
 
     

  استقرار يک
  نظام ملی و دموکراتيک
 که هدف کنونی حزب ماست

  به چه معناست؟

 26 ، چهارشنبه14دوره هفتم، سال اول، شماره     
  ريالپانزدهشماره   ـ تک1358ارديبهشت ماه 

  
حزب توده ايران در شرايط کنونی برای چه مقصدی مبارزه می کند؟ آيا اين حزب بر آن است که در 

 به ساختن جامعه سوسياليستی دست زد؟ آيا به نظر بايد بالواسطهيط کنونی تکامل جامعه ايران، شرا
او زمينه های عينی اقتصادی، سياسی، روحی،فرهنگی برای ايجاد جامعه سوسياليستی هم اکنون در 

  کشور ما فراهم است؟ 
واهد در شرايط کنونی حزب توده ايران نمی خ! نه: پاسخ روشن ما به اين سئواالت چنين است  

در ايران جامعه سوسياليستی به وجود آورد و بر آن است که زمينه های عينی آن فراهم نيست، بلکه 
ضرورت های متعددی اقتضا می کند که در کشور ما يک نظام ملی و دمکراتيک به وجود آيد، جامعه 

چنين مرحله . اريخ می طلبدما به يک جامعه ملی و دمکراتيک مبدل گردد وتا دوران معينی، که ت
  .تکاملی را طی کند

مقصود ما از يک نظام ملی و دمکراتيک چيست؟ اهميت فراوان دارد که ما درباره سياست خارجی و 
داخلی، سياست اقتصادی و فرهنگی اين نظام تصور روشن داشته باشيم، ساخت سياسی و دولتی اين 

  .نظام را بشناسيم
زدهم کميته مرکزی حزب توده ايران، که در شماره های اوليه در برنامه مصوب پلنوم شان  

اين مطالب توضيح و نظر ما ماده به ماده، به شکل مشخص، بيان شده . اسناد آن نشر يافت» مردم«
ما نمی خواهيم در اين مقاله آن مواد را تکرار کنيم، بلکه می خواهيم به شکل تعميم يافته ای . است

يعنی ( که از جهت تاريخ، بايد زمينه ساز مرحله عالی تر تکامل جامعه نظام ملی و دمکراتيک را
  .توضيح دهيم) مرحله جامعه سوسياليستی باشد

يک نظام ملی و دمکراتيک يا به بيان ديگر، يک جامعه ملی و دمکراتيک، آن جامعه سرمايه   
  .رده بودداری وابسته به امپرياليسم نيست که رژيم شاه مخلوع در ايران به وجود آو

 با کشورهای امپرياليستی و همراه با برخی مقررات همکارهم چنين آن جامعه سرمايه داری   
ليبرالی زندگی سياسی هم نيست که قشرهای فوقانی بورژوازی ايران اکنون آرزومند آن هستند و حتی 

ين دو راه حل قادر هيچيک از ا! ابدا! نه. با آن موافقند» حداقل مطلوب«امپرياليست ها نيز به عنوان 
دو خصيصه نظام ملی و . نيست پاسخگوی نياز تکامل جامعه ما و خواست های مردم ايران باشد

  :دمکراتيک  چنين است



 را در همه اشکال سياسی، اقتصادی، نظامی و وابستگی ـ نظام ملی و دمکراتيک 1  
م به ذات را با کشورهای ايدئولوژيک از بين می برد و روابط برابر حقوق يک کشور مستقل و قائ

  !رابطه، آری، وابستگی و قبول تحميل و تحکم، هرگز. ديگر جانشين آن می کند
 ـ نظام ملی و دمکراتيک، سيطره قشرهای ممتاز فوقانی را در همه اشکال سياسی، 2  

 اقتصادی، نظامی و ايدئولوژيک از بين می برد و بين قشرها و طبقات جامعه روابط مبتنی بر عدالت
اجتماعی، ولو به معنای نسبی اين کلمه، برقرار می کند و حکومت نيروهای موتلفه قشرهای مختلف 

  .خلق را، بر اساس يک جهت ائتالف دمکراتيک به وجود می آورد
؟ زيرا در نظام ملی و دمکراتيک هنوز بهره کشی »به معنای نسبی کلمه«چرا می گوييم   

يه داری در شهر و روستا، در توليد و توزيع، در بازرگانی انسان از انسان ريشه کن نشده و سرما
بخش خصوصی، مالکيت خصوصی وسائل توليد باقی است و لذا عدالت . داخلی و خارجی باقی است

  .اقتصادی به معنای اعم اين کلمه قابل استقرار نيست
) ته می خوانيمکه ما آن را سرمايه داری ملی و ناوابس(علت ابقاء حد معينی از سرمايه داری   

برای آن است که ايجاد اقتصاد سوسياليستی به تدارک و وقت نيازمند است و شتاب در ايجاد آن و 
طفره زدن از برخی مراحل ضرور، موجب بی اندام شدن جامعه و بروز انواع دشواری های احتراز 

  .ين را تجربه تاريخی ثابت کرده و بی اعتنايی به تجارب تاريخی بی خردی استا. پذير می شود
ما دوستان خلقيم و بايد در رهبری سياسی جامعه به گونه ای عمل کنيم که قشرهای ميانگين   

جامعه خرد نشوند، بلکه به شکل صلح آميز و برپايه سير داوطلبانه به سوی يک نظام عالی تر 
 و نه با سرمايه داران وابسته به امپرياليسم است لذا نبرد ما با سرمايه داران :اقتصادی جذب گردند

  .هم بسته با خلقملی و 
 کشور را به شکل واقعی و عينی استقالل سياسی و اقتصادیاگر ما در اين دوران بتوانيم   

ن گاه جامعه  کشور را به واقعيت مبدل کنيم، آدمکراسی سياسی و اقتصادیتحقق بخشيم، اگر بتوانيم 
را گامی غول آسا به پيش رانده ايم، آن گاه جامعه، تناتن و تنگاتنگ به اجرا وظايف تحول 

تمام نکته در درک آن وظايفی است که جامعه برای آن نضج يافته و . سوسياليستی نزديک می شود
يلی و طرح آن مسائلی است که در شرايط حل آن در جامعه فراهم است واال سياست ما خصلت تخ

  .تجريدی به خود می گيرد
آيا در اين نظام ملی و دمکراتيک بايد گذاشت که زحمتکشان شهر و ده مانند گذشته مورد   

پيدايش سنديکاهای مستقل کارگران صنعتی و کشاورزی، تشکيل ! بهره کشی بيرحمانه باشند؟ نه
 موثر زحمتکشان در اداره شوراهای توليدی و تعاونی در کارخانه ها و روستاها برای تامين شرکت

توليد، گذراندن ده ها قانون درباره حقوق کارگران، اعم از کارگران صنعتی و کشاورزی، ميزان 
بهره کشی را به نحو جدی محدود خواهد کرد، بدون آن که زمينه وجودی قشرهای معينی از 

دمند نيست و وقت آن امری که برای اقتصاد ما سو(بورژوازی کوچک و متوسط ملی را از بين ببرد 
  .)ابدا نرسيده است

 بلکه هم آزادی های دمکراتيک،ما وقتی از دمکراسی سخن می گوييم، منظور ما نه تنها   
) مانند آزادی احزاب و مطبوعات و عقايد و مسافرت و غيره (آزادی ها:  استحقوق دمکراتيکچنين 

مقدار آن آزادی ها ). ن پيری و غيرهمانند حقوق کار و تحصيل و استراحت مادری و دورا (حقوقو 
و اين حقوق فراوان است، و اگر تامين گردد و جامعه از امنيت قضايی و اجتماعی برخوردار باشد، 
. رفاه عمومی مردم تامين خواهد گرديد و اين خود جهش مهمی است در زمينه تحقق عدالت اجتماعی

  .اينهاست که در دستور روز است
ل نسبی عادالنه و انسانی است که هزاران بار بر جامعه وابسته اين يک جامعه به شک  

شاهنشاهی ترجيح خواهد داشت، و پويايی اجتماعی را به سوی جلو تامين خواهد نمود و آن را به 
مراحل عالی تر رشد خواهد رساند و زمينه پيدايش اقتصاد بزرگ نقشه ای سوسياليستی را، که به 

  .دهد، فراهم خواهد ساختبهره کشی فرد از فرد خاتمه 
از آقای فروهر، داير بر اين که حزب توده ايران » فرانس پرس«لذا سئوال خبرگزاری   

ما در ! خواستار ملی شدن صنايع ايران بطور اعم است، معلوم نيست از کدام منبع برخاسته است



ر موارد را از جهت يک تحول ژرف ملی و دمکراتيک د» ملی کردن«برنامه ارائه شده خود، 
مختلفی، يعنی در مورد موسسات صنعتی، مالی و کشاورزی امپرياليستی و سرمايه داران بزرگ 

  .وابسته به امپرياليسم بيان داشته ايم ولی ابدا آن را تعميم نداده ايم
ما برآنيم که قانون اساسی جديد کشور بايد برپايه تحقق همين آرمان واقعی اکثريت قريب به   

برای ما در اينجا محتوی مهم . ان، يعنی ايجاد يک نظام ملی و دمکراتيک، نوشته شودتمام مردم اير
 .است، و مهم نيست که برای بيان اين محتوی چه مصطلحات ديگری به کار رود

 
 
 
 


