به مساله هژمونی ،برای اجرا در ایران ممکن و ”
سودمند است ،کدام عناصر از آن را می توان برای اقتصاد ملی ایران در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه
.ایران به خدمت گرفت و به چه دلیل ،موضوع بررسی این سطور است
ت نهایی ”تجربه ی چینی“ را نباید تضمین شده
پیش تر باید اما بر سر چند نکته به توافق رسید .یکی ،این که موفقی ِ
تدارک طوالنی رشد
ارزیابی نمود .برنامه اقتصادی -اجتماعی در حال اجرا که حزب کمونیست چین آن را مرحله
ِ
اقتصادی -اجتماعی برای این کشور در جهت پایه ریزی زیربنای سوسیالیستی ارزیابی می کند – نگارنده این موضع
را مورد تائید قرار می دهد ،-با خطرات خارجی و همچنین داخلی متعددی روبروست که می تواند موفقیت آن را تهدید
ناتوانی احتمالی ”تجربه ی چینی“ برای گذار به ساختار اقتصادی -اجتماعی ای قرار
کند .در کنار خطر تجاوز خارجی،
ِ
دارد که در آن نهایتا ً باید مساله استثمار انسان از انسان پایان یابد! هنوز به این پرسش پاسخ نهایی داده نشده است که
چگونه باید در تفاهم عمومی ،قدرت اقتصادی ایجاد شده به دنبال انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی ،به سود کل
.جامعه به کار گرفته شود؟ هدف این سطور پرداختن به این پرسش ها نیست
هدف از طرح این نکته ،اشاره به نظر اقتصاددانانی است که از «سوسیالیسم در سطوح مختلف» صحبت می کنند و به
موقع به آن اشاره خواهد شد .برای این اندیشمندان مارکسیست ،مساله ”عدالت اجتماعی نسبی“ که باید شرایط مشخص
رشد و تحقق بخشیدن به آن تعریف و تثبیت شده باشد ،می تواند به مثابه سطح ممکن ”سوسیالیسمی“ ارزیابی گردد که
تحقق بخشیدن به آن وظیفه روز را تشکیل می دهد .همان طور که رفیق فیدل کاسترو نیز در نطق معروف خود در سال
از مردم کوبا پرسید ،آیا موافقید که کودکان کوبایی روز ی یک لیوان شیر مجانی بنوشند؟ و به ندای «آری!» ١٩۶٠
»!مردم پاسخ داد« :این سوسیالیسم است
.نکته دیگر این که روند رشد اقتصاد ملی -دموکراتيک در ج خ چين دارای ابعادی تاریخی -جهانی است

در چین ،در لحظه ای تاریخی و احتماال استثنایی – چنان که انقالب اکتبر نیز – شرایطی ایجاد شد که برنامه قطعی
امپریالیستی را برای برقراری سلطه خود بر این کشور خنثی ساخت .هدف خروج ناگهانی سرمایه های خارجی از
کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال  ،١٩٩٧تخریب اقتصاد چین بود .اقتصا ِد کشورهای جنوب شرقی آسیا از قبیل کره
جنوبی ،تایوان ،فیلیپین و … فروریخت و سرمایه های خصوصی انباشت شده در آن ها توسط کنسرن های فراملیتی
.بلعیده شد ،اما اقتصاد چین لطمه ای نخورد .به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد
شکست دوم سیاست امپریالیستی برای برقراری سلطه خود بر اقتصاد چین از طریق ممانعت از انتقال تکنولوژی
.پیشرفته به این کشور نیز با شکست روبرو شد .چین اکنون به کشور صادر کننده چنین تکنولوژی ای تبدیل شده است
وابستگی دالر آمریکایی به اقتصاد چین ،که وابستگی ای دو طرفه است ،زمینه حساسی را در ”جنگ اقتصادی“ ای ایفا
.می کند که سوی دیگری را از وضع خاص و تاریخی -استثنایی حاکم بر ”تجربه ی چینی“ تشکیل می دهد
نه تنها در ایران شرایط حاکم بر چین وجود ندارد ،بلکه همچنین برای نمونه در هندوستان نیز که جمعیتی تقریبا ً برابر با
چین داراست ،چنین شرایطی وجود ندارد .با وجود این می توان نکته هایی از تجربه چین را برای ”اقتصاد سیاسی“
مرحله ملی -دموکراتیک انقالب در ایران به کار گرفت که به آن اشاره خواهد شد .وجود ثروت نفت و گاز و دیگر منابع
زیرزمینی و شرایط جغرافیایی مناسب برای میهن ما زمینه الزم را برای ایجاد زیربنای مستقل اقتصادی در ایران ارایه
می دهد که با وجود توانایی های علمی نسل های جوان ،سرمایه بزرگی برای میهن همه ایرانیان در نبرد برای حفظ
.استقالل ملی است
به نظر می رسد با ارایه این چند فاکت و واقعیت ،بتوان سیر در شرایطی که ابعاد تاریخی -جهانی وضع را در ج خ
چین کم و بیش قابل شناخت می سازد ،بسنده نمود و به بحث اصلی ،یعنی بررسی سه جنبه پیش گفته در نقش بخش
.عمومی -دموکراتیک اقتصاد در ایران بازگشت
یک -نقش بخش عمومی -دموکراتيک اقتصاد در ارتباط با حق حاکميت ملی -استقالل ملی ایران
آیا می توان بخش عمومی -دموکراتیک اقتصاد را در ایران در وضعی ارزیابی نمود که بتوان آن را حافظ «تمامیت
ارضی کشور عزیزمان ایران» دانست ،آن طور که ابرازنظر کننده گرامی ”ابی“ در ابرازنظرش در ارتباط با مقاله
:پیوند نامقدس بین بورژوازی انگلی وابسته و امپریالیسم مالی“ مطرح می سازد؟ پاسخ منفی است”
دموکراتیک حاکم بر این بخش از اقتصاد ،نبود یک برنامه ریزی متمرکز علمی با تدارک
شرایط
نبود شفافیت و
ِ
ِ
کارشناسانه ی نیازها و امکان ها ،نبود شرایط دمکراتیک کنترل عمومی ،و به ویژه توسط سازمان های دمکراتیک-
دموکراتیک مدنی و به ویژه نبود فعالیت آزاد احزاب سیاسی -طبقاتی،
صنفی مستقل کارگری و دیگر سازمان های
ِ
مطبوعات آزاد و انواع دیگری از کمبودها در جامعه ،سرشت این بخش را در ایران با ویژگی و امتیازات خاصی همراه
.ساخته است که مردم آن را به درستی ”مافیایی“ و ”رانتی“ ارزیابی کرده و می نامند
در ج خ چین ،با وجود شواهدی از دزدی و ارتشاء و … که وجود دارد ،نقش بخش عمومی -دموکراتیک دارای کیفیتی
به کلی متفاوت است .امری که بر پایه قوانین ملی -قانون اساسی در این کشور ،از وزن ،ثبات و توانمندی خاص خود
برخوردار است .در چین ،بخش عمومی -دموکراتیک اقتصاد از این رو نقشی ملی و مدافع استقالل اقتصادی -اجتماعی
:این کشور کثیرالمله ایفا می کند ،زیرا
:زمین موهبتی عمومی و متعلق به خلق است و مالکیت خصوصی بر آن ممکن نیست

–

–
سرمایه عمومی -دموکراتیک در سرمایه ی همه شرکت ها ،چه شرکت های کوچک و بزرگ خصوصی،
داخلی و یا شرکت های مختلط داخلی -خارجی و به طریق اولی ،عمومی -خارجی با سهم معینی که الاقل بالغ بر سی
درصد سرمایه کل شرکت است ،سهیم است .از این رو اقتصاد چین با خطر خروج ناگهانی و سنگین سرمایه خارجی از
کشور روبرو نیست و نسبت به خطر ایجاد ورشکستگی مصنوعی آن مصون است؛
–
نقش برنامه ریزی مرکزی برای رشد کالن و استراتژیک اقتصاد ،یکی دیگر از ویژگی های خاص را در این
کشور ایفا می سازد( .به این مساله به طور مجزا پرداخته خواهد شد) .به ویژه ،وسعت و تراکم جمعیت این امکان را به
وجود آورده است که تغییرات اقتصادی در ابتدا به طور آزمایشی در بخش معینی از کشور با جمعیتی بالغ بر چند ده
ت مشکالت احتمالی در ابعادی محدود ،تغییرات ضروری تحقق یابد؛
میلیون نفر عملی می گردد و با شناخ ِ
در این زمینه مراجعه به نوشتار زیر نیز کمک است” .پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی
.ایران“ ،و ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی“()٢
دو -نقش بخش عمومی -دموکراتيک در دفاع از سرمایه ی خصوصی -تعاونی در اقتصاد ملی

با شناخت نقش تعیین کننده بخش عمومی -دموکراتیک اقتصاد در دفاع از حق حاکمیت ملی که بدون آن حفظ استقالل
اقتصادی و سیاسی ایران ممکن نیست ،در واقع به پرسش در باره نقش همین بخش در دفاع از بخش خصوصی و
تعاونی ،سرمایه خصوصی میهن دوست نیز پاسخ داده شده است .علت آن که آقای کامرون ،نخست وزیر انگلستان با
چنگ و دندان شرط ”استقالل سیاست“ این کشور را در اتحادیه اروپایی برای باقی ماندن انگلستان در این اتحادیه قرار
می دهد و به شرکای دیگر اروپایی تحمیل می کند ،این امر است که حتی سرمایه امپریاليستی بدون ”پایگاه ملی“ قادر
به ادامه حيات نيست و آسان تر توسط سرمایه بزرگ تر بلعيده می شود .ما اکنون با چنین وضعی در ارتباط با اقتصاد
!کشورهای پیرامونی در اتحادیه اروپایی روبرو هستیم .سرنوشت یونان ،نمونه وار است
از این رو ،ادامه بود و حفظ هستی سرمایه بورژوازی ملی با سرشت میهن دوستانه در ایران تنها در شرایطی قابل
تصور است که یک اقتصاد ملی و مستقل ،یک ”پایگاه ملی“ توانمند در پشت سر خود داشته باشد« .دم گرم»
توانمندی آن را در پشت گوش خود احساس کند !دیالکتيک وحدت منافع بخش عمومی -دموکراتيک و بخش خصوصی
.ميهن دوست در اقتصاد ملی ایران از واقعيت فوق سيرآب می شود
بورژوازی میهن دوست ایرانی ،صرفنظر از توانمندی مالی آن ،صرفنظر از تصورات وپندارها و یا ”قراردادهایی“ که
به طور واقعی نیز با هم پیمانان خارجی اش بسته و در جیب خود داشته باشد ،تنها آن زمان امکان حراست از منافع خود
را داراست که به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد ملی بدل گشته باشد که مستقل از ”قطره سرمایه خارجی“ است .به
سخنی دیگر ،سرشت ”وابسته“ یا کمپرادور نداشته باشد! سرمایه ی مالی امپریالیستی که تنها با هدف سوداگری به
کشور ما سرازیر می شود ،تنها آن هنگام می تواند نقشی مثبت به سود اقتصاد ایران داشته باشد ،که بتوان آن را همانند
کشور چین با تدبیری ملی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی به کار گرفت! در این زمینه وضع ایران نسبت به چین بغرنج
تر است! بدون توجه به این جنبه از شرایط جهانی ،سرمایه داخلی که همانند سرمایه مالی امپریالیستی تنها در اندیشه
سوداگری باشد ،می تواند وابسته به سرمایه امپریالیستی باشد ،اما دیگر ”بورژوازی ملی ایران“ نیست! بخشی از
!سرمایه تاراج گر است
اقتصادی “تعریف شده در نسخه ”آزاد سازی اقتصادی
استقال ِل واقعی بورژوازی ملی ،در چارچوب نظام ”لیبرالیسم
ِ
امپریالیستی“ توهمی غیرمستدل است .این استقالل ،تنها در ارتباط با موضع ”دموکراتيک -مردمی“ و “ضد
.امپریاليستی -ملی “آن قابل درک است
نسخه ”لیبرالیسم اقتصادی“ که گویا سرمایه بورژوازی ملی ایران را از ”بندهای اجتماعی“ آزاد می سازد ،یک توهم
غيرمستدل در باره “آزادی “سرمای ِه ملی و ميهن دوست است که گویا برنامه دفاع از استقالل و تماميت ایران را هدف
خود می پندارد! زیرا این به اصطالح ”آزادی سازی اقتصادی“ برای سرمایه ملی در یک کشور پیرامونی ،نخستين
!بن ِد“ وابستگی اقتصادی آن به نظام مالی امپریالیستی را تشکیل می دهد که پيش شرط نابودی استقالل آن است”
سرمایه ای که خود را ملی و حافظ «تمامیت ارضی ایران عزیز» می پندارد و یا به طریق اولی برای خود چنین وظیفه
ای قایل است ،و خطر سرمایه امپریالیستی را علیه منافع خود احساس می کند ،درست از این رو نمی تواند سرشتی
غيردموکراتيک و ضد مردمی و ضد زحمتکشان داشته باشد! زیرا ،از این طریق و در طول زمان پشتوانه ی حامی
!خود را از دست می دهد
لذا میان موضع ضدامپریالیستی و مردمی -دموکراتیک بورژوازی ملی نیز وحدتی جدایی ناپذیر بر قرار است! بر این
پایه است که سرمایه انباشت شده در دست شرکت های متعلق به سپاه پاسداران ،به علت سرشت ضد مردمی خود ،قادر
به حفظ مصالح ملی و استقالل کشور نیست! «پایگاه طبقاتی» ای که امروز سیمای مردمی ندارد ،آگاهانه یا ناآگاهانه بار
پایگاه طبقاتی» جدید خود را علیه مواضع ملی کشور به دوش می کشد! پیش تر نسبت به تجربه در جریان در چین نیز »
!به این خطر بالقوه اشاره شد
دموکراتیک سپاه پاسداران ایران را که ابرازنظر کننده ”محسن“ در ابرازنظر خود (نسبت به مقاله
خطر موضع ضد
ِ
ِ
پیوند نامقدس بین بورژوازی انگلی وابسته و امپریالیسم مالی“) احساس می کند ،اما در نوشتارش بر ضرورت افشای ”
پیگیر موضع ضد دمکراتیک آن ها به اميدی ذهنی و غيرمستدل در باره «پایگاه طبقاتی فرماندهان سپاه و بدنه آن»،
چشم می پوشد ،موضع پایبندی به وحدت منافع مشترک نبرد ضد امپریاليستی و موضع مردمی -دموکراتيک ،به سخنی
دیگر ،وحدت دو عنصر تشکيل دهنده مضمون نبرد رهایی بخش دوران کنونی را نقض می کند .وحدتی که به آن در
.دروان بازگشت نواستعمار به کشورهای جهان پیرامونی صد چندان نياز است
که مساله روز بودن آن را جامعه شناس مارکسیست آلمانی ،گرد شومان در  Rekolonisationبازگشت نواستعمار یا
کتاب خود با عنوان ”استعمار“ که نگارنده در دست مطالعه دارد ،مورد بررسی قرار می دهد ،از طریق تحمیل سیاست
مالی خود ،به سخنی دیگر ،از طریق صدور سرمایه که به آن ”سرمایه گذاری“ نام داده اند ،اعمال می شود که شرایط
انجام آن ،تحميل بی چون و چرای هژمونی مالی اقتصاد امپریاليستی ،یا همان ” ِرکولونیزاسیون“ کشورهای پیرامونی و
.مردم حاشیه نشین در کشورهای متروپل سرمایه داری است

باید به شرایط قراردادهای تجاری که امپریالیسم آمریکا می خواهد به امپریالیسم اروپایی و مردم این کشورها تحمیل کند
نگریست و مشاهده کرد که چگونه حاکمیت ملی کشورهایی مانند آلمان امپریالیستی نیز برای تصویب  TTIPبا نام
!قوانین ملی با امضای این قرارد برباد می رود
امپریالیستی آلمان نیز مجبور به پرداخت ”غرامت“ به شرکت های سرمایه ای هستند که گویا سودشان به
مردم کشور
ِ
ِ
دنبال تصویب قوانین ملی – مثال حداقل دستمزد!  ،-تقلیل یافته است .به سخنی دیگر ،ما با نوعی از ”محاصره
اقتصادی “مردم کشور آلمان امپریالیستی نیز توسط شرکت های سرمایه ای فراملیتی در نظام اقتصادی امپریالیستی
روبرو هستیم! امید بستن ذهنی به «پایگاه طبقاتی سران سپاه» که به مجری نسخه خصوصی سازی و آزاد سازی
!اقتصادی امپریالیستی بدل شده است ،به شوخی می ماند
درست از این رو نیز است که دولت آقای روحانی که چشم انتظار سرازیر شدن سرمایه خارجی به ایران است ،بدون
ملی حافظ استقالل اقتصادی -سياسی ایران ،کشور ما را به جوالنگاه نواستعماری سرمایه
داشتن یک برنامه اقتصاد ِ
مالی امپریالیستی بدل می سازد ”.اقتصاد مقاومتی“ مورد نظر ”رهبر“ ،تنها عنوان پرطمطراق برای خیانت به استقالل
سیاسی ایران است! و در وضعی اسفبارتر از موضع دولت روحانی قرار دارد! نگاه شود ازجمله به مقاله
اقتصاد-
ِ
.محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی ،نیاز اقتصاد ملی است“ (”)٣
در مقاله ”چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند“ که پیش تر به آن اشاره شد ،با بحث در اطراف ”وحدت
منافع“ طبقه کارگر و بورژوازی ملی و میهن دوست در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،در واقع مساله
هژمونی در رهبری سياسی برای این مرحله از رشد جامعه طرح و سویه هایی از آن مورد توجه قرار گرفت .اکنون در
سوم بررسی حاضر ،این نکته بار دیگر با این هدف مورد توجه قرار می گیرد که جایگاه طبقه کارگر و دفاع از
بخش ِ
منافع آن در اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک انقالب نشان داده شود .نگاه شود همچنین به مقاله ”طبقه کارگر،
“ )۴).پیگیرترین مدافع منافع ملی
سه -مساله نقش رهبری اقتصاد ملی در مرحله ملی -دموکراتيک انقالب
حل علمی مساله رهبری اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه وابسته است به پذیرش برنامه
.اقتصاد ملی ای که پایگاه اجتماعی آن را اتحاد دموکراتيک طبقات و لیه های ذینفع تشکيل می دهد
اقتصاد سیاسی“ این مرحله از رشد جامعه ،اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست .اما ،اقتصاد سیاسی یک نظام سرمایه ”
داری نیز نبوده ،بلکه بازتابی است از وحدت منافع پيش گفته ی طبقات و لیه های دموکراتيک -مردمی و ملی -ضد
!امپریاليستی
پیگیرترین مدافعان چنین برنامه ای باید رهبری آن را به عهده داشته باشند .و تردیدی نباید داشت که پیگیرترین مدافعان
چنین برنامه ای ،زحمتکشان یدی و فکری در ایران هستند که در اتحاد با الیه های میهن دوست میانه و همچنین
بورژوازی ملی میهن دوست ،وظیفه تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی را پیگیرانه دنبال می کنند .امری که بازتاب
.این واقعیت است که طبقه کارگر در دفاع از منافع خود ،از منافع کل جامعه دفاع می کند
حزب توده ایران در مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه ،طبقه کارگر ،همه زحمتکشان یدی و فکری از زن و «
سرزمین همه ایرانیان و همچنین بورژوازی ملی و میهن دوست را دارای منافع عینی
مرد و یا متعلق به قوم های ساکن
ِ
مشترک برای رشد اقتصادی -اجتماعی مستقل کشور ارزیابی می کند و معتقد است که آن ها به طور عینی و به منظور
حفظ منافع خود ،متحدین تاریخی را در مبارزه برای برقراری آزادی -دموکراسی در پیوند با عدالت اجتماعی نسبی و
).« )۵حفظ حاکمیت و منافع ملی کشور تشکیل می دهند
استوار بودن زمینه عینی اتحاد برشمرده شده بر «منافع مشترک عینی» ،پیش شرط ایجاد شدن «زمینه ذهنی ضروری»
را برای اتحاد تشکیل می دهد ( .)۶ایجاد شدن «زمینه ذهنی ضروری» یک روند مبارزه جویانه را تشکیل می دهد که
بار اصلی توضیح تئوریک -سیاسی آن بر عهده طبقه کارگر و نمایندگان آن قرار دارد .شیوه عملکرد و پایبندی حزب
توده ایران به وظایف ناشی از نیاز جامعه به ”اتحادهای اجتماعی“ ،در کنار فعالیت ترویجی ،نقش تعیین کننده را در
.موفقیت ایجاد شدن «زمینه ذهنی ضروری» ایفا می سازد
نگارنده مایل است در این سطور به بررسی اندیشه هایی بپردازد که در ابرازنظرهای انتقادی نسبت به تعریف حزب
توده ایران از مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه از ”چپ“ مطرح شده است .برای نمونه ،رفیق گرامی ”حسین“
در ابرازنظری در ارتباط با مقاله ”اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی “که در زمان خود انتشار یافت (،)٧
ازجمله «نگاه ملی دموکراتیک» را مورد انتقاد قرار می دهد و آن را «نفی خود و اثبات بورژوازی» ارزیابی می کند.
به نظر این رفیق گرامی ،در چنین برداشتی از روند رشد اجتماعی« ،سوسیالیست ها به این نکته توجه ندارند که [آن

ها] به عنوان دو نوع آلترناتیو در آن واحد مطرح می باشند .یکی به عنوان آلترناتی ِو سیستم سرمایه داری و دیگری
».آلترناتی ِو احزاب بورژوایی در جوامع سرمایه داری
همان طور که قابل شناخت است ،رفیق حسین به درستی نگران این امر است که مبارزه ”اتحادی“ در مرحله ملی-
دموکراتیک فرازمندی جامعه که در آن هنوز نیروهای بورژوایی نقش و چه بسا نقش تعیین کننده دارا هستند ،و
سوسیالیست ها» باید در دو صحنه به نبرد نظری -ایدئولوژیک و همچنین عملکردی بپردازند ،مبارزه ای موفق از کار «
!در نياید
بی اعتمادی به موضع جانبدارانه از منافع زحمتکشان در این برداشت چشمگیر است و باید آن را هشداری برای توده ای
ها و مسئوالن حزب توده ایران ارزیابی نمود!! باید آن را هشداری ارزیابی نمود که بی توجهی به این امر ،می تواند به
انحراف به “چپ” و “راست” در جنبش کارگری دامن زند! رفیق حسین نگرانی خود را در ”گم“ شدن دو وظیفه و
آلترناتیو» مورد نظرش چنین بیان می کند «:حامیان تئوری مرحله ملی دموکراتیک در هر دو عرصه نقشی برای خود »
».قاعل نیستن و اگر هم هست ،نقشی دست دومی و ناچیز
پیش تر به این نکته اشاره شد که در ج خ چین که رهبری روند رشد ملی -دموکراتیک در دست حزب کمونیست نیز
است ،پایان موافقیت آمیز ”تجربه چینی “تضمین نشده است .به سخنی دیگر ،همان طور که رفیق عزیز سیامک نیز با
اشاره به تجربه در جریان در ونزوئال ،آرژانتین و … خاطر نشان می کند ،ساختمان سوسياليسم آسان نيست ،اما
ممکن و تنها آلترناتيو و جایگزین واقعی را در برابر صورتبندی اقتصادی -اجتماعی سرمایه داری تشکیل می دهد.
صورتبندی اقتصادی -اجتماعی ای که با شيوه توليد خود – ،در کنار بمب اتمی – به دومین ابزار و اهرم برای نابودی
ِ
!حیات بر روی زمین بدل شده است
سختی تحقق بخشیدن به «آسانی» که برتولد برشت جامعه سوسیالیستی را می نامد ،ناشی از ظرافت و اهمیت مبارزه ای
است که «سوسیالیست ها» باید بدون ”گم“ کردن دو وظیفه ای به انجام برسانند که رفیق حسین مطرح می سازد :با
تاریخی ملی -دموکراتيک ،قادر گردند لیه های مختلف جامعه
آگاهی به نقش تعيين کننده خود برای هدایت روند رشد
ِ
.را برای تشکيل ”اتحادهای “ضروری جلب و پشتيبانی آن ها را به دست آورند
برای تحقق بخشیدن به این وظیفه خطیر باید «سوسیالیست ها» و ما توده ای ها در مرکز آن ،از توان نظری الزم
برخوردار بوده و به اسلوب انقالبی پایبند به مبارزه طبقاتی احاطه داشته و برای تحقق بخشیدن به خط مشی انقالبی
خود ،جانبدار و مصمم و پیگیر عمل نمایم .از این روست که وظیفه ”آموزش و خودآموزی“ ،وظیفه ای خطیر و روز
رهبری مرحله ملی -دموکراتیک
است ( .)٨طبقه کارگر و حزب آن ،حزب توده ایران باید شایستگی خود را برای
ِ
!فرازمندی جامعه ایرانی در عمل به اثبات برساند و از این طریق هژمونی را احراز کند
هیچ راه سهل تر برای این امر خطیر و انقالبی -تاریخی وجود ندارد! هفت چکمه آهنین را تدارک ببینیم و آستین ها را
!باال بزنیم !آری! این است وظيفه اصلی و انقالبی
با چنین مضمونی ،وظيفه کسب هژمونی طبقه کارگر در مرحله ملی -دموکراتيک انقالب در برابر طبقه کارگر و
نمایندگان آن قرار دارد .در مقاله مورد انتقاد رفیق حسین ،در بحث با اندیشه سوسیال دموکرات در ارتباط با تحقق
بخشیدن به مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ،مساله تشکیل این جبهه از ”باال“
بررسی انتقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که به منظور ایجاد هژمونی طبقه کارگر ،برپایی
یا از ”پایین“ مورد
ِ
اتحادهای اجتماعی“ اجتناب ناپذیر است! از آنجا که این اتحادها باید از ”پایین“ تشکیل گردند ،باید شرایط و شکل و ”
مضمون آن را دقیقا ً شناخت« :هنگامی که بیش تر از هر زمانی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا می توان جبهه
ضد دیکتاتوری را از ”باال“ ،و یا باید آن را از ”پایین“ ،به کمک ترویج و تبلیغ مواضع مستقل حزب طبقه کارگر برای
ت بحث
زحمتکشان و دیگر ميهن دوستان بر پا داشت ،عمق نيازمندی برای چنین بحث و گفتگو ،و نادرستی ممنوعي ِ
».در درون حزب شناخته و درک می شود
ادامه دارد
سیاسی مرحله ملی -دموکراتیک انقالب پرداخته خواهد شد
.در بخش بعدی بررسی ،به نقش برنامه ریزی در اقتصاد
ِ
” -١اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک انقالب ( ،)١مقاله  ۶٩اسفند ٩۴
]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695 [1
و  -٢ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2476 [2])،نگاه شود به مقاله شماره  ،٢فروردین ٩۴
اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی“ ،مقاله شماره  ،۴فروردین ”٩۴
]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2482 [3
] -٣ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2485 [4مقاله ی شماره  ،۵فروردین ٩۴

] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2491 [5مقاله شماره  ،٧فروردین ۴- ٩۴
نگاه شود به مقاله ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی“ ،اردیبهشت ۵- ٩۴
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2494 [6].
،نگاه شود به ”منافع ملی ،زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان“ (اردیبهشت ۶- ٩۴
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2 Comments
دموکراتیک اقتصاد" 2 Comments To
سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک انقالب ()٢بخش عمومی-
"!اقتصا ِد
ِ
ِ
Comment By Siamak
با تشکر فراوان از رفیق عاصمی برای این مقاله روشنگرانه .همان طور که ایشان نشان داده است ،فقط وجود یک
اقتصاد قوی عمومی -دموکراتیک ،بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی میتواند تضمین
کننده استقالل کشور باشد .در تمام این عرصه ها با برنامه ریزی دقیق کوتاه و بلند مدت همراه با شفافیت در تصمیم
گیری استراتژی ،انتصاب مدیران و حسابداری میتوان از رشد فساد داخلی که زمینه ساز نفوذ امپریالیسم است ،تا حدی
مانع شد .و گرنه کشور طمعه بی دفاع غارتگران مالی فراملیتی میشود.هیچ یک از شرایط باال در جمهوری اسالمی
فقاهتی بر قرار نیست .مثال حداقل دستمزد در چین در عرض  ١٢سال سه برابر شده است .یا بخش قابل مالحظه ای از
.سود شرکت ها باید مختص به سرمایه گذاری و تو سعه مجدد شود
تجربه داغون کردن اقتصاد ملی در کشور های سوسیالیستی بعد از پروزی ضد انقالب توسط این شرکت های فراملیتی
هنوز باید در ذهن های ما زنده باشد .نمونه دیگرش انچه است که در اوکراین در حال حاضر میگذرد.این نمونه ها نشان
میدهد که نمیتوان با ذهنیت رومانتیسمی وارد این “بازار تجارت جهانی” شد .ما نه یک اقتصاد قوی و سالم عمومی-
دموکراتیک داریم ،نه یک بورژوازی ملی مورد حمایت و نه شرکت های تعاونی گسترده .هیچ برنامه علمی اقتصادی
بلند مدت هم وجود ندارد .بازی با آمار ولی کار روزمره همه جنا ح هاست چرا که حتا شفافیت آماری وجود ندارد .برای
نمونه خواننده میتواند به آمارهای دقیق جمهوری خلق چین در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی مراجعه کند.با تشکر
مجدد از رفیق عاصمی .بی صبرانه منتظر ادامه مقاله هستم.سیامک
محسن By
جناب عاصمی گویا در اخرین کنگره حزب زمین را هم با شرایطی خرید و فروش میکنند بهر حال ج خ م چ در حال
حاضر سرمایه داری است
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 -٢٨مقاله شماره  ١١( ١٠ / ١٣٩٤اردیبهشت)
!منافع ملی ،زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان
واژه راهنما :زمینه عینی  .ذهنی اتحادهای اجتماعی .مقوله فیتیش شده آزادی (جورج لوکاش) .طبقات حاکم منافع خود
.را منافع ”عام“ می نمایند .ترفند برای نفی ضرورت انقالب اجتماعی
آخرین جمله در مقاله «توسعه ،دموکراسی و بورژوازی ملی در ایران» (اخبار روز  ٣١فروردین) که نظریه پرداز
حمید آصفی نگاشته است ،مبنی بر این برداشت است که« :این طبقه [بورژوازی ملی] با طبقه کارگر منافع مشترک
دارد …»! این برداشت ،انگار تائیدی است بر مضمون مقاله «زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!» که همزمان در اخبار
روز انتشار یافته است .تردید در این مورد اما رواست ،زیرا نظریه پرداز به جای نتیجه گیری از این موضع نظری
درست خود ،در ادامه جمله ،در این اتحاد برای بورژوازی نقشی فعــال و برای طبقه کارگر نقشی انفعــالـی قایل می
!«شود و می نویسد« :و رشد این بورژوازی ملی سبب ایجاد اشتغال و رفاه نسبی طبقه کارگر می شود
در مقاله «زمینه عینی اتحادهای اجتماعی» ،درست این نکته مستدل شده است که اتحادهای اجتماعی آن هنگام،
اتحادهای ضروری برای به جلو راندن روند رشد جامعه را تشکیل می دهند ،زمانی که بر «منافع مشترک عينی استوار
باشند» و از این طریق« ،زمينه ذهنی ضروری» را برای همکاری و اتحاد ميان طبقه و لیه های اجتماعی ایجاد
.سازند
به رسمیت نشناختن تساوی حقوق میان متحدان تاریخی در روند رشد جامعه توسط مدافعان بورژوازی ،دارای علت
عینی و ذهنی است .طبقات حاکم همیشه کوشیده اند منافع خود را در لباس منافع ”عام“ جامعه بپوشانند و از این طریق
ایدئولوژی خود را به ایدئولوژی حاکم بدل سازند .ایدئولوژی مذهبی جامعه مبتنی بر نظم برده دارانه و یا فئودالی،
همانقدر این ابزار را برای برقراری هژمونی خود به خدمت گرفته و آن را ”مشیت الهی“ نامیده که نظام سرمایه داری
.آن را به خدمت گرفته و می گیرد
چه آن هنگام که بورژوازی ،طبقه ای انقالبی را تشکیل می داد و برای سرنگونی نظام فئودالی به کمک ”پلب“،
عامه“ ،دهقانان و زحمتکشان شهر و بی نوایان و غیره نیاز داشت ،و چه اکنون که با خطر «در حال خرد شدن و از ”
بین رفتن است» که نظریه پرداز به آن در آغاز پاراگرف دوم مقاله خود اعتراف می کند« ،اشتغال و رفاه نسبی طبقه
کارگر» را به قول خانم تاچر نخست وزیر اسبق انگلستان ،منوط به ”خوراندن بهترین علوفه به اسبان می داند ،تا
!“گنچشگان بتوانند در پهن اسبان ،دانه برای سد جوع بیابند
و آن هنگام که زحمتکشان قیام می کنند ،مثال در ”اسالم شهر ایران“ در چند سال گذشته و یا بعد از ”کودتای انتخاباتی
سال  ،“١٣٨٨از نادرست بودن انقالب اجتماعی صحبت می شود که گویا باید از این رو از آن دوری کرد ،زیرا همیشه
به شرایط بدتر و دیکتاتوری مجدد می انجامد! رژیم دیکتاتوری والیی ،جایگزین رژیم دیکتاتوری سلطنتی می شود و
!شده است
ریشه عینی برای چنین برداشت طبقاتی از مساله تساوی حقوق متحدان ،در ناپیگیری ذهنی حتی بهترین مدافعان
بورژوازی نهفته است که از روی صدق می پندارند ،گویا بورژوازی ملی می تواند به تنهایی و از طریق فربه شدن
خود ،آن طور که آن را می نامند ،برای زحمتکشان و طبقات «فرودست»« ،اشتغال و رفاه نسبی» به ارمغان آورد .سهم
طبقه کارگر در این امر ،نه دیده و نه به حساب آید! حتی در دورانی که غول سرمایه مالی امپریالیستی حلقومش را می
!«فشارد و او «در حال خرد شدن و از بین رفتن است
اگر از ناپیگیری ذهنی سخن می رود ،نباید آن را حرفی بی پایه و اساس و یا ناشی از ذهن منتقد و یا حتی بدخواه «چپ
ایران» ارزیابی نمود .اندیشه مارکسیستی -توده ای در حزب توده ایران ،بر پایه تحلیل دقیق علمی شرایط ایران و جهان
در «عصر جهانی سازی» ،به نتیجه گیری در باره «منافع عینی مشترک» طبقه کارگر و بورژوازی ملی در مرحله
ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه نایل شده است .پذیرش تساوی منافع را پذیرش تساوی حقوق آنان ،و بر عکس ،از این
رو می داند ،زیرا آن ها در یک قایق نشسته و مورد تهدید خطر دشمن مشترک قرار دارند .خطری که از قانونمندی
!سودورزانه بهره کشی سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن سرچشمه می گیرد
خطر ناشی از تناسب قوا در صحنه جهانی و داخلی توسط اندیشه مارکسیستی-
برخالف پیگیری مبتنی بر واقعیت عینی
ِ
توده ای ،ناپیگیری در ذهنیت برخی از مدافعان بورژوازی ملی ایران ،در متن مقاله «توسعه ،دموکراسی و …» قابل
شناخت است .این ناپگیری ،از شیوه نارسای پژوهشی حاکم بر اندیشه این مدافعان نتیجه می شود .اندیشه مبتنی بر منطق

صوری که گرچه از یک سو قادر است جزها را تشخیص دهد ،که خطر از سوی آن ها متوجه طبقه کارگر و
بورژوازی ملی ایران است ،از سوی دیگر اما قادر به شناخت وابستگی و بهم تنیدگی جزها نیست! درخت ها را می
!بیند ،اما کیفیت جنگل را درک نمی کند ،زیرا رابــطه میان درخت ها را نفی می کند
در جمله« :بورژوازی ایران [که] زیر ضربات کاری در حال خرد شدن و از بین رفتن است … ،بیشتر از آنکه تحت
فشار هجوم امپریالیسم باشد ،تحت فشار جریان اقتدارگرایی در ایران ،یعنی سرمایه داری رانت خور و بورژوازی
صوری تقسیم کننده واقعیت به جزها ،رابطه میان ارتجاع داخل و
بوروکراتیک و بورژوازی میلیتاریستی است ».اندیشه
ِ
خارج ،میان سرمایه داری وابسته داخلی را با سرمایه امپریالیستی از مدنظر دور می دارد ،زیرا با شناخت جزها ،از
حرکت بازمی ماند! اندیشه ،به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا سرمایه وابسته داخلی به مجری بی چون و چرای
صوری
برنامه اقتصادی نولیبرال دیکته شده از طرف جز (بسیار بزرگ تر و پرتوان تر) دیگر بدل شده است؟ اندیشه
ِ
جریان عینی را میان سرکوب رژیم دیکتاتوری والیی به عنوان نماینده «سرمایه داری
از حرکت بازمانده ،رابطه در
ِ
رانت خور و بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی میلیتاریستی» که آن را «جریان اقتدارگرایی» می نامد ،و در
اجرای دستور صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و … تبلور می یابد و همراه است با نابودی استقالل اقتصادی-
!سیاسی و برباددادن منافع ملی ایران ،با سرمایه سوداگر امپریالیستی نمی بیند و در نمی یابد
باید باری دیگر مطالعه کتاب ”تاریخ و دیالکتیک“ را که در آن منطق دیالکتیکی که حـرکـت و مضمــون را قابل
شناخت می سازد ،توصیه نمود که آگهی تبلیغی آن در ”اخبار روز“ وجود دارد .نگارنده بیان این توصیه را از این رو
به خود اجازه می دهد ،زیرا نام آثار مارکسیستی بسیاری در مقاله «توسعه ،دموکراسی …» ذکر شده است .متاسفانه در
نکته های نقل شده از این آثار ،هیچ جا ،نقل قول مشخصی طرح نمی شود .به عبارت دیگر ،در آنجا بـرداشـت نویسنده
از منابع ذکر شده طرح می شود .این شیوه ،شیوه مجاز آن هنگام است که با استدالل نویسنده ،صحت برداشت از منبع با
نظر و تزهای طرح شده در نوشتار به اثبات رسانده شود .در غیر این صورت ،یعنی بدون اثبات درستـی بـرداشـت ،تنها
!تزی طرح می شود که با انتساب آن به فرد مرجع ،گویا به اثبات رسانده شده است
برای نمونه ،نظریه پرداز از ضعرا و کبراهای نقل شده از کتاب های مختلف ،صرفنظر از درستی و یا نادرستی بیان و
مضمون آن ها ،به نتیجه گیری می پردازد و با شجاعت تهورگونه ای می نویسد« :چپ ایران حتی آراء و نظرات لنین
!«را درک نکرد و خالقیتی در راستای فهم شرایط ملی و بومی ایران از خود نشان نداد
!چنین برداشت های شجاعانه از احساس ”آزادی فردی“ حکایت می کند
این ”آزادی“ بی محابا در این امر ریشه دارد که مفهوم ”دموکراسی بورژوایی“ ،آن طور که فیلسوف مارکسیست
مجاری ،جورج لوکاش بیان می کند (که در روز  ١٣آوریل امسال ،صدوپنجاهمین سالروز تولدش با انتشار مقاله های
بسیاری در مطبوعات مارکسیستی آلمان و فراتر از آن یادآوری شد) ،مفهومی ”فیتیش“ شده ،به ”چیز“ بدل شده
داراست! «مقوله آزادی» ،به گفته لوکاش« ،از آنجا که در آن مضمون رابــطه میان انسان ها جایی ندارد ،هدف تحمیل
«!برداشت فردی را دنبال می کند که از ”آزادی“ برخودار است
پایبند نبودن به شیوه نقل قول دقیق در بررسی های پژوهشگرانه و نتیجه گیری از برداشت های ذهنی خود از منابع ،که
می توان آن ها را بر حسب نیاز نیز ردیف و از این طریق به صغرا و کبرای ضروری دست یافت ،می توان آن را از
این رو شیوه ای مبتنی بر ”آزادی“ی شجاعانه و در عین حال متهورانه ارزیابی نمود ،زیرا فارغ از جستجوی پل میان
برداشت خود و نظر متقابل است .زیرا انتقاد ،انتقادی راهگشا نیست ،کوبنده است ،گفتگو نیست ،پلمیک و محکوم کردن
!است
آنچه که مقاله «توسعه ،دموکراسی و بورژوازی ملی ایران» را به مقاله ای ارزشمندی بدل می سازد ،در جایی دیگر
قرار دارد .در این نکته که بحث در باره برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را از
این طریق به پیش می برد که نشان می دهد ،اتحاد میان طبقه کارگر و الیه های میانی جامعه تا سطح بورژوازی ملی و
میهن دوست ،اول -از وحدتی عینی برخوردار است که زمینه اتحاد ذهنی میان آن ها را تشکیل می دهد ،و دوم -این
اتحادی با کیفیت جدید در شرایط کنونی و در «عصر جهانی سازی» است و از این رو ،تنها در تساوی حقوق صادقانه
!میان آن ها ممکن و موثر خواهد بود
اشتراک فکری سازمان یافته و به دور از انتقادهای غیرضروری و تکراری به منظور تنظیم برنامه اقتصاد ملی واحد
!برای این دوران ،از این واقعیت عینی نشئت می گیرد
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2500آدرس مقاله در سایت
 -٢٩مقاله شماره ۶( ٨ / ١٣٩۴ :اردیبهشت)

زمینه عینی اتحادهای اجتماعی !نگرشی انتقادی به مقاله «چه گرایشی ،به چپ و عدالت اجتماعی در ایران پذیرش
»اجتماعی می دهد؟
.واژه راهنما :ساختار برنامه اقتصاد ملی .متحد تاریخی در مرحله ملی -دموکراتیک .وحدت عین و ذهن
در مقاله ”یافتن راه حل مشترک ،راهی پرتضاریس“ (اخبار روز  ١٩فروردین) بغرنجی تداوم بحث در باره برنامه
اقتصاد ملی مورد توجه قرا گرفته است که می توان بازتاب آن را در مقاله ”چه گرایشی ،به چپ و عدالت خواهی در
ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“ یافت .حمید آصفی با جمله وزین زیر سخنش را در مقاله به پایان می رساند« :مدل
اقتصادی که در ایران به توسعه انسانی و اقتصادی می انجامد ،می تواند برای مرحله تاریخی [کنونی] ایران ،تلفیقی از
بازار و برنامه ریزی غیر متمرکز [؟] ،با دیدبانی جامعه مدنی و مطالبه محوری آن و با موتور پیش برنده بورژوازی
«.ملی مترقی و مدرن باشد ،هرچند باید بطور پیوسته در معرض بازسازی در سطوح کالن و زیربنایی قرار گیرد
در این جمله نکته پراهمیت ساختار کلی برنامه اقتصاد ملی برای مرحله کنونی رشد ایران بازتاب یافته است« :تلفیقی از
بازار و برنامه ریزی غیرمتمرکز»! بحث بر سر آنست که این تلفیق به طور مشخص باید از چه ترکیبی و از چه
ویژگی برخوردار و دارای چه سرشتی باشد؟ در باره این ویژگی ها در مقاله ی مورد بحث نظرهایی مطرح شده اند که
در آن نارروشنی هایی وجود دارد .برخی از این نکته ها سرشتی تکنیکی -فنی دارند .برای نمونه بیان «برنامه ریزی
غیرمتمرکز»  ،نیاز به تدقیق دارد! آیا حذف تنظیم برنامه اقتصاد ملی منظور است؟ آیا منظور از «غیرمتمرکز» ،برنامه
ریزی در حد محلی یا منطقه ای است؟ البته که چنین برنامه ریزی های منطقه ای و در شهرها و غیره نیز ضروری
است .اما برنامه اقتصاد ملی ،پیش شرط تنظیم برنامه برای منطقه ها است! برای مثال ،باید نخست به این نتیجه رسید که
برای نمونه تولید انرژی خورشیدی یک هدف دورنمایی را در برنامه اقتصاد ملی ایران تشکیل می دهد ،آنوقت می توان
طرح منطقه ای برای تولید این انرژی را در محیط دورا دور کویر مطرح نمود .تولید غیرمتمرکز و منطقه ای باید به
!منظور حفظ محیط زیست در بسیاری از رشته ها مورد توجه قرار گیرد
برخالف چنین ناروشنی های فنی ،ما با ناروشنی های مضمونی نیز در متن روبرو هستیم .گفته می شود« :موتور پیش
ملی مترقی و مدرن» است! به عبارت دیگر «بورژوازی …» به عنوان
برنده [بسط اقتصادی -اجتماعی ]،بورژوازی ِ
تنها عنصر در «مدل اقتصادی» عنوان می شود .به سخنی دیگر ،می توان پرسید که آیا منظور آنست که «بورژوازی
در این مرحله به ”متحدینی“ نیاز ندارد و می پندارد که برای تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی نیرویش کاقی «…
:است؟ در این زمینه در سخن ناروشنی وجود دارد .این ناروشنی در دو صحنه دیده می شود
 -١متحد تاریخی در مرحله ملی -دمکراتيک فرازمندی جامعه
به نظر حزب توده ایران در مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ،طبقه کارگر ،همه زحمتکشان یدی و فکری از
زن و مرد و یا متعلق به قوم های ساکن سرزمین ایران و همچنین بورژوازی ملی و میهن دوست دارای منافع عينی
مشترک هستند و لذا به طور عینی و به منظور حفظ منافع خود ،متحدین تاریخی در مبارزه برای برقرار آزادی-
.دمکراسی در پيوند با عدالت اجتماعی نسبی و حفظ حاکميت و منافع ملی کشور هستند
نکته درست در بیان حمید آصفی این نکته است که بر این امر تاکید دارد که «بدون پاسخ گویی به مطالبات این طبقه
[کارگر] ،اصالحی به سود دموکراسی ملی [در ایران] صورت نمی گیرد» .به سخنی دیگر ،پیوند میان دمکراسی و
عدالت اجتماعی نسبی را مورد تائید قرار می دهد .در این سخن اما منافع طبقه کارگر و «طبقه متوسط نیز [که] بسیار
گسترده زیر ضربه و فشار اقتصاد بازار گرایان قرار دارد» ،به مثابه منافع مشترک لیه های اجتماعی در مرحله
کنونی ارزیابی نمی شود .اشاره به منافع آن ها و ضرورت دفاع از آن ،تنها به عنوان هشداری بیان می شود که بی
.توجهی به آن مانع «اصالح دموکراسی ملی» خواهد بود
کمبود طرح نشدن منافع مشترک الیه و طبقات اجتماعی ی متحد در مرحله کنونی فرازمندی ملی -دمکراتیک جامعه،
مورد توجه مقاله قرار دارد .از این رو در مقاله ،به اصطالح به مثابه توضیحی کمکی برای رفع این کمبود ،از «طیف
چپ سکوالر و چپ مذهبی» به عنوان ”متحدین“ این مرحله صحبت به میان می آید .اما جستجوی زمينه عينی اتحاد
ميان آن ها مورد توجه قرار نمی گيرد .این در حالی است که با شناخت زمینه عینی است که زمینه ذهنی اتحادهای
.اجتماعی به وجود آمده و این اتحادها پا می گیرند
پدی ده بی توجهی به زمینه عینی اتحادها و بسنده کردن به جستجوی زمینه ذهنی برای آن ها ،چندین دهه است که در
برابر چشم مبارزان در جریان است و تجربه می شود .سال هاست که انواع جریان های ”چپ“” ،سکوالر“” ،جمهوری
خواه“ و … در بحث و گفتگو و جدل قرار دارند ،کنفرانس ها ،و کنگره های متعددی برای ”اتحاد“ و ”همکاری“ و
وحدت“ برگزار کرده اند که نمونه آخر آن را ”فدائیان“ برای چندمین با تجربه نمودند ،بدون آنکه نتایج پایداری به ”
دست آید! علت این امر ،بدخواهی و یا نخواستن این و آن فرد و جریان نیست! علت آنست که کوشش می شود،
ذهنيت“ را جایگزین ”عينيت“ سازند! عینیت منافع تاریخی را جستجو نمی کنند تا معلوم شود که باید دور چه محوری ”
جمع شد ،بلکه می خواهند برداشت ذهنی از این یا آن مقوله را به محور و کانون تجمع بدل سازند .ذهنیتی که با تجربه
… روزانه و یا با خواندن یک کتاب تغییر می یابد و

اندیشه مارکسیستی -توده ای که ارثیه علمی حزب توده ایران است که برخی ها مایلند با تعیین کردن انواع نام ها برای
آن ،از آن گویا بگذرند ،از واقعيت عينی حرکت می کند .طبقه کارگر ایران و در آن به ویژه کارگر زن ،کارگر اقلیت
ملی ،اولين قربانی اجرای برنامه نوليبرال اقتصاد امپریاليستی و آزادی بازار سرمایه داری است .سرکوب طبقه
کارگر ،محروم ساختن آن حتی از داشتن سندیکای مستقل به منظور مبارزه برای دریافت دستمزد ناچیزش ،از این رو
توسط رژیم دیکتاتوری والیی عملی می گردد ،تا انباشت سود و سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن در
.باالترین سطح تحقق یابد
الیه های میانی جامعه تا درون «بوژوازی ملی …» نیز در وضع مشابه از این رو قرار دارد ،زیرا سرمایه سوداگر
خارجی و داخلی که با بحران اضافه تولید هم در سطح جهانی روبروست ،و به تولید داخلی ایران نیاز ندارد ،برنامه اش
نابود کردن تولید داخلی و غارت ثروت های ملی است .سرمایه سوداگر جهانی و متحدان داخلی آن می خواهد همه
.محدودیت ها را از سر راه ”تجارت آزاد“ خود و ”بازار آزاد“ خود بر دارد
فرشاد مومنی در مقاله ای (خبرگزاری آنالین ١٧ ،آوریل  )٢٠١۵برجسته می سازد که « ٩٠درصد شرکت های
خارجی در سال های  ١٣۵٢تا  … ۵۶در حوزه های واسطه گری متمرکز بودند» .او به درستی نگران تکرار این
وضع در دوران کنونی پس از امضای موافقتنامه با امپریالیست ها توسط دولت روحانی است .همچنین بنا به خببر
«.کلمه“ ( ١٨آوریل  ١٠« ،)٢٠١۵غول نفتی جهان آمادگی خود را برای بازگشت به ایران اعالم کرده اند”
وحدت منافع زحمتکشان و الیه های میانی و بورژوازی ملی ،صرفنظر از مواضع سیاسی -مذهبی آن ها ،از این رو
که واقعیتی عینی را تشکیل می دهد ،این نیروها را به ”متحدین“ عینی و واقعی بدل می سازد ،وحدت را باید بر این پایه
!عينی استوار ساخت
این واقعیت عینی را نمی توان از این رو نفی کرد زیرا گویا این منافع و «خواسته های کارگران» هستند و گویا «جامعه
ایران نمی تواند تنها حول خواسته های کارگران شکل بگیرد» ،که در مقاله به عنوان نظریات «طیف چپ سکوالر»
مطرح می شود که دیگرانی آن را «چپ سنتی» نیز نامیده اند (سعید کاشان ،در ابرازنظر خود در باره مقاله مورد بحث
(.در  ٢۵فروردین
این درست است که خواست و منافع کارگران هسته و ستون فقرات وحدت ملی را در ایران تشکیل می دهد ،این اما
قدرت و نه ضعف این وحدت است ،زیرا طبقه کارگر در دفاع از منافع خود ،از انگیزه عینی برخودار است ،علیه توطئه
نابودی منافع ملی ایران و تمامیت حقوقی و نهایتا ً ارضی ایران برزمد ،تا از بردگی خود و تبدیل ایران به نومستعمره
سرمایه مالی امپریالیستی ممانعت به عمل آورد! پیگیری طبقه کارگر در دفاع از منافع ملی ایران ،از این علت عینی
برخودار است .از این روست که می توان ایران را میهن کارگران ارزیابی و آن ها را پیگیرترین مدافع آن اعالم نمود!
بورژوازی ملی …» میهن دوست باید از این واقعیت احساس خرسندی کند و از پختگی حزب طبقه کارگر که می »
!تواند با ارزیابی خود سازماندهی مبارزه را برای این مرحله عملی سازد ،خشنود باشد
حاکمیت اوباشان» که با نابودی رهبران فرهیخته و انقالبی حزب توده ایران ،دستانش را در خون پاک ترین میهن »
دوستان فرو برد ،بزرگ ترین پشتوان ِه علمی -مبارزه جویانه را برای فرازمندی انقالب بزرگ مردم میهن ما نابود
ساخت .چرا باید «بورژوازی ملی …» بخواهد به این راه از این طریق ادامه دهد که از بحثی صادقانه و سازنده در
باره برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله ،با پیش داوری های غیر منطقی ،دوری کند؟ کدام منافع بر این امر حکم می
کند؟
 -٢وحدت عين و ذهن
آنچه که نگارنده را بر آن می دارد ،نگرشی انتقادی به بقیه مطلب های طرح شده در مقاله «چه گرایشی به چپ …» در
این سطور داشته باشد ،طرح تزهای بسیاری است که در آنجا مطرح شده اند ،بدون آنکه استداللی برای درستی آن ها
سرشار فرهنگِ مارکسیستی -توده ای ،بحث سازنده در
ارایه شده باشد! این نظر ها ،با برداشت های غیر دقیق از اندیشه
ِ
باره برنامه اقتصاد ملی را در مرحله کنونی به پیش نمی برد .پرداختن به اندیشه ی مارکسیستی -توده ای را باید در
جای خود عملی نمود .در سطور زیر ،تنها به اشاره هایی که نظرهای طرح شده آن ها را اجتناب ناپذیر کرده اند ،قناعت
:می شود
مقاله با این جمله آغاز می شود« :گرایش به چپ و عدالت خواهی باید از بطن جامعه بجوشد … از متن واقعیت
اجتماعی و طبقاتی … طبقه کارگری که اکثر اعتراضات اش گرفتن حقوق های معوقه و یا ترس از بیکار شدن و یا
تالش برای کاریابی است و نیز طبقه متوسط که در لبه پرتگاه سقوط به سطح طبقات فرودست قرار دارد ،با تئوری های
نخب ه گرانه چپ ،گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند .یعنی این تئوری ها نیستند که تعیین کننده هستند ،بلکه واقعیت
«.اجتماعی است که آگاهی را تعیین می کند
نکته هایی از «واقعیت اجتماعی» در سطور پیش مورد توجه قرار گرفت .در این سطور جنبه دیگری از این واقعیت
ت سرشت
بررسی می شود .این سخن درستی است که واقعیت اجتماعی و تجربه شخصی در نبرد روزانه ،اهرم شناخ ِ
طبقاتی جامعه برای زحمتکشان است .اهرم شناخت ”حسی“ است .تجربه ،اولین دریچه شناخت است .لذا تئوری،

جایگزین برای تجربه نیست .تئوری ،شرایط تجربه ی در جریان را قابل شناخت ساخته و درک همه جانبه آن را ممکن
کردن تجربه جدید ،بر پایه تجربه پیش انجام می شود .لذا روند ذهن و عین در تجربه ،روندی واحد و
می سازد .تئوریزه
ِ
توامان است .لئو کفلر در اثرش ”تاریخ و دیالکتیک“ ،وحدت عین و ذهن ،وحدت ذهنیت و عینیت ،سوبژکت و ابژکت
.را بسیار آموزنده ترسیم می کند (نگاه شود به آگهی ی مربوطه در اخبار روز)
وحدت میان عین و ذهن ،میان تجربه و تئوری را می توان در نمونه زیر نیز مورد بررسی قرار داد .بحث های جاری
در باره برنامه اقتصاد ملی ،به کمک پرداخت نظری یا تئوریزه کردن شرایط حاکم ،شناخت شرایطی را ممکن می سازد
که «کارگری» که ماه ها دستمزد دریافت نکرده است ،و به دنبال خصوصی سازی معدن با خطر بیکاری روبروست ،و
یا «طبقه متوسطی که در لبه پرتگاه» قرار دارد ،آن طور که در مقاله مورد بررسی ذکر شده است ،به علل سلطه وضع
حاکم و خطر سقوط پی برد و آن را درک کند .از درون این شناخت است که راه خروج از بحران و دفع خطر شناخته و
درک می شود .نه توصیف و توجیه ،بلکه تغییر شرایط حاکم که مارکس آن را وظیفه فلسفه و تئوری مارکسیستی می
.داند ،با این شیوه تحقق می یابد و درک می شود
از این رو گفتگوی نظری -سیاسی جاری به منظور ارایه تعریف و مضمون مشخص برای برنامه اقتصاد ملی در
دوران ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ،کمکی است برای زحمتکشان بتوانند نامفهوم بودن ابتدایی مضمون ”اقتصاد
سیاسی“ این دوران را که مارکس آن را انتزاع ”توخالی“ می نامد ،با شناخت مشخص مضمون و ساختار آن” ،پر“
کنند و از این طریق مضمون و ساختار آن را درک نماید .شناخت پدیده نو ،شناخت تئوریک -نظری ی همه جنبه ها و
«.سویه های پدیده است ،به بیان احسان طبری« ،تعمیق شناخت از سطح و ظاهر پدیده به مضمون آن است
عنصر توامان ،و یا نارواتر ،از
بی توجهی به وحدت تجربه و تئوری در هستی انسان ،که از طریق جدا ساختن این دو
ِ
طریق جدا سازی آن ها و در مقابل هم قرار دادن دو عنصر تجربه و تئوری انجام می شود ،ناشی از برداشت
غیردیالکتیکی از واقعیت است .نقض وحدت دیالکتیکی میان تجربه و تئوری ،صرفنظر از سرشت ضد انسان شناسانه
(ضد آنتروپولوژیکی) آن ،از این رو نیز نادرست است ،زیرا همچنین به نفی روند واقعی رشد شناخت فردی
(اونتولوژیکی) انسان می انجامد .انسان هموزاپینس ،آن هنگام که از گذشته حیوانی جدا شد و به قول زنده یاد احسان
طبری در ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ (جلد اول) «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد» ،با اهرم تجربه و
تئوریزه کردن آن ،راه طوالنی گذار از همو زاپینس به همو زاپینس زاپینس را گام به گام طی نمود و اکنون می تواند به
.ستاره ها دست دراز کند و مجهوالت ”آسمانی“ و ”خداگونه“ را شفاف و درک شده ،تعریف کند
جدا سازی تجربه و تئوری از یکدیگر ،با واقعیت مبارزات زحمتکشان در میهن ما ،یعنی با توانایی فردی (انتولوژیکی)
و اجتماعی کارگران نیز در تضاد قرار دارد .مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق که ”نسان نودینیان“ در مقاله
خصلت اعتراضات کارگری  »١٣٩٣در اخبار روز ( ١٩فروردین  )١٣٩۴مورد بررسی قرار داده است ،نشان می »
دهد که کارگران وحدت میان منافع خود برای حفظ محل کار را با خطری که از طریق خصوصی سازی معدن متوجه
منافع آن ها است ،با روشنی کامل درک می کنند و نمی توان با این برداشت موافق بود که گویا زحمتکشان از درک
.تئوریهای نخبه گرانه چپ» ناتوانند که نظریه پرداز مدعی است .این ،برداشتی روا نیست»
نفی هوشمندی کارگران برای درک تئوری «نخبگان» ،از ریشه ی ناصواب مذهبی -طبقاتی سیرآب می شود .هدف آن
باوراندن تقسیم جامعه به طبقات از این طریق عملی می شود
توجیه تقسیم جامعه به طبقات است .این توجیه و ”طبیعی“
ِ
و «نخبگان» و … و از سوی دیگر به ”فعله“” ،امت“ ،و ”بنده“ و اکنون ”کارگر“  pastorکه جامعه را به شبانان
تقسیم کرده و می کنند .نفی هوشمندی و توانایی شناخت انسان هموزاپینس از علل نابسامانی ها ،پرده ساتری است برای
طبقات حاکم در طول تاریخ ،به منافع خود لباسی برازنده بپوشانند که گویا طبقات محکوم و محروم شایسته شناخت آن
نیستند .این را ”حکمت الهی“ نامیده اند! در طول تاریخ این طبقات از اهرم های متفاوتی به این منظور بهره برده اند.
وعده ”بهشت برین“ به انسان در گذشته و «فرهنگ عدالت طلبانه» پس از «رشد نیروهای مولده» امروز ،که مطرح
.می شود ،چنین نمونه هایی هستند
مقدم شمردن ذهن بر عین ،به جای شناخت توامان و بهم تنیده بودن شان ،علت علّی جداسازی و در برابر هم قرار دادن
ذهن و عین است .برای اندیشه ذهن گرا که با اندیشیدن در باره یک پدیده و روند شدن آن ،به شناخت چگونگی شدن
شدن پدیده قرار دارد) ،دچار این توهم می
پدیده دست می یابد (که در ابتدای آن ،شناخت علت صوری و ظاهر پدیدار
ِ
گردد که گویا ذهن بر عین تقدم دارد .از این هم فراتر ،اندیشه ایده آلیست ذهن گرا ،بر خالف ایده آلیست عین گرا ،حتی
می پندارد که پدیده ،مخلوق ذهن اوست و در خارج از ذهن او اصالً وجود ندارد! عجیب هم نیست که انسان
هوموزاپینس در طول عمر تاریخی  ١۵٠هزار ساله خود ،با گمراهی های بسیاری در روندشناخت از خود و از محیط
دوران طوالنی ،بی راهه ها را تجربه نکند.
پیرامون روبرو شد .تئوریزه کردن واقعیت عینی نمی توانست در این
ِ
شناخت از واقعیت که بر پایه اندیشه سحرآمیز -عرفانی و تداوم آن در اندیشه مذهبی آغاز شد ،با گذار از دوران
مادرساالری به دوران پدرساالری و برپایی جامعه برده داری از مرحله خدایان افسانه ای و چند خدایی به یکتاخدایی
رشد یافت ،از یک سو گام های بلند و تاریخی ای در روند شناخت از خود و محیط پیرامون را طی کرد ،اما از سوی

دیگر با سرگشتگی های هولناکی همراه بود .مارکس از این رو از «تاریخ ،باد ِه تکامل را در کاسه سر شهیدان نوشید
(.مارکس)» صحبت می کند (به نقل از احسان طبری ،نوشته های فلسفی و اجتماعی ،جلد دوم)
دستیابی به اندیشه و اسلوب علمی شناخت که با رشد ایده آلیسم ذهنی به عینی که بیرونی و ابن سینا اولین نمایندگان آن
هستند ،و در دوران روشنگری و به کمک نمایندگان اخیر آن به منطق صوری دست یافت ،تنها با درک ماتریالیستی از
واقعیت توانست به منطق علمی -دیالکتیکی برای شناخت واقعیت عینی نایل گردد .تنها منطق دیالکتیکی است که وحدت
ذهن و عین را از این طریق به اثبات می رساند که انسان هموزاپینس را به مثابه پدیده ای تاریخی ،یا موجودی ارزیابی
!و تعریف می کند که از وحدت ”بیو-پسیکو -سوسیال“ برخوردار است
حدایی این اجزا ،و بدتر از آن ،در مقابل هم قرار دادن آن ها و مطلق سازی جز و یا اجزایی از آن ها ،ریشه اصلی
اغلب بدفهمی ها را از پدیده ”انسان“ تشکیل می دهد .هر سه سویه ،ارزشی مشابه را تشکیل داده و تنها درک بهم
!تنیدگی آن ها ،درک شخصیت انسان را ممکن ساخته و به جدایی سوبژکت و ابژکت در اندیشه ذهن گرا پایان می دهد
به نظر حزب توده ایرا
نیاز به پاسخ به پرسش در باره ازجمله متحدان این بورژوازی برای تحقق بخشیدن به «مدل اقتصادی» همانقدر مطرح
می شود ،که طرح انگیزه ای که این متحدان را باید به دفاع از این «مدل اقتصادی» راهنما شود ،مطرح می شود؟
ملی مترقی و مدرن» می خواهد به طور مستقل «مدل اقتصادی» خود را به مورد اجرا بگذارد ،و
عنصر «بورژوازی ِ
یا به متحدین تاریخی نیاز دارد؟ این متحدین کیانند؟ کدام منافع مشخص آن ها در این «مدل اقتصادی» مورد توجه و
دفاع قرار گرفته است؟
نظر حزب توده ایران و چپ مارکسیستی -توده ای در این مورد صراحت داشته و شفاف است .حزب توده ایران
بورزوازی ملی مترقی و مدرن» و طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان یدی و فکری از زن و مرد را متحدان برای »
مرحله تاریخی [رشد اقتصادی -اجتماعی کنونی] ایران» می داند .حزب توده ایران این مرحله را مرحله ملی »
دمکراتیک فرازمندی جامعه ارزیابی می کند« .مدل اقتصادی» مورد نیاز این مرحله نیاز به تدقیق دارد تا بتوان از آن
.به مثابه اهرم جلب زحمتکشان و همه الیه های بورژوازی ملی و میهن دوست برخوردار شد
قرار داشتن این جمله راهگشا در پایان مقاله و نه در آغاز آن ،یک کاستی فنی ی مقاله نیست ،بلکه این امکان را از
نظریه پرداز سلب نموده ،بحث مشخص را از آن نقطه که پایان یافته بود ،ادامه دهد! به عبارت دیگر ،به بررسی
پیشنهادهایی بپردازد که خود در باره آن در مقاله «پاسخی کوتاه به فرهاد عاصمی» (اخبار روز) پرسیده و پاسخ های
مشخصی در مقاله «اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی» (اخبار روز  ١۴فروردین  )١٣٩۴دریافت نموده
بود .تنها با ادامه بحث در جریان می توان برای نمونه به انتزاع «تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیرمتمرکز با دیدبانی
جامعه مدنی»  ،که در جمله پایانی در مقاله کنونی مطرح می سازد ،روح دمید و آن را به واقعیت مشخص تبدیل و از
تکرار موضع و نظرها دوری جست .واقعیت مشخص است! (هگل)
به منظور گذر از این کاستی ،مقاله ،خواننده را به مقاله پیشین «بورژوازی ملی در عصر جهانی سازی» ارجاع می
دهد که در آنجا نیز نکته مشخصی وجود ندارد که بتوان با آن برای «مدل اقتصادی» طرح شده در مقاله کنونی،
.مضمون مشخصی را در نظر گرفت و انتزاع میان تهی «مدل اقتصادی» را به انتزاعی قابل درک بدل نمود
پیش تر در مقاله «برنامه اقتصاد ملی -دمکراتیک ،پرچم فعالیت اجتماعی ،نگرشی به “بورژوازی ملی در عصر
جهانی شدن”» (اخبار روز  ٢٩اسفند  )١٣٩٣برخی نظرهای طرح شده در مقاله «بورژوازی ملی …» مورد بررسی
انتقادی قرار گرفته بود .در آنجا همچنین پیشنهادهای مشخص چپ مارکسیستی -توده ای برای برنامه اقتصادی ملی در
.این مرحله رشد ایران مطرح شده بود
باید امیدوار بود که نظریه پرداز که حافظ «خاطرات زنده یاد مهندس سحابی» نیز است ،فرصت و حوصله پرداختن به
پیش نهادها و نظرها را بیابد .آنچه که نگارنده را بر آن می دارد ،نگرشی انتقادی به بقیه مطلب های طرح شده در مقاله
چه گرایشی به چپ …» در این سطور داشته باشد ،طرح تزهای بسیاری است که نظریه پرداز در آنجا مطرح ساخته» ،
بدون آنکه استداللی برای درستی آن ها طرح نماید! این نظر ها ،با برداشت های غیر دقیق از اندیشه سرشار فرهنگ
مارکسیستی -توده ای ،بحث سازنده در باره برنامه اقتصاد ملی را در مرحله کنونی به پیش نمی برد .پرداختن به این
ارثیه باید در جای خود عملی گردد .در سطور زیر تنها اشاره هایی تا آنجا ضروری است که نظرهای طرح شده آن ها
:را اجتناب ناپذیر می کنند
حمید آصفی می نویسد« :گرایش به چپ و عدالت خواهی باید از بطن جامعه بجوشد … از متن واقعیت اجتماعی ١-
و طبقاتی … طبقه کارگری که اکثر اعتراضات اش گرفتن حقوق های معوقه و یا ترس از بیکار شدن و یا تالش برای
کاریابی است و نیز طبقه متوسط که در لبه پرتگاه سقوط به سطح طبقات فرودست قرار دارد ،با تئوری های نخبه گرانه
چپ ،گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند .یعنی این تئوری ها نیستند که تعیین کننده هستند ،بلکه واقعیت اجتماعی است که
«.آگاهی را تعیین می کند

این سخن درستی است که واقعیت اجتماعی و تجربه شخصی در نبرد روزانه ،اهرم شناخت سرشت طبقاتی جامعه برای
زحمتکشان است .تئوری ،جایگزین برای تجربه نیست .تئوری ،شرایط تجربه در جریان را قابل شناخت و درک آن را
ممکن می سازد .برای نمونه ،بحث های جاری در باره برنامه اقتصاد ملی ،به کمک پرداخت نظری یا تئوریزه کردن
شرایط حاکم ،شناخت شرایطی را ممکن می سازد که «کارگری» که ماه ها دستمزد دریافت نکرده است ،و یا «طبقه
متوسطی که در لبه پرتگاه» قرار دارد ،به علل سلطه وضع حاکم و خطر سقوط پی برد و آن را درک کند .از درون این
شناخت است که راه خروج از بحران و دفع خطر شناخته و درک می شود .تغییر شرایط حاکم و نه توصیف و توجیه آن
که مارکس آن را وظیفه فلسفه و تئوری مارکسیستی می داند ،با این شیوه تحقق می یابد .از این رو گفتگوی نظری-
سیاسی جاری به منظور ارایه تعریف و مضمون مشخص برای برنامه اقتصاد ملی در دوران ملی -دمکراتیک
فرازمندی جامعه ،کمکی است برای زحمتکشان بتوانند نامفهوم بودن ابتدایی مضمون تئوریک “اقتصاد سیاسی دوران
ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه” را که مارکس انتزاع میان تهی می نامد ،با شناخت مشخص مضمون و ساختار آن،
.پر” کنند و از این طریق مضمون و ساختار آن را درک کنند“
توامان در خدمت شناخت
عنصر
بی توجهی به وحدت تجربه و تئوری در هستی انسان ،که از طریق جدا ساختن این دو
ِ
ِ
انسان از محیط پیرامون و از خود ،و یا نارواتر ،جدا سازی آن ها و در مقابل هم قرار دادن دو عنصر تجربه و تئوری،
ناشی از برداشت غیردیالکتیکی از واقعیت است .نقض وحدت دیالکتیکی میان تجربه و تئوری ،صرفنظر از سرشت
ضد انسان شناسانه (ضد آنتروپولوژیکی) آن در طول تاریخ ،از این رو نیز نادرست است ،زیرا همچنین به نفی روند
واقعی رشد شناخت فردی (اونتولوژیکی) انسان می انجامد .انسان هموزاپینس ،آن هنگام که از گذشته حیوانی جدا شد و
به قول زنده یاد احسان طبری در “نوشته های فلسفی و اجتماعی” (جلد اول) «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد»،
با اهرم تجربه و تئوریزه کردن آن ،راه طوالنی گذار از همو زاپینس به همو زاپینس زاپینس را گام به گام طی نمود و
.اکنون می تواند به ستاره ها دست دراز کند و مجهوالت “آسمانی” و “خداگونه” را شفاف و درک شده تعریف کند
جدا سازی تجربه و تئوری از یکدیگر ،با واقعیت مبارزات زحمتکشان در میهن ما ،یعنی با توانایی فردی (انتولوژیکی)
و اجتماعی کارگران نیز در تضاد قرار دارد .مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق که نسان نودینیان در مقاله
خصلت اعتراضات کارگری  »١٣٩٣در اخبار روز ( ١٩فروردین  )١٣٩۴مورد بررسی قرار داده است ،نشان می »
دهد که کارگران وحدت میان منافع خود برای حفظ محل کار را با خطری که از طریق خصوصی سازی معدن متوجه
منافع آن ها است ،با روشنی کامل درک می کنند و نمی توان با این برداشت موافق بود که گویا زحمتکشان از درک
.تئوریهای نخبه گرانه چپ» ناتوانند که نظریه پرداز مدعی است .این ،برداشتی روا نیست»
نفی هوشمندی کارگران برای درک تئوری «نخبگان» ،از ریشه ناصواب مذهبی گونه ی طبقاتی سیرآب می شود .هدف
باوراندن تقسیم جامعه به طبقات از این طریق عملی می
آن توجیه تقسیم جامعه به طبقات است .این توجیه و “طبیعی”
ِ
و «نخبگان» و … و از سوی دیگر به “فعله”“ ،امت” ،و “بنده” و اکنون  pastorشود که جامعه را به شبانان
کارگر” تقسیم کرده و می کنند .نفی هوشمندی و توانایی شناخت انسان هموزاپینس از علل نابسامانی ها ،پرده ساتری “
است برای طبقات حاکم در طول تاریخ ،به منافع خود لباسی برازنده بپوشانند که گویا طبقات محکوم و محروم شایسته
آن نیستند .در طول تاریخ این طبقات از اهرم های متفاوتی به این منظور بهره برده اند .وعده “بهشت برین” به انسان
در گذشته و «فرهنگ عدالت طلبانه» پس از «رشد نیروهای مولده» امروز ،که مطرح می شود ،چنین نمونه هایی
.هستند
تز دیگری که نظریه پرداز مطرح می سازد ،باز می گردد به خطری که «طیف چپ سکوالر و چپ مذهبی» با
.آن روبرو خواهند بود ،چنانچه «خواسته های بنیادی جامعه ایران را فدای مبارزات ضد امپریالیستی» کنند

٢-

به منظور اثبات این تز ،نظریه پرداز هیچ دلیلی ارایه نمی دهد .در برابر هم قرار دادن خواسته های بنیادی جامعه ایران
و مبارزه ضد امپریالیستی ،که همان شیوه نادرست قبلی برای جدا سازی وحدت دیالکتیکی پدیده ها است ،تنها به
باوراندن درستی تز مطرح می شود! این موضع مبتنی بر شیوه نادرست ،حتی می
اصطالح استداللی است که به منظور
ِ
تواند این توهم را نزد خواننده ایجاد سازد که گویا نظریه پرداز معتقد است که امپریالیست ها که همان استعمارگران
قرون گذشته هستند که ایران را به کشوری نیمه مستعمره بدل ساخته بودند ،کوچکترین نقشی در تحقق نیافتن «خواسته
های بنیادی جامعه ایران» ندارند! آیا نقش امپریالیسم کهنه کار انگلیس در شکست جنبش های پیش از انقالب مشروطه و
انقالب مشروطه فراموش شده است؟ کودتای ضد ملی  ٢٨مرداد  ٣٢از خاطر محو شده است؟ توطئه های امپریالیستی و
… در مرکز آن جنگ تحمیلی عراق به ایران بعد از پیروزی انقالب ،به بایگانی نسیان سپرده شده است؟ و
مبارزه ضد امپریالیستی اما به این معنا نیست که نباید با امپریالیست ها رابطه ،ازجمله رابطه اقتصادی داشت! نظر
شفاف و صریح چپ توده ای در این زمینه بارها اعالم شده است .رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی باید در
چارچوب برنامه اقتصادی ای عملی گردد که طرف ایرانی برای توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور خود تنظیم می کند و
نه در چارچوب دستورات سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و غیره! این
رابطه را نظریه پرداز در مقاله ،همان طور که نقل شد ،به صورتی نامشخص و کشدار بیان کرده است”« :بورژوازی
ملی در عصر جهانی شدن” … البته در تعامل و ارتباط با اقتصاد جهانی» عمل می کند! «تعامل و ارتباط با اقتصاد

جهانی» انتزاعی میان تهی ای است که هر لحظه می تواند با این یا آن موضع “پر” شود! همه و هر اقدامی را می تواند
در پشت این مضمون غیرمشخص منظور داشت! می بینیم که بحث های جاری می توانند کمک باشند برای روشن شدن
مواضع و شناخت زحمتکشان و طبقه کارگر از مضمون برنامه اقتصاد ملی .این ادعا که کارگر گویا در مبارزه خود
تنها برای «حقوق معوقه» می رزمد و قادر به درک «تئوری های نخبه گرایانه چپ» نیست و به کمک این تئوری ها
گویا «گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند» که نظریه پرداز طرح و مدعی درست بودن آن است ،با واقعیت مبارزه
زحمتکشان در ایران در انطباق نیست .طبقه کارگر وحدت منافع خود و منافع ملی ایران را بخوبی درک می کند .این
!نکته در مقاله «طبقه کارگر ،پیگیرترین مدافع منافع ملی» به آن پرداخته شد (اخبار روز ٢۶ ،فروردین )١٣٩۴
مبارزه پیروزمند  ۵هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق با خانواده خود و مردم شهر بافق نشان این سطح آگاهی ملی
کارگران ایران است! ایران امروز ِملک کارگران است! دفاع از منافع ملی ایران ،دفاع از منافع طبقه کارگر ایران
!است
نگاه شود ازجمله به اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق ،دفاع از منافع ملی ایران است! (تیر )١٣٩٣
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در آغاز مقاله که صحبت از «عدالت طلبی» مطرح بود ،حمید آصفی همه جا از «چپ» و «گرایش چپ» سخن
می راند .در بخش عمده مقاله ،هنگامی که بحث به مساله “آزادی” می رسد ،نظریه پرداز اما از «چپ سکوالر»
صحبت می کند .صحبت از آنست که «جامعه ایران یک طلب تاریخی دموکراسی خواهی معوقه دارد .و اینجاست که
چپ های سکوالر و مذهبی یک منطقه مشترک وسیعی با اندیشه و ایده دموکراسی لیبرال ،حوزه کنش مشترک پیدا می
«.کنند

در حدود یک صفحه پایانی مقاله ،کوشش نظریه پرداز در جهت توضیح نفی پیوند و ضرورت جدا سازی میان آزادی و
عدالت اجتماعی متوجهم است .به این نکته به طور انتقادی در نوشتارهایی پرداخته شده و نباید تکرار شود .آنچه که باید
اما در این سطور برجسته ساخت که در ارتباط با موضع نظریه پرداز در نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی قرار
دارد ،این نکته مرکزی است که او متحدان این دوره را محدود به «چپ سکوالر و مذهبی» می پندارد و یا می خواهد
قلمداد سازد که از «منطقه مشترک وسیعی با اندیشه و ایده دموکراسی لیبرال» برخوردارند .برای نظریه پرداز ،دفاع از
منافع و «خواسته های کارگران» از این رو پراهمیت ارزیابی نمی شود که طبقه کارگر را متحد مرحله کنونی
فرازمندی اقتصادی -اجتماعی جامعه ایرانی ارزیابی می کند .برخورداری زحمتکشان از عدالت اجتماعی نسبی ،گویا
حق شهروندی و مدنی هر کارگر در مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی نیست .طبقه کارگر آن بخش از «جامعه
ایران» نیست که «یک طلب تاریخی دموکراسی خواهی معوقه دارد»! نظریه پرداز دفاع از منافع کارگران را از این
رو ضروری می داند که نگران آنست که «بدون پاسخ گویی به مطالبات این طبقه ،اصالحی به سود دموکراسی ملی
صورت نمی گیرد» که پیش تر آن را «ایده دموکراسی لیبرال» نامیده بود که تنها ارثیه «چپ های سکوالر و مذهبی»
!است
با چنین موضعی است که نفی موضع چپ مارکسیستی -توده ای در نظریات حمید آصفی ،ریشه غیرمستدل خود را
.عریان می سازد
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 -٣٠مقاله شماره  ،٧فروردین ٩٤
طبقه كارگر پیگیرترین مدافع منافع ملي
.واژه راهنما :وحدت عینی بر روی منافع ملی .فرهنگ جایگزین برای فرهنگ حاکم
پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده
بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند” ،اخبار روز  ٢١اسفند  .)١٣٩٣این وحدت
بورژوازی ملی و خواستار استقالل اقتصادی ایران ،از یک سو زیر فشار
بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم
ِ
سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش
سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است ،با نابودی قوانین ملی ،برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه
.مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند

طبقه کارگر و مدافعان آن در چنین شرایطی از یک سو مجبور هستند واقعیت عینی این وحدت منافع را برای متحدان
خود در این مرحله قابل شناخت ساخته و پذیرش مبارزه مشترک همه جانبه را برای حفظ این وحدت توضیح دهند و
تفهیم نمایند ،تا شرایط تغییرات بنیادین در کشور ،که به معنای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری است ،ایجاد شود .به این
منظور باید پرسش های جدی طرح شده در این زمینه پاسخی منطقی ،صادقانه و مستدل دریافت کند .برخی از این
پرسش ها مساله حجم سرمایه گذاری ،و یا انباشت سرمایه و یا مساله رابطه میان آزادی و عدالت اجتماعی را در بر می
گیرد .محک برای پاسخ به آن ها ،شناخت «نیازهای برنامه اقتصاد ملی» است که باید توسط متحدان این مرحله تنظیم
گردد .همچنین پیشنهادهایی برای تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملی طرح شد که در آن جوانب مختلف مضمونی و
ساختاری این برنامه مورد توجه آغازین قرار گرفت .بدین ترتیب ،وحدت منافع مشترک زحمتکشان و بورژوازی ملی
در این مرحله در مبارزه برای آزادی و دفاع از منافع ملی در دوران جهانی سازی امپریالیستی با ارایه مضمون برنامه
مستدل شد (ازجمله نگاه شود به “اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی” ،اخبار روز  ١۴فروردین  ١٣٩۴و
(.برنامه اقتصاد ملی -دمکراتیک ،پرچم مبارزه اجتماعی” ،همانجا ٢٩ ،اسفند “١٣٩٣
به مثابه سویه پراهمیت دیگری در نبرد پیش گفته در این دوران که باید به منظور جلب نظر متحدان بدان پرداخت،
متبلور ساختن موضع اجتماعی -مدنی -فرهنگی -هنری زحمتکشان در مبارزه نظری است .موضعی که گرامشی آن را
نبرد در سنگر” می نامد که باید به منظور توضیح موضع ایدئولوژیک طبقه کارگر به آن پرداخت .فیلسوف “
مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس در اثر خود “تئوری ،به مثابه قدرت مادی” بر این نکته تائید دارد که طبقه کارگر
باید در دوران “نبرد در سنگر” ،جوانب مختلف «فرهنگ کارگری و به ویژه موضع دفاع از ارثیه ملی و دفاع از منافع
گونه انسانی را در این فرهنگ بپروراند و در فعالیت سیاسی -تبلیغی خود توضیح دهد( ».آندره آس وئر“ ،صحنه نبرد،
(.دولت ملی” جهان جوان ٨ ،آوریل ٢٠١٣
طبقه کارگر ایران ،همه زحمتکشان یدی و فکری ،چه زن و چه مرد ،چه در تولید و چه در خدمات ،معلم و پرستار ،بار
اصلی دفاع از منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی میهن را بر دوش می کشند .لذا طبقه کارگر باید در فعالیت فرهنگی
در دوران “نبرد در سنگر” ،موضع صریح و شفاف خود را بپروراند ،رشد دهد و مطرح سازد .تنها از این طریق است
که طبقه کارگر می تواند فرهنگ جایگزینی را برای فرهنگ حاکم ارایه داده و آن را به اهرم تصاحب ذهن و قلب
.متحدان خود تا در درون الیه هایی از بورژوازی میهن دوست بدل سازد
امروز خبر انتشار بیانیه ای که تا کنون  ٩٠٠تن از فعاالن دفاع از تساوی حقوق زن آن را امضا کرده اند و در آن علیه
تبعیض جنسیتی برای استخدام دولتی اعتراض شده است ،انتشار یافت (اخبار روز ٢۴ ،فروردین) .در این بیانیه به
تصمیم دولت حسن روحانی اعتراض شده است که در برابر استخدام  ۴۴۶٧مرد ،استخدام تنها  ٢٣٩٢زن را در پیش
دارد که تنها در رشته های دفترداری در نظر گرفته شده .این ،برنامه دولت مدافع منافع نظام سرمایه داری را تشکیل
زن «دولت موسوم به تدبیر
می دهد .در این بیانیه ضمن اعتراض به دولت روحانی و خواستار شدن تصحیح برنامه ضد ِ
و امید» ،آمار رسمی کشور نقل می شود که نشان می دهد که «نرخ مشارکت زنان از  ١۶.۴درصد در سال  ،١٣٨۵به
درصد در سال  »١٣٩٠تنزل یافته و «میانگین بیکاری زنان در سال  ٩٢دو برابر بوده … مردان  ٨.٧درصد و ١٢.۶
زنان  ٢٠.٣درصد» .سپس بیانیه با توانمندی نمونه های دیگر تبعیض جنسیتی را در سیاست دولت و مجلس بر می
شمرد و آن ها را به عنوان« نمونههای دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان [می نامد] که در این چند سال ،بهدستور
دولت و مجلس اعمال شده است ».بیانیه در سطور بعد نشان می دهد که این شیوه تبعیض علیه زنان ،با نقض صریحِ
قوانین کشور و به ویژه اصل هایی از قانون اساسی ،توسط نظام سرمایه دارانه حاکم اِعمال می شود« :این اقدامات و
«.سیاستگذاریها برخالف قوانین داخلی است
در پایان ،بیانیه به درستی اصل جایگزینی را مطرح می سازد که باید آن را به عنوان اصلی در برنامه اقتصاد ملی
منظور داشت ،زیرا نقش پراهمیتی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند .اصلی که می توان آن را مصداق مضمون
نبرد در سنگر” برای طبقه کارگر و فعالین آن نیز ارزیابی نمود :استخدام باید «مبتنی بر سطح دانش و مهارت افراد» “
قرار داشته باشد! در آنجا آمده« :ما از ریاست جمهوری میخواهیم … روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که
«.براساس رتبهی کسبشده در آزمونهای علمی و عملی بنا نهد که مبتنیبر سطح دانش و مهارت افراد است
در دفاع از منافع ملی نیز جنبش کارگری با شرایط مشابهی روبروست .اجرای برنامه نولیبرال که هدف آن ایجاد امکان
انباشت سود و سرمایه برای سرمایه مالی امپریالیستی است ،از طرف حاکمیت نظام سرمایه داری به عنوان دریچه باز
شده در توافق بر سر مساله اتمی ارزیابی و طرح می شود .اجرای این برنامه امپریالیستی که هدف آن تبدیل اقتصاد
دیکتاتوری والیی
کشورهای پیرامونی به اقتصاد وابسته و استعمارزده به سود سرمایه مالی جهانی است ،از طرف رژیم
ِ
به عنوان امکانی مطرح می شود که گویا همراه خواهد بود با توسعه اقتصادی کشور که باید از طریق ورود سرمایه
گذاری خارجی تحقق یابد .این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی تنها آن هنگام در خدمت رشد اقتصادی-
اجتماعی دمکراتیک و به سود منافع ملی قرار خواهد داشت که در چارچوب برنامه اقتصادی ملی -دمکراتیک عملی
گردد .با افسانه رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی ،زحمتکشان ایران از آن روزهایی آشنا هستند که همین
سیاست با نام «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد .برخی از مدافعان صادق

سرمایه ملی و میهن دوست هم همین پندار را باور و تبلیغ می کنند .صدور سود سرمایه از کشورهای شرقی اروپایی،
دو برابر بیش تر است از سودی که برای نمونه در کشور آلمان نصیب سرمایه امپریالیستی می شود! (کالوس بلسینگ
!”،آینده سوسیالیستی“ – نگاه شود به “عدالت اجتماعی ،اندیشه ای مذهبی نیست” Klaus Blessing
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در مقاله “خصلت اعتراضات کارگری ( ”١٣٩٣اخبار روز  ١٩فروردین “ ،)١٣٩۴نسان نودینیان” از بیش از صد
اعتراض و اعتصاب کارگری در سال  ١٣٩٣در ایران خبر می دهد .بخش عمده ای از این مبارزات برای دریافت
دستمز ِد پرداخت نشده و در دفاع از محل کار و مبارزه علیه خصوصی سازی در صنعت و معادن انجام شد .مبارزه
علیه “برنامه خصوصی سازی” از این رو در مرکز دفاع از محل کار قرار دارد ،زیرا کارگران و دیگر زحمتکشان
یدی و فکری دریافته اند که این برنامه امپریالیستی به طور مستقیم علیه منافع آن ها عمل می کند .منافع طبقه کارگر در
تضاد مستقیم با برنامه امپریالیستی قرار دارد که از طریق نابودی قوانین ملی ،حق حاکمیت ملی ایران را نابود می
.سازد .وحدت منافع صنفی کارگران و منافع ملی از چنین ریشه عینی برخوردار است
یکی از برجسته ترین مبارزات سال گذشته که در گزارش پیش گفته ارایه می شود ،مبارز و اعتصاب کارگران معدن
سنگ آهن بافق است که در دو مرحله طوالنی و از طریق اعتصاب و تحصن عملی شد و در آن خانواده کارگران و
ت مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده ،پیروزی
همچنین بخشی از اهالی شهر بافق شرکت کردند .پیروزی و موفقی ِ
و موفقیت علیه برنامه خصوصی سازی معدن ،علیه برنامه نابودی حق حاکمیت ملی ایران و پیروزی در دفاع از منافع
ملی ایران است“ .نبرد در سنگر” که توسط کارگران معدن بافق به پیروزی رسانده شد ،فرهنگ کارگری را به کمک
شرکت مردم شهر به سطح دفاع از منافع ملی ایران فرارویاند و نشان داد که طبقه کارگر پیگیرترین مدافع منافع ملی
داری
ایران است! این فرهنگ مبارزه جویانه را باید به مثابه جایگزینی شایسته در برابر فرهنگ ارتجاعی نظام سرمایه
ِ
.وابسته و رژیم دیکتاتوری والیت فقهه به مثابه اصلی به برنامه اقتصاد ملی وارد و ارج نهاد
در حالی که سرمایه داری حاکم منافع ملی ایران را بر باد می دهد و کشور را به جوالنگاه سرمایه سوداگر امپریالیستی
بدل می سازد ،ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده را در “بازار مکاره بورس” به حراج می گذارد مالکیت
سرمایه مالی امپریالیستی را بر آن تحکیم می بخشد ،طبقه کارگر خواستار پایان بخشیدن به حراج وجب به وجب خاک
ایران هستند! ایران امروز ِملک زحمتکشان و نه غارتگران و استثمارگران است! منافع میهن و منافع زحمتکشان به
!وحدت رسیده است
تنظیم برنامه اقتصادی جایگزین توسط طبقه کارگر و متحدان مرحله ای آن ،بورژوازی ملی میهن دوست ،ایجاد
فرهنگی است که وظیفه روز نبرد را در سنگر تشکیل می دهد که گرامشی مطرح می سازد .طبقه کارگر و دیگر
زحمتکشان ،همچنان که بورژوازی ملی و مدافع تولید داخلی با ارایه برنامه تنظیم شده برای اقتصاد سیاسی مرحله ملی-
دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی ،ستون فقرات و پرچم مبارزاتی را برای برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری ایجاد
.می کنند که قادر است یک صدا از «اصالحات برای تغییر» دفاع و برای تحقق آن دیگر نیروهای مردمی را تجهیز کند
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 -٣١مقاله ي شماره  ،٥فروردین ٩٤
!محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی ،نیاز اقتصاد ملی است !عدالت اجتماعی ،اندیشه ای مذهبی نیست
واژه راهنما :جایگاه ”عدالت اجتماعی“ در اقتصاد ملی -دمکراتیک .محدود ساختن تنظیم برنامه به یک محک ،واقع
بینانه نیست .چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟
ابرازنظر راهگشای خود (نگاه شود به مقاله شماره  ۴امسال در ”توده ای ها“ «اندیشه هایی در باره ”
امیر ایرانی“ با
ِ
 http://www.akhbarساختار برنامه ی اقتصاد ملی!» که در ”اخبار روز در  ١۴فروردین  ١٣٩۴انتشار یافتروند بحث مشخص در باره «چاره اندیشی برای تغییر شرایط و (]rooz.com/article.jsp?essayId=66205 [1
بهبود زیست فردی و جمعی مردمان سرزمین»نمان را گامی به پیش می برد .او پس از توضیح های مقدماتی که می
:توان با کلیت آن موافقت داشت ،نظر خودر را بیان می دارد

 -١با اشاره به نیاز به سرمایه گذاری خارجی در ایران به منظور رشد اقتصادی -اجتماعی کشور ،نظریه پرداز توجه
را به حجم سرمایه گذاری جلب کرده و می نویسد« :یعنی ورود سرمایه به کشور محدود تعیین شده باشد و یا خیر! و
«!انباشت سرمایه نیز می تواند محدود تعیین شود و یا خیر
 -٢نکته پراهمیت دیگری که نظریه پرداز مطرح می سازد ،پاسخ به این پرسش مرکزی است که در اقتصاد ملی در
دوران فرازمندی که حزب توده ایران آن را مرحله ملی -دمکراتیک رشد جامعه ارزیابی می کند ،مساله «عدالت
اجتماعی» در چه مرحله ای از رشد و فرازمندی اقتصادی کشور به مساله مرکزی رشد جامعه بدل می شود؟
به سخنی دیگر ،نیروهای چپ و مدافع زحمتکشان و همه الیه های میهن دوست و ملی که در این مرحله از رشد
اقتصادی -اجتماعی کشور ،متحدان زحمتکشان و محرومان جامعه هستند ،چه نظر مشخصی نسبت به زمان فرارسیدن
:تامین «عدالت اجتماعی» دارند؟ و یا پرسشی دیگر که همين معنا را می رساند
برای رشد اقتصادی -اجتماعی کشور کدام زمان برای طرح مساله «عدالت اجتماعی» به مثابه وظیف ِه عینی -اجتماعی،
پرسش راهگشا را از زبان گروه های مختلف اجتماعی ،چنین بازگو می کند:
مناسب ترین زمان است؟ نظریه پرداز این
ِ
ممکن است :گروهی بگویند در همان ابتدا باید عدالت اجتماعی را تحقق بخشید و گروهی بگویند در نیمه راه و گروهی »
«!در پایان راه
 -٣نهایتا ً نظریه پرداز مساله اهمیت تناسب قوا را در جامعه در ارتباط با تحقق یافتن برنامه ترقی خواهانه و میهن
دوستانه اقتصادی -اجتماعی مطرح می سازد و به درستی می نویسد« :تحرکات در دامنهء بازه را شرایط اجتماعی
!«.تعیین می کند
:می توان در باره سه نکته پراهمیت طرح شده ،اندیشه های زیر را به مثابه زمينه بحث مطرح ساخت
» -١ورود سرمایه به کشور محدود تعیین شده باشد و یا خیر! و انباشت سرمایه نیز می تواند محدود تعیین شود و یا
«!خیر
به نظر می رسد که می توان محک واقع بینانه برای حجم سرمایه گذاری خارجی را نياز عينی برنامه اقتصاد ملی
!دانست! تعیین این نیاز را نباید موکول به نظر و منافع گروهی الیه های مختلف اجتماعی نمود که پایانی نخواهد داشت
به سخنی دیگر ،پیش شرط پاسخ علمی به این پرسش ،تنظیم و توافق بر سر برنامه مشخص ملی -دمکراتیک برای رشد
اقتصادی -اجتماعی کشور در این دوران است .برای نمونه ،اگر نشان داده شد که در ایران به علت وجود شرایط اقلیمی،
سرمایه گذاری برای تولید انرژی خورشیدی و بادی مناسب است و توان علمی دانشگاه و امکان های فنی کشور نیز در
این زمینه آماده هستند و یا در کوتاه ترین زمان آمادگی خواهند یافت ،می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذری
خارجی برای تولید پایگاه انرژی اتمی ،نادرست و غیرضرور است ،حتی اگر سرمایه گذارانی بخواهند تقریبا ً مجانی
چنین نیروگاه هایی را در ایران برپا دارند! یا اگر ”استارباک“ و ”مک دونالد“ بخواهند با سرمایه گذاری خود ،ریشه به
تیشه سنت ”کباب ایرانی“ بزنند ،از دیدگاه حفظ فرهنگ غنی غذایی ایرانی نمی توان سرمایه گذاری در این زمینه را بی
کران ارزیابی نمود ،زیرا چنین سرمایه گذاری ،انباشت سرمایه را باال می برد (و در عوض بیماری های قلبی -عروق،
قند و … را باعث می شود)! همان طور که با سرمایه گذاری برای تولید انرژی اتمی ازجمله از این رو نمی توان
موافقت نمود که دارندگان این پایگاه ها هنوز در هیچ کشوری نتوانسته اند مساله زباله های اتمی و نگهداری چندین
!قرنی آن را بدون صدمه برای انسان و محیط زیست در کشور خودشان حل کنند
به سخنی دیگر ،مساله تنظيم برنامه اقتصاد ملی دوران ملی -دمکراتيک فرازمندی جامعه ،به محک ها و
پارامتر“های دیگری نيز نياز دارد .محدود ساختن تنظیم برنامه به یک محک (حجم سرمایه گذاری و یا انباشت ”
سرمایه) ،واقع بینانه نیست .برای نمونه ،حفظ محیط زیست ،وظیفه ای بشری و نیازی غیرقابل چشم پوشی را برای
تداوم حيات گونه انسانی تشکيل می دهد .حتی مردم میهن ما ،و دیگر کشورهای ”جهان سوم“ که زیر فشار استبداد
داخلی و یورش استعماری و نواستعماری خارجی هنوز نتوانسته اند از رشد کافی برخودار گردند ،نسبت به آن احساس
مسئوليت می کنند .هنگام تنظیم برنامه اقتصاد ملی -دمکراتیک باید در ابتدا همچنین به این پرسش پاسخ داد که چگونه
می خواهيم زندگی کنيم؟
در این زمینه اقتصاددانان مارکسیست نظریات شایسته توجهی طرح کرده اند که در گذشته به برخی از آن ها ،ازجمله
نظر هاری نیک ،اقتصاددان آلمان دمکراتیک ،در ”توده ای ها“ پرداخته شده است .نظریات اقتصاددان دیگر آلمان
که در کتابی که اخیرا ً انتشار یافته ،با عنوان ”آینده سوسیالیستی“  Klaus Blessingدمکراتیک ،کالوس بلسینگ
مطرح می سازد ،هدف تولید مواهب را در جامعه سوسیالیستی ،جلوزدن سطح تولید از در نظام سرمایه داری نمی داند،
بلکه به این امر ،با توجه به انواع نیازهای انسان که آن ها را به پنج دسته تقسیم می کند ،به طور افتراقی می نگردد که
باید به طور مجزا به آن پرداخت .این نظریه پرداز اقتصاددان مارکسیست آلمانی ،سیمای جامعه سوسیالیستی را در
سطح های متفاوت رشد آن ترسیم می کند .برای او ،عدالت اجتماعی نسبی ازجمله در طوالنی تر شدن عمر انسان مبتنی
.بر بهبود شرایط سالمت و سرپرستی پزشکی ،ارتقای سطح آموزش آن و محک های دیگری نیز خودمی نماید

پرسش در باره سطح انباشت سرمایه در دوران ملی -دمکراتیک رشد کشور ،دارای ارتباط با سرمایه گذاری خارجی
هست ،اما ماهیتا ً از سرشتی دیگری برخوردار است .رابطه و در عین حال برخورد افتراقی به سرمایه گذاری خارجی
و حجم انباشت سرمایه در کشور ضرورت دارد .به نظر نمی رسد که در دوران فرازمندی ملی -دمکراتیک جامعه
برای آن محدودیتی باید در نظر داشت .این اما به این معنا نیست که انباشت سرمایه در این دوران نباید از هیچ
محدودیتی برخوردار باشد .محدودیت های پیش گفته در باره سرمایه گذاری خارجی ،در این زمینه نیز همانقدر موثرند
.که در ارتباط با ”انحصارات طبیعی“ نیز موثرند .به این مساله نیز باید به طور مجزا پرداخت
 -٢زمان برای طرح مساله «عدالت اجتماعی» به مثابه وظیفه ای اجتماعی ،کدام زمان است؟
پاسخ صریح و روشن است ،از هم اکنون! در این مورد مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از سال  ١٣٩١از این
رو صراحت دارد ،زیرا باید به این اندیشه مذهبی گونه پایان داد که دست یافتن به ”بهشت برین“ امری ”آسمانی“ است
که در آینده ای دور و نامعلوم قرار دارد و باید برای دسترسی به آن به ”تزکیه نفس“ و یا انباشت سرمایه تا نقطه …
پرداخت! جامعه سوسیالیستی هم ”بهشت برین“ نخواهد بود و باید هر روز برای بهبود شرایط هستی انسان در آن
.کوشید
باید هم اکنون «عدالت اجتماعی» را بر پایه شرایط عینی کنونی ،به طور نسبی برقرار ساخت .نسل کنونی نيز خواستار
!و محق در برخورداری از «عدالت اجتماعی» است
وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی در مرحله ملی -دمکراتیک رشد جامعه که در مقاله ”برنامه اقتصاد ملی-
دمکراتیک پرچم فعالیت اجتماعی“ (اخبار روز  ٢٩اسفند  )١٣٩٣مستدل شد ،و واقعیتی عینی را به مثابه مضمون نبرد
رهایبخش مردم تشکیل می دهد ،تنها زمانی توسط زحمتکشان درک می شود و موثر خواهد بود که نسل کنونی نیز از
مواهب آن برخودار گردد ،روزانه با بهبود نسبی شرایط زندگی «فردی و جمعی [اجتماعی]» روبرو باشد .در غیر این
صورت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ،قادر به پایان بخشيدن به شرایط دیکتاتوری در ایران نخواهيم شد .یکی از علل
موفقیت ارتجاع در انتخابات در کشورهای متروپل ،القای این نظر به زحمتکشان است که وضع حاکم کنونی در این
کشورها ،گویا «بدون جایگزین» است! با چنین ترفندی توانسته اند  ٣٠درصد مردم آلمان را در ثروتمندترین مرحله
تاریخی رشد این کشور ،به قناعت در زیر مرز فقر وادارند و می خواهند ضرورت پذیرش دیکته نظام مالی امپریالیستی
!را به مردم یونان بباورانند
تردیدی نیست که ”آزادی و عدالت اجتماعی“ مقوله ای تفکيک ناپذیر را تشکيل می دهد .ستون فقرات ”چپ“ را
تشکیل می دهد! اندیشه مارکسیستی -توده ای آن را به اثبات رسانده است که برای طول کالم از طرح آن در این سطور
خودداری می شود .عالقمندان می توانند ازجمله به مقاله با عنوان ”گذار به دمکراسی چگونه“ (بهمن ١٣٩٣
.مراجعه کنند )]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2440 [2
یکی از انتقادهایی که در دوران کنونی از طرف اقتصاددانان مارکسیست در جهان به شرایط اقتصادی -اجتماعی در
جمهوری خلق چین مطرح می شود ،به نظر منتقدین برمی گردد به برداشت نادرستی که برخی از سیاستمداران این
کشور از سخن دنگ سیائوپنگ در این باره دارند .گرچه نمی توان با این انتقاد به طور کامل موافقت داشت ،زیرا اقدام
های جدی در جهت ایجاد شرایط تامین عدالت اجتماعی نسبی در این کشور در دوران کنونی انجام شده است – تصویب
و به مورد اجرا گذاشتن پایه ریزی ”سندیکا از پایین“ در کنگره حزب کمونیست یکی از عمده ترین این اقدام ها است که
اما بدون تردید کافی نیست – که توضیح آن موضوع این سطور نیست ،اما در این انتقاد هسته ای جدی وجود دارد .اما
از آنجا که شرایط در کشور چین با ایران قابل مقایسه نیست ،ضروری است به طور مشخص در باره شرایط میهن خود
بیندیشیم .ازجمله به وجود سطح معینی در انباشت سرمایه در شرایط کنونی در ایران ،درآمد نفتی کشور و نکته های
.دیگر که در این زمینه پراهمیت هستند .بررسی دقیق آن ها باید در جایی دیگر عملی گردد
 -٣نکته نهایی مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعی است که امیر ایرانی آن را به درستی برشمرده است« :تحرکات در
«!دامنهء بازه را شرایط اجتماعی تعیین می کند
نکته ای که باید به آن در این مختصر اشاره داشت ،این واقعیت است که کوشش برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی-
دمکراتیک خود اهرمی پرتوان است برای شرکت در مبارزه اجتماعی به منظور تغيير «بازه» و شرایط نامساعد!
جنبش آزادی و ترقی خواهی کنونی که بدون تردید از توان مبارزه جویانه ی بزرگی نزد مردم میهن ما از این رو
برخوردار است ،زیرا اجرای سیاست اقتصادی -اجتماعی نولیبرال در دهه هایی چند در ایران ،همان طور که نظریه
پرداز دیگر ،حمید آصفی نیز به درستی آن را در مقاله اخیرش با عنوان «سطحی نگری به چپ» (اخبار روز ١۵
نشان می دهد ،شرایط (] http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205 [1فروردین ١٣٩۴
عينی رشد مقاومت و مبارزه زحمتکشان و دیگر الیه های محروم اجتماعی را تدارک دیده است .توسعه اعتصاب های
جایگزین مشخصی می تواند به مثابه پرچمی
کارگری ،معلمان و … در ایران ،بيان این واقعيت است! چنین برنامه
ِ
ت مردم میهنمان قرار
افراشته برای نبردهای اقتصادی -اجتماعی در اختیار طبقه کارگر و دیگر الیه های میهن دوس ِ
.گرفته و زمینه ایجاد شدن شرایط ذهنی نبرد اجتماعی را تقویت کند

چنین برنامه اقتصادی -اجتماعی ،پرچمی مشخص و روح زنده نبرد برای «اصالحات برای تغییر» ،علیه دیکتاتوری و
هم علیه خطر یورش امپریالیستی است .خطری که به صورت ”نرم“ در چهارچوب سرمایه گذاری خارجی عملی می
گردد که همان برنامه ”خصوصی سازی“ به منظور برقراری مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی بر سرزمین و ثروت
های زیرزمینی میهن ما ایرانی هاست .چنین برنامه اقتصادی -اجتماعی همچنین پرچم و اهرم مقاومت در برابر خطر
احتمالی یورش نظامی امپریالیسم به ایران را تشکیل می دهد .برخی از نکته ها در ارتباط با مساله ”خصوصی سازی“
.در همین مقاله مورد توجه قرار گرفته است
اشتباه نشود ،امضای موافقتنامه اتمی ،که راه نفوذ ”نرم“ سرمایه مالی سوداگر امپریالیستی را به ایران گشاده تر ساخته،
خطر یورش احتمالی نظامی امپریالیسم را مسدود نمی کند ،آسان تر می سازد! تجربه در ارتباط با وضع اوکرائین،
چنین می آموزد! مانور نظامی تجاوزگرانه ناتو در هفته اخیر در کشورهای هم جوار روسیه و رژه نظامیان آن در
برخی از کشورهای دیگر این منطقه که در مانور شرکت نداشتند ،بيان واقعيت سهمگين تر شدن خطر جنگی عليه
!روسيه است
محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی ،نیاز اقتصاد ملی است !عدالت اجتماعی ،اندیشه ای " 1 1 Comment To
"!مذهبی نیست
شونیز | » تامین اجتماعی سرمایه طبقه کارگر جامعه است By
[…] […]
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2485آدرس مقاله در سایت
[1] http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205: http://www.akhbarrooz.com/article.jsp?essayId=66205
[2] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2440:
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2440
 -٣٢مقاله شماره  ،٤فروردین ٩٤
ساختار برنامه ی اقتصاد ملی
!اندیشه هایی در باره
ِ
واژه راهنما :دفاع از سرمایه ملی ،وظیفه ای اجتماعی .مساله مالکیت بر زمین .بحران اضافه تولید .خصوصی سازی،
!“فروش آینه و شمعدان عروس”
 http://www.akhbarبه منظور پاسخ به پرسش حمید آصفی در مقاله «پاسخی کوتاه به …» ( ٢۴اسفند ١٣٩٣نظر «دوستان چپ و مارکسیست» در باره موضع (]rooz.com/article.jsp?essayId=65883 [1
که مایل بود از ِ
شان نسبت به «بورژوازی ملی مولد سرمایه» با خبر شود ،بررسی ای در این زمینه با عنوان «برنامه اقتصاد ملی-
دمکراتیک ،پرچم فعالیت اجتماعی ،نگرشی به ”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن“» انتشار یافت (”اخبار روز“
هنوز بازتابی از آن نزد نظریه  ٢٩ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65996 [2](.اسفند
.پرداز دیده نشده است
در این میان ابرازنظر کننده ”ابی“ پرسش مشخص دیگری را در ارتباط با بررسی پیش گفته در باره جایگاه بورژوازی
ملی در برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی طرح کرده است که از اهميت برجسته
ای برخوردار است .او می پرسد« :شرکت های با مدیریت خصوصی که زیر مجموعه بعضی شرکت ها و یا ارگان
های دولتی می باشند و از رانت استفاده کرده و یا می کنند و نقش مترقی در تولید ایفا می نمایند ،در این تحلیل در چه
«جایگاهی قرار دارند؟
اگر نباید این پرسش را در ارتباط با وضع کنونی در ایران مورد بررسی قرار داد ،که ظاهراً موضوع پرسش را نیز
تشکیل نمی دهد ،بلکه باید آن را به عنوان بررسی ضوابط قانونی ای ارزیابی نمود که باید در اقتصاد سیاسی دوران
.مورد بحث حکمفرما باشد ،آنوقت بُعد وسيع و پراهميت پرسش خود می نماید
:این بُعد دو جنبه را در برمی گیرد
ت قانونی از سرمایه ملی خصوصی در برابر یورش سوداگرانه سرمایه جهانی شده امپریالیستی
اول -دفاع و حفاظ ِ

دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی در اقتصاد سیاسی این دوران ،همان آن طور که در مقاله پیش گفته
مطرح شده است ،از این رو وظيفه ای اجتماعی را تشکیل می دهد و باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته
.شود ،زیرا این دفاع یکی از اهرم های پراهمیت برای حفظ و تحکيم استقالل اقتصادی کشور است
حفظ استقالل اقتصادی نیاز به انباشت سرمایه ارزش افزون در کشور دارد .در این روند نقش سرمایه خصوصی و
تعاونی پراهمیت است .ازجمله در شرایط کنونی که ایران زیر سلطه حاکمیت سرمایه داری وابسته قرار دارد نیز
سرمایه ملی در توليد داخلی چنین نقشی ایفا کرده و شایسته پشتیبانی همه جانبه است! پس رفت تولید داخلی در سال های
اخیر ،نشان سیاست ضد مردمی و ضد ملی حاکم است که علیه منافع سرمایه ملی داخلی نیز عمل می کند .بررسی این
نکته در این سطور هدف نیست؛
دوم -بُعد دیگر وظیفه اجتماعی برشمرده شده ،به تنظيم نقش و حدود فعاليت بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد
ملی -دمکراتیک این دوران تاریخی فرازمندی جامعه برمی گردد
طرح شفاف و صریح نقش سرمایه ملی خصوصی (و همچنین تعاونی – که باید به طور خاص به آن پرداخت  )-در
ت سرمایه گذاری این بخش را ارتقا داده و همچنین دورنمای رشد آن را تضمین می
چهارچوب برنامه اقتصاد ملی ،امنی ِ
.کند
با این مقدمه که کلی ترین سویه های دو جنبه ضوابط قانونی الزم را مورد توجه آغازین قرار می دهد ،می توان به
بررسی پرسش پیش گفته پرداخت .به این منظور باید زمينه قانونی شرایطی را مورد توجه قرار داد که مبتنی بر آن،
ضوابط دفاع از سرمایه گذاری خصوصی تنظیم گردد .عمده ترین شرط ها عبارتند از
:باید
ِ
مساله مالکیت بر زمین؛

–

اعطای اعتبار دولتی برای سرمایه گذاری خصوصی -تعاونی؛

–

شرکت سرمایه ای بخش عمومی -دولتی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی -تعاونی؛

–

های پایه ای (که نباید آن ها را ختم کالم ارزیابی نمود) ،چهار چوب کلی برای پاسخ به پرسش پیش
با توجه به این نکته ِ
روشن می شود .شرکت خصوصی و یا تعاونی ای که بر روی زمین در مالکیت عمومی فعال است ،و یا از اعتبار
دولتی برخوردار و یا حتی بخشی از سرمایه اولیه آن ،سرمایه عمومی -دولتی است ،به طور طبیعی از حمایت قانونی
بخش عمومی -دولتی اقتصاد برخوردار است .چنین حمایتی می تواند اشکال موقتی و گذرایی نیز داشته باشد .برای
.نمونه استفاده از معافیت های مالیاتی ،استفاده از ارز دولتی و غیره که می توان به آن نام ”رانت“ را نیز داد
اعطای اعتبار به بخش خصوصی -تعاونی در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی برای رشد رشته های مختلف اقتصاد ملی،
و پراهمیت تر از آن ،شرکت قانونی بخش عمومی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی -تعاونی (که شرایط آن ها
باید با شفافیت در قانون روشن و تثبیت شده باشد) ،می تواند امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در رشته
هایی ممکن سازد که بنا به سرشت شان ،جزو ”انحصارهای طبیعی“ هستند .برای نمونه رشته های سوق الجیشی
اقتصادی – انرژی ،مانند تولید انرژی خورشیدی و بادی ،راه ها وغیره – .شکل مختلط دولتی -خصوصی سرمایه
گذاری ها ،آن هنگام که وجود شرایط کنترل عمومی -مدنی برقرار است ،مانعی جدی برای سواستفاده و دزدی های نیز
.خواهد بود که بررسی آن می تواند مانند بررسی ”انحصارهای طبیعی“ به طور مجزا عملی گردد
اهمیت حفظ بخش اقتصاد عمومی -دولتی ی توانمند در اقتصاد ملی ،و همچنین حضور سرمایه ای بخش عمومی در
سرمایه گذاری های بخش خصوصی -تعاونی از این رو پراهمیت است ،زیرا امکان تاثير تخریبی سرمایه گذاری
.خارجی و قدرت اقتصادی آن را مهار می کند
حل مساله مالکیت بر زمین در سطح ملی ،در اختیار قرار دادن زمین مورد نیاز سرمایه گذاری ها و همچنین سرمایه
گذاری به منظور قابل استفاده کردن زمین (راه ،آب و برق رسانی و …) توسط سرمایه عمومی -دولتی ،در کنار
شرکت سرمایه ای بخش عمومی -دولتی در شرکت های مختلط ،اهرم های حقوقی و اقتصادی حفظ و پشتیبانی از
.سرمایه های خصوصی را در اقتصاد سیاسی دوران ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد
بحران اقتصادی -مالی سال  ١٩٩٧در کشورهای جنوب شرق آسیا که به دنبال خروج برنامه ریزی شده و ناگهانی
سرمایه خارجی از این کشورها ایجاد شد ،به تاراج رفتن بخش عمده ای از سرمایه انباشت شده در این کشورها توسط
سرمایه مالی امپریالیستی انجامید .تنها اقتصاد جمهوری خلق چین توانست خروج ناگهانی سرمایه ی خارجی را بدون
صدمه و گرفتار شدن به بحران اقتصادی از سر بگذراند .دفع صدمه و خطر در جمهوری خلق چین از این رو ممکن
گشت ،زیرا در آنجا محدودیت های بنيادین حقوقی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد – طبق قانون اساسی،
مالکیت شخصی -خصوصی بر زمین مجاز نیست ،در شرکت های مختلط سهم سرمایه گذاری ی بخش عمومی -دولتی
حداقل  ٣٠درصد است و …  .-چنین محدودیت هایی در قانون اساسی ج .ا .ایران نیز پیش از دستبرد حاکمیت نظام
!سرمایه داری به آن وجود داشت

بدین ترتیب روشن می شود که مخالفت با نقض غیرقانونی ی اصل های  ۴۴و  ۴٣قانون اساسی بیرون آمده از دل
انقالب بهمن و دیگر ضوابط مشابه (تغییر قانونی اساسی تنها با همه پرسی از مردم و نه از طریق حکم حکومتی مجاز
است!) ،نباید به معنای بی توجهی به مساله حل مالکيت به سود حفظ استقالل اقتصادی کشور و زحمتکشان تلقی
.گردد
بنا به اعتراف علی ربیعی ،وزیر کار کنونی« ،دست کم  ۵٠تا  ٧٠درصد از کل کارگران فاقد مسکن شخصی هستند»
 http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2814به نقل از نامه مردم  ٣فروردین )١٣٩۴در شرایطی که زحمتکشان ایران به طور عملی از برخورداری از زمین برای مسکن شخصی محرومند2015-0 [3](. ،
شرایط قانونی برای سرمایه سوداگر امپریالیستی آماده است که به مالک شخصی زمین و منابع زیرزمینی کشور تبدیل
!گردد
اهمیت بازنگری به مساله مالکیت بر زمین ،به ویژه در شرایط یورش سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی به چشم می
خورد .سرمایه مالی امپریالیستی مایل است سرزمین و ثروت های ملی و متعلق به مردم را از طریق تحمیل اجرای
برنامه ”خصوصی سازی“ به ایران ،وجب به وجب با ثروت سرسام آور ”پول مجازی“ خود تصاحب کند ،به سخنی
دیگر آن ها را به ثمن بخس بخرد و مالکيت خود را بر آن ها برای هميشه تثبیت کند .ثروتی هایی که همان ”آینه و
!شمعدان نقره عروسی“ هستند که تنها یک بار می توان آن ها را فروخت
هدف سرمایه گذاری خارجی ،آن هنگام که در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی -دمکراتيک در ایران عملی نگردد ،به
سود اقتصاد ملی ایران نیست .خطری است برای استقالل اقتصادی کشور .هم اکنون سرمایه مالی امپریالیستی ،با
سواستفاده از تحمیل قرض به دولت یونان در زمان دولت دست راستی پیش ،دولت و ملت یونان را زیر فشار قرار داده
است ،یکی از بزرگ و مدرن ترین بنادر کشور را ”خصوصی سازی“ کند .خرید بندر و تاسیسات آن ،سرمایه گذاری
جـدیـد با هدف تـوسعـه تولید و تقلیل بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی مردم انجام نمی شود .هدف آن جابجایی مالکیت،
!تصاحب مالکيت آن توسط سرمایه مالی امپریاليستی از طریق خریدن ”آینه و شمعدان نقره“ است
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مالکیت شخصی (خصوصی) بر زمین مجاز است .حتی برای سرمایه گذار
ت قانون اساسی کنونی برای حق مالکیت بر زمین تنها منوط به «مشروع» بودن آن است (اصل .)۴٧
خارجی .محدودی ِ
ً
این محدودیت ناکافی است و نمی تواند در شرایط کنونی خطر نابودی استقالل اقتصادی و نهایتا سیاسی کشور را در
.برابر قدرت تخریبی سرمایه جهانی شده امپریالیستی بر طرف سازد
***
تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی -دمکراتیک منوط است به برقراری حاکمیتی مردمی و ملی که پیش شرط آن،
پایان بخشیدن به نظام دیکتاتوری کنونی است .بدیهی است که به نسبت قاطعیت حاکمیت دمکراتیک آینده و مضمون
مردمی و ملی ترکیب آن ،امکان موفقیت اقتصاد سیاسی مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه که اندیشه هایی از آن
در سطور پیش طرح شد ،متفاوت خواهد بود .بدون حضور فعال و هوشمندانه ی زحمتکشان که پیگیرترین نیروی برای
تحوالت بنیادین را تشکیل می دهند ،در ترکیب حاکمیت آینده ،مبارزه برای سرشت بنیادین تغییرات با خطر انحراف و
از نفس افتادن روبروست .ریشه اصلی ناکامی انقالب بزرگ بهمن  ۵٧مردم میهن ما را باید در وحله نخست ناشی از
.ایجاد نشدن ”جبهه متحد خلق“ برای هدایت آن ارزیابی نمود
به منظور ممانعت از تکرار تجربه تلخ گذشته ،جنبش مردمی نیاز به در اختیار داشتن برنامه اقتصاد ملی دارد که مردم
و مبارزان بتوانند به منظور تحقق بخشیدن به آن ،به دور آن جمع شده و برای «اصالحات برای تغيير» به نبردی
.هوشمندانه بپردازند
***
تغییر شرایط حقوقی ی مالکیت شخصی بر زمین ،نیاز به زمینه هایی دارد که موضوع بررسی این سطور نیست .آنچه
که اما باید اکنون بر آن تاکید داشت ،اشاره به مبرمیت اندیشیدن در باره آن و فعالیت سیاسی در باره این امر است.
مبرمیت اندیشیدن و جستجوی اشکال بينابينی حقوقی برای مساله مالکیت بر زمین در شرایط کنونی ،از این واقعیت
خطر تاراج ثروت های ملی و متعلق به
ناشی می شود که امضای احتمالی ایران زیر موافقتنامه در باره ”مساله اتمی“،
ِ
مردم و نسل های آینده را توسط سرمایه سوداگر امپریالیستی افزایش می دهد و به ویژه خطر تاراج صنعت نفت و دیگر
منابع زیرزمینی را محتمل تر و خطر تعمیق وابستگی بیش تر اقتصاد ایران را به سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی
.سهمگین تر خواهد ساخت
وابستگی اقتصادی کشور ،در عین حال به معنای نابودی بخش بزرگی از سرمایه های ملی در بخش خصوصی تولیدی
نیز خواهد بود .یکی از علل بحران ساختاری حاکم بر کشورهای سرمایه داری در جهان ،اضافه تولید در این کشورها
است .بحران اضافه تولید ،یکی از علل اصلی برای اجرای برنامه ”خصوصی سازی سرمایه مالی امپریالیستی“ است
که به آن در ارتباط با یونان اشاره شد .سرمایه ی فعال در بخش تولید داخلی در ایران ،زیر فشار این برنامه نولیبرال هم
.اکنون در جهت نابودی سوق داده می شود

به منظور ارتقای تولید داخلی ،در بخش صنعتی و هم کشاورزی ،باید نکته های دیگری را مد نظر داشت که برای
.جلوگیری از طول کالم ،ضروری است در بررسی خاصی به آن پرداخته شود
***
همان طور که بیان شد ،نکته های برشمرده شده را تنها می توان آغازی برای بحث در زمینه جایگاه بخش خصوصی در
.اقتصاد سیاسی دوران ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ایران و در عصر جهانی سازی امپریالیستی ارزیابی نمود
پرسش طرح شده در ابرازنظر ”ابی“ ،در ارتباط قرار دارد با مقاله «برنامه اقتصاد ملی -دمکراتیک ،پرچم فعالیت
اجتماعی ،نگرشی به ”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن“» .مضمون پرسش پیش در مقاله «”چپ“ کدام برنامه
اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ نقش ”میز احزاب“» نیز مطرح شده است (اسفند ”١٣٩٣
و یکی از موضوع های بحث در ارتباط با مقاله )]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2464 [4
 (http://www.akhbarای با عنوان «بورژوازی ملی ،مدار مولد سرمایه» در اخبار روز  ۶اسفندرا نیز تشکیل می دهد که توسط ”حمید آصفی” نگاشته شده است .در )]rooz.com/article.jsp?essayId=65532 [5
مقاله اخیر نیز جنبه هایی از مساله «حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی طرح و خواستار پاسخ به آن است،
مورد توجه قرار گرفته که باید امیدوار بود در ادامه بحث با او ،و دیگر نظریه پردازان کارشناس و عالقمند جوانب بیش
.تری از آن روشن گشته و کمک برای نظری بندی نهایی باشد
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2482آدرس مقاله در سایت
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[2] http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65996: http://www.akhbarrooz.com/article.jsp?essayId=65996
[3] http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2814-2015-0:
http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2814-2015-0
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 -٣٣مقاله شماره  ،٢فروردین ٩٤
!»پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی ایران !نگرشی به «تجدی ِد نظر در مسائل اقتصادی چپ
واژه راهنما« :چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران .نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی ،برباد دادن اندیشه
 ….چپ است! رشد در ارتباط با محیط زیست ،استفاده بهینه از منابع و
ابراز نظری کوتاه و فشرده در ارتباط با مقاله «”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟» که در اخبار
در
ِ
][1
امیر ”  ٢١ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852 )،اسفند  )١٣٩٣روز انتشار یافت
ایرانی“ در نوشتاری با عنوان «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» ( ٢٢اسفند) ،پس از «درود» به نویسنده مقاله ،و
ضمن سخنانی دوستانه ،چنین ادامه می دهد« :باید گفت :وقتی نوشتارهای آقای آصفی مطالعه می شود[ ،خواننده متوجه
می شود که] وجه غالب ایران دوستی (میهن دوستی!) [در نظرات او] ،ایشان را به سمت فکر کردن و چاره اندیشی
«!برای مسائل اقتصادی هموطنانشان می برد
همانجا امیر ایرانی برداشت تائیدآمیز خود را از نظر آصفی چنین توضیح می دهد« :ایشان و امثال ایشان ،با توجه به
تجربیات جدید بشری در به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشورشان ،دیدگاه و نگرش دیگری به سرمایه و کار را
پی گیر می شوند .و … دنبال ارائه طریق برای حل مسائل جامعهء خویش هستند ،و این افراد ،استفاده از سرمایه و
بکارگیری آن را برای بحرکت در آوردن اقتصاد میهنشان ضروری میدانند و خواهانش هستند ،تا بتوانند تکلیف تولید و
.ایجاد کار را مشخص کنند و با ایجاد کاال و ایجاد سرمایه های جدید ،سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند
… بایدگفت :اگر در جامعه ای تولید و کاال نباشد ،باید فقر را عادالنه توزیع کرد
در مورد افراد با تفکر چپ می توان گفت :چپ وقتی تکلیفش را با میهن دوستی و اولویت مردمان میهنشان برای رهایی
متعارف جهانی مشخص نکند! چاره ای نخواهد دید که بسمت تعریف های و
از فقر و سطح زندگی زیر استانداردهای
ِ

برداشت های کالسیک از مسائل اقتصادی در نگرش چپ برود و … چاره ای نیست! [باید] با توجه به تجربیات دانشی
ت چپ تجدید نظر کرد و
 …».و شرایط جدید [حاکم] بر مسائل اقتصادی ،در تعاریف قبلی
اقتصادی ادبیا ِ
ِ
ابراز نظر ،اشاره بر اهمیت مساله «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران است.
نکته مرکزی و شایسته توجه در
ِ
در این راستا« ،چاره اندیشی» نهایی نظریه پرداز که به آن پرداخته خواهد شد ،دفاع از ”آزادی“ «سرمایه» ،یا دفاع از
بازار آزاد و بی بندوبار“ است ،تا گویا از این طریق و با «بحرکت در آوردن اقتصاد … با ایجاد کاال و سرمایه های ”
«.جدید ،سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند
موضعِ دفاع از ”آزادی“ «سرمایه» ،به سخنی دیگر ،موضعِ «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» را نظریه پرداز از
!«این رو ضروری می داند ،زیرا «اگر در جامعه ای تولید و کاال نباشد ،باید فقر را عادالنه توزیع کرد
در واقع «چاره اندیشی» پیشنهاد شده ،نفی ضرورت تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی «با تفکر چپ» برای مرحله کنونی
ایران بوده و خواستار ادامه اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ و ادامه ”خصوصی سازی“ در ایران است .از این
ت» نسبی برای لحظه
رو نیز نظریه پرداز با صراحت از «تفکر چپ» خواستار حذف جستجوی راه دسترسی به «عدال ِ
گیر عدالت اجتماعی»
کنونی است ،زیرا به نظر او «تفکر چپ» باید پس از «ایجاد کاال و سرمایه های جدید ،سپس پی ِ
!شود
بر خالف حمید آصفی که در نوشتار «پاسخی کوتاه به …» (اخبار روز  ٢۴اسفند  )١٣٩٣از «دوستان چپ و
مارکسیست» خواستار ارایه «پاسخی … به درد بی درمان اقتصاد ایران» می شود که در آن باید «عدالت ممکن» یا
.عدالت نسبی جایی داشته باشد ،امیر ایرانی ،اندیشیدن به مساله «عدالت اجتماعی» را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد
ابراز نظر کوتاه و فشرده خود در دفاع از نظریات حمید آصفی ،به مخالفت صریح او با نظر مارگارت
نظریه پرداز در
ِ
تاچر بی توجه است .تاچر نیز «عدالت» برای گنجشگ ها را به آینده محول می کند و معتقد است باید اکنون به اسبان
!بهترین علوفه را خوراند ،تا گنجشگ ها در آینده از دانه ها در پهن اسبان سیر شوند
نفی رابطه و پيوند ميان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ ،به معنای بر باد دادن «تفکر چپ» در کليت آن است .جامعه
سوسیالیستی هم” ،بهشت برین آسمانی“ نخواهد بود .کوشش برای رشد آن ،مبارزه ای روزانه را تشکیل خواهد داد .به
سخنی دیگر «پیوند» میان ”آزادی های سوسیالیستی فردی و اجتماعی“ و ”حقوق اجتماعی“ ،یا «عدالت اجتماعی» در
آن مرحله نیز امری نسبی باقی می ماند و باید روزانه برای رشد آن مبارزه نمود .با چنین برداشتی است که می توان
موضع حزب توده ایران را درک نمود که با صراحت مخالفت خود را با نفی «پیوند» میان مبارزه برای ”آزادی و
!عدالت اجتماعی اکنون“ اعالم نموده و در مصوبه های ششمین کنگره خود بر این «پیوند» تاکید دارد
در این زمینه توافق است که «تقسیم فقر» ،عدالت اجتماعی نیست .لذا در روند رشد جامعه در دوران فرازمندی ملی-
دمکراتیک آن که ایران اکنون آن را طی می کند ،ناهماهنگی های اقتصادی -اجتماعی میان الیه های مردم اجتناب
!ناپذیر هستند .لذا صحبت بر سر وجود یا نبود این واقعيت ناخوشایند نيست
صحبت بر سر آن است که با کدام برنامه اقتصاد ملی ،با کدام برداشت از ”اقتصاد سیاسی“ برای این مرحله از رشد
جامعه ایرانی می توان :اول -روند اقتصادی -اجتماعی را در جهت ترقی خواهانه سوق داد؛ و دوم -روند رشد نسبی
عدالت اجتماعی را در آن تضمین نمود؟
در این زمینه در دو نوشتار پیش نکته هایی در گفتگو با حمید آصفی طرح شده اند که ادامه بحث بر روی آن ها می
تواند سازنده باشد .اما صرفنظر از طرح موضع احتمالی حمید آصفی نسبت به آن نکته ها ،تاکید بر یک امر در همین
!سطور نیز ضروری است
هنگام اندیشیدن در باره رشد ترقی خواهانه اقتصادی -اجتماعی ،اندیشیدن به چگونگی رشد در ارتباط با محیط زیست،
همزمان اندیشیدن در باره استفاده بهینه از منابع ،اندیشیدن در باره تولید حداقل زباله ،اندیشیدن در باره الویت دادن به
!تولید کدام کاالها و نکاتی بیش تر را نیز در برمی گیرد که نباید از مد نظر دور گردد
تنظیم چنین برنامه ی همه جانبه که به کوشش افراد متخصص نیاز دارد ،گامی اجتماعی و نه فردی و شخصی است .در
چنین چهارچوبی ،ابتکار و امکان فردی پراهمیت و کارساز است .تقسیم وظیفه میان بخش های مختلف اقتصاد کشور در
این زمینه ضروری و در عین حال کمک و حافظ ابتکار و امکان های فردی در برابر سرمایه توانمند خارجی است.
بدون توجه به همه جوانب پراهمیت برای تنظیم برنامه ای مردمی -دمکراتیک و ملی برای اقتصاد ایران ،این خطر،
خطری جدی است که «چاره اندیشی» در سطحی نازل و کاسبکارانه باقی بماند و تنها به سود آنانی تمام شود که
فراری و … وارداتی خود را به فروش برسانند
!امیدوارند پانصد خودروی ّ
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2476آدرس مقاله در سایت
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 -٣٤مقاله شماره ٢١( ۶٩ / ١٣٩۴ :اسفند)
اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی -دموکراتیک انقالب (”)١
واژه راهنما :اقتصادی
شعار ”حداقل دستمزد“ ،شعار مبارزه علیه سیاست ضد مردمی و ضد ملی و نشان وحدت منافع زحمتکشان و منافع ملی
.مردم میهن است! راه رشد سرمایه داری ،سرابی بیش نیست” .آقایان“ و ”بانوان“ جدید هم تابع دیکتاتوری والیی
در مقاله پیش با عنوان ”دفاع از منافع طبقاتی محک است“ ( ،)٩۴/۶٨پس از طرح استدالل هایی این نتیجه گیری به
»!عمل آمده بود که «راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان ،سرابی بيش نيست
وظیفه این سطور پرداختن به این موضوع و توضیحات بیش تری در باره آن است که انجام خواهد شد .در این بین
ارزیابی حزب توده ایران از شرایط حاکم بر ایران
نظریه پرداز گرامی محسن ،در ابرازنظری دوستانه ،مدعی است که
ِ
به «ندیدن درخت» می ماند که ناشی از «شیفته جنگل» بودن است! ( )١او برای تاکید برداشت خود« ،موضع ”نامه
مردم“» را در ارتباط با «همین باصطالح انتخابات »مورد پرسش قرار می دهد و مالمت خود را با تکرار انتقاد گذشته،
».از این رو به جا می داند ،زیرا «نیمی از مردم قهرمان ما مراسم بیعت را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد نمودند
آیا مردم به سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی مجموعه حاکمیت نظام سرمایه داری در ج ا رای مثبت دادند ،که
حکومتی خفقان عمومی بدل شده است؟ پاسخ همچنان منفی است
!برای اِعمال آن ،رژیم دیکتاتوری حاکم به ابزار
ِ
آیا یک یا دو سال دیگر ،در بر همین پاشنه نخواهد چرخید ،دیکتاتوری پابرجا نخواهد ماند ،حصر و زندان ادامه نخواهد
داشت و سیاست اقتصادی کنونی دمار از مردم و به ویژه زحمتکشان نخواهد کشید؟ پاسخ بی تردید مثبت است ،چنانچه
!مردم آگاهانه و فعالنه و به طور انقالبی به وضع حاکم کنونی پایان ندهند
در بررسی مقاله پراهمیت نامه مردم با عنوان ”انتخابات اسفند ماه  ،١٣٩۴عبور از جنبش اعتراضی سال  ٨٨و
سرنوشت برنامه اصالحات“ ( ،)٢پاسخ به این پرسش ها ارایه شده است و تکرار آن در این سطور ضروری نیست.
تنها کافی است به این نکته اشاره شود که بررسی نامه مردم نشان می دهد که «جناح ”اعتدال گرا“ که اکنون به نماینده
اصلی بخش هایی از بورژوازی قدرتمند تبدیل شده است ،نسبت به دیگر الیه های سرمایه داری برای پیوند یافتن
سیاسی
ِ
ِ
اساس
با سرمایه جهانی آمادگی بیش تری دارد …» .برنامه ای که «همان برنامه اقتصادی دولت یازدهم است که بر
ِ
سیاست پولی انبساطی“ – با همکاری سرمایه های کالن داخلی و خارجی – قرار [داشته … و] در مسیر پیش بر ِد ”
اقتصادی ”نظام“ خواهد بود که مبانی بنیادی اش ،مورد توافق مجموع جناح های قدرت است
کالن
!»برنامه
ِ
ِ
برای اجرای این برنامه اقتصادی است که ”آقایان“ و ”بانوان“ جدید در مجلس اسالمی هم تابع دیکتاتوری والیی خواهند
بود و سیاست ادامه ”ریاضت اقتصادی “را در چارچوب برنامه امپریالیستی ”آزادی سازی اقتصادی و خصوصی
سازی“ به زحمتکشان و الیه های محروم مردم میهن ما تحمیل خواهند کرد! تصویب «حداقل دستمزد» پنج بار زیر
مرز فقر برای سال  ١٣٩۵که دیروز در رسانه ها اعالم شد ،یکی از آن ”درخت“هاست که قانون وحشیانه ی ”جنگل“
!نظام سرمایه داری را برپا می دارد و سرشت ضد مردمی آن را قابل شناخت می سازد
تاریخی غیرقابل انکاری در جهان
ت
ضرورت دفاع از منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه دفاع می کنند ،از حقیق ِ
ِ
کنونی ناشی می شود که پیآمد سلطه هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی است .برای شرایط کنونی ایران ،مبارزه
مشخص ،یکپارچه و سراسری طبقه کارگر برای حداقل دستمزد ،می تواند حلقه مرکزی را در مبارزه علیه سیاست ضد
مردمی و ضد ملی اقتصادی -اجتماعی نولیبرالیسم تشکیل داده و نبرد برای تغییر شرایط را در ایران به پیش برد .
مبارزه ای که نشان وحدت منافع زحمتکشان و منافع ملی مردم ميهن ما است! ()٣
هر ارزیابی خوشبینانه از شرایط حاکم بر ایران ،که می کوشد اسلوب ”تحليل مشخص شرایط مشخص“ را نفی کند ،به
سخنی دیگر می خواهد القا کند که دیکتاتوری والیی گویا یا برداشتی ”فرهنگی“ ،یا ”مذهبی“ و امثال آن است که می
!توان آن را در طول زمان و با ”اعتدال“ تغییر داد ،واقعيت را نمی بيند و یا نمی خواهد ببيند

هدف ،تداوم دیکتاتوری به منظور تداوم غارت و استثمار زحمتکشان است! «بازدم مردم زحمتکش را پشت گوش
احساس» کردن که دوستانی به درستی خواستار آن هستند ،تنها هنگامی به درک «قیم ِه پلو» به سود زحمتکشان می
انجامد که «گوشت و لپه و برنج» آن نصیب زحمتکشان نیز گردد !سياست کنونی نظام سرمایه داری حاکم در ایران
!چنين دورنمایی را به زحمتکشان نشان نمی دهد و نمی تواند بدهد
برنامه اقتصاد ملی پیشنهادی حزب توده ایران برای مرحله ملی -دموکراتیک فرازمندی جامعه تنها امکان واقعی برای
.ایجاد شرایط رشد هماهنگ و گام به گام اقتصادی -اجتماعی ایران است
این برنامه مبتنی است بر ”تحلیل مشخص شرایط مشخص“ سلطه ی نظام سرمایه داری امپریالیستی در جهان که هدف
نواستعماری آن ،به بند کشبدن خلق های کشورهای پیرامونی و زحمتکشان کشورهای متروپل است .خانم سارا واگن
کنشت در کتاب اخیرش با عنوان ”علیه فئودالیسم اقتصادی بپاخیزیم!“ ،با نشان دادن شرایط حاکم بر مردم کشورهای
متروپل زیر سلطه ی برنامه ی ”آزاد سازی اقتصادی“ ،پرسش های پرمغزی را مطرح می سازد .او که پدری ایرانی
دارد ،انگار پرسش هایش را نه برای مردم زیر سلطه سرمایه مالی در آلمان ثروتمند امپریالیستی ،بلکه در برابر مردم
»زیر سلطه همین سرمایه مالی امپریالیستی در ایران مطرح می سازد «:واقعا می خواهيم تحت این شرایط زندگی کنيم؟
:از این رو باید بحث و گفتگو را بر روی دو پرسش مشخص متمرکز نمود
 -١راه رشد سرمایه داری در چارچوب ”انقالب بورژوا دموکراتيک“ در شرایط کنونی در جهان ناممکن است
حاکمیت یک دست شده نظام سرمایه داری در ج ا به این واقعیت که دوران رشد بورژوا دموکراتیک سرمایه داری در
جهان سپری شده است ،واقف است .مقاله پیش گفته نامه مردم این نکته را باری دیگر قابل شناخت و مستدل می سازد.
لذا تردیدی نباید داشت که این حاکمیت ،آگاهانه به نقض اصل های  ۴٣و  ۴۴قانون اساسی بیرون آمده از دل انقالب
بزرگ بهمن  ۵٧مردم میهن ما دست زده است و آگاهانه به مجری تابعِ برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی
امپریالیستی بدل شده است .سیاست ضد مردمی ای که استقالل اقتصادی -سياسی ميهن ما را به طور روزمره بيش تر
.بر باد خواهد داد و وابستگی ایران را به نظام مالی امپریاليستی تشدید خواهد نمود
نباید فراموش نمود که کشور ترکیه زیر سلطه ”اقتصاد سیاسی اسالمی“ که اردوغان برای آن تجویز کرده است ،به
کازینویی اقتصاد“ را برای این کشور تضمین
سالی  ٢٠٠میلیون دالر سرمایه جدید نیاز دارد ،تا شرایط ”رشد کاذب
ِ
کند .تبدیل شدن ترکیه در کنار عربستان و … به مدافع ”داعش“ و کوشش اردوغان برای نابودی آزادی های قانونی و
حق ملی خلق کرد در ترکیه ،تحقق بخشیدن به استراتژی نظامی امپریالیسم برای برپایی ”نقشه جغرافیایی خاورمیانه
.بزرگ “است که پيامد اجرای چنين سياست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی را در این کشور تشکيل می دهد
 -٢اقتصاد سياسی مرحله ملی -دموکراتيک فرازمندی جامعه دورنمای دیگری را در برابر ميهن ما خواهد گشود
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد ،به نظر حزب توده ایران ،تنها امکان رشد مستقل برای کشورهای پيرامونی،
فرازمندی اقتصادی -اجتماعی جامعه ایرانی است که در آن پیوند
دموکراتیک
ازجمله ميهن ما ،راه رشد مرحله ملی-
ِ
ِ
عمومی
میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ در تعریفی دقیق و شفاف تضمین شده است .جایگاه سه بخش اقتصا ِد
ِ
تعاونی اقتصاد در پيوندی این چنانی قرار دارد که سالمت و شکوفایی هر
(دولتی) دموکراتیک و بخش خصوصی و
ِ
کدام ،شرط حفظ چنين وضعی برای بخش های دیگر است .کنترل اجتماعی بر سه بخش اقتصاد در شرایط فعالیت آزاد و
.قانونی سازمان های مدنی ،احزاب طبقاتی و مطبوعات تضمین می گردد
ِ
تنها در چنین شرایط دموکراتیک -مردمی ،رشد هماهنگ اقتصادی -اجتماعی با سرشتی ملی برای ایران ممکن می
گردد که می تواند سپری موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادی -اجتماعی نولیبرال امپریالیستی باشد که هدف آن
.نابودی حق حاکمیت ملی و استقالل اقتصادی -اجتماعی ایران است
خصوصی
(دولتی )دموکراتیک و بخش
به منظور قابل شناخت ساختن ضرورت هماهنگی سه بخش اقتصاد عمومی
ِ
ِ
میهن دوست و همچنین نقش پراهمیت بخش تعاونی اقتصاد در مرحله ملی -دموکرتیک رشد اقتصادی -اجتماعی ،و
:نشان دادن اهمیت این هماهنگی ،نگرشی به وظایف یک به یک این بخش ها کمک است
عمومی دموکراتيک
اول -بخش
ِ
)ادامه دارد(
 -١بازنویسی ابرازنظر :صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت … ناز کم کن ،درین باغ بسی چون تو شگفت …
گفت از سخن راست نرنجيم … وليک هيچ عاشق ،سخن سخت به معشوق نگفت! … پدرجان ،من فقط گفتم مرحوم

است .بقول معروف ،آنقدر شيفه جنگل شده ای که درخت  whole is truthهگل یک برداشت پندارگرا (ایده آليستی)
را نمی بينی .بطور مثال در همين باصطالح انتخابات اخير ،موضع ”نامه مردم“ چه بود؟ نيمی از مردم قهرمان ما
مراسم بيعت را تبدیل به همه پرسی عليه استبداد نمودند .ماشااله شما خيلی کمالت داری ،ليکن ،قيمه پلو ،گوشت
است و لپه و برنج ،حقایق ملموس زندگی ،هم چو پتک بر سر فرود می آید .پاینده باشی ،بدرود
تيک محسن گرامی که در آن در ذهن خواننده ،توده ای ها با ”گل“ تداعی می شود ،باید
برای استعاره ی استه ِ
صميمانه تشکر کرد .حق با اوست” ،گل “گذراست ،اما این خاک ميهن همه ایرانيان است که گلزار را ابدی می سازد،
!چنان که ”گلزار خاوران“ را
باید از این خاک ميهن که ”گلزار“ را سيرآب و پایدار نگه می دارد ،با همه توان در برابر یورش سرمایه مالی
!امپریاليستی دفاع نمود که می خواهد آن را وجب به وجب به ثمن بخس بخرد و مالکيت خود را بر آن ابدی سازد
ث ”فرد“ ،در مضمون هستی ”جمع“
رابطه دیالکتيکی ”فرد و جمع“ ،رابطه ی هستی گذرایی و به ظاهر ناچيز و عب ِ
ت شکوهمن ِد هستی ”فرد“ قابل درک می شود« :به ُخردی من ننگرید .من از یک
قابل شناخت و از این طریق ،عظم ِ
شاخه درخت نيز خردتر و تردترم ،ولی من خالصه تکامل ميلياردها ساله مادّه ام» (ا ط ،نوشته های فلسفی و
).اجتماعی
فرد” ،گل“ ،در ”جمع“ ،در ”گلزار“ ،زنده و پابرجا می ماند .عبث نبودن هستی ”فرد“ ،در رشد هزاران ساله گونه
مردمش» آن (ا ط) قابل درک می شود .با این درک ،جایگاه والی زندگی فرد انسان خود می
انسانی و در «روند
ِ
نماید :که همانند «کاکل بلند کوه ها که اولين تماشاگر سپيده دمانند ،و اولين آشيانه زمينی اشعه خورشيد» ،در اوج
شکوهمندی خود می نماید! (ا ط ،به آنکس که به او می اندیشم ،شعر زندان)
رفيق احسان طبری ،دبير کميته مرکزی حزب توده ایران ،شاعر و اندیشمند توده ای که به دست «بدسگالن مردمی
آزار» زجرکش شد (ا ط ،بر مرداب تن نيلوفر اندیشه می روید ،شعر زندان) ،در جای جای آثار بی شمار خود مضمون
.وحدت ”فرد و جمع“ را در استعاره های استه تيک و هيجان انگيزی برمی شمرد
برای نمونه در شعر ”پيمان“ که در زندان سروده شده است ،آموزگار چند نسل از توده ای ها ،وحدت دیالکتيکی
مشخص ”فرد و جمع“” ،خرد و کالن“ را در موجز ترین استعاره تصویر می کند« :بگذار مرا گستاخ بخوانند ،بگذار
مرا شریر و خام پندار بنامند ،من به کارها از خرد و کالن ،بی تفاوت نخواهم گشت که کالن از خرد خيزد وز اندک،
».بيشمار
اتهام شرارت و خام پنداری ،با
تضاد ميان «من» ،من «مغرور» (ا ط ،با پچپچه پایيز ،)١١ ،من سرکش ،من مورد
ِ
کالن» ،با «بی شمار» ،با جمع ،تنها با برجسته ساختن سرشت جانبدارانه -آگاهانه و تاریخی -هدفمن ِد هستی «من»» ،
من» بی تفاوت و سرگردان ،که جانبدار و ترقی خوا ِه آگاه ،به ناگهان به وحدت و یگانگی با «کالن» نایل می
نه « ِ
.شود
با برقراری این رابطه دیالکتيکی است که یگانگی ”من“ ،یگانگی فرد انسان (اندیویدوئم) در پایان بخش آغازین
شعر ،مفهوم خاص خود را می یابد و همزمان وحدت عام و خاص در تبدیل خاص به عام ،تبدیل فرد خاص به انسان
عام ،وحدت فرد انسانی و گونه انسانی نشان داده می شود … [ به نقل از کتاب ”دیالکتيک اشعار زندان احسان
].طبری“ (ص )٢٢ -٢١
 -٢ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3134نامه مردم شماره  ١٧ ،٩٩۴اسفند ٩۴2016-0 [1]:
 -٣،نگاه شود به ”دفاع از منافع طبقاتی محک است“ شماره  ١٩ ،٩۴/۶٧اسفند
و ”برنامه اقتصاد ملی -دموکراتیک ،پرچم فعالیت ]http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2691 [2
و شماره ” ۵٠ /٩٣چپ“ ] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2473 [3اجتماعی“ ،شماره ٩۴/١
] http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2464 [4کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟
به نظر حزب توده ایران از این رو مرحله رشد و توسعه جامعه ایرانی ،مرحله رشد یک نظام ”بورژوا -دموکرات“
نیست و نمی تواند باشد ،زیرا اقتصاد سرمایه مالی امپریالیستی در شرایط جهانی شده ی کنونی ،چنين امکان رشدی را
اقتصادی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ به
امکان ”رشد“ی را امپریالیسم با برنامه
نفی می کند .چنین
ِ
ِ
.سود سرمایه مالی جهانی شده ،از این کشورها ،ازجمله از ایران سلب کرده است
تن دادن به راه رشد سرمایه داری ،در شرایط کنونی حاکم بر جهان ،جز از طریق تن دادن به برنامه دیکته شده
سازمان های مالی امپریاليستی ،جز تبدیل شدن به نیمه مستعمره ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی ممکن نیست !
!راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان ،سرابی بيش نيست
به نظر حزب توده ایران ،تنها امکان رشد مستقل برای کشورهای پيرامونی ،ازجمله ميهن ما ،راه رشد مرحله ملی-
فرازمندی اقتصادی -اجتماعی جامعه ایرانی است که در آن پیوند میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ در
دموکراتیک
ِ
ِ

عمومی (دولتی) دموکراتیک و بخش خصوصی و
تعریفی دقیق و شفاف تضمین شده است .جایگاه سه بخش اقتصا ِد
ِ
تعاونی اقتصاد در پيوندی این چنانی قرار دارد که سالمت و شکوفایی هر کدام ،شرط حفظ چنين وضعی برای بخش
ِ
قانونی سازمان های مدنی ،احزاب
های دیگر است .کنترل اجتماعی بر سه بخش اقتصاد در شرایط فعالیت آزاد و
ِ
.طبقاتی و مطبوعات تضمین می گردد
شرایط دموکراتیک -مردمی ،رشد هماهنگ اقتصادی -اجتماعی با سرشتی ملی برای ایران ممکن می
تنها در چنین
ِ
گردد که می تواند سپری موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادی -اجتماعی نولیبرال امپریالیستی باشد که هدف آن
.نابودی حق حاکمیت ملی و استقالل اقتصادی -اجتماعی ایران است
برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دموکراتیک جامعه ،مدافع «بورژوازی ملی مولد» بوده و دفاع و حفاظت از
سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظيفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته
شود .این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع
عموم ،ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند !لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در
.برنامه اقتصاد ملی روشن ،شفاف و قابل کنترل عمومی باشد
دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد» ،بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی -دموکراتيک
فرازمندی جامعه تشکيل می دهد .بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست .
قوانین ملی ،ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در
برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست .این در حالی است که برنامه نولیبرالی که حاکمیت
سرمایه داری ایران دنبال می کند ،شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت
.زرساالری» ،پلوتوکراسی ،می نامد»
در مقاله ی «کدام راه ،جامعه ”زرساالر“ یا جامعه ”عدالت ساالر“؟» (نامه مردم شماره  ۴ ،٩۶٧اسفند ۴- ١٣٩٣
نشان داده می شود که در )]http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0 [5
نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسالم سیاسی“ نامیده اند ،تنها تشدید استثمار
زحمتکشان هدف نیست .نابودی توليد داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نيز هدف است .همانجا آمار سهم تولید
داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است .تولید صنعتی ۴ر ،٣۴ولی بخش خدمات ٨ر ۴٨درصد را در
حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است .بخش تولید کشاورزی با ٨ر ١۶درصد در وضع اسفبارتری از تولید
.صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته
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چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟نقش «میز احزاب»؟”
«.واژه راهنما :برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی -دمکراتیک فرازمندی« .چپ ایران [و] بورژوازی ملی
 www.akhabrدر مقاله ”بورژوازی ملی ،مدار مولد سرمایه“ (اخبار روز ۶ ،اسفند  ٢۵ ،١٣٩٣فوریه ٢٠١۵حمید آصفی“ برنامه ”اقتصاد ملی“ای را برای ایران مطرح می سازد که در آن« ،حمایت از ” ( ]rooz.com [1
بورژوازی ملی مولد» ،که گویا وظیفه «چپ ملی در ایران» است ،محور اصلی پیشنهاد را تشکیل می دهد .وظیفه ای
که گویا پیش تر در جریان «جنبش دموکراتیک ملی جنگل و جنبش ملی شدن نفت» به آن عمل نشده است« :چپ ایران
بورژوازی ملی را به رسمیت نشناخت و جدی نگرفت و بخصوص بعد از پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه از
 …».شناسایی بورژوازی ایران روی برگرداند

ضرورت پذیرش چنین برنامه ای برای ”اقتصاد ملی“ ایران را نظریه پرداز می کوشد از طریق طرح نظریات آدام
اسمیت و به کمک هشداری به اثبات برساند که «تا تولیدی نباشد ،کارخانه ای نباشد و سودی حاصل نشود و مدار مولد
سرمایه و بورژوازی ملی شکل نگیرد ،کارگر [و] طبقه کارگری هم باقی نمی ماند … منازعه طبقاتی هم شکل نمی
. …».گیرد
به نظر آصفی ،شرایط موفقیت این پیشنهاد برای اقتصاد ملی از این رو مهیاست ،زیرا ایران «به دلیل شرایط و مزیت
بالقوه مالی -اقتصادی -سرزمینی با حمایت از بورژوازی ملی مولد – و رویکرد معطوف به دولت ملی -دموکراسی
ملی -منافع ملی می توانیم کشور و جامعه را به فاز تکامل اجتماعی -اقتصادی پیش و جلو ببریم …» .نظریه پرداز
سپس بند از آرزوی حسرت گونه خود برمی دارد و می نویسد« :به همین دلیل فقدان گرایش قدرتمند چپ ملی در ایران
به شدت محسوس است»! (تکیه از نگارنده)
هدف در سطور زیر ،بررسی نظرهای ارایه شده نیست .آنچه در این زمینه گفتی است ،علیرضا جباری (آذرنگ) در
، http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65631اخبار روز توضیح داده است ( ١١اسفند ١٣٩٣
][2
و نکته ی عمده ی دیگری نمی توان به آن افزود .همان طور که جباری نیز برمی شمرد ،حمید آصفی برای (
نظرهایی که ابراز می کند و به آن ها «دلدادگی» دارد ،منبعی ذکر نمی کند .نمی گوید که «چپ ایران … بخصوص
پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه» دقیقا ً چه گفت و کجا چنین گفت و متن دقیق گفته چه بود ،تا خواننده خود
.در وضعی قرار گیرد که بتواند ،عیار ادعاهای او را بسنجد
چنین برخوردی از ارزش علمی نظر و بررسی می کاهد و آن را به پلمیکی میان تهی بدل می سازد .به ویژه آنکه در
نظریه پردازی ارایه شده تعریفی از «بورژوازی ملی مولد»« ،دولت ملی -دموکراسی ملی -منافع ملی» و همچنین
.چپ ملی» ارایه نشده است و لذا حدود و ثغور تزهای طرح شده ناروشن و غیرشفاف است»
تعلق فکری ام به چپ مذهبی» ،آن طور که نظریه پرداز در مقاله جدیدش در اخبار روز ( ١٢اسفند) اعالم کرده است» ،
کافی نیست .برنامه اقتصاد ملی ای که این «چپ مذهبی» پیشنهاد می کند ،چگونه است؟ این «چپ مذهبی» نسبت به
پیوند آزادی و عدالت اجتماعی» که سیدعلی حسینی بهشتی در “کلمه” ( ٩مارس  )٢٠١۵برمی شمرد و بر ضرورت »
پایبندی به «پیوند» پای می فشرد ،چه موضعی دارد؟ توضیح این موضع است که ارایه تعریفی علمی از «چپ مذهبی»
!به دست می دهد .تنها «تعلق فکری» به این موضع ،جایگاه تاریخی «چپ مذهبی» را تعیین نمی کند
برای نمونه نظریه پرداز که خود را مدافع «بورژوازی ملی مولد» می داند ،نسبت به شرایط مشخص حاکم بر ایران چه
موضعی داراست؟ در ایران نه تنها تولید داخلی به شدت پس رفته است ،بلکه با خطر تبدیل شدن به زائده ای قابل چشم
پوشی در اقتصاد ملی روبروست .دفاع غیرمستقیم او از تز خانم تاچر ،نخست وزیر نولیبرال اسبق انگلستان که
خواستار “خوراندن اسبان با بهترین علوفه بود ،تا گنجشگان بتوانند با دانه ها در پهن اسب سیر شوند” در کجای برنامه
چپ مذهبی» مورد نظر او جا دارد؟»
برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان ها مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان که حاکمیت سرمایه داری
کنونی در ایران آن را بی چون و چرا به مورد اجرا گذاشته است ،خواستار لغو همه قوانین ملی در دفاع از تولید داخلی
و سرمایه ملی و حفظ ثروت های ملی است .تنها هدف آن ایجاد شرایط سودآوری برای سرمایه مالی امپریالیستی است.
چنین برنامه ضد مردمی و ضد ملی نمی تواند مورد تائید نظریه پردازی باشد که خواستار پشتیبانی از «بورژوازی
.ملی» در ایران است
حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی می طلبد باید چگونه عملی گردد؟! نظریه پرداز به درستی پرداخت چندین »
میلیارد به سود بانک های خصوصی کشورهای امپریالیستی را در جریان بحران مالی -اقتصادی که از سال ٢٠٠٨
ادامه دارد ،به عنوان آخرین نمونه «حمایت» این دولت ها از سرمایه مالی کشورهایشان اعالم می کند که به حساب
چندین نسل از مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی پرداخت شد .آیا چنین برنامه ای را «چپ مذهبی» مورد نظر آصفی
مورد تائید قرار می دهد که در واقع تائید دزدی های میلیاردی در ایران می بود که تنها بخشی از آن برمال شده است!؟
!در این زمینه نظریه پرداز موضع روشن و شفافی ارایه نمی دهد
به نظر «چپ»ی که او آن را مدافع «بورژوازی ملی مولد» نمی داند ،دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی
را وظيفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود .این دفاع و حفاظت باید
طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم ،ازجمله «بورژوازی ملی
مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن ،شفاف
.و قابل کنترل عمومی باشد
دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد» ،بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی -دموکراتيک
فرازمندی جامعه تشکيل می دهد .بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست.
قوانین ملی ،ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در
برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست .این در حالی است که برنامه نولیبرالی که ظاهراً مورد

عالقه مفرط حمید آصفی است – او حداقل با صراحت مخالفت خود را با برنامه امپریالیستی اعالم نکرده است ،گرچه
مدعی است که «تعلق فکری ام به چپ مذهبی است» – شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با
.درایت «زرساالری» ،پلوتوکراسی ،می نامد
در مقاله ی «کدام راه ،جامعه ”زرساالر“ یا جامعه ”عدالت ساالر“؟» (نامه مردم شماره  ۴ ،٩۶٧اسفند ١٣٩٣
نشان داده می شود که در (]http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0 [3
نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسالم سیاسی“ نامیده اند ،تنها تشدید استثمار
زحمتکشان هدف نیست .نابودی توليد داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نيز هدف است .همانجا آمار سهم تولید
داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است .تولید صنعتی ۴ر ،٣۴ولی بخش خدمات ٨ر ۴٨درصد را در
حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است .بخش تولید کشاورزی با ٨ر ١۶درصد در وضع اسفبارتری از تولید
صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته .این وضع فاجعه بار را «چپ مذهبی» که نظریه
پرداز خود را متعلق به آن می داند ،چگونه ارزیابی می کند و پیشنهادش برای تغییر آن چیست؟
آنچه که انتشار مقاله حميد آصفی را در ”اخبار روز“ ارزشمند می کند ،نه مضمون آن که محتاج تدقیق است ،بلکه
طرح عينی ضرورت بحثی سازنده وعلمی است که باید ميان گردان های «چپ» و ميهن دوست در اطراف برنامه
.اقتصاد ملی“ برای دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی انجام شود”
همه شواهد حاکی از آن است که نیازی جدی برای بحثی سازنده ،مشخص و فعال در اطراف برنامه ای مردمی و ملی
برای اقتصاد ملی ایران وجود دارد که باید جایگزین بحث های پراکنده و پلمیک گونه گردد .باید به این نیاز عمومی در
دفاع از منافع دموکراتیک مردم و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد ،یدی و فکری ،در شهر و روستا و منافع
!بورژوازی ملی مولد» و همچنین منافع ملی ایران پاسخی مثبت و مسئوالنه ارایه داد»
با توجه به وجود امکان ”ميز احزاب“ در ”اخبار روز“ ،شایسته است ،شرایط بررسی و طرح پيشنهادهای مشخص
.برای ”برنامه اقتصاد ملی“ در شرایط کنونی ایران سازمان داده شود
چنین گام مشخصی می تواند کمک باشد برای ایجاد زمینه شرایط همکاری و اتحادهای اجتماعی علیه برنامه دیکته شده
توسط سازمان های مالی امپریالیستی و هم کمک باشد برای یافتن یک برنامه مشترک اقتصادی -اجتماعی توسط «چپ»
.برای ایران
به نظر می رسد که تنظیم دستور کاری برای آغاز بحث در این زمینه می تواند گام نخستی باشد به منظور جهت یابی
.بحث .دستور کاری که در آن زمینه تئوریک و عملی و ساختاری چنین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته باشد
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2464آدرس مقاله در سایت
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 -٣٦مقاله شماره ٣( ١ / ١٣٩۴ :فروردین)
»برنامه اقتصاد ملی -دمکراتیک ،پرچم فعالیت اجتماعینگرشی به «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن
واژه راهنما :درمان «درد بی درمان اقتصاد ایران» .نقش «بورژوازی ملی» در «عصر جهانی شدن» .وحدت منافع
.طبقه ها و الیه های زحمتکش و ملی
استقبال ورود به مباحث» که در نوشتار «پاسخی کوتاه به … فرهاد عاصمی» توسط حمید آصفی در اخبار روز (» ٢۴
ابراز شده است و اندیشه (] http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883 [1اسفند ١٣٩٣
جستجوی “دستور کاری برای بررسی برنامه اقتصاد ملی مشترک” را دنبال می کند که باید توسط همه نیروهای چپ و
ترقی خواه و میهن دوست در دور “میز احزاب نزد اخبار روز” مورد بررسی قرار گرفته و تعیین شود ،به نگارنده
جسارت دنبال کردن نکته مرکزی ای را می دهد که نظریه پرداز(*) در مقاله خود مطرح ساخته و به درستی می پرسد:
دوستان چپ و مارکسیست ما [با توجه به] درد بی درمان اقتصاد ایران و مسایل اجتماعی و منافع ملی و عدالت ممکن »
«و یا سوسیالیسم ممکن ،در ذیل یک دولت ملی دموکراتیک ،چه پاسخی و راه حلی دارند؟
در مقاله مورد خطاب آصفی ،یا عنوان «”چپ” کدام برنامه “اقتصاد ملی” را پیشنهاد می کند؟» (اخبار روز  ٢١اسفند
و همچنین در مقال ِه با عنوان «پرواز ( ]http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852 [2

نکته هایی (اسفند  …» (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65917 [3] – 26 ١٣٩٣ققنوس
در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک ،طرح شده اند .در آنجا «از زاویه … دیدگاه» توده ای ،تعریف اقتصاد
ملی برای دوران فرازمندی ملی -دمکراتیک جامعه ارایه و ترکيب عنصرهای تشکیل دهنده آن ،یعنی بخش عمومی
(دولتی) و خصوصی -تعاونی اقتصاد ،عنوان شده است .همانجا ،همچنین پیش شرط ضروری برای ایجاد شرایط تحقق
بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی ،ذکر شده است که عبارت است از مبارزه برای «اصالحات برای تغییر» که نیاز به
.برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری دارد
ضرورت برپایی جبهه ضددیکتاتوری از این واقعیت ناشی می شود که رژیم دیکتاتوری والیی ی حاکم مصممانه بر
موضع ضد قانونی و ضد مردمی خود و ادامه بی چون و چرای آن پای می فشارد .رژیم دیکتاتوری به چنین شیوه های
ضد مردمی از این رو نیاز دارد ،زیرا اجرای برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف سازمان های مالی امپریالیستی از
قبیل صندوق بین المللی پول ،به سخنی دیگر ،تحمیل برنامه اقتصادی ضد ملی ای که شرایط تبدیل ایران را به
داشتن سلطه خفقان و شرایط غيرقانونی حکومتی
نومستعمره نظام مالی امپریالیستی ایجاد می کند ،تنها با برقرار نگه
ِ
ابزار فشار ،سرکوب ،زندان ،حصر و کشتار نياز دارد
!بر کشور ممکن است .اجرای چنين برنامه ضد ملی ،به
ِ
.البد نظریه پرداز موضع مشخص خود را نسبت به این نکته ها روشن ها خواهد ساخت
نزدیکی اندیشه با برنامه “تاچریسم”
نکته نخست پراهمیت در مقاله آصفی با عنوان «پاسخی کوتاه …» ،نفی صریح
ِ
نزد اوست .او می نویسد« :هر چه گشتم و فکر کردم ،یک ما به ازایی در نوشته های خود [در] … دفاع غیر مستقیم از
«.تز و نظریات خانم مارگارت تاچر … نیافتم
بدین ترتیب می توان از این موضع حرکت کرد که «چپ ملی» مورد نظر حمید آصفی ،نیز مانند چپ مارکسیستی -توده
ای ،مخالف ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران بوده و این دستاورد مشترک پراهميتی را برای تنظیم
.برنامه ی اقتصاد ملی و دمکراتیک برای ایران تشکیل می دهد
به توصیه حمید آصفی ،نگارنده مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» را در اخبار روز (اول اسفند )١٣٩٣
مطالعه نمود .نظرهای مطرح شده در آن را می توان به دو دسته تقسيم کرد که به طور غیرضروری به یکدیگر تنیده
شده اند .بخشی از آن ،انواع برداشت های انتقادی به حزب توده ایران است که متاسفانه بدون هر منبعی ذکر شده اند و
ارزش علمی برداشت ها را محدود به موضع نظریه پرداز می کند .نظریه پرداز در هیچ موردی به خواننده امکان
نظربندی مستقل برای برداشت انتقادهای مطرح شده را از این طریق نمی دهد ،که نمی گوید ،برداشت او در کجا و
چگونه توسط حزب توده ایران بیان شده است!؟ نظر مورد انتقاد ،به طور مشخص چگونه بيان شده است؟
سخن ،زبان ،هم در شکل بیان شفاهی و یا نگاشته شده آن ،به تعریف امروزی ،شکل ارایه ذهنيت و آگاهی است .حمید
آصفی رهبران حزب توده ایران را فرهیختگانی می داند که از خود در قرن بیستم بر فرهنگ ایران تاثیری عمیق داشته
و «تاثیراتی ژرف بر بینش و منش نسل هایی از ایرانیان» به جا گذاشته اند («نقد چپ و چشم انداز آن» ،اخبار روز ١۴
(.اسفند ١٣٩٣
آیا نقل و ارایه بیان و یا نوشتار مشخص آن فرهیختگان در نوشتار خود ،خالی از لطف است؟
بخشی دیگر از نظرات ابراز شده در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» ،نظر و تزهایی هستند که متاسفانه
بدون تعریفی جامع ارایه شده اند و کوششی هم برای اثبات آن ها در مقاله به عمل نیامده است .برای نمونه مقاله با جمله
زیر آغاز می شود« :در ایران ایدئولوژیک شدن بحث طبقات در طیف چپ روشنفکری سبب بی توجهی به اقتصاد
سیاسی توسعه و توجه صرفا سیاسی -ایوئولوژیک به طبقات شده است و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل
«.اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و پیشرفت و عدالت گشته است
صرفنظر از آنکه «توجه صرفا سیاسی -ایوئولوژیک به طبقات» ،تکرار تاتولوژیک «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات
در طیف چپ» است ،برای تزهای «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات» ،و یا «بی توجهی به اقتصاد سیاسی توسعه» در
هیچ جایی از مقاله تعریفی ارایه نمی شود و مضمونی برای آن ذکر نمی گردد .اگر پرسشی در این زمینه از طرف
خواننده مطرح شود ،هدف «نقد از یکی مانده به آخر» نیست .کوششی است برای یافتن شيوه مشترک برای بررسی و
.رسیدن به تعریف مشترک از مقوله
آیا نگرش «طبقاتی» به جامعه ،به قول نظریه پرداز «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات» ،به سخنی دیگر ،آیا این برداشت
ایران امروز طبقات با منافع متضاد و در عین حال منافع آشتی پذیر وجود دارند ،نگرشی غیرواقع بینانه
که در جامعه
ِ
سیاسی «توسعه»  ،تعریفی جامع برای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی -دمکراتیک فرازمندی
اقتصاد
است؟
ِ
جامعه کنونی ایران است؟
نظریه پردازی در همین جمله نخست ،از تزهایی که نه تعریفی از آن ها ارایه شده و نه صالبت تئوریک آن ها به اثبات
رسیده اند ،به نتيجه گيری ابزاری می پرداز و آن ها را مسئول و علت ع ّلی «کشف [نشدن] و [نه]یافتن راه تکامل

اجتماعی» اعالم می کند« :و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و
«.پیشرفت و عدالت گشته است
در مقاله ،مقوله پراهمیت «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» تعریف نمی شود و مضمون آن بیان نمی گردد .لذا
ناروشن می ماند که از واژه ی «بورژوازی ملی» آیا منظور همان مفهوم بورژوازی قرن ها  ١۶به بعد است ،که در
ژاپن» سرچشمه «توسعه» شد ،و یا بورژوازی «کره جنوبی» است که توانست در شرایط مشخص در دو دهه پایانی »
قرن بیستم« ،محصولی قابل رقابت با خارج تولید کند»؟
نه شرایط تاریخی ژاپن برای ایران قابل دسترسی است و نه شرایط مشخص کره جنوبی که در نبرد جهانی میان دو
سیستم به زائده ای از برنامه امپریالیستی بدل شد و در سال  ،١٩٩٧با خروج هدفمند سرمایه های خارجی ورشکست و
!تاراج شد ،با شرایط کنونی در ایران قابل مقایسه است .حتی خودروی ودو به شورلت تغییر نام داد
بدین ترتیب بحث در باره نقش «بورژوازی ملی» نمی تواند بحثی عام و غيرمشخص و گویا در خالء تاریخی تصور
شود ،بلکه باید در شرایط مشخص دوران کنونی که در عنوان مقاله نظریه پرداز نیز به آن اشاره شده است ،در «عصر
.جهانی شدن» سرمایه مالی امپریاليستی ،به آن پرداخت
با توجه به شرایط مشخص تاریخی در صحنه جهانی است که به نظر می رسد می توان و باید تعریف ارایه شده از
بورژوازی ملی را در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» ،تدقيق نمود! در مقاله این تعریف چنین ارایه می
شود « :تعریف این بورژوازی از لحاظ اقتصادی این است که بتواند در ایران موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود و
این مساله با چرخه انباشت سرمایه ،در اساس در خود ایران ،بسته شود و باعث تولید گسترده کاالها و خدمات شود
دیرتر به سرشت ملی بورژوازی «در عصر جهانی شدن» پرداخته خواهد شد که تعریف آن را تشکیل می دهد…«. .
آنچه در مقاله با درایت ذکر شده است را می توان وظیفه های در برابر این بورژوازی نامید .پرسشی که اکنون مطرح
می شود ،پرسش در باره شرایطی است که تحت تاثیر آن باید «بورژوازی … موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود»!
.این شرایط ،کدام شرایط هستند؟ آن ها را باید با وسواس کامل تعیین کرد
از این رو پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا «بورژوازی ملی» می تواند به وظیفه طرح شده در مقاله در
شرایطی عمل کند که «بورژوازی تجاری» و … حاکميت را قبضه کرده است؟ آیا «بورژوازی ملی» که در طول قرن
اخیر نتوانسته است به وظیفه فوق عمل کند ،می تواند اکنون به تنهایی به این هدف دست یابد؟ آن هم علیه مقاومت و
منافعِ «بورژوازی تجاری» در کشور که نظریه پرداز آن را در ادامه با دقت برمی شمرد ،و علیه مقاومت و منافعِ
متحدان جهانی آن که از قلم افتاده است؟
سوداگر) امپریالیستی «در عصر جهانی شدن» است؟ آیا
تجاری
متحدان جهانی که همان سرمایه داری مالی(-
ِ
ِ
بورژوازی ملی» قادر است به تنهایی به این وظیفه تحقق بخشد و یا به کمک و هم یاری بخش عمومی اقتصاد ،که »
باید نماینده و مدافع منافعِ زحمتکشان و توده های میلیونی میهن دوستان باشد و از طریق ساختارهای دمکراتیک -مدنی
کنترل شود ،نياز دارد؟
در مقاله ،مقاومت و منافع بورژوازی تجاری که وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است ،چنین برشمرده می شود:
بورژوازی تجاری رانت خور که ارز از فروش نفت می گیرد و عمدتا به بورژوازی مستغالت تغییر هویت داده و در »
!«دشمنی با سرمایه گذاری در مدار مولد سرمایه ،مانند [سرمایه] صنعت[ی] قرار گرفته است
به نظر حزب توده ایران ،همیاری و پشتبانی بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی -تعاونی در مرحله ملی-
زحمتکشان یدی و فکری در شهر و روستا ،زنان ،معلمان،
دمکراتیک فرازمندی جامعه ،که به معنمای پشتيبانی
ِ
جوانان ،دانشجویان و دیگر لیه های روشنفکری و ميهن دوست و … از بخش خصوصی -تعاونی است ،که همان
ملی در عصر جهانی شدن» را تشکیل می دهد ،پيش شرط موفقيت در رشد ترقی خواهانه جامعه و »
بورژوازی ِ
فرازمندی انسان و میهن دوستانه آن است .شرط دستیابی به این پیش شرط اما ایجاد پيوند ميان آزادی و عدالت اجتماعی
.نسبی ،یا «عدالت ممکن» است که حمید آصفی در باره آن از «دوستان چپ و مارکسیست» خود پرسش می کند
این پیش شرط ،سرشت خاص اقتصاد سیاسی جامعه را در دوران فرازمندی ملی -دمکراتیک آن تشکیل می دهد و وجه
تمایز آن را از «توسعه» از نوع «ژاپنی» قرون گذشته و «کره جنوبی»ای قرن بیستمی نشان داده و آن را برجسته می
سازد .می توان به این سرشت خاص انواع نام ها داد .نکته پراهمیت ،زیرا نکته مضمونی در آن این نکته است که این
سرشت خاص ،ویژگی دوران گذار از نظام سرمایه داری مورد عالقه امپریالیسم به نظامی ترقی جویانه را تشکیل می
!دهد .گامی در جهت انسانی شدن جامعه ایرانی است
در سطور زیر وحدت منافع میان زحمتکشان و بورژوازی ملی و میهن دوست ،و از این طریق بهم تنیدگی منافع آن ها
در مقاومت در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن در مرحله کنونی نشان داده و مستدل خواهد
شد .وحدتی ،که همان طور که اشاره شد ،ریشه در این واقعیت دارد که اقتصاد ملی دوران فرازمندی ملی -دمکراتیک
سیاسی سرمایه دارانه نیز نیست! نه در شکل قرون گذشته آن
سیاسی سوسیالیستی نیست ،اقتصاد
جامعه ،اگر اقتصاد
ِ
ِ

(ژاپن) و نه از نوع وابسته کره جنوبی آن در دهه های پایانی قرن پیش! سرشت خاص این دوران از واقعيت عينی
.وحدت منافع طبقه ها و لیه های زحمتکش و ملی در کشورهای در حال توسعه ناشی می شود
لذا بحث را باید بر محور چگونگی وحدت منافع میان زحمتکشان و «بورژوازی ملی عصر جهانی شدن» متمرکز کرد
و از بحث های فرعی و انتزاعی و نظریه پردازی در خالء و همچنین از طرح به اصطالح انتقادهای غیرضرور دوری
.نمود
مضمون ملی -دمکراتیک مرحله فرازمندی جامعه که نظریه پرداز نیز به آن اشاره دارد ،از این رو مضمون نبرد
آزادیبخش دوران کنونی را در ایران تشکيل می دهد ،زیرا
–
از یک سو نبردی علیه سیطره سرمایه مالی (تجاری) جهانی شده ی امپریالیستی و متحدان داخلی آن« ،رانت
خواران» -تجاری -مستغالت – ارز نفت خور  ،-است ،به سخنی دیگر ،نبردی ملی -ضد سيطره امپریاليسم است؛ و
از سوی دیگر ،نبردی برای برقراری دمکراسی و تامین حقوق دمکراتیک زحمتکشان در ایران است .به
عبارت دیگر
!پيوندی جدایی ناپذیر را در مبارزه اجتماعی ميان آزادی و عدالت اجتماعی تشکيل می دهد

–

–

برنامه اقتصاد ملی برای دوران فرازمندی ملی -دمکراتیک جامعه که دارای سرشتی خاص است ،پرچم فعاليت
!اجتماعی را در دوران کنونی به منظور تحمیل «اصالحات برای تغییر» در ایران به ارتجاع حاکم تشکیل می دهد
پرسش هایی که نظریه پرداز در پایان مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» در برابر «دوستان چپ» مطرح
می سازد ،می تواند همگی در چهارچوب بحث باال ،مورد بررسی قرار گرفته ،تدقیق شده و بر سر آن توافق ایجاد شود.
این پرسش ها کمی خالصه شده ،چنین اند« :در پایان این مقال از دوستان چپ سوالی دارم اگر ما مرحله تاریخی ایران
را  -١دموکراسی ملی  -٢کارشناسی ملی  -٣مسئولیت ملی  -۴منافع ملی بدانیم … و تمام پتانسیل خود را معطوف به
پیگیری راهکارهای ممکن و رفتن … به سمت رشد و توسعه و اهداف چهارگانه باال … [قرار دهیم ،می توانیم] بنوعی
با زیاد خواهی نئولیبرالیزم چالش برنامه ای [داشته] و هم یک جامعه قانونمند با رشد و قوام نهادهای مدنی بهتر [برپا
«داشته] و… چندین گام عملی تاریخی به سمت آرمان های عدالت طلبانه [برداریم]؟
دمکراسی ملی» و «منافع ملی» می تواند بیانی دیگر برای مفهوم مرحله «ملی -دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» »
باشد .بدیهی است که تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله ،وظیفه ای «کارشناسانه» از دیدگاه منافع «ملی» است
.که باید با «مسئولیت» و دیدگاهی میهن دوستانه عملی گردد
—
نظریه پرداز ،اندیشمندی که فکری ،حرفی و نظر و یا تزی برای گفتن دارد و آن را در رشته تکوین علّی و صوری *-
(.شکلی) پدیدار و شدنش ،با منطق سخن مستدل ،به سخنی دیگر ،به صورت علمی حالجی می کند
)1 Comment (Open | Close
برنامه اقتصاد ملی -دمکراتیک ،پرچم فعالیت اجتماعینگرشی به «بورژوازی ملی در عصر " 1 Comment To
"»جهانی شدن
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سالمدر رابطه باپرسش شما جواب مثبت است .ولی سوال این است که شرکت های بامدیریت خصوصی که زیر مجوعه
بعضی شرکت ها و یاارگانهای دولتی می باشند و از رانت استفاده کرده و یا میکنند و نقش مترقی در تولید ملی ایفا
.مینمایند در این تحلیل در چه جایگاهی قرار دارند
 http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2473آدرس مقاله در سایت
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اقتصا ِد سياسي ِ“ مرحله ملي -دموكراتيك انقالب“ (”)٣
!نگرشي به برنامه ریزي براي اقتصا ِد ملي
!برنامه ریزي اقتصاد ملي ،گامي در حفظ حق حاكميت ملي
واژه راهنما :اقتصادي .سياسي
رشد عمقي و سطحي اقتصاد .زمینه علمي و سرشت دموكراتیك برنامه .چگونه مي خواهیم زندگي كنیم؟ نقش برنامه
.ریزي در رشد نیروهاي مولده
وظیفه ي در برابر این سطور ،كوشش به منظور ارایه ي تعریفي براي برنامه ریزي ِ اقتصاد ملي و توضیحاتي در باره
نقش برنامه ریزي در چارچوب ”اقتصاد سیاسي ِ“ مرحله ملي -دموكراتیك انقالب است .ضمن نگارش ،گریزهایي
.ضروري به نظر رسید ،كه گرچه در ظاهر از محور اصلي دور مي شود ،اما براي درك كلیت مساله سودمند است
نكته پراهمیت دیگر كه در جریان نگارش قابل شناخت و درك شد ،این نكته است كه ارایه تعریفي همه جانبه از موضوع
مورد بررسي ،كاري فردي نيست ،بلكه براي تنظیم آن ،باید به طور جمعي كوشید كه نگارنده متاسفانه از آن محروم
.است
باوجود این محرومیت تحمیلي و ناخواسته كه به قول شعر شاعر توده اي و عضو كمیته مركزي حزب توده ایران ،رفیق
زنده یاد سیاوش كسرائي كه این روزها با آن زندگي مي كنم (”باور نمي كند دل من مرگ خویش را“) ،از سوي
عاشقان» است كه «به چنین پیك دوستي ،یك ره نظر» نمي كنند ،و همچنین با یاد آموزش از زنده یاد احسان طبري» ،
دبیر كمیته مركزي حزب توده ایران كه در «واژه اي چند از نگارنده» در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (جلد اول)
خاطر نشان مي سازد كه «ضرورت كوشش براي اجتهاد در مسائل تئوري ِ عمومي ِ ماركسیستي -لنینیستي انكار ناپذیر
است و تئوري از هر سخن الكني در این زمینه مي تواند غني تر شود» و «آنچه  ...اصل است ،اینست كه جوهر سخن
چیست یا الاقل چه پلكاني را ،ولو ناشیانه و ناهموار ،براي عروج قریحه هاي راستین دیگر ساخته است .اگر چون
شاپور نقاش“ در ”خسرو شیرین“ نظامي ،نگارگر چیره دستي نبود ،الاقل فرهاد كوه كني باشد ،با نهیب احساسي بي ”
شائبه و سالوس ،در این كوه ساران سنگیده و بي قلب جهان سرمایه ( »...ا ط ،دیباچه ،با پچپچة پاییـز)» ،نگارنده
جسارت انتشار تعریفي را از ”برنامه ریزي براي اقتصاد ملي در مرحله ملي -دموكراتیك انقالب“ یافت ،با این امید ،كه
.با ابرازنظر صاحب نظران و دیگر رفقا تدقیق و تكمیل گردد
:در اینجا به پرسش هاي زیر پرداخته مي شود

! -١برنامه ریزي مركزي براي اقتصاد ملي ضروري است
 -٢نقش برنامه ریزي ،زمينه علمي و سرشت دموكراتيك برنامه؛
“ intensivاول -در مرحله رشد در ”عمق
یك -صنایع سنگین ،مادر ،زیربنایي؛
دو  -فرهنگ و آموزش ،بهداشت -درمان ،در مجموع ،نیازهاي اولیه زندگي و بازتولید آن؛
 -.صنایع مصرفي ،خدماتي ،روبنایي – “ extensivدوم -در مرحله رشد در ”سطح

:مقدمه
ت برنامه
پس از پیروزي ضد انقالب در اتحاد شوروي و  ،...در جنبش كارگري و كمونیستي بحث در باره ضرور ِ
ریزي براي اقتصاد ملي و یا سپردن آن به دست ”نیروهاي بازار“ باال گرفت .جوانب بسیاري از مساله و همچنین طرح
پیشنهادها براي بررسي اهمیت برنامه ریزي ِ مركزي بسیار است كه طرح آن ها هدف این سطور نیست .دیرتر به برخي
از بحث ها اشاره خواهد شد ،در اینجا تنها به این نكته اشاره شود كه در پایان بحث ها توافق نظر كامل میان اقتصاددانان
و نظریه پردازان ماركسیست در این زمینه برقرار است .همه بر روي ضرورت حفظ برنامه ریزي ِ مركزي
براي اقتصاد ملي توافق دارند .ازجمله مي توان از هاري نیك ،مانفرد زون ،كالوس بلسینگ ،هلموت پترز،
فكئهارد لیبرمان ،اوتار پوپه ،یورگ روسلئر و دیگران نام برد .نظریه پردازان انگلیسي -ایرلندي چنین برنامه ریزي را
.به كمك نرم افزار تا كوچك ترین زوایا ممكن مي دانند و پیشنهاد مي كنند
نگارنده در نوشتارهاي جداگانه اي برخي از نظر و مواضع ابراز شده توسط این نظریه پردازان را در توده اي ها
بازتاب داده است كه مي توان به آن ها مراجعه نمود)١( .

در این سطور ضمن توضیح اهمیت برنامه ریزي مركزي ،آگاهان ِه تفاوتي میان مرحله ملي -دموكراتیك و سوسیالیستي
فرازمندي جامعه گذاشته نمي شود .این امر اما به این معنا نیست كه به طور عیني ،تفاوتي وجود ندارد .پرداختن به
تفاوت ها به ویژه در سطور كنوي از این رو غیرضروري است ،زیرا صرفنظر از سطح تئوریك بحث ،و همچنین
صرفنظر از تفاوت در حل مساله هژموني در مرحله ملي -دموكراتیك و سوسیالیستي ِ رشد جامعه ،راه حل هاي عملي
.در برنامه ریزي تفاوت چنداني ندارند
نكته پراهمیت در امر برنامه ریزي مركزي شركت فعال و متنوع بخش عمومي -دموكراتیك در سرمایه گذاري است كه
ت“ سرمایه
باید عمدتا ً در بخش تولیدي و نیازهاي اولیه اجتماعي توده ها مردم عملي گردد .از طریق شركت ”ساك ِ
عمومي -دموكراتیك در سرمایه گذاري هاي بخش خصوصي -تعاوني ،مي توان همبستگي و كمك متقابل میان بخش هاي
مختلف اقتصاد را سازمان داد .امري كه به تقویت بخش خصوصي -تعاوني مي انجامد ،و از طرفي دیگر ،پایبندي ِ بخش
.خصوصي -تعاوني را به اهداف ملي -دموكراتیك برنامه تضمین مي كند
براي نمونه مي توان مساله تامین حق بازنشستگي در جامعه را براي آشنا شدن با مضمون برخي از بحث ها مورد توجه
قرار داد .پاسخ به این پرسش كه كدام شكل را باید براي تامین حق بازنشستگي كه یكي از عمده ترین ”حقوق اجتماعي“
انسان زحمتكش است ،براي روشنگري در این زمینه كمك است .آیا باید این حق را به معناي حقوق اولیه از درآمد كل
جامعه (مالیات و غیره) تامین نمود ،و یا باید با ایجاد سازمان تامین اجتماعي ،زحمتكشان ،هماند بخش عمومي-
دموكراتیك و كارفرماي خصوصي در تامین مخارج بازنشستگي (به طور مساوي -پنجاه -پنجاه – و یا تناسب هاي
دیگر ٦٠/٤٠ ،وغیره) ،شریك باشند؟
تمایل به تائید شكل دوم – شكل بیمه عمومي ِ  -سازماندهي این وظیفه اجتماعي میان نظریه پردازن وجود دارد .در این
نظرها بارها به این نكته اشاره مي شود كه شكل نخست ،در موارد بسیاري بیگانگي زحمتكشان را نسبت به تامین شرایط
این حق اجتماعي ایجاد و شناخت از ضرورت دفاع پیگیر از این ارزش را از ذهن آن ها دور مي سازد .این نكته را
زنده یاد احسان طبري نیز در كالس درسي كه در سال هاي پایاني دهه  ٦٠قرن گذشته تاریخ اروپایي در مجارستان
داشتیم ،گوشزد نمود .او توجه را به این معضل جلب نمود كه در شكل نخست كه در كشورهاي سوسیالیستي معمول بود،
این خطر وجود دارد كه در كوتاه ترین مدت ،ارزش تاریخي این دستاورد اجتماعي دیگر براي توده ها قابل شناخت
نباشد .آن ها آن را امري ”طبیعي“ ارزیابي مي كنند و دیگر آن را یك آماج مبارزه روزانه براي حفظ آن  -كه مثالً باید
!در باالبردن سطح و كیفیت بازده كار عملي شود – درك نمي كنند
بانو سارا واگن كنشت ،ماركسیست آلماني در مقاله اي امروز خود ( ٢٢آوریل  )٢٠١٦در روزنامه ”جهان جوان“ كه
علیه خصوصي سازي بیمه هاي اجتماعي در آلمان نگاشته است ،بازگشت به شكل سازمان خدمات اجتماعي در آلمان را
كه بر پایه ”همبستگي میان زحمتكشان“ و پرداخت  ٥٠درصد حق ماهانه بیمه توسط صاحبان شركت ها به بیمه
اجتماعي قرار داشته باشد ،خواستار مي گردد .واگن كنشت این امر را براي بهبود انباشت سرمایه در بیمه اجتماعي
ضروري مي داند .به این منظور باید مرز درآمد ماهانه حذف گردد كه طبق آن كارمندان و افراد پردرآمد ،از شركت
اجباري در بیمه اجتماعي معاف بوده و مي توانند در شركت هاي خصوصي و یا اختصاصي بیمه شوند ،مانند پزشكان و
دیگر شغل هاي به اصطالح ”آزاد“ .پانزده سال پیش ،حزب سوسیال دموكرات و سبز آلمان اصل ”همبستگي دوگانه“
را در این سازمان اجتماعي در آلمان كه از سال  ١٨٧١برقرار بود ،لغو نمود .از این تاریخ صاحبان شركت ها دیگر
 %٥٠هزینه بیمه كاركنان را براي بیمه بیماري نمي پردازند .به دنبال این اقدام ضد منافع توده هاي مردم ،و تقلیل
درصد حقوق بازنشستگي ،مردم آلمان اكنون با ”فقر دوران سالخوردگي“ روبرو بوده كه به معضل بزرگ اجتماعي در
كشور امپریالیستي ِ اروپا و در ثروتمندترین دوران تاریخ آن تبدیل شده است
.ثروتمند ترین
ِ
توضیحات در باره بیمه هاي اجتماعي را مي توان براي بخش هاي دیگر نیازهاي اولیه و خدمات اجتماعي به طور
.مشابه مطرح ساخت .براي نمونه مساله خانه سازي و غیره كه دیرتر به آن پرداخته خواهد شد

! -١برنامه ریزي مركزي براي اقتصاد ملي ضروري است
در ابتدا اشاره شود كه پرداختن به این نكته در این سطور ،در چارچوب بحث در باره ”اقتصاد سیاسي ِ“ مرحله ملي-
دموكراتیك و یا سوسیالیستي فرازمندي جامعه ،پاسخي سياسي -تاریخي است .لذا باید به طور سخت گیرانه،
تخصصي به آن پرداخت كه مي تواند تنها بر پایه شناخت مشخص شرایط حاكم عملي شود .هیچ نسخه آماده شده اي نمي
تواند در این سطور طرح گردد .از این رو كافي است ،براي نشان دادن ضرورت حفظ و توسعه ”سازمان برنامه
ایران جمهوري اسالمي مورد توجه و موشكافي قرار گیرد
.ریزي“ براي اقتصاد ملي ،نمونه اقدام ضد ملي در
ِ
در ابتدا به منظور نشان دادن سرشت ضد ملي اقدام حاكمیت نظام سرمایه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپریالیستي در
جمهوري اسالمي ،باید خاطرنشان شود ،كه رژیم دیكتاتوري والیي با ”حكم حكومتي“ براي نقض اصل هاي اقتصادي
 ٤٣و  ٤٤قانون اساسي تنها ایـن گام ضد ملي را برنداشته است .بلكه این رژیم دیكتاتوري ،به منظور انجام فرامين
صندوق بين المللي پول ،با حذف ”سازمان برنامه ریزي“ در ایران ،گام پراهمیت دیگري نیز در پایمال نمودن
حق حاكميت ملي ایران برداشته است .گرچه در اطراف این گام ضد ملي در مطبوعات ایران و خارج از كشور

تاثير منفي تاریخي آن براي
بحث و مخالفتي نشان داده نمي شود و مقاومتي به چشم نمي خورد ،نباید نسبت به وزن
ِ
.رشد نيروهاي مولده در ایران تردید داشت
ایران ج ا كه با ”حكم حكومتي“ او عملي
اعتراف ضمني ”رهبر“ به اقدام ضد ملي منحل ساختن ”سازمان برنامه“ در
ِ
شد ،آموزنده است .او اكنون خواستار آن است «كه مسئوالن باید براي یكایك بندهاي سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي،
برنامه ریزي و آن ها را به صورت واقعي اجرا كنند»! ( .)٢در این سطور ،بررسي مضمون ”برنامه ریزي“ مورد
نظر او هدف نیست كه مضموني ضد كارگري و ضد ملي داراست ،بلكه هدف نشان دادن اعتراف ناخواسته ي او به
!ضرورت برنامه ریزي براي اقتصاد ملي است كه خود القاي آن را عملي ساخته است
در زمان ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد و در چارچوب اجراي فرامین سازمان هاي مالي امپریالیستي ،دولت
هشتم ،سازمان برنامه ایران را منحل ساخت و دولت حسن روحاني نیز در همان راه سنگفرش شده ي جهنم براي اقتصاد
!ملي ایران ،گام گذاشت و سیاست ضد ملي را ادامه مي دهد
دستور سازمان هاي مالي امپریالیستي براي انحالل سازمان برنامه ریزي براي اقتصاد ملي ،كه باید مبتني بر شرایط
مشخص اقتصادي -اجتماعي به ویژه در كشورهاي پیراموني انجام شود ،از این رو از دیدگاه سیاست اقتصاد
،جهاني شده“ امپریالیستي ”منطقي“ است ،زیرا این سازمان هاي مالي امپریالیستي”
اولا اقتصاد ملـي كشورهاي پیراموني را به رسمیت نمي شناسند  -لذا خواستار اجراي یك برنامه ریزي متمركز و
 -.مركزي در این كشورها نیستند و براي حفظ منافع نواستعماري خود نمي توانند باشند
پاره پاره كردن كشورها و نابودي حق حاكمیت ملي آن ها پس از پیروزي ضدانقالب در اتحاد شوروي و  ،...كه اولین
آن جمهوري سوسیالیستي یوگسالوي بود ،درست به منظور پایان دادن به امكـان برنامه ریزي براي اقتصاد ملي
كشورها عملي شد! حراج ساختارهاي اقتصاد برپا شده در چندین دهه در این كشورها و نابودي تولید ملي در این پاره
پاره ها گام دوم را در این سیاست امپریالیستي تشكیل مي دهد! ارقام نابودي صنایع و تولید ملي براي كشور آلمان
!دموكراتیك ،با تولید انفجاري بیكاري و سقوط فاجعه آمیز تولید ناخالص ملي نمونه وار است
ثانيا ا این سازمان هاي امپریالیستي ،اقتصاد ملي كشورهاي پیراموني را تنها زائده اي از ”اقتصاد بازار آزاد“
خود مي دانند .این سازمان ها خواستار آن شرایط اقتصادي -سیاسي در كشورهاي پیراموني هستند كه آن ها را به
نومستعمره براي اقتصاد ”جهاني شده“ امپریاليستي بدل مي سازد كه ”نامه مردم“ ،ارگان مركزي حزب
.توده ایران آن را به عنوان ”دكترین اوباما“ افشا نمود ()٣
به خاطر اِعمال برنامه نولیبرال است كه ”اقتصاد جهاني شده“ امپریالیستي مخالف برنامه ریزي متمركز مركزي براي
به مردم كشورهاي اتحادیه اورپا كه به  TTIPاقتصاد ملي كشورهاي پیراموني است! كوشش براي تحمیل قرارداد
معناي نابودي حق حاكمیت ملي آن هاست ،مي خواهد از مردم این كشورها امكان تصویب قوانین ملي را براي تامین
حقوق اجتماعي به سود خود را سلب كند! از این طریق مردم این كشورها به وابستگي نواستعماري به سرمایه مالي
امپریالیستي محكوم مي شو ند! تبدیل ساختن مردم این كشورها نیز به نومستعمره سرمایه مالي امپریالیستي ،امكان برنامه
.ریزي را براي اقتصاد ملي به سود خود از آن ها سلب مي كند
نظام سرمایه داري ِ وابسته در ایران و رژیم دیكتاتوري والیي ِ نماینده آن نمي تواند خاك به چشم زحمتكشان میهن ما و
سرزمین ایرانیان بریزد و اقدام ضد منافع ملي ایران را كه با منحل ساختن ”سازمان
الیه هاي دیگر میهن دوست این
ِ
.برنامه“ عملي ساخت ،توجیه كند)٤( .
اهمیت برنامه ریزي را مي توان در این واقعیت بازشناخت كه هیچ یك از كشورهاي امپریالیستي در طول تاریخ از
كز دیكتاتور منشانه براي رشد اقتصاد خود صرفنظر نكردند .كشور امپریالیستي ِ ژاپون هنوز هم به
برنامه ریزي متمر ِ
.برنامه ریزي براي اقتصاد كشور در سطح وزارتخانه ادامه مي دهد و آن را حفظ كرده است
با پیروزي انقالب بزرگ اكتبر  ١٩١٧در روسیه كه دوران گذار از سرمایه داري به سوسياليسم وارد مرحله
تجربه عيني شد ،برنامه ریزي مركزي از اهمیت تاریخي بزرگي برخوردار شد .دستاوردهاي برنامه ریزي علمي
در برپایي صنایع سنگین و مادر در اتحاد شوروي انكارناپذیر است .برنامه ریزي مركزي در اتحاد شوروي براي رشد
عمقي اقتصاد در دو مرحله حقانیت و توانایي خود ر ا به اثبات رساند .یك بار تا پیش از جنگ جهاني دوم و حمله آلمان
نازي به اتحاد شوروي و بار دیگر در دهه  ٥٠ -٤٠قرن بیستم و در جریان بازسازي صدمات عظیم جنگ جهاني دوم
.كه بار اصلي آن را اتحاد شوروي بر دوش داشت
در مرحله گذار ضروري به رشد سطحي اقتصاد در اتخاد شوروي ،ضرورت انطباق برنامه ریزي براي مرحله دوم
رشد ،تشخیص داده نشد .ناتواني هاي اقتصادي پیامد این امر ،علت عمده ي اقتصادي را براي پیروزي ضد انقالب در
این كشور و  ،...ایجاد نمود( .تنها اشاره شود كه نقض قوانین سوسیالیستي در ارتباط با حق بیان و عقیده آزاد ،زمینه
(.اشتباه هاي نظري -تئوریك -فلسفي و نهایتا ً اقتصادي را در اتحاد شوروي پایه ریخت
توصیف دستاوردها در مرحله رشد عمقي ِ اقتصادي در اتحاد شوروي در این سطور بیش از این از این رو ضروري
نیست ،زیرا اقتصاد كنوني ایران در وضع دیگري قرار دارد از شرایط در روسیه  ١٩١٧و یا اتحاد شوروي  .١٩٤٥در

ایران كنوني هم در بخش صنایع سنگین -زیربنایي و همچنین صنایع مصرفي -خدماتي سطح معین رشدي قابل تشخیص
است كه زمینه الزم را براي یك برنامه ریزي علمي به منظور رشد متناسب و گام به گام اقتصاد ملي در تمام سطوح
.ارایه مي دهد
هدف این سطور ،هم ان طور كه اشاره شد ،پافشاري بر ضرورت ایجاد امكان قانوني برنامه ریزي مركزي براي رشد
.متناسب و گام به گام اقتصاد در بخش عمقي و سطحي رشد اقتصاد ملي است

 -٢نقش برنامه ریزي ،زمينه علمي و سرشت دموكراتيك آن؛
ت دموكراتيك برنامه
زمينه علمي و سرش ِ
آنچه پراهمیت در موفقیت برنامه ریزي مركزي ِ اقتصاد ملي در جامعه است ،پایبندي از یك سو به زمينه علمي تدارك
ت دموكراتيك
و تنظيم برنامه كه در آن نقش اقتصاددانان و متخصصین عمده است ،و از سوي دیگر حفظ سرش ِ
برنامه ریزي كه به مفهوم ایجاد شرایط شركت مردم و سازمان هاي صنفي -مدني و سیاسي در بحث در باره برنامه
.ریزي است
در باره زمینه علمي برنامه ریزي كه رفیق سیامك بارها به آن اشاره نمود ( ،)٥نیاز به وجود آمارهاي قابل اعتماد و
وسیع در همه شئون زندگي تردید ناپذیر است .امري كه در شرایط كنوني در ایران با كمبود چشم گیر روبروست و باید
.برطرف گردد
با توجه به آمار و داده هاي علمي مي توان در باره اولویت ها و وزن بخش هاي مختلف در برنامه ریزي به نتایج
.ضروري دست یافت
آنچه مربوط به سرشت دموكراتيك برنامه ریزي باز مي گردد ،مساله بغرنج تر و براي شرایط ایران ناشناخته تر
است از مساله فعالیت علمي متخصصین در این زمینه .به طور كلي مي توان گفت كه شركت زحمتكشان و همه الیه
هاي ِ مردم در امر برنامه ریزي براي اقتصادملي ،در كنار نظر متخصصین ،از اهمیت بزرگ ایجاد زمينه
اجتماعي -روحي -فرهنگي براي تنظيم و موفقيت برنامه برخوردار است .شركت وسیع توده هاي زحمتكش
دیگر شیوه هاي اِعمال ”دموكراسي پایه“
و الیه هاي مختلف جامعه ،تنها به معناي شركت در ”همه پرسي“ و یا امثال
ِ
.نیست كه آن را ”دموكراسي مشاركتي“ نیز مي توان نامید
شركت وسیع زحمتكشان و توده ها در برنامه ریزي ،به ویژه به این معنا است كه به منظور تنظیم و به مورد اجرا
گذاشتن برنامه ریزي علمي براي اقتصاد ملي در مرحله ملي -دموكراتیك رشد جامعه و به طریق اولي در مرحله رشد
سوسیالیستي آن ،جامعه با یك نبرد اجتماعي براي ارتقاي سطح فرهنگي در جامعه روبروست و باید آن را
.سازمان دهد .نبردي كه هدف آن رشد دانش اجتماعي انسان است

«!به این منظور باید ازجمله به این پرسش پاسخ داده شود كه «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟
دیرتر به این نكته پرداخته خواهد شد ،اینجا اما تكیه به این جنبه از بحث ضروري است كه شركت زحمتكشان در تصمیم
گیري براي برنامه ریزي ِ مركزي در بخش تولید و خدمات و دیگر نیازهاي اجتماعي به شكل دموكراتیك (در همه پرسي
و امثال آن) ،تنها آن هنگام نقشي مثبت و ترقي خواهانه ایفا خواهد نمود كه با سطح باالي دانش همه جانبه ي اجتماعي

.در باره هدف از برنامه ریزي و نتایج ناشي از آن وجود داشته باشد
شركت به اصطالح ”خام“ توده ها در ”همه پرسي“ نباید حتما با نتایج مثبت همراه گردد .برنامه ریزي اقتصادي-
اجتماعي یك هدف گیري ترقي خواهانه است كه در عین حال باید نیاز گروه و الیه هاي مختلف جامعه را در لحظه
حاضر تاریخي در مدنظر داشته باشد .امري كه با اولویت تامین نیازهاي ضعیف ترین گروه ها همراه است .این به
معناي ”لوبي گري“ در جامعه سرمایه داري نیست .بلكه به گفته مارتین لوتر كینگ ،مبارز ضد نژادپرستي در آمریكا
كه در سال هاي  ٦٠قرن گذشته تاریخي اروپایي ترور شد « ،عدالتي كه به آینده حواله مي شود ،نفي حق برخورداري
«!انسان از عدالت است
همه پرسي و یا شركت در انتخابات پارلمان ها كه این روزها در برخي از كشورهاي سرمایه داري علیه پناهندگان ،علیه
ساختن مسجد ،و غیره (مثالً در سویس ،هلند و اتریش  )... .انجام مي شود ،از این رو سرشتي ضد دموكراتیك ،برتري
جویانه و ضد خارجي به خود گرفته و به روندي ضد تاریخي بدل شده ،زیرا این شركت توده ها تحت تاثیر تبلیغات
تحریك آمیز قرار دارد .ارتقاي سطح فرهنگي مردم در جامعه هدف آن نیست و دنبال نمي شود ( .)٦بازگردیم به بحث
اصلي در باره زمینه علمي و دموكراتیك شركت توده ها در برنامه ریزي اقتصادي -اجتماي براي مرحله ملي-
دموكراتیك فرازمندي جامعه
“ intensivاول -در مرحله رشد در ”عمق
-،یك  -صنایع سنگین ،مادر ،زیربنایي ،دفاعي ،مالي ،ترابري -راه ها
دو  -فرهنگ و آموزش ،بهداشت ،درمان  -سرپرستي پزشكي ،به سخني دیگر ،نیازهاي اولیه زندگي؛

در مرحله رشد در ”عمق“ ،هدف هاي استراتژیك اقتصادي به منظور رشد زیربنایي اقتصاد جامعه مضمون برنامه
شرایط رشد ك ّمي و كیفي ِ زیربناي اقتصادي -اجتماعي در
ریزي را تشكیل مي دهد .هدف برنامه ریزي ایجاد و توسعه ي
ِ
سطح كشور است .در شرایط مشخص ایران در این زمینه ،همان طور كه اشاره شد ،نباید از صفر آغاز نمود ،بلكه مي
.توان با جمع بندي از آنچه موجود است ،برنامه ریزي را به ثمر رساند
به ویژه براي كشوري مانند ایران با امكان هاي وسیع براي رشد صنایع مادر در بخش فلزات ،شیمایي ،تولید انرژي
خورشیدي و بادي ،رشد راه ها و ارتباطات و غیره ،باید چنین برنامه ریزي مركزي با شناخت وسیع و دقیق شرایط
عملي گردد .براي نمونه پاسخ به این پرسش كه رشد تولید انرژي الكتریسیته باید از راه رشد و توسعه ي تكنولوژي بهره
گیري از نیروي خورشیدي و بادي عملي گردد و یا با مصرف سوخت فسیلي ،یا توسعه نیروگاه هاي اتمي انجام شود،
پرسشي مركزي را تشكیل مي دهد .بدون در اختیار داشتن آمار قابل اطمینان از همه بخش هاي اقتصادي -اجتماعي
.هستي جامعه ،چنین برنامه ریزي مركزي با مشگالت بسیار روبرو خواهد بود
نیاز به آمار قابل اعتماد همچنین در ارتباط با مساله برنامه ریزي براي رشد فرهنگ -آموزش ،بهداشت و پزشكي در
جامعه تردیدناپذیر است .چگونه مي توان با رشد مجدد بي سوادي در ایران مبارزه نمود ،بدون آن كه تصوري روشن و
!علمي از شرایط حاكم از وضع فرهنگي -بهداشتي ِ مردم داشت؟

لنين انقالب سوسياليستي را نبردي طولني با سرشت یك «دوران» ارزیابي مي كند كه باید در صحنه
هاي متفاوت هستي اجتماعي عملي گشته و به پيش برده شود ،در بخش اقتصادي و همچنین سیاسي-

اجتماعي -فرهنگي -تمدني و غیره .صحنه وسیع نبرد طوالني مورد نظر لنین ،صحنه اي است كه به طور مداوم نیاز به
.بررسي تغییرات و رشد ایجاد شده دارد و تجدیدنظر الزم را در برنامه ریزي ضروري مي سازد
در كنگره اخیر حزب كم ونیست كوبا كه در آن مصوبه هاي پراهمیتي براي رشد اقتصادي به تصویب رسید ،مساله حفظ
وظیفه عمومي براي رشد فرهنگي ،خدمات بهداشتي -پزشكي ،تامين نيازهاي اوليه از قبيل محل سكونت
شایسته و غيره كماكان به عنوان وظایف عمومي -دموكراتيك ارزیابي و تعریف شد .در آنجا با صراحت
این قرار به تصویب رسید كه رشد بخش خصوصي كه باید توسعه یابد ،هیچ گاه مجاز نخواهد شد «بر سرنوشت نظام
.خدمات اجتماعي كشور» حاكم گردد

برنامه ریزي در ارتباط با تامين نيازهاي اوليه مردم ميهن ما از موقعيت ویژه و حساسي برخوردار
است .این نیازها كه داراي ابعاد و سیع و پراهمیتي هستند ،از قبیل تامین آب آشامیدني ،تامین انرژي الكتریسیته ،مساله
زباله ،رفت و آمد شهري و میان شهري ،و غیره و همچنین مساله پراهمیت خانه سازي ،ساختمان هاي عمومي و امثال
آن كه مي توان آن ها را به نام ”انحصارهاي طبیعي“ مشخص نمود ،بخش هایي هستند كه باید آن ها را به طور
طبيعي در بخش عمومي -دموكراتيك سازمان داد و به ثمر رساند)٧( .
باوجود این مي تواند به منظور تحقق بخشیدن به بخش هایي از برنامه ،از اشكال دیگر سازماندهي استفاده كرد .براي
نمونه در بخش خانه سازي ،ایجاد شرایط الزم براي به كار افتادن توانایي هاي فردي و تعاوني -خصوصي ممكن است.
پیش تر در ارتباط با شكل بیمه هاي اجتماعي نیز اشاره اي به این نكته شد .هنوز هم نزد قبایل مختلفي خانه سازي امري
اجتماعي است .با نیروي كار و تخصص موجود در گروه -خانوار ،براي خانواده نوپا خانه ساخته مي شود .در شرایط
پیش رف ته اجتماعي نیز باید اشكال مناسب را یافت و زنده نمود .ازجمله كمك هاي مالي و عملي وغیره .نقش عمومي-
دموكراتیك در این زمینه ،ضمن تقویت عنصرهاي پیش گفته و سنتي ،ایجاد شرایط مناسب مالیاتي و اعتباري و همچنین
.شرایط راه سازي ،آب و انرژي رساني و غیره است
خصوصي ساز ي در بخش خانه سازي به معناي سرمایه گذاري شركت هایي كه با هدف سودورزي و اجاره داري و
!غیره انجام گردد ،در اصل نادرست است و نمي توان با آن موافقت داشت
مخالفت با سرمایه گذاري ِ بخش خصوصي در ساختمان مدارس و آموزشگاه ها ،دانشگاه و غیره ،تنها از دیدگاه نقش
اقتصادي مخرب آن قابل پذیرش نیست .براي نمونه در مقاله ”فرهنگیان كشور و مطابات آن ها“ در ”نامه مردم“ ()٨
پیامدهاي منفي در سرمایه گذاري خصوصي در بخش آموزش برشمرده و نشان داده شده است .امري كه همراه است با
فقر معلمان و دیگر نابساماني ها براي توده مردم و غیره .از این رو ،و ازجمله به علت نقش منفي اجتماعي -تمدني،

نمي توان با هيچ شكل خصوصي سازي در این بخش موافقت نمود و رشد فرهنگي را در جامعه به
.ابزار سودورزي بدل ساخت
 صنایع مصرفي ،خدماتي ،روبنایي – “ extensivدوم -در مرحله رشد در ”سطح.در این مرحله نیز تدارك و تنظیم برنامه اقتصادي -اجتماعي مبتني بر نیازهاي جامعه ضروري است

دموكراتيك اهداف سرمایه گذاري و شركت بخش كالن سرمایه خصوصي و لیه هاي
الف -نقش ملي-
ِ
.مياني و خرده بورژوازي در آن باید در سطح جامعه روشن و شفاف باشد

“ب -پاسخ ميهن و انسان دوستانه براي پرسش ”چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟
براي توضیح این نكته كه سرمایه گذاري و شركت بخش كالن سرمایه خصوصي و الیه هاي میاني و خرد بورژوازي
در این مرحله چه نقشي ایف ا مي كند ،باید توجه داشت كه به ویژه در ایران امروز ،همان طور كه آمار نشان مي دهد،
سرمایه اولیه خصوصي به انباشت قابل توجهي دست یافته است (ارایه آمار در این سطور ضروري نیست) .لذا این
بخش از سرمایه خصوصي خواستار شركت در تولید و خدمات اجتماعي است كه شركت آن از ضرورت نيز
ت اجتماعي،
برخوردار است .یافتن مرز و صحنه عملكرد این بخش از سرمایه خصوصي اجتماعي در تولید و خدما ِ
از این رو امري بغرنج است ،زیرا توافق بر سر هدف سرمایه گذاري و صحنه سرمایه گذاري آن ،ضروري و در عین
.حال راهگشا براي رشد اقتصاد كشور است
به نظر مي رسد براي دستیابي به چنین توافق وسیع اجتماعي ،پیش تر بررسي همین اهداف ملي -دموكراتیك در ارتباط
با سرمایه گذاري و فعالیت اقتصادي -تولیدي -خدماني الیه هاي میاني و كوچك بورژوازي و خرده بورژوازي كمك
.باشد

 -١بخش بورژوازي مياني -خرد
به ویژه جلب نیرو و سرمایه خرده بورژوازي و بورژوازي كوچك ،به سخني دیگر ،شركت سرمایه هاي میاني جامعه
در روند رشد اقتصادي ضروري و از این رو دلخواه است ،زیرا از این طریق همه امكان ها و نیروهاي اجتماعي مي
تواند به صحنه تولید اجتماعي وارد و در آن فعال گردد .در این صحنه نیز برنامه ریزي با تضادي روبروست كه حل
آن ،شناختي همه جانبه از امكان ها و همچنین نیازها را ضروري مي كند و باري دیگر مساله رشد فرهنگي در جامعه
«!را برجسته مي سازد كه با این جمله مطرح مي شود« :چگونه مي خواهیم زندگي كنیم؟
جلوگیري از هرز و هدر رفتن نیرو ،سرمایه و ابتكارات كه مي تواند به دنبال رشد ”وحشي“ و نامنظم و پراكنده این
نیروها ایجاد شود ،و با انواع نابساماني هاي قدیم و جدی ِد اجتماعي همراه باشد ،از یك سو ،تدارك و تنطیم برنامه اي كلي
و كالن در این زمینه ،از سوي دیگر ،كمك است تا بتوان نیروها را به طور هدفمند به حركت و فعالیت جلب و از ایجاد
.شدن نابساماني ها جلوگیري نمود
تنظیم چنین برنامه ي دورنمایي از این رو ضروري است ،زیرا مي توان با ارایه كمك هاي مالي و سوق الجیشي ،به
رشد این بخش از اقتصاد كمك نمود ،از هدر رفتن نیرو و امكان ها و همچنین ایجاد شدن نابساماني ها و
.سودورزي هاي غیرمتعارف جلوگیري كرد

.یكي از اهداف مهم برنامه ریزي براي این بخش ،هدایت رشد آن به سوي ایجاد تعاوني ها است
یافتن دیالكتيك چنين برنامه ریزي علمي ،هدفي پرمدعا و حساس است .در این روند ،رشد و تغییرات سریع
تر هستند و به همان نسبت نیز شركت فعال و پرحوصله مسئوالن برنامه ریزي و شركت آگاهانه توده ها را در برنامه
ریزي ضروري مي كند .امري كه تنها با شناخت هدف هاي دورنمایي براي جامعه ممكن است .هدفي هایي
كه درستي و ضرورت فرهنگي -مدني آن را باید در جامعه توضیح داد و تشریح نمود .امري كه به نوبه خود نیاز به
.رشد دموكراسي و فرهنگِ اجتماعي را نشان مي دهد
كمك به ایجاد شدن شركت هاي خصوصي ،و به طریق اولي تعاوني ،یكي از راه هاي عمل به برنامه تنظیم شده متوسط
ت سرمایه گذاري بخش عمومي-
و دورنمایي در جامعه است .این كمك كه مي تواند براي نمونه از طریق شرك ِ
دموكراتیك در واحدها و شركت ها عملي گردد ،و با ایجاد شرایط قانوني براي استفاد از تسهیالت و غیره ،از قبیل
تسهیالت مالیاتي و  ...موثر واقع گردد ،در عین حال شیوه هایي نیز است كه هدایت كننده سرمایه گذاري

ت هدف هاي متوسط و دورنمایي در برنامه تعيين شده است
.خصوصي خرد در جه ِ

هنگامي كه براي نمونه در ارتباط با رشد هنر یا ورزش و یا انواع دیگر بخش هاي هستي اجتماعي به طور مركزي
اقدامات الزم انجام مي گیرد ،مي ت وان در كنار این كوشش مركزي ،با ایجاد تسهیالت پیش گفته در این زمینه در سطح
.محلي و موضعي ،دوران آغاز عمل به برنامه را كوتاه و تقویت نمود

 -٢بخش كالن اقتصاد خصوصي
همان طور كه اشاره شد ،در ایران بخش كالن خصوصي از انباست سرمایه بزرگي برخودار شده است .در این سطور
به مساله چگونگي و شیوه این انباشت سرمایه پرداخته نمي شود .این امري است كه در ارتباط با بررسي ضرورت
برنامه ریزي ِ مركزي براي این مرحله قرار ندارد .آنچه مورد نظر در این سطور است ،یافتن شیوه هاي تسهیل رشد
اقتصادي -اجتماعي مبتني بر امكان هاي ایجاد شده نزد بخش خصوصي در ایران است .این بخش مي تواند و باید نقش
بزرگي در جهت رشد تولید داخلي ایفا سازد .از این رو كمك تكنولوژیكي و سرمایه اي به شركت ها در تحقق بخشیدن به

برنامه تنظیم شده ،همانند كمك به الیه هاي میاني و خرد بورژوازي پراهمیت است .كمكي كه باید به طور عمده در
.جهت رشد تولید داخلي و خدمات در ارتباط با آن قرار داشته باشد
پاسخ به پرسش اهداف ملي -دموكراتیك پیش گفته در برنامه مركزي براي رشد ،هم براي بخش  – ١نیاز كالن جامعه -
و هم بخش  – ٢رشد الیه هاي میاني و كوچك ،-باید از چه ظوابط و  ...برخوردار باشد؟ براي پاسخ به این
:پرسش ها باید پیش تر به یك پرسشي اصولي پاسخ داد
چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟ با رشد نیروهاي مولده و ایجاد شدن شرایط تولید انبو ِه نیازهاي انسان ،شرایط
عیني به منظور برپایي جامعه ي رفاه عمومي ایجاد شده است .فردریش انگلس گذار به سوسیالیسم را از این رو ممكن و
ضروري ارزیابي مي كند ،زیرا ما با «رشد كالن بازده نیروي كار» روبرو هستیم .امري كه از زمان ابرازنظر انگلس
در اثرش ”آقاي ئیگن دورینگ ،تحول علوم“ در قرن نوزدهم تاریخ اروپایي ،نیروهاي مولده به رشدي به مراتب شگفت
.انگیز تر نایل شده اند
نظام سرمایه داري رشد نیروهاي مولده را به دنبال انقالب صنعتي -تكنولوژیكي -انفرماتیكي در خدمت انباشت سود و
سرمایه قرار داده است .این هدف گیري با نابودي كالن منابع و محیط زیست همراه بوده و زندگي را بر روي زمین با
خطر نابودي روبرو ساخته است .از این رو باید به ادامه شیوه استثمار و غارت سرمایه داري پایان داد .گام بعدي،
سازماندهي هستي اجتماعي است بر پایه شیوه تولیدي عمومي -دموكراتیك در خدمت پاسخ به نیازهاي روز و آینده
 ... .اقتصادي -فرهنگي -و  ...انسان در سطح مدنیت امروزي ،و در عین حال ،حفظ محیط زیست ،منابع و غیره
نظام استثمارگر و غارتگر سرمایه داري نمي تواند به نیازهاي پیش گفته گونه انساني ،پاسخي در خور بدهد .بي جهت
هم نیست كه به جاي تقلیل ساعات كار روزانه و سال هاي عمر كاري ،به جاي انساني تر ساختن شرایط كار و زندگي
زحمتكشان ،ما با تشدید استثمار نیروي كار در همه كشورهاي زیر سلطه نظام سرمایه دارانه روبرو هستیم .این در
حالي است كه آغاز هوشمندانه حركت متقابل را مي توان براي نمونه در جمهوري خلق چین مشاهده نمود كه ازجمله با
تقلیل ساعات كار با حفظ سطح دستمزد عملي مي شود .طبق تصمیم اخیر ،ساعت كار در بخشي از چین با حفظ سطح
دستمزد یك ساعت در روز تقلیل یافت كه با هدف ایجاد اشتغال جدید عملي گشت .كوشش كالن براي پایان دادن به تكنیك
.هاي قدیمي در چین ،زمینه دیگري را در همین سو تشكیل مي دهد و غیره
،به سخني دیگر ،پاسخ به پرسش چگونه مي خواهیم زندگي كنیم ،پاسخي است كه به دو مساله بازمي گردد
یكي -چشم پوشي كردن از توليد زائد كه تنها به منظور دستیابي به سود عملي مي گردد؛ و
دیگري -توسعه عدالت اجتماعي نسبي در جامعه كه از جمله با تقلیل ساعت كار با حفظ سطح دستمزد ،ازدیاد
.دستمزد ،توسعه خدمات اجتماعي -فرهنگي -آموزش -بهداشت و سالمتي و  ...انجام مي شود
پای بندي به چنین شیوه و اسلوب براي برنامه ریزي در مرحله ملي -دموكراتیك فرازمندي جامعه ایران ،بدون پاسخ به
پرسش پیش در باره چگونه مي خواهیم زندگي كنیم ،از كيفيت و سرشت مردمي -دموكراتيك برخوردار
نخواهد شد .این شیوه و توضیح و شفاف سازي در باره هدف و سرشت آن ،ابزار پراهمیتي را در نبرد طبقاتي و
.همچنین فرهنگي در چامعه ایفا مي سازد و رشنگري در این باره براي پایه ریزي یك جامعه انساني ضروري است
راه حلي كه نظام سرمایه داري براي رشد نیروهاي مولده پیشنهاد مي كند ،راه حل متكبرانه و برتري جویانه و
سوداگرانه اي است كه همراه با ایجاد ارتش بیكاران ،و زحمتكشاني كه هر روز بیش تر در مرداب فقر و فالكت دست و
پا مي زنند .و در عین حال ،شتاب روند نابودي شرایط بازتولید هستي اجتماعي از طریق نابودي محیط زیست ،مصرف
غارتگرانه منابعِ پایان یابنده و تولید زباله اي كه بر طرف ساختن آن به سه كره زمین نیاز است ،ادامه دارد و نظام
سرمایه داري را به مثابه ابزار دیگري در كنار بمب اتمي ،به شیوه تولیدي بدل ساخته است كه نابودي هستي بر

!روي زمين را تدارك مي بيند
با توجه به نكته هاي طرح شده كه نمي توان با طرح آن ها ،بحث را پایان یافته تلقي نمود ،باید امیدوار بود كه ضرورت
!برنامه ریزي براي اقتصاد ملي در مرحله ملي -دموكراتیك فرازمندي جامعه ایران قابل شناخت شده باشد
-- -١.لطفا ً به بخش پایان زیرنویس ها نگاه شود
 -٢به نقل از مقاله ”روز كارگر در ایران ،لزوم خروج از وضعیت كنوني“ ،نامه مردم شماره  ١٣ ،٩٩٨اردیبهشت ٩٥
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 -٤تارنگاشت ”عدالت“ اخیرا ً ارزیابي نامه مردم را از ”دكترین اوباما“ مورد انتقاد قرار داد .این انتقاد از این رو
انتقادي صوري است ،زیرا مضمون مقاله نامه مردم را مورد بررسي قرار نمي دهد ،بلكه شباهت آن را با
ارزیابي فرد دیگري برجسته مي سازد و از این شباهت ،گویا نادرستي مضمون مقاله نامه مردم را به اثبات مي رساند!

به این منظور ”عدالت“شیوه ”قیاسي“ و نه تحلیل ماتریالیست دیالكتیكي را به كار مي گیرد” ..عدالت“ خود به این
پرسش پاسخ نمي دهد كه آیا باید ”دكترین اوباما“ را به عنوان شكست برنامه ”قرن آمریكایي“ بر پایه یك قطبي بودن
جهان ارزیابي نمود یا خیر ،و همچنین آیا این دكترین بیان كوشش نواستعماري امپریالیسم آمریكا براي ادامه سلطه خود
هست یا نیست؟ البته غیرمجاز نیست كه به منظور اثبات نظر در مقاله نامه مردم از فاكت هایي كه كسي در مقاله اي
ارایه داده است استفاد نمودن .چنین استفاده اي به معناي پذیرش كلیت موضع آن فرد و یا آن مقاله نیست و باید درستي و
.نادرستي اقدام به طور مشخص نشان داده شود
این شيوه تكراري به اصطالح انتقادي نزد ”عدالت“ ناشي از چيست؟ چرا این تارنگاشت كه در آن توده اي
هاي ِ صادقي نیز فعالند ،در ارزیابي خود همیشه به شیوه قیاسي ددوكسیون و ایندوكسیون بسنده مي كند؟ چرا شیوه تحلیل
ماتریالیست دیالكتیكي را به كار نمي گیرد؟ در مقاله دیالكتیك قدیمي ِ دوآلیستي یا ماتریالیسم دیالكتیك؟ (اردیبهشت ٩٥
.به طور گذرا به این شیوه پرداخت شد و مي توان به آن مراجعه نمود (http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2726
 -٥نگاه شود به مقاله مرحله ملی -دموکراتیک انقالب ،درس گیری از تجارب دیگران و نقش برنامه ریزي
http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2728

 -٦در این زمینه مي توان براي نمونه به مساله ”حجاب اسالمي زنان“ اشاره نمود .در تبلیغات راست -پوپولیستي و
نازي هاي جدید ،نه مساله فرهنگي و نه تاریخي ِ ”حجاب اسالمي“ به بحث گذاشته مي شود .لذا تبلیغات تهي از هر نوع
آموزش فرهنگي است .این در حالي است كه مبارزه فرهنگي در زمینه ”حجاب“ نزد مذهب به طور كلي ،با نشان دادن
علل ریشه ي تاریخي تبدیل شدن زن و كودك به برده خانگي ِ مرد در آغاز دوران نظام برده داري قابل دستیابي است.
باید علت تاریخي تبدیل شدن زن به برده مرد توضیح داده و قابل شناخت گردد .به این منظور مي بایستي نشان داده شود
كه علت نابودي جایگاه مركزي و واالي زن در نظام ”مادرشاهي“ چیست .باید نشان داده شود كه با رشد نیروهاي مولده
و ”انقالب كشاورزي“ كه زنان نقش عمده ي عملي در ایجاد فرهنگ و فن كشاورزي داشتند ،و كساني بودند كه
كشاورزي را جایگزین شكار و جستجوي مواد خوراكي نمودند ،زمان تاریخي حذف آن ها از رهبري در جامعه بدوي
فرارسید ،و اولین ضدانقالب علیه زنان در تاریخ به وقوع پیوست كه مردان عامل آن بودند .در این مرحله است كه
ب مردانه را به مثابه ایدئولوژي مردانه علیه نظام ”مادر شاهي“
اندیشه عرفاني -میستیك به اندیشه مذهبي فراروید و مذه ِ
مستقر و نظام ”پدر شاهي“ را پایه ریخت كه آغازگر نظام برده داري بدل شد .سنت و آداب و رسوم حراست از
لك“ مرد را ایجاد نمود .امري كه به نوبه خود ،زمینه فرهنگي ِ پوشش و ”
ِمالكی ِ
ت“ مرد ،زمینه فرهنگي پوشش ” ِم ِ
حجاب“ را در درازاي تاریخ پایه ریخت و آن را به مثابه ”ارزشي فرهنگي“” ،سنت“ و غیره در اذهان باقي گذاشت” .
واقعیتي كه حتي در برداشت برخي از زنان نیز دیده مي شود كه ”حجاب“ را دستاوردي براي حفظ شخصیت زن مي
.پندارند
لذا مبارزه با تبعیض علیه زنان كه یكي از اشكال برتري جویانه آن تحمیل ”حجاب“ است ،باید با شفاف سازي فرهنگي
در باره دو نكته پیش گفته عملي كردد .بدون این مبارزه فرهنگي ،مساله مذهب ،مسجد ،حجاب و غیره ابزارهاي
.پوپولیستي براي نیروهاي راستگرا و برتري جو -نژادپرست مانند نازي هاي جدید از كار در مي آید
بحث در باره ”دموكراسي مشاركتي“ كه برخي از نظریه پردازان ایراني نیز آن را مطرح مي سازند (مانند آقاي تقي
.روزبه) جنبه دیگري از همین بحث را براي جامعه بشري در آینده مطرح مي سازد كه باید به طو مجزا به آن پرداخت
این نظریه پردازان ،اندیشه ”دموكراسي مشاركتي“ را به درستي بیان جدیدي از برداشت ماركس -انگلس در مانیفست
حزب كمونیست ارزیابي مي كنند .لذا در این زمینه اختالفي نیست .بحث بر سر ”چگونه رسیدن به آن مرحله“ مطرح
است كه در باره آن ،نظریات این اندیشه پردازان پیگیر نیست .نگاه شود به ”بحران ونزوئال و فرجام خرده پارادایم
سوسیالیسم دولتي سوار بر جنبش هاي اجتماعي!“ در اخبار روز ٢٤ ،اردیبهشت  ١٥ ،٩٥مي  ٢٠١٦به قلم آقاي تقي
.روزبه
 -٧ ...نگاه شود به مقاله  ...نیازهاي اولیه در دست بخش عمومي -دموكراتیك
 -٨،فرهنگیان كشور و مطالبات آن ها ،در نامه مردم شماره  ١٣ ،٩٩٨اردیبهشت ١٣٩٥
http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/3177-2016-0
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