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 در دو دهه  اخیر  ایران حزب توده  سیاسی  –های اقتصادی واکاوی دیدگاه

 مقدمه

اصلی نظرهای اقتصادی مارکسیستی کشورمان  پرورنده گذشته  دهه   ۷ایران طی  حزب توده  توان گ فت که بدون اغراق می
جهانی  و اوضاع با واکاوی دقیق اقتصاد سیاسی کشور  ،این دوره تاریخی کلیدی رهه  در هر ب  حزب توده  ایران بوده است. 

های شر  اقتصادی ارائه دهد. در تمام ب  -ایجاد تغییرات بنیادی اجتماعیهای مشخصی را در راستای برنامه ه استتوانست
دفاع از منافع طبقه کارگروزحمتکشان بوده زمینه  ترین نیرو در فعال در عمل حزب ما  ،در هفت دهه اخیر تاریخی ایران
فانه منص های بر اساس قضاوت ه هموار  های عملی و نظری در حیطهحزب توده ایران های ها و برنامهرو تحلیلاست. از این
 یران بر پایه  ا حزب توده  کنونی نیز  . در برهه  ستقرار داشته انیروها و فعالین سیاسی کشور مان مورد بررسی  و یا مغرضانه 

های حزب دیدگاهمشخصی است. های و سیاستتحلیل دقیق اقتصاد سیاسی کشور و شرایط مشخص جهانی دارای مواضع 
ها و نگرهک سندهای رسمی مصوبه   عالوه بر ،سیاسی ایران و جهان  -های کلیدی اقتصادیها و دگرگونیدر ارتباط با موضوع

 .ده استش منعکس   ی منتشر شده در نامه  مردم نیزهاوسیعی از مقاله مجموعه   وها و نظرهای حزب ، تحلیلحزبهای پلنوم

ونی و خط انداز کنچشمروند تکوین  ارائه  به منظور  و خبری  های تحلیلیبرخی از این مقاله واکاویبا هدف  ،در دست جزوه   
ایران   ب توده  حز های دیدگاه توانایران تنظیم گشته است. از این طریق بهتر می سیاسی حزب توده   -سیر نظرهای اقتصادی

وانسته تما حزب  که  دهندنشان میاین جزوه  در مقاله های مورد بحث    ارزیابی نمود.را تغییرات و تحوالت مهم جریان در 
در بخش  ه دهد.ارائرا  یهای دقیقتحلیل ،«اقتصاد سیاسی»های کلیدی با در نظر گرفتن حلقه گوناگون وهای است در زمینه

 .ده استارائه گردیپیوند های مربوط به متن مقاله ها موجود  مقاله های پیش گ فته، به همراه فهرست این جزوهضمیمه 

سان حزب توده  کنونی های دیدگاهو  هاسیاست های نظری های انتشار این جزوه ترویج پایهاز هدف یکی
 
سازی معرفی ایران و ا

نها به نسل جدید مبارز 
 
زادیپیکار برای تحقق ن کشورمان است که در راه اا

 
تند. در دموکراسی فعال هسو  عدالت اجتماعی و ا

گذر  (استراتژیکراهبردی )بر مبنای هدف  ،های حزبخط مشی و برنامهدر توان دید که این جزوه میمورد بحث های مقاله
 نونیک ایران مرحله   حزب توده  . شودگرفته می طور عملی تضادهای مشخص کنونی در نظر ه سوی سوسیالیسم، به ب

شور  طرح چنین گذاری را در مرحله کنونی تحوالت کو  کندسوسیالیسم ارزیابی نمیبه  مستقیم گذار ایران  را هایدگرگونی
 یقاارت ،کنونی . خط مشی و هدف محوری ما در مرحله  داندمیموجود  هایبه دور از واقعیتو وانه ر  ذهنگرای  ی چپاز  متاثر

وری    با هدف جنبش مردمی 
 
 «دموکراتیک-ملی»  دیک تاتوری حاکم و گذر به مرحله   دادن شکست به منظور  حداک ثر نیرو گردا

 ن مبارزه. پیروزی در ایداندمی ی  یزحمتکشان را عامل تعیین کنندهدیگر و  گرکار  حزب ما نقش طبقه  در این مبارزه، است. 
کردن ک ماعی و دموکراتیاجت-سیاسیعمیق های دگرگونیهای مبرم عدالت اجتماعی با رگانیک خواستها  از راه پیوند فقط 

 پذیر است. امکانکشور روبنای سیاسی 

ن در مهم سنجش هر نیروی سیاسی جدی همانا توانای  ی  هایمعیار یکی از 
 
 سیاسی ه  پیوستهمبههای منسجم و تحلیل ارائه  ا

ای فراهم بر  سیاسی کشور است. لذا هدف دیگر انتشار این جزوه،  بسترسازی  اقتصاد با مسائل عمده   مرتبط و هماهنگ
وردن

 
بتوان با کار حزبی و سازمانی به تا درون جنبش مردمی است  در های پویا و خالقامکان تبادل نظر و ایجاد بحث ا

های شخصی در هی از نظریهدر حال حاضر تولید انبوکه کلیدی بین نیروهای پیشرو رسید. باید پذیرفت های مشترکفصل
مده از نشستگوی  یکلی طور عمدهبهو  ،های نامتجانسهیکنار بیان

 
های  ی از بخشسوی های تصادفی و زودگذر از های برا

گرچه قابل احترام ، اکند. این قبیل نظرها و نوشتارهاجنبش مردمی نمی یارتقابه اساسی  یکمک ،نیروهای سیاسی اپوزیسیون
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عدی تکصورت ه ند و بمی باش بسیاری موارد فاقد درک و تحلیل اقتصاد سیاسی در هستند، اّما یرات سیاسی در به تغی فقطب 
ن جزوه و . امید است که با انتشار ایپردازندمیدموکراتیک  های انتزاعی چگونگی گذر از دیک تاتوری به مرحله  چارچوب بحث

رو کشور نظران پیشها و صاحبها و حزبایران، دیگر سازمان توده  حزب سیاسی  -های اخیر اقتصادیبرجسته نمودن تحلیل
. ما هندارائه ددر این زمینه را نظری منسجم و رسمی خود تحلیل های  ی  ی ازمجموعه ،در گامی مشابهنیز به نوبه  خود و ما 

یفی و ک جنبش مردمی و ارتقای مطرح در درونهمکاری نیروهای سیاسی پیشرو و  راستایتوان در می از این راه معتقدیم که 
صادی اقت یک برنامه   ارائه    مختصر، در اینروشن است که اساسی برداشت.  یهای  ی مبارزه با دیک تاتوری حاکم قدمکمّ 

الن نیست، بلکه منظور تشریح خط مشی ک مورد نظر یسیاس و تشریح جزئیات و پارامترهای اقتصاد شده  جامع کارشناسی
ت. باید داخلی و جهانی اسپهنه  اقتصاد سیاسی در  مقوله  عرصه  در  -حزب توده  ایران -یک حزب سیاسی عمومیو سمتگیری 

 ریاضیهای شابزارها و رو   وسیله  هلی باّو  .اساسی دارد یسیاسی  تفاوت اقتصادبا توجه داشت که علم و کارشناسی اقتصادی 
مار

 
ها عل و انفعالفتحلیل و بررسی اقتصاد سیاسی موضوع که  در صورتی ،است کالن خرد و ریزی اقتصاد در صدد برنامه و ا

نها در جامعه  بشری  و مناسبات تولیدی و اجتماعی
 
ا عنوان ب  رارزش و خواندنیپ   یاد جوانشیر در ک تاب . زندهاست  و تکامل ا

اقتصاد سیاسی علمی است که مناسبات اقتصادی را که در روند " نویسد:می «داری شیوه تولید سرمایه :اقتصاد سیاسی»
همچنین  و ،شودها برقرار میبشر میان انسان ی در مراحل گوناگون تکامل جامعه  های ماّد خواسته مبادله  و تولید، توزیع، 

 حزب توده   هایلیلدر تح بنیادیاقتصاد سیاسی نقش محوری و  ."کندقوانین اقتصادی تکامل این مناسبات را بررسی می
بر ه کرا ها این تحلیلط سیر ختوان در جزوه  در دست می .و داردداشته است و اجتماعی مسائل اقتصادی پیرامون ایران 

 تکوین خمسائل اقتصادی یا سیاسی در  ،حزب مادید مشاهده نمود. از  اندتنظیم شده لنینیسم-مبنای اصول مارکسیسم
 
ال

های بهجنهای حزب  توان دید، تحلیلاین جزوه میذکر شده در های طور که در بسیاری از مقالههمانو یابند و تحّول نمی
وبنای سیاسی زیربنای اقتصادی و ر میان ارگانیک  را با در نظر گرفتن رابطه  مسائل اجتماعی -اقتصادی-سیاسی پیوسته   همبه

 اند. مورد واکاوی قرار داده

میزنبوغ کشف 
 
وابط اجتماعی ر  روبنای سیاسی و مجموعه  های اجتماعی و دگرگونیی مادّ  کارل مارکس در مورد ارتباط بین پایه   ا

 است. در اینجا  ت محض یا اقتصادی کارشناسانه  شناختی ورزانه یا  جامعههای سیاستبررسی بسیار فراتر از
 
کید مارکس بر ا

ل و گسترش ، تابعی از تکامی بشر  بندی جامعه  است که تکامل هر نوع صورتحساس  ماتریالیسم تاریخی و این نک ته   مقوله  
ت نیروهای میّ ی جامعه و کیفت و کرشد مادّ  درجه   بستگی به خود نوبه  ه های کلیدی اجتماعی است که بدر عرصهماتریالیستی 

ن  مولد
 
ده و صورت ساه مارکس را ب فردریش انگلس کشف این واقعیت بدیهیسپاری کارل مارکس، در مراسم خاک. داردا

ه سیاست، علم، ب نخست باید بخورند، بنوشند، مسکن داشته و لباس بپوشند تا بتوانند هاانسان" کند:زیبای  ی بیان می
دوران  تکامل اقتصادی هر خلق یا هر ی ابتدای  ی زیست و لذا درجه  ل ماّد یتولید وسا ،هنر، مذهب و غیره بپردازند. بنابراین

ن نهادهای حکومتی، نظرهای قضای  ی، هنر و حّت را تشکیل می ی  یپایه های های مذهبی انساناندیشه ی  دهد که بر روی ا 
ن [ماتریالیسم]روید. پس از روی پایه مربوطه فرامی نون معمول ک طور که تااست که باید اینها را توضیح داد و نه برعکس، ا 
عدی ب  ها و مواضع سیاسی تکبه تحلیلنسبت انتقادی حزب ما  هایوردتوان برخمیاست که  ارتباطدر این ". بوده است

عدی و ب  های تکتحلیل . ارائه  کردهای پیچیده را درک های کلیدی یا پدید هتحولدر قبال ( «محور  مطالبه»اصطالح )به
زاد –دموکراسی "، "سازی اقتصاد بازارجهانی"ضعیف در مورد 

 
زاد"اصل  قرار دادن یا محور " بازار ا

 
یا  "انتخابات ا

به  اقتصاد سیاسی است که منجر ناشی از عدم توجه به این اصل بسیار ساده   ،در مبارزه با دیک تاتوری  "خواهیجمهوری "
 ،دنیا)اسی ناپذیر اقتصاد سینقش اجتناب توان به مقاله  می جاگردد. در اینوی میر  گرایانه یا چپگرای  ی راستاشتباه و ذهن

ی از بعنوان یک اقتصادی سیاسی اهمیت مقوله  توجه دادن به  برای حزب ما  که  اشاره کرد(  ۰۳۳۱تیر  ۳ شماره   ،هفتم دوره  
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زادارتباط  با "در " سازی جهانی" پدیده  ابزار مهم تحلیل چند جانبه  و درک 
 
منتشر  و نولیبرالیسم اقتصادی "اقتصاد بازار ا

 .نمود

ولید و مبادله ت ،مفروض های  ی است که در هر جامعه  اقتصاد سیاسی علم شرایط و شکل"بر مبنای تعریف فردریش انگلس:  
ن انجام می ن توزیع میه گردد و محصول بدر درون ا  مده در درون ا  بسیار کلیدی ظریفی که انگلس در  نک ته   ."ودشدست ا 

نتی
 
اریخی یکسان ت یهادوران کشورها و همه   تواند برای همه  اقتصاد سیاسی نمی" کند این است:دورینگ بدان اشاره میاثر ا
ری ماتریالیسم کارگیهدر تفسیر، درک و ب یانگلس چراغ راهنمای بسیار مهم این گ فته   که توان گ فتدرستی میهب ."باشد

انقالبی ای هدگرگونی در دوران کنونی نیروی بالقوه   ،بشری است. برای مثال زمان و تغییر و حرکت جامعه  گذر  تاریخی در
 طبقه  » تر، امروزهگستردهصورت ه ب ؛ریای صنعتی باشداکارگر پرولت های کالسیک طبقه  محدود به تعریففقط تواند نمی
ن شامل تمام « کار

 
یروی نجامعه است که درچارچوب  اقتصاد کالن های اجتماعی افراد و گروهو قشرهای زحمتکش درون ا

بخش  استخدامدر های خدمات یا اگر در بخشاز جمله  -فروشندکالن میداری سرمایههای گوناگون به کار خود را به شکل
انباشت شده  ارزشبخش اعظم اضافه ،داری جهانیدر چارچوب سرمایه ، وکنونی بیکار هستند. در برهه  حّتی  اگر اند یا دولتی

ر با تمرکز همراه  های کالندر دست سرمایه ب  می را در نجو یهای  کالن، ثروت هایانباشت دور جدیدی از سرمایهباز سودها و ا 
ه با قرن بیست و یکم در مقایسعینی دهد. واضح است که شرایط  گرای  ی( قرار می)با خصلت مالیکوچک  ی مالکیت قشر 
د و تفاوت دار  ،مارکس و انگلس نوشته شد وسیله  ه، یعنی زمانی که مانیفست حزب کمونیست بنوزدهمقرن  شرایط نیمه  

ه اند. این بداری دستخوش تغییرهای عظیم و جهش انقالبی گشتهنیروهای مولد )کار انسانی و وسایل تولید( نظام سرمایه
ن و ظهور قشرها ی نوین در درون طبقه کارگر ی و کیفی کمّ  هایتغییر سبب ایجاد  خود نوبه  

 
همان  ا  شده است که دقیقدر ا

ظام پویای  ی و پیشرفت وسیع  نبحث راجع به جهش انقالبی است که مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست در 
ن اشاره میسرمایه

 
 با وجود این جهش کیفی و کمّ  ،کنونی کنند. در برهه  داری به ا

ّ
ولید د، هنوز هم وسایل تی نیروهای مول

قشر های  داران کالن است وسرمایهکوچک در تصاحب انحصاری قشر سرمایه و موضوع کار( از جمله  ،)وسایل کار
مین کند ی خود راهای مادّ نیاز   )یدی و فکری( کار انسانی نیروی  فروشبا باید می)اک ثریت مردم(   گرکار  طبقه  زحمتکش و 

 
. تا

داری سرمایه در دستاساسا  در دوران کنونی  ،یعنی مالکیت وسایل تولید ،اصلی مناسبات تولیدی حلقه   ،به عبارت دیگر
ثار مالکیت "انحصار خصوصی  ای پیشرفته باید جنبه  هکه در عصر فناوری  ،است مندکالن قدرت

 
و فناوری، علوم  در "فکری ا

ن ا ی  یهای افسانهسودکسب در راستای های گوناگون و حق امتیاز در عرصه"، یتتجار نام "مالکیت انحصار 
 
ضافه را به ا

و تمرکز  « ار انسانیک فروش»این فرایند  ،جهانی درعرصه   "تعدیل اقتصادی نولیبرالی"با ترویج و تحمیل روشن است که . کرد
ن "نظارتبازار بی"سازی اقتصاد به برکت جهانی سرمایه و سود، انحصارگرایانه  

 
 "گویند: طور که می)یا ا

 
با همراه  ("زادبازار ا

شتی شدههای کالن تشدید سرمایهسود به  ،«ارزش نیروی کار انسانی»تنزل 
 
خصلت  نمیاناپذیر است. این همان تضاد ا

از سوی  سوداگری سرمایه داری  ناشی از تولید  توسطارزش خصوصی اضافهتصاحب از یک سو و اجتماعی فرایند تولید و کار 
مده از طیف اضافه گیرنده   در بر همچنین است که در جهان کنونیدیگر 

 
شده  انجام« کار اجتماعی»وسیعی از ارزش برا

. ندبه صورت امروزی وجود نداشت در دوره مارکس پیش که صد و پنجاه سال های گوناگون زحمتکشان استالیه وسیله  هب
 وری و تاو پیشرفت سریع فنتکامل دلیل ه بافت این طیف وسیع قشرهای زحمتکشان در جهان امروز ب

 
ن با

 
ر ترکیب ثیر ا

ی ی  ت پایهی و کیفی است. ولی مناسبادستخوش دگرگونی کمّ  دائما   ،هاامکان حرکت سریع جهانی سرمایه و هارگانیگ سرمایها  
ن با سرمایه در برهه  گر کار  این طبقه  

 
روشنی به در سه دهه گذشتهثابت است.   ی عنصر اساس در  ،های کالنکنونی و تضاد ا

و  سوداگری  ه  ترین شیومثابه مدرن هالگوی نولیبرالیسم اقتصادی ب بر اساس" اقتصاد بازار"ترویج و تحمیل  دیده شد که
ذشته گ دو دهه  در است. درکشور ما نیز کرده و زحمتکشان عمل  گرکار  طبقه  و مصالح برخالف منافع شدت به ،استثمار
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گوناگون  قشرهای و گرکار  یعنی طبقه   ،اک ثریت مردم کشور مانولیبرالی، های اقتصادی رژیم والی  ی  با گرایش "تعدیل"
ن قرار داده است. هزحمتکشان را در تضاد با زیربنای اقتصادی ب

 
 غایت ناعادالنه و روبنای سیاسی دیک تاتوری ا

 و وب جهانی شدنداری در چارچترین شکل سرمایهبه مثابه پیشرفتهنولیبرالیستی این الگوی اقتصادی در سه دهه  گذشته 
سمتگیری  طور که گ فته شد،هماناست. شده ترویج و تحمیل های جهان بر بخش بزرگی از مّلتهای مالی کالن تسلط سرمایه

عدیل های تسیاست یدر راستای اجراهاییفراز و نشیب با  گذشته رژیم والیت فقیه نیز در دو دهه  اجتماعی -اقتصادی
زاد"اقتصادی با گرایش بارز به سمت اقتصاد 
 
 صادی بوده است. نولیبرالیسم اقتگرایانه  راستهای نظریه بر پایه  " )بی نظارت( ا

ای به دلیل شرایط عینی کنونی، منجمله درجه رشد نیره د کهند نشان می دهدتحلیل های حزب توده ایران در مقاله های متع
رمایه داری و یا سمبارزه برای سرنگونی مولده،  بافت طبقاتی جامعه و لزوم ایجاد جبهه وسیع ضد دیک تاتوری در سطح ملی، 

ر این رابطه د. دنحذف ساختارهای اقتصاد سیاسی بورژوازی ملی در دستور کار گذر به مرحله ملی دموکراتیک قرار نمی گیر 
حزب ما رشد و توسعه اقتصادی بر اساس نقش محوری سرمایه های کالن خصوصی را در تضاد با پ ی ریزی مبانی دموکراسی 

سترده، های گسازی مانند خصوصی بهه نظر ما سیاست های تهاجمی نولیبرالیسم اقتصادی ب و عدالت اجتماعی می داند.
زادسازی قیمتحذف یارانه

 
ها، تنزل ارزش نیروی کار و محو امنیت شغلی بر خالف منافع ملی و قشرها و طبقه های ها برای  ا

لذا در مبارزه با دیک تاتوری حاکم،  نیروهای  .دعمل می نمایو ایجاد ساختارهای مدنی دموکراتیک مربوط به کار و تولید 
سازی جهانی وسویتسمنشان دهند که در برابر الگوی نولیبرالیسم اقتصادی و  صراحتبه کشور باید بتوانند پیشرو سیاسی 

زاد و اجرا
 
ن در کشور ماهای اقتصادی برای پ یتعدیل یبازار ا

 
ن   چه موضعی دارند. ،ریزی ا

 
یا ا
 
 ،اگر نه و ؟کنندرا قبول می ا

یا تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشو های تعدیل اقتصادی ارائه میرا در مقابل نسخهجایگزینی چه 
 
رمان دهند؟ ا

یا در روند گذر از استبداد و ایجاد و تداوم م دانند؟را بخش ناگزیری از فرایند گذر از دیک تاتوری حاکم می
 
ای دموکراسی هلفهؤا

رگانیک میان وجود رابط ا سوی عدالت اجتماعی را قبول دارند یه سمتگیری بو اقتصادی -تغییرهای بنیادی اجتماعیه  ا 
زاد و دموکراسیمعتقدند که پیوند ا  

 
نها در  ؟کشور مان خواهد بوددگرگونسازی عامل تعیین کننده  رگانیک بین بازار ا

 
 نظر ا

زاد در کشورهای پیشرف –اقتصاد بازار"  نولیبرالیمورد ورشکستگی عملی، تئوریک و اخالقی الگوی 
 
 ته  دموکراسی بازار ا

یا هنوز این الگوسرمایه
 
ی کشانده کشورها را به ورطه ورشکستگاز ی بسیاری را که اقتصاد ملّ  نولیبرالیستی  داری چیست؟ ا

ن ،صورت و در این ؟داننداست، قابل تجویز برای کشورمان می
 
 ؟کنندو قشرهای کشورمان ارزیابی میطبقات را به نفع کدام  ا

یا ثروتمند شدن را عامل اساسی و ایجاد انگیزه برای  رشد اقتصادی می دانند و یا برنامه ریزی مدون ملی برای رشد و توسعه 
 
ا

یا ادامه تعدیل های اقتصادی و شوک های اقتصادی بسوی پ ی ریزی "اقتصاد بازار"گشرط  شیک پی
 
ه ب ریز ناپذیر است؟ ا

یا بر اساس الگودولت های رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد را باید به نفع سرمایه کالن ادامه داد؟ عملکرد  مانند
 
 اقتصادی "ا

زاد"  و 
 
رژوازی تولید داخلی را فدای منافع کالن بو  ، می بایدرایج دولت های رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد  برنامه تعدیلیا

یا دولت حسن روحانی نیز در مسیر القای  بطه می توان پرسید:در این را تجاری نمود؟
 
 ایدوئلوژی نولیبرالی عمل خواهدا

یا 
 
 سترشگضد  قدرت صنفی نیروی کار، تهاجم بر های حقوقی زمینهبوسیله بستر سازی سیاسی و فرهنگی نموده  و ا
زادسازی قیمتخصوصی

 
گ فته های پیشهای مشخص به پرسشبه نظر ما، ارائه  پاسخ  گشت؟ها را فراهم خواهد سازی و ا

قای های نیروهای سیاسی کشور ما در ارزیابی ها و برنامهترین بخش تحلیلمهم
 
  حسن روحانی خواهد بود.برنامه های ا

تالش   ،نمنتشر شده توسط حزب توده  ایراهای مقاله ی  ی ازگزیده، با بازبینی نکات کلیدی این نوشته در بخش بعدی
ن و مواضع  ی حزبهای از پاسخی  خالصهکنیم می

 
 اجتماعی-عمده  اقتصادی گ فته و دیگر مسائلپیش هایپرسشدر قبال  ا

 ۷۱ دهه  میانه   دراول ریاست جمهوری محمدرضا خاتمی  شروع دوره   از حدوداین جزوه مطالب زمانی گستره  . را ارائه دهیم
ن ب   چرا که، تا کنون در نظر گرفته شده است

 
ستور کار رهه هنوز هم در دپاسخگوی  ی به بسیاری از مسائل و نکات کلیدی ا
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یر و س  ن حزب توده  ایرامواضع کنونی روند تکوین توان و از این طریق بهتر می ،نیروهای سیاسی پیشرو کشور ما قرار دارد
ن ب  حزب انسجام نظرهای  و درجه  ها دیدگاه

 
 ارزیابی نمود.    حاله ب ش زمانی تار  را از ا

 ایران   حزب توده  سیاسی  –های اقتصادی مقاله مجموعه   مروری اجمالی بر 

خرین دوره  روزهای پایانی مصادف بود با  ۷۱ اواسط دهه  
 
ریاست جمهوری رفسنجانی و اتمام عملی اتحاد سیاسی  ا

 ی از دوره  اول و بخش های اقتصادی دوره  برنامه. قرار دادشرایط اسفناکی در رفسنجانی که اقتصادی ملی کشور را  -ایخامنه
 هاشمی رفسنجانی با تجمهوری دوم ریاست 

 
 بعدا   های قدرتمندی همراه بود کهها و جناحیید رهبری و پشتیبانی شخصیتا

غاز نخستین  برهه شدند. این" اصولگرایان"موسوم به 
 
زمایش سازمان یافته   ا

 
 لعدیتدر پیاده کردن رژیم والیت فقیه  ا

زاد بود. در دهه  اصطالح بهسوی ه گیری بسمتبا و المللی پول های صندوق بیناساس نسخه اقتصادی بر
 
برخالف  ، ۷۱ بازار ا

 دوره  " یاسمّ م  بسیار بینام و نشان  های اقتصادی رژیم، سیاسترژیم کننده   تبلیغات کرهای عریان و بر پایه  واقعیت
یدک را " سردار سازندگی"جراحی اقتصادی بسیار خشن، لقب  نخستینعنوان رهبر ه و هاشمی رفسنجانی ب ،را" سازندگی

های لیلمخالفت کرد و با تح "سردار سازندگی"های اقتصادی نولیبرالی ایران از همان ابتدا با تعدیل حزب توده  . کشیدمی
ورد، هشدبه بار میبرای اقتصاد ملی و زندگی زحمتکشان که این سیاست وخیمی نسبت به پیامدهای  ،دقیق

 
. ار دادا

ن درست بود و  ی حزبهابینیپیش
 
ردم کشور ما را مپول، المللی های صندوق بیننسخهبر پایه  شوک اقتصادی ضدانسانی ا

های درصد، بحران بدهی  5/۷4تا ،  رشد تورم  ۷۷در سال . تا کنون نیز ادامه دارد با  وضعیت دردناکی روبرو ساخت که 
تا  ارداترشد وو (، یا به عبارت دیگر، کاهش ارزش پول مّلی میلیارد دالر(، بحران ارزی )افزایش نرخ برابری ارز  ۳۷خارجی )

ی به اقتصاد کشور و زندگی ی  ضربات شکننده ،تعدیل اصطالحبه برنامه  دوره  اجرای میلیارد دالر در طی   5/22 مرز 
بحثی پیرامون مختصات کلی سیاست  -ایران ده سال پس از تعدیل اقتصادی . در مقاله  ساختوارد  ان کشور زحمتکش

بان  ،2 شماره   ،هفتم دوره   ،دنیااقتصادی مردمی )
 
های اقتصادی رژیم تعدیل  یل حزب در مورد اجرا( تحلیل مفصّ ۰۳۷4ا

ن بر اساس نولیبرالیسم اقتصادی را می والی  ی و زیرپایه  
 
های نظری هتشریح و توضیح پایضمن توان یافت. این مقاله نظری ا

زاد"نولیبرالیسم اقتصادی و 
 
ن در کشور  یاجرا نحوه   در مورد های  یتوضیح و" بازار ا

 
ترویج و  داری وسرمایه پیشرفته   هایا

رد  ن در عرصه  پیشب 
 
ن ا

 
 کند.   را در کشور ما تشریح می جهانی، نفوذ نظری و عملی ا

مده از برنامهخورشیدی،   ۷۱ در اواسط دهه  
 
 خفقان استبداد حاکم منجر در کنار جوّ " سردار سازندگی" های دوره  ویرانی برا

در نتیجه، . ردکعمیقی روبرو  مردم با بحران چندجانبه   برابردیک تاتوری والی  ی را در  بحرانی گشت که عمال   یشرایط ایجاد به
 های زحمتکش وقشرها و طبقه ی ازدر میان طیف وسیع ،های کالنسرمایه سودبه  "تعدیل اقتصادی"های سیاست
به ت را این سیاسپیامدهای ویرانگر بورژوازی با انزجار و تنفر روبرو گشت. مردم با گوشت و پوست خود خرده حال ومیانه

های ع ثروترشد سریحالی که شاهد در  کردند،ی  ی برای یک زندگی شایسته احساس میگرانی، بیکاری و نبود دورنماصورت 
گسترش  ،. در این برههدر میان قشر کوچکی از جمعیت بودندخواری های انگلی و گسترش رانتنجومی و انباشت سرمایه

ثیر روزافزون در سطح جامعه و  یهااعتراض
 
نها تا

 
خیر  ند شدن وک   موجبجناحی درون هرم قدرت سیاسی های بر کشمکشا

 
 تا

قای  و دولت طلبانهای اقتصادی رژیم والی  ی گشت. به قدرت رسیدن اصالح تعدیلمرحله  اولین در اجرای تمام و کمال 
 
ا

فع اقتصادی به ن اصالحات  یطالی  ی را برای اجرا یفرصت ،پشتیبانی جنبش مردمیبا همراه  ۰۳۷۱محمد خاتمی در سال 
یاسی با روبنای س اصالحات در. تلفیق کرد اقتصادی مترقی ایجاد یک برنامه  تدوین و عملی کردن اک ثریت مردم از طریق 

و بازسازی  ان،زحمتکش طیف گسترده  اقتصادی به سود -اجتماعی توسعه  و اقتصادی بنیادی با هدف رشد  -تغییرات اجتماعی
رای ایجاد رفاه ب ی و معنوی عظیمی راتوانست نیروی مادّ میهمراه با تعمیق پشتیبانی اک ثریت مردم ی داری تولیدی ملّ سرمایه



 

 6                                                  سیاسی حزب تودهٔ اریان  رد دو دههٔ اخیر –اهی اقتصادی واکاوی دیدگاه
  

سایش در زندگی مردم
 
ن برهه  کندایجاد  و ا

 
نهاو پشتیبانی انکارناپذیر مردم  تاریخی تمام امید . در ا

 
بسترهای الزم  متوجه ایجاد ا

، هابود. برخالف این امیدها و خواست رو به جلو جامعهدر تحّول و جهش کیفی حیات جامعه سازی واقعی برای دگرگون
سفانه

 
قای ریاست جمهوری  دو دوره  در های اقتصادی سیاست متا

 
 یامّ سم  بیباز هم  نام و نشان با این بار  ،خاتمی نیزا

های نسخه بر اساس" دولت سازندگی"های تعدیل اقتصادی تولید و ادامه  همان سیاستباز حفظ و در صدد ، "توسعه برنامه  "
مد. بار دیگر منافع سرمایه

 
تون اصلی سداران بزرگ سرمایهکالن و محوری ساختن سوداگری  هایصندوق بین المللی پول برا

بازسازی  برای  یهای  برنامه یو اجراتدوین و این فرصت تاریخی برای  ،های اقتصادی رژیم والیت فقیه را تشکیل دادسیاست
ز ریزی و پیاده کردن پ ی های ی از دست رفت و انواع ابزار و شیوهاقتصاد ملّ 

 
 داری رمایهسمحوری دادن به اد و نقش اقتصاد بازار ا

مین اصالحات در زمیپشتیبانی از  ضمن ایران حزب توده  . شد کار گرفتهه ب ی تر صورت وسیعهو سوداگری خصوصی  ب
 
نه  تا

زادی
 
ی هازمان برنامهدولت خاتمی، همدر نهادهای سیاسی دموکراتیک گیری و فعالیت امکان شکلهای اجتماعی و ا

نریهاقتصادی و نظ
 
 زیرپایه   ،«مردم نامه  » ی درج شده درهای تحلیلمقالهدر داد. را قاطعانه مورد انتقاد قرار می های نولیبرالی ا

د قرار و انتقاارزیابی های نولیبرالی مورد سیاستحاکم در راه طلبان های اقتصادی اصالحعملی قدمپیامدهای نظری و 
شکار . با گرفتمی

 
ان مرکزی ارگ ،مردم های نامه  صفحهاقتصادی نولیبرالیستی، ها این سیاستمنفی پیامدهای شدن ا

مار ،مملو از حزب
 
 خبرها و ا

 
احب صباالی  ی  قشرهای در راستای منافعکه بود های  ی ب سیاستثیر مخرّ های فراوان در مورد تا

زادبازار "داد که الگوبرداری از اقتصاد کرد و هشدار میاشاره میپیگیرانه گردید. حزب ما اجرا میثروت و قدرت 
 
ه امید ب "ا

زادی و دموکراسیایجاد و ریشه
 
طابق اشاره به عدم ت حزب دائما  منتشر شده توسط های واهی است. مقاله یخیال ،دار کردن ا

 ت ،الی مثطلبان داشت. برااصالح" مدنی جامعه  »ساالری و مردم"این الگوی ضداجتماعی و غیردموکراتیک با شعارهای 
 
 کیدا

ن ب از ایجاد شکاف در جامعه و سوءاستفاده بر
 
 مردم های نامه  توان در این مقالهرا مینیروهای مخالف اصالحات  وسیله  ها

مرداد ۰۳ ،5۳4شماره  )اعتنا باشد تواند نسبت به شکاف طبقاتی و انحطاط  اجتماعی بیطلبی نمیجنبش اصالح: دید
ذر  2، 5۷۰شماره  )سوم در یک نگاه  توسعه   برنامه   (،۰۳۷4

 
 ، ت(۰۳۷۳ا

 
جدیدی که  کید بر معضالت اقتصادی، جبهه  ا

، 5۱۰شماره  ) شودای که با شتاب اجرا میسازی، برنامهخصوصیو (، ۰۳۷۳شهریور  4، 5۱5شماره  ) شودگشوده می
شماره  )ان مدنی ایر  داری جهانی، و جامعه  اقتصادی، سرمایه بحثی پیرامون توسعه  های  ی مانند (. تالش مقاله۰۳۷۳تیر  ۰5

( اشاره به ۰۳۳۳ مهر 2۰، ۱4۷شماره  ) این است روزگار دهقانان در رژیم والیت فقیه و (۰۳۷۳اردیبهشت  2۰، 55۷
نها ها های اقتصادی نولیبرالی و مضمون غیردموکراتیک این نظریهتعدیل تجربه  

 
بسیاری  ،دوره بود. در اینو پیامدهای مخرب ا

  و عنوان نوشداره بازار را بنولیبرالی اقتصاد  یطلبان این الگودر طیف اصالح پردازاننظریه از سیاستگذاران و
ّ
ل مشکالت حال

یا تصورت تلویحی نولیبرالیسم اقتصادی ر ه های سابق کشورمان نیز بکردند. چپاجتماعی قلمداد می-قتصادیا-سیاسی
 
ید ا

ن می
 
نها با دگردیسی بهکردندسکوت پیشه میکردند یا در برابر ا

 
مبتنی  ،تگراسوی سوسیال دموکراسی راس . گرایش بسیاری از ا

کا وسیله  هبود که ب" مراه سوّ " بر
 
نتونی گیدنز تبلیغ میمیسیندا

 
 بریتانیالر در شد و در دولت دست راستی تونی بهای  ی مانند ا

زاد"اصطالح یا به" نظارتبازار بی"ایجاد  و های کالنسود سرمایهبه " حزب نوین کارگر" زیر لوای
 
قتصاد اگسترش و " ا

( یک ۰۳۳۰تیر  ۷، ۱2۷شماره  ) سرانجامی  ی خطرناک و بیبیراهه "مراه سو  " شد. مقاله  کازینوی  ی به موقع اجرا گذاشته می
ی بلر داد و نشان داد که وقتی تونمورد بررسی قرار " جهانی شدن"را در چارچوب  اقتصادی نظری و برنامه   دهه پیش این پایه  

لمان( در بیان ررهار شرودو گ  
 
های ضرور عملکرد سیاسی )دولت( نباید مانع فعالیت" گویند:می شانمشترک ه  ی)صدراعظم ا

ن باشد ،بازار گردد یامدهای پهای نولییبرالیسم اقتصادی است که همان سیاست ادامه   در واقعاین  "،بلکه باید مکمل ا 
شورهای کاز  بزرگیداری و ورشکستگی و سقوط اقتصادی بخش ی را به همراه خواهد داشت. بحران عمیق سرمایهخطرناک

 سابق و گ فته است. نیروهای چپپیش مقاله   شده درمطرح های علمی بینیپیش ؤید نظرها وم ،جمله بریتانیااز اروپای  ی و 
 های دونولیبرال

 
های پایهدن شتشه در کشور ما در چند سال گذشته با ورشکستگی عملی نولیبرالیسم اقتصادی و متالشی ا
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ن
 
زاد -دموکراسی"پیوند ارگانیک در مورد  ،نظری ا

 
این  ،نوناکاند. همت نظری گشتهتّ تشسردرگمی و دچار شدت به" بازار ا

کادمیسینهای سابق که گ فتهچپ
 
نتونی گیدنز و  مانند  یهای نولیبرالهای ا

 
های: مونه در مقالهبرای نشان گشته بود )رد زبانا

زادی انتخاب فردی"، "مراه سوّ "، "تینو در برابر چپ کهنه یا سنّ  چپ  "
 
ن"...( ا

 
از  ی  اند که حتّ سردرگمیچنان دچار حاال ا

تند و موضع داری نیسسرمایهبنیادی تشریح این بحران عمیق و طوالنی  توضیح و قادر بههم دیگر موضع سوسیال دموکرات 
نها به همراه نظریهتر اند. مهمسکوت  اختیار کرده

 
یاسی کار مایل به واکاوی اقتصاد سمحافظه  طلبپردازان اصالحاینکه ا

مده از دو دهه برنامهضدملّ 
 
وری خود تاین نیروها و فعاالن که در مبارزه با دیک تا .های تعدیل اقتصادی رژیم والی  ی نیستندی برا

زادیرا قهرمانان دموکراسی
 
زاد سهای دست راستی و خشن احمدیبرنامه تلویحا   ،دانندمی خواهیخواهی و ا

 
ازی نژاد با هدف ا

ییاقتصاد را ت
 
ن موضع منفعل مینمودند  مید ا

 
ن و مدیریت یاجرا نحوه  حداک ثر گیرند و یا در مقابل ا

 
کنند! در را نقد می ا

 هیرد تجزیورو را مو  داری جهانی و بحران ویرانگر کشورهای حوزه  ران در چند سال گذشته بحران سرمایهای حزب توده   ،مقابل
ن مبارزه المللی فعاالنه ببینعرصه  حزب ما در  نمایندگان  ها،. در طی این سالقرار داده استعملی و موشکافانه تحلیل  و

 
ا ا

ددموکراتیک ضپیامدهای داری جهانی و بحران سرمایهگوناگون های اقتصادی مردم با شکافتن جنبه های نامه  ند. مقالهاکرده
ن در اروپا

 
 ه طور جّدیبردازان نولیبرال کشور را در مورد الگوبرداری از نولیبرالیسم اقتصادی پ،  نظریهو دیگر نقاط جهان ا

نها به انتقادها و پرسشو اند چالش انتقادی کشیدهبه 
 
توان می مینهز . در این اندمطرح شده بوده هایخواستار پاسخگوی  ی ا

" نجاِت اقتصاد نولیبرالیستی" بسته  (، ۰۳4۱اسفند  22، ۳4۱شماره  ) بحراِن اقتصادی اروپا: کردرجوع  هامقالهاین به 
بان   ۳۱، ۳۳2شماره  ) ی، عدالِت اجتماعی، و دموکراسی اروپا در تضاد با استقالِل مل  

 
اروپا و  بحران اتحادیه  (، ۰۳4۱ا

بان  ۰2، ۳۳۱شماره  )داری جهانی درماندگی سرمایه
 
   (.۰۳4۱ا

های اقتصاد نولیبرالی وسیع جهانی نظریهاشاعه  مصادف بود با  ،۰۳۳۷تا  ۰۳۷۱، از سال های اصالحاتدو دوره دولت
ن از طریق نهادهای  یمک تب شیکاگو

 
کادمیک و تحمیل ا

 
میلتون فریدمن و ترویج الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در سطح ا

دستگاه " داستکباری ض"المللی پول و بانک جهانی. برخالف تبلیغات تحت کنترل کشورهای امپریالیستی مانند صندوق بین
های سخهاست. این ن رژیم بودههای نهادهای استکباری در دستور کار نسخه یکنون اجرا گذشته و تا در دو دهه   ،رژیم والی  ی
زاد"اصطالح یا به نظارتاقتصاد بی

 
پذیر، یعنی انعطافبازار کار  وسیله  هخود ب در هسته   ،بر اساس قانون عرضه و تقاضا "ا
 حاویو  شود،اعمال می حذف حقوق قانونی و صنفی زحمتکشان ی  حتّ کاهش و با همراه تنزل دائمی ارزش نیروی کار 

درت های کلیدی و باندهای ق. جناحهاستی  یبه باال یپایینطبقات و قشرهای ی از های انتقال ثروت مادّ ترین شیوهمدرن 
فرین"بیش از دو دهه است که به مزایای این فرمول  ،م قدرت روبنای سیاسی دیک تاتوری حاکمر  ل به ه  اقتصادی متصّ 

 
" ثروت ا

 ع طبقاتیدلیل منافه ب" ضداقتدارگرای  ی"های گرایشداشتن  با وجود  نیز  انطلبهای  ی از طیف اصالحبخشاند. واقف بوده
ی اقتصاد شئون اصل ،طلبیهای اصالحدولت در هر دو دوره   .اندنظر داشته ّد نظارت را مهای نولیبرالی اقتصاد بیفرمول خود
 کشور، حمتکشقشرهای ز طبقات و یعنی  ،اک ثریت مردم و مصالح ف منافعبرخال وها لیگارشبه نفع قشرهای فوقانی و ا  کشور 

زاد سوق ده ب
 
 .  اده شدسوی ایجاد مبانی بازار ا

و غارت  ری برای سوداگ نظارتسازی اقتصاد بیجهانی نولیبرالیسم اقتصادی و پروژه   ه  های متعددی نظریحزب ما طی مقاله
اجتماعی -تصادیاق-سیاسی چندجانبه  داری سرمایهرا یک الگوی  گیسخته  منابع و ذخایر طبیعی و حاصل کار زحمتکشانلگام

 ها ت. در این مقالهکرده استارزیابی 
 
داری اقتصادی کشورهای سرمایه بی است که زیرپایه  کید ما بر واکاوی روندهای مخّر ا

نها راتغییر مینظارت سوی اقتصاد بیه برا پیشرفته 
 
ثار و پیامدهای ا

 
اجتماعی -صادیاقت-عدهای سیاسیب   درتوان می دهد و ا

رف کننده مصیک صاحب حقوق صرفا  که شهروند را " دموکراسی بازاری "اشاعه  های  ی مانند پدیده ،تشخیص داد. برای مثال
، مصرفی های جامعه  وارهدامن زدن به فرهنگ باهمراه  ،گرای  یمصرفوکاالگرای  ی و تشویق داند، تشدید تولید می
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ثار از  ،های تجاری نامکاال و  )شیء پرستی(تیشیسم گریزی، فردگرای  ی افراطی، ف  جمع
 
نیستند،  روندها این تصادفیو نبی اجا

 فته شدطور که گ هماناّما از سوی دیگر . ندابزار عمده و الزم برای مدیریت افکار عمومی در چارچوب اقتصاد بازار همگی بلکه 
شور لیبرال و نیروهای چپ سابق کنظران صاحبسیاسی فعاالن  ازطلب، برخی ن اصالحاپرداز های مشخصی از نظریهبخش
نها ساختار  ، به طوری کهجهانی شدندداری سرمایهوبرق رزرق مجذوب تبلیغات پ   به 

 
های و مفهوم هااستعاره بر پایه  نظری ا

 "و الزم و ملزوم بودن  "تاریخپایان "مانند  ی  یمایهپایه و بیهای بیو تئوری  «جهانی دهکده  »مانند  یکاذب
 
زادی " و" زادبازار ا

 
ا

 جهانی ده  تقلیل گیتی به يک دهکمفهوم را به " جهانی شدن"این نوع تعبيرهای عاميانه و سطحی . استوار شد "دموکراسی و
ن را در پیشرفت دسترسی به اطالعات خالصه م گیردمی

 
اقتصاد "ها و روندهای مخّرب ضداجتماعی پدیدهو با  ،کنندیيا ا

 توان دیدیم ،کنند. در مقابلعدی برخورد میب  تکروانشاختی های شناسی و بحثجامعه از زاویه  دید" دموکراسی بازار -بازار
رايند فبه عنوان یک " جهانی شدن" منتشر شده است، از جانب حزب ما هی کهای تحلیلی متعدداسناد و مقاله که در

، یشرفته )اطالعاتیوری پاکه استفاده از فن شودمیارزیابی  پیچیده و نوین امپریالیستی ریزی شده  برنامهو سياسی -اقتصادی
ن داری ابزار توليد نوین در کل نظام سرمايهو از جمله  ( یاينترنت مخابراتی،

 
م وسیع جهانی این تهاج برابردر است. بخشی از ا

یران توانست با ا حزب توده  کشورهای سوسیالیستی،  فروریزی سهمگین پیامدهای نیروهای راست علیه منافع زحمتکشان و 
اید و اتخاذ نم نظارتبازار بیسازی جهانی صحیحی علیه فرایند طراحی شده  مترقی و مواضع و موشکافانه های دقیق تحلیل

نها را به تحوالت درون کشور و سیاست
 
های دفاع بانک جهانی از سیاستهای  ی مانند رژیم والی  ی بسط دهد. مقاله هایا

بان  ۰، ۱2۱شماره  )المللی پول و رژیم والیت فقیه صندوق بین(، ۰۳۳۱خرداد  24، ۱۰۰شماره  ) اقتصادی رژیم
 
ا

نالین،  دنیا)داری سرمایه" جهانی شدن"ایران و  حزب توده  (، ۰۳۳۱
 
نژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی احمدی(، ۰۳۳۱مهر ا

 حزبگیری پیگیر موضعهای نظری محکم و پایه ( منعکس کننده  ۰۳۳۳اسفند  ۰۱، ۳۳۷شماره  ) و سد راه پیشرفت ایران
نظارت و بیبازار اقتصادی  برنامه   یضددموکراتیک اجرااجتماعی ویرانگر اقتصادی و پیامدهای ها است. ما در این زمینه

حزب علمی های بینید مواضع و پیشیّ ؤم ،داری جهانیو بحران عمیق کنونی نظام سرمایه ،المللی پولهای صندوق بیننسخه
 .ستما

راعتبار پیشرو جنبش جمثابه یکی از نیروهای ه ایران ب حزب توده  های المللی نیز نظرها و تحلیلبین در عرصه   هانی کمونیستی پ 
نها گزارش شده است که منتشر ی  ی و کارگری به طور گسترده

 
 ،رای مثال. باستگردیده منعکس  «مردم نامه  »در شماری از ا

تن )ا حزب توده  مرکزی  کمیته   سخنرانی نماینده   -"جهانی شدن"کارگر و زحمتکشان و  طبقه  مانند  های  یتحلیل
 
شماره  یران در ا

در گردهمای  ی های مهم  حزب گان. حضورمنظم نمایند ندزبان در سطح جهان منتشر شدچند به  (،۰۳۷۳تیر  ۰، 5۱۱
است ته توانس و منظمی از این دست نظرهای منسجم ها ومقاله و ارائه  نیروهای مترقی و چپ و احزاب کمونیستی و کارگری 

ن با نظم سرمایهم رژیفریبکارانه   دروغین و تبلیغاتو گری خدعه
 
ن بداری درباره  مخالفت ا

 
به نام ی  ی دیدهپوجود ه و تظاهر ا

دوین شده و به تسوی اقتصاد بازار ه و نشان دهد که اقتصاد سیاسی کشور ما با گرایش بارز ب کندرا فاش " اقتصاد اسالمی"
 .      شودپیش برده می

هنده  دارائهدولت اصالحات  سیاسی حزب در دو دوره  -اقتصادی های متعددتوان گ فت که مقالهدرستی میهدر مجموع ب
هشدارهای دائمی ما در مورد عدم تطابق سمتگیری  زمان نشان داد کهاند. سیاسی بوده-های اقتصادیترین تحلیلمنسجم
زاد با منافع اک ثریت مردمه اقتصادی دولت خاتمی ب برنامه  

 
ننا سیاسی ثباتی توسعه  و بی ،سوی بازار ا

 
صحیح بودند.  ،شی از ا

نیادی و ببزرگ های انحراف ی ازیک "تعدیل اقتصادی"های سیاست های نولیبرالی و ادامه  شک الگوبرداری از نسخهبی
مین یک زندگی شایسته برای همه  زحمتکشان طلب گذاران اصالحسیاست

 
فرید، همین انحراف و شرایطی کبود. از مسیر تا

 
ه ا

رانده و به حاشیه  ۰۳۳۷جمهوری در انتخابات ریاستنژاد احمدی فریبی()عوام موفقیت پوپولیسمیکی از بسترهای مهم 
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گونه طلبان هیچاصالحدولت  سال ۳های اقتصادی طی طلبان بود. باید توجه داشت که بهبود برخی از شاخصشدن اصالح
 ت
 
 ت وجه نتوانستهیچنداشت و به  ارگرو طبقه  ک وسیع زحمتکشانهای تودهو باثباتی در معیشت بنیادی ثیر ا

 
ثیری بر نقش ا

 خواری کالن داشته باشد. انگلی و مناسبات رانتو داری غیرتولیدی ضدملی سرمایهو  محوری و عملکرد 

 درستی ادامه  هبود که ب سیاسی ایران از اولین نیروهای حزب توده   ۰۳۳۷نژاد در سال ریاست جمهوری احمدی با شروع دوره  
عرضه  فریبانه( )عوامو شعارهای پوپولیستی هیاهو بار با   که این را های تعدیل اقنصادی با گرایش نولیبرالیهمان برنامه

تحقق : «نامه  مردم»های کرد، از جمله این مقالهبینی خواری را پیشرانتکالن و تداوم و گسترش اقتصاد  ،نشان داد شدمی
نژاد: تقویت داللی، برنامه  اقتصادی دولت احمدی(، ۰۳۳۷مرداد  25، ۷۰4)شماره  ؟ عدالت اجتماعی با کدام برنامه

ی ه  شمار )  رود؟نژاد اقتصاد کشور به کدام سو میبا عملکرد دولت احمدی(، ۰۳۳۷مهر  5، ۷22)شماره    تضعیف تولید مل 
بان  ۰۷، ۷25

 
زب ما ، حکردندمینژاد و باند او را متمایل به چپ اعالم که احمدی یهای  برخالف بسیاری از تحلیل (۰۳۳۷ا

انست د و به سود غارتگران ثروت مّلی های محرومگری و تزویر به نام مردم و تودههای دولت نهم را خدعهدرستی سیاستهب
ن
 
سترش گبا  نوخاسته همراهخواری قشرهای الیگارش سیاسی و رانت-منافع کلیدی اقتصادی دست به دست شدن را  و ا

ازی به عنوان قدرتمندترین بورژو  و نیروهای امنیتی در دستگاه حکومت های ارشد سپاه و بسیجنفوذ فرماندهفزاینده  
سپاه  :یافت« نامه  مردم» توان در این دو مقالهگیری را میهای  ی از این موضع، که نمونهنظامی ارزیابی کرد-بورکراتیک

ملی بر نقش بور 
 
ن بر اقتصاد ایرانپاسداران و تا

 
ذر  ۰۱، ۳۳۰)شماره   ژوازی بوروکراتیک و پیامد های تسلط ا

 
(، ۰۳۳۳ا

دوم ریاست جمهوری  دوره   .(۰۳۳۳اسفند  ۰۱، ۳۳۷شماره  ) نژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایراناحمدی
غاز شد و ۰۳۳۳نژاد که با سرکوب شدید کودتای انتخاباتی خرداد احمدی

 
مصادف بود با تشدید تضادها و  ،تثبیت گشت ا

 مذهبی ری درگیری رهبر دیک تاتو  ی متقابلهاهای باندهای قدرت رژیم والی  ی. تبلور نهای  ی این تضادها و کنشکنشکنش و وا
های کنشرهمب  دیالک تیک تشریح ضمن  ،ایران حزب توده  های تحلیلدر . بود رژیم والی  یکودتاساخته  حاکم و رئیس جمهور 

نها در زیرپایه  سیاسی میان نیروهای پ   پیچیده  
 
این مکش و کشنزاع  ،اقتصادی رقدرت درون رژیم و در نظر گرفتن منافع ا

 هایینویساز نظرهای شخصی و مقالهانبوهی برخالف . گرفتمیتحلیل قرار و ها در روبنای سیاسی مورد تجزیه جناح
یدی بر پایه های کلمیان شخصیترقابت و مبارزه ارزیابی و تحلیل ما  ه عقیده  بها، زده  بر اساس روانکاوی شخصیتهیجان

نان، تحلیل بسیار ناقص و غیرواقعو اخالق روحیات 
 
ها که حلیلحساس است. این نوع ت ای از این برهه  بینانهیا عقاید دینی ا

ول تواند برای جنبش ضددیک تاتوری مفید باشد. محصنمی ستهاشخصیتو رفتار شخصی ذهنیت مبتنی بر ارزیابی  عموما  
کادمیک و محفلیدر سطح بحث هازنیگمانهو  هاتحلیل گونهنهای  ی این 

 
 طبقاتی یبدون در نظر گرفتن منافع مادّ  ،های ا

 ،بل. در مقابوددر فضای مجازی و غیرعینی ک و نامنسجم های سب  توجهی مقالهقابلهای اجتماعی، تولید شمار گروه
ه ژرفش ب های رو اقتصاد سیاسی کشورمان و ساختار هرم قدرت سیاسی، شکاف ارزیابی علمی های متعدد حزب ما بامقاله

های بخش تریننزاع انگلی: کردرجوع « نامه  مردم» مقاله  این دو توان به می نمونه،برای  دادند.درون رژیم را مورد واکاوی قرار 
ذر  24، ۳5۳)شماره  فقیه  داری در قلب رژیم والیتسرمایه

 
های روبنای سیاسی و لزوم ی شکافهای ماد  ریشه(، ۰۳۳4ا

  .(۰۳4۱اردیبهشت  ۰4، ۳۱۳شماره  ) فعال برضد دیک تاتوری  مبارزه  

ودتای  ی دولت ک وسیله  هالمللی پول بهای نولیبرالی صندوق بیننسخه یاجرامخرب پیامدهای  بر اثر اخیر،در دو سال 
 و ت از یک سو، نژاداحمدی

 
وارد ما  ، میهناز سوی دیگر کشورهای امپریالیستی جویانه  های دخالتتحریمجّدی ثیرگذاری ا

یشت معو دهند که چگونه زندگی نشان میها در این سالمردم  است. مقاالت متعدد نامه   شده ی بحرانی ویرانگر  مرحله  
  یخطرناکقوط سی در سراشیبی به وخامت گذاشته و تولید ملّ  رو  ان کشور زحمتکشدیگر کارگر و  یعنی طبقه   ،اک ثریت مردم

 . سرمقاله  مانده استمحفوظ  های کالن کامال  های فوقانی ثروتمندان و سرمایهمنافع الیه ،گرفته است، ولی در مقابلقرار 
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عیت وض ایران درباره   توده  حزب مرکزی  ب پلنوم کمیته  مصو   یانیه  ب ( با عنوان۰۳4۰مهر  ۰۷، 4۱5)شماره  « مردم نامه  »
یهن ما محاکم بر بحران اقتصادی  و مهمی از های مشخصجنبه بیانگر ،بحرانی کشور، و شرایط بسیار دشوار اقتصادی

 است.

 ریبانه  فعوام بینی کرد که برخالف شعارهایدرستی پیشهنژاد بدوم ریاست جمهوری احمدی دوره   یحزب ما از همان ابتدا
مده از کودتای انتخاباتی با شدت بی-امنیتی تعدیل اقتصادی رژیم والی  ی به برکت جوّ سیاست احمدی نژاد، 

 
شتری نظامی برا

در و  کودتای انتخاباتی یهای حزب ما نقش کلیدی سپاه و بسیج در اجراتحلیلدر  ،ادامه خواهد یافت. در چند سال اخیر
ارشد  انرماندهف رشد نفوذ و قدرت تعیین کننده   هان تحلیلدر ای شده است.سیاسی بررسی -اقتصادی هایسیاست چارچوب

ه  رخدادهای پس بحبوح. در تشریح شده استسیاسی -اقتصادی نظامی در عرصه  -سپاه و بسیج به مثابه بورژوازی بورکراتیک
ملی بر نقش بورژوازی بور  ، مقاله  ۰۳۳۳کودتای انتخاباتی خرداد از 

 
نکراتیک و و سپاه پاسداران و تا

 
بر  پیامدهای تسلط ا

ذر  ۰۱، ۳۳۰شماره  )« نامه  مردم»در  اقتصاد ایران
 
در عرصه  اقتصادی و پیامدهای ش سپاه قتفصیل به ن( به۰۳۳۳ا

ن -اجتماعی
 
 های متعددی به اجرای، حزب ما در مقالهنژاداحمدیدارودسته   دولت دوم پرداخته است. در دوره  سیاسی ا

های هدف از یکی .می نموداشاره پذیر کار سازی و ایجاد بازار انعطافگسترش خصوصیو پول المللی های صندوق بیننسخه
زاد»ایجاد مبانی  یمستقیم فرایند تعدیل اقتصادی در راستاارتباط ها نشان دادن این مقاله

 
ش برکوب جنو لزوم س «اقتصاد ا

 رصه،ع است. در اینبوده زحمتکش  گسترده  قشرهای طبقات و ی های مادّ خواستحقوق صنفی و پایمال کردن کارگری و 
ثار مخرّ ویرانگر اقتصادی و ضددموکراتیک برنامهدادن پیامدهای تالش ما نشان 

 
نو ب های  ی بود که ا

 
را در دیگر ا هضدانسانی ا

تشه  دهند که برخالف ادعای هوداران دو مردم نشان می های نامه  توان دید. مقالهمینیز سراسر جهان کشورهای 
 
م یبرالیسنول ا

زاد نه اقتصادی،
 
زادی و دموکراسی ندارداین الگوی اقتصادی بازار ا

 
ن عمل  ،تنها ربطی به ا

 
. کندیمبلکه در عمل برخالف ا

بوسیله  انیداری جهاین الگوی سرمایه بودناستفاده قابل های حزب ما به این واقعیت است که یکی از دالیل تحلیل اشاره  
نهمانا ضددموکراتیک بودن  والی  ی،یم ژ ر دولت های 

 
قانی اندوزی قشرهای فومنافع و ثروت ازاست که  گسترش و حفاظت  ا

وسیله هب  همچنان های اقتصادی رژیم والی  یبرنامهنژاد، در دوره  دّوم ریاست جمهوری احمدی. امکان پذیر می نماید را جامعه
هرمان نژاد قاحمدی: مقاله  دو . استدر حال اجرا بوده یلی، پینوشه، دیک تاتور سابق ش و به سبک یک دولت کودتای  ی

های یبرالیسم اقتصادی: رژیم مجری طرح نول و (۰۳۳۳اسفند  ۰۱، ۳۳۷)شماره   اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران
   .اند( بیانگر و روشنگر این وضعیت۰۳4۱تیر  2۷، ۳۷۳شماره  )المللی پول صندوق بین

 ایران بر این حقیقت ت حزب توده  های تحلیلی متعدد اخیر مقالههای در سال
 
لطه  سکه گذر  میهن ما از  اندکید داشتها

عد به «یملّ »ی و دموکراتیک نیازمند  جهشی کیفی در چارچوب به حکومتی ملّ  دیک تاتوری والی  ی دموکراسی  یوسته  پهمو در دو ب 
ا و تغییرها هدهد که اصالحمیهن ما و دیگر کشورها نشان میهای تاریخی و عدالت اجتماعی است. در غیر این صورت، تجربه

لزوم ر بسیاسی تحوالت چند سال گذشته -تحلیل اقتصادیزمینه  مردم در  های نامه  خواهند بود. مقالهثبات سطحی و بی
موزی از پیامدهای منفی اجرادرس
 
کید طلبان اصالحدولت  دوره  در دو های اقتصادی تعدیل یا

 
ین ااند. داشتهاشاره و تا

ها خبهسیاسی را فقط در سطح ن اصالحات و دانستمیهای کالن را عامل رشد اقتصادی که نقش محوری سرمایهبود سیاستی 
یعنی  ،قشرهای زحمتکشطبقات و های مبرم از خواست ،رو  و از این ،کردصورت مکانیکی از باال به پایین درک میه ب و

فریبی( عوام)پوپولیسم تفّوق و ظهور ساز که زمینههمین سیاست بود عدالت اجتماعی جدا ماند. رای تحقق ب ،اک ثریت مردم
 مسائل اقتصادی گشت. ت نژاد در عرصه  احمدی

 
عدیل ت هایبرنامه کید حزب ما بر لزوم مبارزه و برخورد قاطعانه با ادامه  ا

الزم را ذهنی  شرایط ،اقتصادی مترقی بر اساس یک برنامه   یبدیل ارائه  با همراه باید که می ،نژاد استاقتصادی دولت احمدی
ورد. این دیدگاه در مقاله  مبارزه با دیک تاتوری فراهم در امر  انزحمتکشدیگر و  گرکار  طبقه   کردن بسیجبرای 

 
 :نبش مردمیج ا
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بیان و  (۰۳۳4بهمن  ۰2، ۳۱۰)شماره  در نامه  مردم  دموکراتیک ملی مترقی اقتصادی و گذار به مرحله   لزوم یک برنامه  
 تتوان روشنی میبههای حزب ما برنامه و تحلیل در . تشریح شد

 
. را دیدکراتیک دمو -ملی گذر از دیک تاتوری به مرحله   رکید با

نچه در نوشتهبرخالف 
 
راق رطمطپ  ایران شعارهای  حزب توده  های تحلیلی مقالهدر  شود،دیده میروانه های چپجریانهای ا

رد  ،یواقعیت موجود اقتصاد سیاسشرایط و منطبق با  شود، بلکهداده نمیکمونیستی -کارگری -انقالب سوسیالیستی پیشب 
رو طیف های پیشاینکه ما بخش ،. برای مثالاستضددیک تاتوری مورد نظر  ایجاد جبهه  از راه طبقاتی درون کشور  مبارزه  
نها طلباصالح

 
مده از م دانیم، دقیقا  درون جنبش مردمی می عمده  سیاسی عنوان یکی از نیروهای هرا ب و هوداران ا

 
وقعیت برا

نها در چارچوب اقتصاد سیاسیجامعه استو خواست
 
نهمنافع  ،کنونی تر اینکه در مرحله  و مهم ،های طبقاتی ا

 
ا مخرج ا

طبقه   ی میانسیاساتحاد وسیع یک ایجاد  ،ین. بنابرادارد انزحمتکشدیگر و  گرکار  طبقه  منافع و مصالح های  ی با مشترک
تر ترقیم اتوری والی  ی و جهش انقالبی به مرحله  تها و قشرها در راستای گذر از دیک این طبقه نیروهای سیاسی نماینده  کارگر و 
دت هدف درازمدر نظر داشتن حزب ما با ی  ی مدت و مرحله کوتاههای و برنامهها دیدگاهامری منطقی و ضروری است. بعدی 

 بارزه  ها وامکانات مهدفویژه بهو  ،بر مبنای شرایط مشخص ایران و جهان و گذر به سوسیالیسمراهبردی )استراتژیک( و 
شناخت اریخی و تماتریالیستی خود از تحوالت ایران بر اساس درک  حزب توده  . شودتدوین می انزحمتکشدیگر و  گرطبقه کار 
اساس  ما معتقدیم که براّما داند. پذیر نمیکنونی امکان در مرحله  را داری در کشور ما سرمایه عینی، حذف نظام هایواقعیت
طرد کامل الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، حذف نقش محوری سوداگری در مرحله  کنونی، ن ملی، ریزی مدّو برنامهیک 

جاری و حذف داری تتسلط اقتصاد سیاسی سرمایهی، حذف کامل خصوصی در اقتصاد ملّ داری کالن خصوصی یا شبهسرمایه
 .قرار داردکراتیک در دورنمای گذر کشور ما از دیک تاتوری به دموکراسی و بورژوازی بور  ی  یریشه

های ز واقعیتو خارج ا ،رشد جامعه مرحله   ابط بتنامر  ،طبقاتی و نامنطبق با مضمون مبارزه  گرایانه ذهنشعارهای  ،به نظر ما 
در سو  گرای  ی از یکد بود. این انحراف نظری و ذهننگاه راهگشای گذر کشور ما از دیک تاتوری نخواهاسی هیچاقتصادی سی

داری و رمایهتوانند سکارگر انقالبی می طبقه  " های انقالبیحرکت"کنند با که تصور میشود دیده میروی  ی های چپجریان
که فته است را در بر گر و از سوی دیگر نیروهای چپ سابق  برقرار کنند،سوسیالیسم را  بالفاصلهدیک تاتوری را سرنگون و 

شعارهای  بر اساس توانمیگوناگون جامعه  طبقات سیاسی کشور و منافع و مبارزه   کنند بدون توجه به اقتصادتصور می
ناعتنا به زیربنای اقتصادی رژیم والی  یبی و خواهی یا جمهوری سکوالر(جمهوری مثل عدی )ب  تک

 
را در  ، روبنای سیاسی ا

 
 
 کرد.دموکراتیزه خال

ن با مبانی دموکراسی-از منظر اقتصادی" اسالم سیاسی"بینی توجه به جهان
 
ائل بسیار یکی از مس نیز اجتماعی و ارتباط ا

، ۰۳5۷بهمن های شکست انقالب مردمی تجربه ،. از یک سواستفراروی نیروهای مترقی کشور ما و منطقه پراهمیت 
نها توجهی کامل طلبی حکومتی به فرایند دموکراسی و بیی رویکرد اصالحی  های پایهکاستی

 
سال  ۳و  ،عیبه عدالت اجتماا

های موجود های بسیار مهمی را در مورد شناخت طیفداده ،نژاداحمدیریاست جمهوری  در دوره  " اصولگرایانه"حکومت 
 و هابه ک ژراهه کشیده شدن خیزش ،دهد. از سوی دیگرقرار می ی و اقتصادیسیاس پردازاندر اختیار نظریه" اسالم سیاسی"

رسی شد(های مردمی مصر و تونس در دو سال اخیر جنبش طور ینو هم )که در مصر منجر به طغیان عمومی و برکناری محمد م 
نر دسم اقتصادی نولیبرالی" معجزه"اصطالح بهدموکراتیک ترکیه و ضداجتماعی کنونی الگوی شبهپیامدهای 

 
 وسیله  هب کشور  ا

دارد. در این " اسالم سیاسی"نیروهای  های عام در طیفنشان از وجود خصلت "عدالت و توسعه"حاکم حزب اسالمی 
 ( ضمن۰۳42خرداد ماه  ۰۳، 422شماره  )« نامه  مردم»در  "اسالم سیاسی"اجتماعی -اقتصادی درویکر  مقاله   ارتباط،

تفاوت اسالم م نکات مشترک عملکرد دو نحله  توجه به و  ،اقتصادی و روبنای سیاسی زیرپایه   میانرگانیگ ا   تمرکز بر رابطه  
زادینظر به بدیهی است که از": دهد کهتوضیح می ،سیاسی در ایران و ترکیه وردن تحول سیاسی و برخورد با ا  های وجود ا 
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توان طور میناموفقی داشته است. همین کارنامه  " اسالم سیاسی" اجتماعی و فردی و دموکراتیزه کردن شئون اساسی جامعه،
وردن تحول و دگرگونیبه گ فت که در زمینه   عدل  رباره  ادعاهایش د با همه  " اسالم سیاسی"اجتماعی نیز -های اقتصادیوجود ا 

الهی، معنویت، و حمایت از مستضعفان، هنوز نتوانسته است الگوی اقتصادی معتبری بر مبنای عدالت اجتماعی ارائه 
قدرت، چه از نوع واپسگرا و چه در شکل متجددش، برخالف عدالت اجتماعی و  در اریکه  " اسالم سیاسی  " دهد. اتفاقا  

ن  بر  مار، بنااستث در انتها به سوی اقتصادی غیرتولیدی و باال بردن درجه  نیروهای مولده عمل کرده است و گرایش بارز ا 
است، و  کارانهعدالت اجتماعی بسیار محافظه از مقوله  " اسالم سیاسی"شرایط مشخص هر جامعه بوده است. تفسیر عام 

 طور مقاله در خاتمه ایناین  "دهدورزی تنزل میای و صدقههای خیریهعدالت اجتماعی را به نمادها و فعالیت در عمل،
ترین ماعی، که مهماجت-های بنیادی اقتصادیبه دگرگونی" اسالم سیاسی"توان گ فت که رویکرد می": کند کهگیری مینتیجه

زادی است، در بهترین حالت  عامل گذار  کشورهای اسالمی از عقب ن منفعالنه و در بدتری ماندگی و استبداد به سوی ا  ن ا 
سیاری برای مثال، در کشور ما ب .های مذهبی نیست. در اینجا صحبت از فرد یا شخصیتاست فعال ارتجاعی طور  حالتش به
این  بر ید ماکا  اند و دارند. تتوان یافت که نقشی مهم در راستای منافع مردم داشتههای مسلمان روشنگر و مبارز میشخصیت

شان دلیل  ایمان و باورهای دینی به" اسالم سیاسی"های متجدد و رفورمیست نیروهای و ناپیگیری  بخشاست که ضعف 
های  ی ا هدفگرایانه است ییا ذهن دموکرات ناب، اصوال  -ستیزانه در قالب  سکوالریسمهای دینگیری نیست. این نوع نتیجه
زا" اسالم سیاسی"ار ناپایدار و ناقص کلیدی این است که رفت کند. مسئله  مغرضانه را دنبال می دموکراسی، -دیمتجدد در برابر ا 

مده از دیدگاه محافظه ن  کارانهبرا  ت که جالب توجه اس ارتباط،در این ." اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی است درباره   ا 
پایین درک یا عدم تعهد طیف وسیع اسالم  درجه   نشان دهنده   دقیقا   ۰۳42تحوالت قبل و بعد از مهندسی انتخابات خرداد 

ن  و چهمتجدد و رفورمیست  سیاسی، چه نحله  
 
تماعی در دموکراسی و عدالت اج شئون عمده  نسبت به نوع فقاهتی ارتجاعی ا

 .ر کشور ما از دیک تاتوری والی  ی استاراستای  لزوم گذ

 هایاقعیتو و عملی راهکارهای  ی است که بر اساس تجربه   تحلیل شرایط مشخص همانا ارائه   درایران  حزب توده  تالش هدف 
یجاد ابه نظر حزب ما، تدوین نقشه راهی به جلو در جهت اند. شدهسیاسی و اقتصادی تنظیم  پیوسته  همعدهای بهعینی در ب  

زادی و  زمان  هم به ارائه  مشروط میهن ما،  در تغییرهای بنیادی
 
ذار به است، که برای گمترقی اقتصادی  برنامه  یک منشور ا

مین عدالت اجتماعی 
 
گاهی و ندالزم و ملزوم یکدیگر دموکراسی و تا

 
کردن یج بسدهی و سازمان. تالش در راستای باال بردن ا

 قاله  های فراروی جنبش مردمی است. مترین قدمایجاد سندیکاهای مستقل یکی از مهماز راه  گر و دیگر زحمتکشانکار  طبقه  
ماج

 
 (۰۳42تیرماه  ۰۱، 42۷)شماره  « نامه  مردم»در کنونی  سندیکای  ی در مرحله  -درنگ جنبِش کارگری های بیوظیفه و ا
 دوچندان گشته است. ۰۳42که اهمیت این امر بعد از مهندسی انتخابات دهد نشان می

گاهی قشرها و طبقه 
 
های تنها از این طریق و با شعارهای مشخص  عملی، کار  سازمان یافته در میان مردم، و باال بردن سطح ا

یع برای واحد وس همکاری نیروهای سیاسی و اجتماعی و برپای  ی جبهه   در مسیراساسی های  ی توان گاممی اجتماعیزحمتکش 
اینک ما این ( ۰۳4۰)بهمن ماه توده  ایران ششم حزب  کنگره   مصّوب نوین برنامه   شارانت در کنارگذر از دیک تاتوری برداشت. 

مین لیه دیک تاتوری حاکم و عسطح مبارزه  یهای پویا و ارتقابا هدف ایجاد بحثجزوه را 
 
مترقی در  ی  یفردای  ی بهتر و جامعهتا

 .     دهیممیجنبش مردمی کشورمان قرار فعاالن سیاسی اختیار 
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 در زمینه  اقتصاد سیاسی ایران حزب توده   های اخیرسال هایاز مقاله ی  یمجموعه

 مهرماه 51، 931)نامه  مردم   خونین پنوشه در شیلیکودتای  ان  در زهدبستن نولیبرالیسم اقتصادی نطفه  .1
1392)  

ماِج  .2
 
 (۰۳42تیرماه  ۰۱، 42۷)نامه  مردم  کنونی سندیکای  ی در مرحله  -درنگ جنبِش کارگری های بیوظیفه و ا

  (۰۳42خرداد ماه  2۱، 42۳)نامه  مردم فقیه، شکاِف طبقاتی، و گسترِش فقر   راهبرِد اقتصادی رژیم والیت .3
 (۰۳42  خرداد ماه ۰۳، 422)نامه  مردم  "اسالم سیاسی"اجتماعِی -رویکرِد اقتصادی .۷
وضعیت بحرانی کشور، و شرایط بسیار دشوار  ایران درباره   حزب توده  مرکزی  ب پلنوم کمیته  صو  م بیانیه   .5

 (۰۳4۰مهر  ۰۷ ،4۱5)نامه  مردم  اقتصادی
 (۰۳4۰مرداد  2۳، 4۱۰)نامه  مردم به سوی کدام راه رشد اقتصادی؟  .۱
 (۰۳4۱اسفند  22، ۳4۱)نامه  مردم  بحراِن اقتصادی اروپا .۷
نامه  مردم )اروپا در تضاد با استقالِل ملی، عدالِت اجتماعی و دموکراسی " نجاِت اقتصاد نولیبرالیستی" بسته   .۳

بان  ۳۱، ۳۳2
 
 (۰۳4۱ا

بان  ۰2، ۳۳۱)نامه  مردم داری جهانی اروپا و درماندگی سرمایه بحران اتحادیه   .9
 
 (۰۳4۱ا

 (۰۳4۱تیر  2۷، ۳۷۳)نامه  مردم بین المللی پول های صندوقنولیبرالیسم اقتصادی: رژیم مجری طرح  .11
 ۰4، ۳۱۳نامه  مردم ) فعال برضد دیک تاتوری  های روبنای سیاسی و لزوم مبارزه  ی شکافهای ماد  ریشه .۰۰

 (۰۳4۱اردیبهشت 
بهمن  ۰2، ۳۱۰نامه  مردم ) دموکراتیک ملی مترقی اقتصادی و گذار به مرحله   لزوم یک برنامه   ،جنبش مردمی .12

۰۳۳4) 
ذر  24، ۳5۳نامه  مردم )داری در قلب رژیم والیت فقیه های سرمایهترین بخشنزاع انگلی .13

 
 (۰۳۳4ا

 (۰۳۳۳اسفند  ۰۱، ۳۳۷نامه  مردم ) نژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایراناحمدی .۰۷
 سپاه پاسداران و ت .۰5

 
ن بر اقتصاد ایرانو ملی بر نقش بورژوازی بور ا

 
، ۳۳۰ردم نامه  م) کراتیک و پیامدهای تسلط ا

ذر  ۰۱
 
 (۰۳۳۳ا

 (۰۳۳۷دی  2۳، ۳۱۳ نامه  مردم) عا تا واقعیتها از اد  طرح هدفمندسازی یارانه .۰۱
 (۰۳۳۱دی  ۰5، ۷۳۰نامه  مردم) سازی رژیم والیت فقیه و خصوصی .۰۷
نالین،  دنیا)داری سرمایه "جهانی شدن"ایران و  حزب توده   .۰۳

 
 (۰۳۳۱مهر ا

 (۰۳۳5مهر  2۱ ،۷۷4نامه  مردم ) داراناصالح ساختار اقتصادی یا خدمت به کالن سرمایه .۰4
 (۰۳۳5شهریور  2۳ ،۷۷۷نامه  مردم ) بزرگ برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مسابقه   .21
نامه  ) های ارتجاع برای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق زحمتکشانکارگر با تالش طبقه   مبارزه   ضرورت ادامه   .21

 (۰۳۳5مرداد  2۱، ۷۷5مردم 
 (۰۳۳۷ بهمن 2۷ ،۷۳2نامه  مردم) اقتصادی دولت به سود چه کسانی است؟ برنامه   .22
 (۰۳۳۷اسفند  25، ۷۳۷مردم نامه  )م و حداقل دستمزدها میزان تور   .2۳
بان  ۰۷ ،۷25نامه  مردم ) رود؟نژاد اقتصاد کشور به کدام سو میبا عملکرد دولت احمدی .22

 
 (۰۳۳۷ا

 (۰۳۳۷مهر  5 ،۷22نامه  مردم ) یتضعیف تولید مل   ،نژاد: تقویت داللییاقتصادی دولت احمد برنامه   .25
 (۰۳۳۷مرداد  25 ،۷۰4نامه  مردم )تحقق عدالت اجتماعی با کدام برنامه؟  .22
بان  ۰4، ۱44نامه  مردم )مجلس ارتجاع و حقوق زحمتکشان  .22

 
 (۰۳۳۳ا

 (۰۳۳۳ مهر 2۰، ۱4۷نامه  مردم ) این است روزگار دهقانان در رژیم والیت فقیه .22
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امه  مردم ن) داری سود کالن سرمایهاجتماعی به-اقتصادی مجلس هفتم: سمتگیری اقتصادی دورنمای برنامه   .29
 (۰۳۳۳تیر  ۳۱ ،۱4۰

 (۰۳۳۳اردیبهشت  22، ۱۳۱نامه  مردم )المللی پول برای ایران صندوق بین چهارم توسعه یا نسخه   برنامه   .31
ذر  ۰۳ ، ۱۷5نامه مردم ) دها، یا دستبرد به حقوق زحمتکشانیت دستمز بطرح تث .۳۰

 
 ( ۰۳۳2ا

 (۰۳۳2تیر  ۳۰ ،۱۱5نامه مردم ) بررسی اقتصاد سیاسی عملکرد تهاجمی امریکا و رژیم والیت فقیه .۳2
 (۰۳۳۰شهریور  2۱ ،۳۱۷نامه مردم ) همکاری یا فرمان پذیری  –جمهوری اسالمی و صندوق بین المللی پول  .۳۳
 (۰۳۳۰شهریور  2۱ ،۱۷۳نامه مردم )گردهمای  ی زمین: شاهدی نو بر تضاد سرمایه داری و حفظ محیط زیست  .32
 (۰۳۳۱فروردین  ۰۳، ۱۳۰نامه مردم ) ی تصاحب منابع انرژی در روسیه ابزاری برا "انرون"جایزه های  .۳5
وری نوین  .۳۱

 
 (۱۰۳۳فروردین  ۰۳ ،۱۳۰نامه مردم )سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و دست یابی به فن ا

بان  ۰ ، ۱2۱نامه مردم )  "رژیم والیت فقیه"صندوق بین المللی پول و  .32
 
 (۰۳۳۱ا

 (۰۳۳۱شهریور  2۱ ، ۱2۱مردم نامه ) عسلویه، تجلی خشم زحمتکشان بر ضد سیاست های ضد مردمی .32
ثمری جز فاجعه کنونی نخواهد داشت     " تعدیل اقتصادی"ادامه سیاست های فاجعه بار خصوصی سازی و  .39

 (۰۳۳۱شهریور  2۱  ،۱۰۷نامه مردم )
 (۰۳۳۱خرداد  24 ، ۱۰۰نامه مردم )  دفاع بانک جهانی از سیاست های اقتصادی رژیم .۷۱
  (۰۳۳۰تیر  ۷ ،۱2۷نامه مردم ) بی سرانجامبیراهه ی  ی خطرناک و " راه سوم" .۷۰
 ۰۳۳۱تیر  ۳دوره هفتم شماره دنیانقش اجتناب ناپذیر اقتصاد سیاسی   .۷2
بان  2دوره هفتم شماره  دنیا ران ده سال پس از تعدیل اقتصادی ای .۷۳

 
 ۰۳۷4ا

تیر  ۰یران )ا حزب توده  بخش های  ی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی  - "جهانی شدن"طبقه کارگر و زحمتکشان و  .۷۷
تن5۱۱نامه مردم  ۰۳۷۳

 
 دنیا  -( و متن کامل  سند ارائه شده در کنفرانس جهانی احزاب کارگری و کمونیستی در ا

ب 2دوره هفتم شماره 
 
   ۰۳۷4ان ا

زاد، در تضاد با رویش حکومت مردم گرا –محوری ساختن نقش سرمایه  .۷5
 
مرداد  ۰۳ ،5۳4نامه مردم ) بازار ا

۰۳۷4) 
 ،5۳4مه مردم نا)جنبش اصالح طلبی نمی تواند نسبت به شکاف طبقاتی، و انحطاط  اجتماعی بی اعتنا باشد  .۷۱

 (۰۳۷4مرداد  ۰۳
ذر  2 ،5۷۰مردم شماره نامه ) برنامه توسعه سوم در یک نگاه  .۷۷

 
 (۰۳۷۳ا

 (۰۳۷۳شهریور  4 ،5۱5نامه مردم )  تاکید بر معضالت اقتصادی، جبهه جدیدی که گشوده می شود .۷۳
 (۰۳۷۳تیر  ۰5 ،5۱۰نامه مردم ) خصوصی سازی، برنامه ای که با شتاب اجرا می شود  .۷4
اردیبهشت  2۰ ، 55۷نامه مردم ) بحثی پیرامون توسعه اقتصادی، سرمایه داری جهانی، و جامعه مدنی ایران!  .5۱

۰۳۷۳) 
 (۰۳۷۷دی  24 ، 5۷4نامه مردم شماره ) اروپا، وحدت مالی و پول واحد  .5۰
سیا"اقتصادی  "معجزه"درس گیری از  .52

 
 (۰۳۷۱دی  ۳۱، 52۳نامه مردم )  "ببرهای ا

ذر  ۰۰، 52۱نامه مردم شماره )تا واقعیت های سخت اقتصادی  "سردار سازندگی"از دروغ های  .53
 
 (۰۳۷۱ا

 (۰۳۷۱مهر   ۰5 ، 5۰۱نامه  مردم ) کار تولیدی و نظام سرمایه داری  –تکنولوژی پیشرفته  .5۷
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