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 75حزب توده و انقالب 

 درآمد

زمانی که نیروهای اجتماعی و هر انقالبی را می توان هم از حیث شکلی )فرمی( و هم محتوایی مورد بررسی قرار داد. 

هایی که در ذهن دارند،  نقشه رژیم مستقر، فارغ از سایر طرحها بطور جامعی حول شعار سرنگونی  سیاسی، احزاب و گروه

رخ داده است. پس « انقالب سیاسی»توان گفت که  سازند، در اصطالح میمی یابند و رژیم مستقر را سرنگون  وحدت می

؛ یعنی باشد می حکومتکند یا به تعبیری دیگر انقالب در شکل )فرم( می حکومت سرنگونیانقالب سیاسی داللت بر 

 ها اما اکثر انقالب نهند. جدید را با شکلی متفاوت بنیان می حکومتیمستقر را سرنگون ساخته و  حکومتنیروهای انقالبی 

واجد شق دیگری نیز هستند و آن محتوای اجتماعی و طبقاتی است. اگر انقالبی باعث تغییر و تحول بنیادین در ساختارهای 

ممکن است در کشوری انقالبی رخ  البتهرخ داده است. « انقالب اجتماعی»در اصطالح  ،شود طبقاتی و اجتماعی موجود

سیاسی نامید و نه اجتماعی؛ یعنی در ساختارهای اجتماعی و طبقاتی جامعه تحوالت انقالب دهد که تنها بتوان آن را 

انجامد چون  محتوایی نمیای  ریشهه تغییر ، لزوماً بشکلتوان گرفت که تغییر و تحول در  پس نتیجه می .فتدای اتفاق نی ریشه

« ب الف آنگاه»دهد )از اگر اما تغییر شکلی لزوماً تکامل محتوایی را نتیجه نمی ،تکامل در محتوا علت تغییر شکلی است

انقالبی، که از دل دیالکتیک نیروهای ای محتوایی باید و برای تغییر ریشه «(اگر ب آنگاه الف»توان نتیجه گرفت که نمی

 ای برای پیشبرد انقالب اجتماعی داشته باشند و بخت نیز یارشان باشد.آن نیروهایی هژمونی را کسب کنند که برنامه

ها که عامل آن اندقسمی انقالب سیاسی در واقع مانندو در همان سطح باقی می دهندی که در شکل رخ مییهاانقالب

دار بوده و جناحی از طبقات متوسط و سرمایهشان نیز موتور محرک و است  باالهای سیاسی تعریف شده از سطوح پروژه

توان گفت که با وقوع انقالب سیاسی در یک جامعه، امکان انقالب  به طور خالصه می .بورژوازی رهبری آن را در دست دارد

 اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... بستگی دارد. سیاسی، ود و تحقق این مهم به عوامل مختلفش اجتماعی نیز فراهم می

توان از آن تحت  که در اینصورت می فتداتفاق بی حکومت صرفممکن است انقالب اجتماعی رخ نداده و تنها یک تغییر 

ه فرانس مثل نمونه انقالب بورژوایی ،فتدای اتفاق بی و یا اینکه انقالب اجتماعی ریشه ،یاد کردعنوان انقالب نرم یا مخملی 

فتد؛ این دو اتفاق بی از هایی()و بعضاً با شباهت  متفاوتشوروی، و یا ممکن است  9191در پایان قرن هیجدهم و انقالب 

ی انتزاع از امر باید توجه داشت که این نحوه )در ادامه بیشتر در مورد ایران بحث خواهیم کرد(. ایران 71مثل نمونه انقالب 

ای در مورد آینده آن داشته باشد. در واقع رخداد انقالب سیاسی آغاز راه بینیزمان وقوع انقالب پیشتواند در نمیانقالب 

توان انقالب از رویدادها در بادی امر نمی. حکومت وقت استسرنگونی در حوزه سیاست و  انقالباولین تعین  . پساست

 گردد و امکان عدم تحققش نیز وجود دارد.ممکن میاجتماعی را انتزاع کرد چه تحقق آن در سیر دیالکتیکی پیش رو 

داری یا غیر تواند سرمایهت در ادبیات سیاسی تفاوتی وجود دارد. حکومت بخشی از دولت است. دولت میمبین دولت و حکو

ه عوامل مختلف اند اما با توجه بداریها سرمایهدولتتقریباً تمامی بریم داری باشد. در جهانی که ما در آن بسر میسرمایه

د. پس ندهای دارند که خود را در شکل حکومت آن کشورها بازتاب میسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی اشکال ویژه

ها اگر تنها در سطح سیاسی انقالب سیاسی رهنمون شد. انقالب-حکومت به تمایز انقالب اجتماعی-توان از تمایز دولتمی
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ی آن تا سطح انقالب اجتماعی، پروسه و اما در صورت گسترش دامنه ،انجامندکومت میباقی بمانند به تغییر شکل ح

 شود.  داری آغاز میو گذار از دولت سرمایه یا سرنگونی آن ی بازسازی دولتپروژه

از هم جدا  اجتماعی های بزرگ ی انقالب بوسیله ،های مختلف حیات اجتماعی بشر مده که دورهدر ادبیات مارکس اینگونه آ

خیزد، چون نیروهای مولده )بخوانید محتوا( درون جامعه فئودالی، به  داری از دل فئودالیسم برمی سرمایهشوند. برای مثال  می

موجود را ندارند. در نتیجه نیروهای  ایو مناسبات تولیدی و مراودهرسند که دیگر تحمل شکل مالکیت  ای از تکامل می درجه

شکل مستقر را منهدم ساخته و راه را برای استقرار شکل نوین مالکیت و سایر اشکال حیات اجتماعی بشر  )محتوا( مولده

شکل و  منجر به پس در نگاه مارکس تکامل محتوایی باعث از بین رفتن شکل موجود شده و در ادامه سازند. فراهم می

داری، فئودالیسم و ... و جایگزینی  خی مالکیت مانند برده؛ یعنی برای مارکس از بین رفتن اشکال تاریشودمحتوایی جدید می

این  ای همراه است. انقالب اجتماعی ریشه ،یا به تعبیری دیگر و یک شکل به جای شکل دیگر با تغییر محتوایی بنیادی

برای استقرار شکل جدید مناسبات تولیدی و یا به تعبیری  گفته مارکس در سطح تجرید است حال آنکه به طور تاریخی،

های سیاسی بسیاری در سطح جهان رخ داده است. نحوه زایش امر نو در جوامع دیگر تثبیت انقالب اجتماعی، انقالب

سی خویش ها با عمل اجتماعی و سیابلکه انسان ،خود رخ ندادهمختلف به اشکال مختلف رخ داده است. پروسه زایمان خودبه

قبل گفت که های توان در تکمیلصحبت. اکنون میاندداده ایو بومی های ویژهو به آن شکلاند تحقق امر نو را موجب شده

های انقالب فرانسه در اند. به آرمانهایی اجتماعی بوده( سرآغاز انقالب9191( و انقالب روسیه )9111نمونه انقالب فرانسه )

 اما انقالب روسیه چنین سرنوشتی نداشت.  ؛تولیدی نوین، در یک روند تاریخی تحقق بخشیده شد مورد استقرار مناسبات

 

 75تحلیل حزب توده از انقالب 

مواضع  بررسی و تحلیل ،یعنی ،متن به سراغ موضوع اصلی توان ، میها انقالب توضیح مختصر فوق در مورد ساختار پس از

الزم است که گاهاً به  71برای تحلیل و واکاوی مواضع حزب در قبال انقالب . رفتایران  71حزب توده در مورد انقالب 

 همچنیننظری افکنده شود.  ،گذشته حزب و مواضعش در قبال سایر رخدادهای مهم سیاسی و اجتماعی قرن اخیر ایران

تفسیر سایر جریانات و برخی متفکرین در مورد عملکرد و مواضع حزب توده  ی جریانات چپ و مواضع آنها،تاریخچه به نگاه

 . د کردنبه بحث ما کمک خواه 71در مورد انقالب 

خلقی رژیم شاه یکی پس از سیاست ضد ملی، ضد دموکراتیک و ضد تشدید روزافزون تضادهای آشتی ناپذیر ناشی از 

-91پلنوم کشانید ) ]تاکیدها از نگارنده است[ ملی و دموکراتیکهای دیگری اقشار خلق را به میدان مبارزه برای هدف

 .(71اسفند 

 بهجامعه ایران را  این حزبدهد که  نشان می 71ی فوق از اعالم مواضع حزب توده تنها چند روز پس از انقالب بهمن  فقره

ها و احزاب سیاسی در دوران  بین گروهبیند. در  می دموکراتیک-یا بورژوا ملی-دموکراتیکانقالبی ی اصطالح در مرحله

بندی )دموکراتیک ملی( چیست؟  انقالب مشخص شود. اما محتوای این مرحله یبسیار اهمیت داشت که مرحله 71انقالب 

در آنزمان در حزب دو رویکرد نسبت به  گردد. باز می 9338مرداد سال  81سابقه این مسئله در حزب توده به زمان کوتای 
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و مخالف امپریالیسم انگلستان است. در نتیجه حمایت از وی  داشت. نگاه اول: مصدق نماینده بورژوازی ملیمصدق وجود 

ی نیروها اعم از خرده بورژوازی، دهقانان، باشد. در این نگاه به اتحاد همه برای تحقق انقالب دموکراتیک ملی الزم می

نگاه به دست بورژوازی ملی است.  ی انقالبیود و رهبری نیروهاش تاکید می بر ضد امپریالیسم کارگران و بورژوازی ملی

 ،دوم: مصدق آلت دست بورژوازی کمپرادور و وابسته به امپریالیسم آمریکا است. پس حزب باید با برانگیختن طبقه متوسط

توانست از از انقالب  حزب توده می 38در مقطع  9انقالب دموکراتیک ملی را هم عالوه بر انقالب سوسیالیستی به پیش ببرد.

و  ی کارگر صاحب پایگاه بود در میان طبقهسخن بمیان آورد چون در آنزمان، تشکیالت گسترده حزبی داشت، سوسیالیستی 

بیند،  ایران را در مرحله دموکراتیک ملی برای انقالب می ،نگاه اول نیز در میان طبقه متوسط و روشنفکران صاحب نفوذ بود.

ی  ایران را در مرحله یجامعه نیروها بر ضد دولت دیکتاتوری و وابسته به امپریالیسم پهلوی. نگاه دومی  یعنی اتحاد همه

و تفاوتش با نگاه اول در این است که رهبری جنبش ضد دیکتاتوری و ضد  کند فرض میای انقالب دموکراتیک توده

حزب توده در آن زمان دچار تشتت بود و در هر امپریالیستی اینبار بدست عناصر کمونیست و فعاالن طبقه کارگر است. 

 سبت به مصدق بود.گیری نی موضعاختالف دیگر در حزب در این مقطع، نحوه .تفوق داشت مقطعی یکی از این دو نگاه

و جناحی دیگر که  دانستی بورژوازی وابسته )کمپرادور( میمصدق را به دلیل وابستگی به آمریکا نماینده ،یک جناح

کیانوری .دانستی بورژوازی ملی میرغم اشراف قاجار بودن، نمایندهاسکندری نیز در آن طیف قرار داشت، مصدق را علی

. که خواستار حمایت از مصدق بود در حزب مسلط شدنگاهی  ،زمانی کودتا و اندکی قبل آنقائل به این است که در مقطع 

-ی نیروهای ضدی نیرومندی از همه، ایجاد و تحکیم جبهه39از نظر کیانوری مسئله اساسی حزب پس از شهریور 

گویی که استلزام اتخاذ  ی ایران بود.ی اول از نیروهای وفادار به دکتر مصدق و نیروهای حزب تودهامپریالیستی، و در درجه

باعث تحولی ذهنی در میان بخشی از نیروهای  ،سیاستی واحد جهت پیشبرد ملی کردن صنعت نفت و سیر عینی وقایع

حزب نسبت به مصدق شده بود. یعنی؛ پیگیری و سماجت مصدق در ملی کردن صنعت نفت نشانی بود از اینکه وی 

اسکندری نیز سیاست کلی خویش را در زمان وزارت در دولت قوام، و نه بورژوازی وابسته. ی بورژوازی ملی است نماینده

کیانوری تالش آمریکا برای ای واحد با نیروهای بورژوازی ملی عنوان کرده است. فراهم کردن زمینه برای تشکیل جبهه

را دلیل عدم همراهی حزب توده  )مثل مظفر بقایی( ی ملی با آمریکا گرفتن امتیاز نفت از ایران و ارتباط برخی عناصر جبهه

نیز  شعار ملی کردن صنعت نفت را ای در حزب عده ،واز همین روی داند با جبهه ملی برای ملی کردن صنعت نفت می

بورژوازی ملی هم برای مصدق و هم برای حزب توده در د.نآور ای در جهت واگذاری امتیاز نفت به آمریکا بشمار می هتوطئ

 . کردجلوه میضروری  ،ای اساسی برای ظهور آنبود که ملی شدن صنعت نفت بعنوان حلقه هادر دوردستافقی ین دورانا

ای و چه برای چه انقالب دموکراتیک توده ،ی مدون در حزبی دیگری که باید بدان توجه داشت عدم وجود برنامهنکته

خبر وقوع  ،کودتا هر چند از طریق برخی نیروهای خویش در ارتشانقالب دموکراتیک خلقی است. حزب در زمان وقوع 

عمل  ی در حال وقوع نداشت. تدارکی برایای برای خنثی سازی توطئهاما حقیقتاً برنامه ،رساندکودتا را به گوش مصدق می

ای عوامل عینی فراوانی از جمله عدم وجود نیروهای توده دیده نشده بود. توسط عناصر حزب مسلحانه و یا تظاهرات خیابانی

به های حزب بعنوان نقصان توسط هواداران و اعضای حزب،الخصوص علی، کافی، اعم از نظامی یا غیر نظامیو تشکیالتی 

                                                           
 17،صفحه ایران بین دوانقالبیرواند آبراهامیان، -9
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در مورد عملکرد حزب در قبال کودتا  نظری خالف دالیل ذکر شده داشت. او ،برای مثال بیژن جزنیاما . دشیم آنها اشاره

 کند: اینگونه اظهار نظر می

بایست حزب توده با آنهمه امکاناتی که داشت، )که سازمان نظامی قدرتمند آن، در چنین شرایطی بدون هیچ تردید می

ن رهایی خلق و قهرماآمیز بر ضد دیکتاتوری شاه زده ای قهرشود( دست به مبارزهبخشی از این امکانات محسوب می

دانیم که خاستند ولی میها( نیز به حمایت از آن برمیی مصدقیطرفداران حزب توده بلکه تمام مردم )همه بشود. نه تنها

داری که بر حزب و ستاد رهبری چیره شده بود این موقعیت انقالبی را از دست داد و خلق طلبی[ ریشهاپورتونیسم ]فرصت

 (.81:9371کشاند )جزنی،  ی کارگر را به شکستو طبقه

راه پیشرفت و توسعه  از ابتدای قرن حاضر این دغدغه در میان نیروهای سوسیالیست و کمونیست در ایران وجود داشته که
 د:توان برشمر اقتصادی و سیاسی باید چگونه پیموده شود. دو استراتژی کالن را می

ها و نیروهای بورژوازی ملی در راستای وصول به  باید از جنبشنیروهای کمونیست  شود کهگفته می در استراتژی اول
حمایت کرده و تحت رهبری آنان به مبارزه با حکومت مستقر و استعمار و امپریالیسم توسعه و انکشاف اقتصادی و سیاسی 

در وسیالیستی کرد.دست زنند؛ یعنی سطح تکامل نیروهای مولده ایران هنوز به درجه ای از رشد نرسیده که بتوان انقالب س
طبقه کارگر و عناصر فعال سوسیالیست و کمونیست بخشی از جنبش بورژوا  جنبش دهقانی، جنبش این استراتژی

به طور خالصه در این رویکرد  دارانه است. اند که هدفش کسب استقالل سیاسی در چارچوب نظم سرمایه دموکراتیک ملی
ی کارگری  توسعه اقتصادی و ایجاد طبقه محتوایی بورژوا دموکراتیک دارد و در گام بعد و پس از ،گام نخست انقالب

این استراتژی متعلق به  .مبارزه نظری و عملی کرد ،تدارک انقالب سوسیالیستی در راستای باید توان و می پیشرفته است که
ای که حیدر در برنامه شد. برجسته آن محسوب میکه حیدر عمواوغلی نماینده  بودجناح راست حزب کمونیست ایران 

 شمسی به تصویب کمیته مرکزی رسید آمده است: 9311عمواوغلی برای حزب نوشته بود و در دیماه 

 باید ، حزب کمونیست ایران )عدالت(]منظور برنامه تدوین شده توسط عمواوغلی است[ برای حل وظایف ذکر شده در باال

و  ]تاکید از نگارنده است[ ورزد می اجرای تدابیر خالص کمونیستی در ایران امتناعاز اقدامات فوری درباره 

تاکتیک کوتاه مدت خود را، تا سرنگونی حکومت شاه و طرد امپریالیسم انگلیس، برپایه اتحاد همه طبقات، از پرولتاریا 

های بیگانه، همچنین برپایه مناسبات نزدیک با حزب  و امپریالیستگرفته تا بورژوازی متوسط، برای مبارزه علیه قاجار 

سازد... همچنین  که بیانگر منافع خرده بورژوازی و روشنفکرانست، مبتنی ( گروه شیخ محمد خیابانی) های چپ دمکرات

ن و امثال او حزب کمونیست ایران )عدالت( خواهان همکاری با رهبران سرشناس آزادی بخش ملی، مانند میرزا کوچک خا

 .(شمسی 9311ماه سال ی تصویبی حزب کمونیست ایران در دیبرنامه) است

ی این برنامه متعلق به دوران قبل از رضاشاه است. اما پس از استقرار رضاخان نیز این جناح از حزب به رضاخان به دیده

مواضع نسبت به رضاخان دو تن از اعضای حزب و تغییر  9311کما اینکه بعدتر در سال  نگریست.نماینده بورژوازی ملی می

در واقع برنامه فوق راه را برای حمایت از  دانستند از حزب اخراج شدند.به دلیل اینکه رضاخان را نماینده بورژوازی ملی می

از دوران  زد که ایرانچون این جناح حزب در افق بورژوازی ملی یا با این غایت دست به مبارزه می گذارد.رضاشاه باز می

؛ از دانستشرط ضروری نیل به سوسیالیسم میداری گام نهد و این مهم را پیشداری باید به دوران سرمایهپیشاسرمایه

سازی و توسعه افتاد که خود را قهرمان ملی نشان داده و خواستار صنعتیبه دام کسی مثل رضاخان می همین روی باید
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دارد ی حزب کمونیست ایران که بعدها به حزب توده پیوست در خاطرات خویش بیان میاردشیر آوانسیان از اعضا ایران بود.

او نزدیک  زاده بهجمهوریت در ایران را دارد. آخوندکرد که خیال استقرار رضاخان در اوایل حکمرانی خود وانمود می»که: 

آوانسیان  (.87:9311)آوانسیان، « تشکیل دهندها کودتا کنند و جمهوری ایران را خواست با پشتیبانی حزب و اتحادیهشد و 

دارد که ما به جبهه واحد ملی و ضد امپریالیستی به های حزب کمونیست ایران بیان میدر جای دیگر در نقد به سیاست

تیکی بودیم گرایانه )سکتاریستی( و دگمااندازه کافی اهمیت نداده و نتوانستیم آنرا بوجود بیاوریم و اینکه درگیر مناسبات فرقه

دهد که وی هر چند منتقد کار آخوندزاده است برای وحدت با رضاخان، اما در این نقدها نشان می (.811:9311)همان، 

 حقیقت به برنامه عمواوغلی اعتقاد دارد.

البی تشکیل سازمان انقانقالب بوده و گام نخست را  ی )دترمینیستی(گرایانهموجبیت استراتژی دوم مخالف مرحله بندی
ی ریزی شدهسازمان عقالنی و برنامه از رهگذر ،سعهدفع سلطه خارجی و پیشبرد روند تو توسط کارگران و دهقانان برای

این نوع نگاه برگرفته از تجربه شوروی و نظریات لنین و تروتسکی است. تروتسکی در آثار خویش این نوع دانست.  می تولید
نامد به این معنا که پیشرفت و توسعه باید از طریق انقالب پرولتاریائی به وقوع  روش توسعه را قانون توسعه مرکب می

 در حزب کمونیست، نماینده برجسته این رویکرد8بندد. چون وجود امپریالیسم راه بر هر نوع توسعه دیگری می ،بپیوندد
اقتصادی این است که خود را به ارابه انتخاب ایران برای انکشاف تنها . اوقائل به این بود که بودآوتیس سلطانزاده 

هیچ وجه مسیری که رضاخان در آن گام نهاده است. سلطانزاده معتقد بود که کودتای رضاخانی،  ؛امپریالیسم انگلستان ببندد
داری در ایران نداشته است. به عکس کودتای رضاخانی، به طور عینی، ارتجاع و اشرافیت  مشترکی با انکشاف سرمایه

قائل به این بود که نخستین گام انقالب همچنین سلطانزاده در تقابل با رویکرد نخست 3را از مرگ کامل نجات داد. زمیندار
ی قابل توجه این )نکته در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از بین بردن سلطه خارجی و کسب استقالل از آنان است

ی عزیمتی برای مبارزات کارگری . اما این استقالل باید نقطهافتاد( در ایران به تعویق 71است که چنین مهمی تا انقالب 
 نگریست. به مسئله می ،آنگونه که جناح راست حزب ند؛باشد و نه اینکه راه را برای انکشاف بورژوازی بومی فراهم ک

به وضوح نشان از قرابت آن با نوع  به جامعه ایرانکه در فوق مختصری از آن آمدنوع نگاه جناح به راست حزب کمونیست 
ی جناح راست حزب کمونیست به اتحاد در برنامهدارد.  71و چه در انقالب  38های حزب توده چه در مقطع نگاه و برنامه

-ی نیروها و طبقات بر ضد امپریالیسم و حکومت مستقر تاکید شده است. اما در مورد رهبری این جنبش بورژواهمه
شود، اما اگر شده است. اگر رهبری به دست بورژوازی ملی باشد به انقالب دموکراتیک ملی منتهی می دموکراتیک سکوت

اش انقالب دموکراتیک خلقی است. هر دوی رهبری را عناصر پیشگام کمونیست و کارگران در دست داشته باشند، نتیجه
 رویکرد)دو  بود نوسان در بین این دو رویکرد 38ع حزب توده در مقطاین رویکردها در چارچوب یک نوع نگاه قرار دارند. 

نیروهای ، 71تا انقالب از زمان تشکیل حزب توده  باشد(.مختلف در حزب توده نسبت به مصدق شاهدی بر این مدعا می
سال تای دحزب توده بعد از کو زدند.چپ جامعه ایران در میدان یکی از رویکردهای فوق دست به مبارزه عملی و نظری می

 زد.در میدان انقالب دموکراتیک ملی دست به مبارزه می ،38

                                                           
  91تروتسکی،تاریخ انقالب روسیه، صفحه -8
 سلطانزاده، انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان-3
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خی، درهم یدر شرایط حاضر، وظایف اصلی پیش روی آرزومندان تحوالت انقالبی در ایران، برانداختن سلطنت غیر تار

قشرهایی  داران و مالکان بزرگ، و انتقال قدرت از این طبقات به طبقات وشکستن ماشین ارتجاعی دولت، محو سرمایه

یعنی کارگران، روستاییان، خرده بورژوازی شهری، روشنفکران میهن پرست و -انداست که میهن پرست و دموکراتیک

به نقل  9383مترقی و قشر بورژوازی ملی، به طور خالصه وظیفه، تشکیل جمهوری دموکراتیک ملی است )برنامه حزب 

 .(891:9118از آبراهامیان، 

در ایران به وقوع پیوست؛ به بیان دیگر، انقالب در شکل و یا انقالب سلبی. انقالب سلبی از آنرو  انقالب سیاسی 71بهمن 
هایی که هر نیروی سیاسی برنامه گرد هم آمدند، فارغ از محتوای ایجابی« نه به رژیم پهلوی»ی نیروها حول شعار که همه

نه به رژیمی گفتند که وابسته به آمریکا بود. متحد داشت. در دستور کار خویش برای دوران پس از سرنگونی رژیم پهلوی 
ها، در کنار عربستان برای ایجاد سد نفوذ در مقابل شوروی بود. استراتژیک آمریکا بود و در دکترین نیکسون یکی از ستون

بود، پس نه به آن « وابستگی»شاه از نظر اکثریت نیروهای دخیل در انقالب  ی دولت محمدرضاترین مشخصهوقتی دقیق
یعنی در شکل انقالب و یا به تعبیری دیگر در انقالب سیاسی مردم بر ضد «. استقالل»با طلب  بودرژیم پهلوی مساوی 

ی اول همانطور که انقالب در وهلهطلبانه بود. ، انقالبی استقالل71در واقع انقالب سیاسی  .بودشاه مفهوم استقالل نهفته 
حزب توده در اواخر به سیاسی است، شعارهای آن نیز داللتی سیاسی دارند؛ پس استقالل را نیز باید سیاسی فهم کرد. 

حزب توده بیشتر روی این مسئله مانور  ،شمسی 71ی دهه یاولیه هایجنبش براندازی حکومت پهلوی پیوست. در سال
مشروطه دهد. یعنی شاه صرفاً جایگاهی  سلطنت تن به قسمی حکومت داد که شاه باید از استبداد دست برداشته ومی

. بین خواست قسمی همان آرمان انقالب مشروطه است به نوعی صوری داشته باشد. در واقع آرمان حزب در این دوره
و طبقه  حزب رویکرد، تفاوت چندانی وجود ندارد. در هر دو نتی و خواست انقالب دموکراتیک ملی،ی سلطحکومت مشروطه

 یا بورژوازی ملی آرمان حزب توده حکومت سلطنتی مشروطهاینکه کارگر نقش چندانی ندارند و آرمان بورژوازی ملی است.
سیر دهد. بلکه تنها بخشی از آن را توضیح می ،ی تمام مواضع حزب نیستدهنده، توضیحبوده است 71ی انقالب در برهه

ا سایر نیروهای درگیر در ب ی توازن قوانحوهبا شوروی و  ، مناسبات حزب38 مرداد 81تجربه کوتای  تکوین خود حزب،
 اند. تاثیرگذار بوده ،نیز بر مواضع آنانقالب 

اختالف نظر وجود داشت. ایرج اسکندری  ،ی مواجهه با آیت اهلل خمینی و جریان حامی ویدر درون خود حزب بر سر نحوه
 کند: مواضع کیانوری را اینگونه بیان میای به حزب کمونیست شوروی در نامه

ملی -داری است و در نتیجه در انقالب دموکراتیکجنبش خمینی عمیقاً ضدامپریالیستی، دموکراتیک و یا حتی ضد سرمایه

متحد طبیعی حزب ماست. بنابراین حزب ما باید از حکومت انقالبی که با داشتن همین خصلت و در تحت رهبری خمینی 

، حمایت بی قید و شرط بنماید. بنابراین نظریه، بناگزیر این حمایت به اتحاد سیاسی میان حزب ما و آیدمیبر سرکار 

ی داری و متشکل از اتحاد همهسازی حکومتی دموکراتیک را با خصلتی غیر سرمایهانجامد و راه آمادهجنبش اسالمی می

 گشاید.امپریالیستی مینیروهای ضد

مطابقت دارد. اما خود  71با مفاد بیانیه پلنوم اسفند  ،ز نظرات کیانوری و افراد نزدیک به وی در حزببندی اسکندری اجمع
 گوید:اسکندری در نقد این نظرات می
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ای که حزب توده باید در آن یکسان شمردن بی پایه و بی معنای حکومت موجود مذهبی با حکومت انقالبی [9] بنظر من

توان به از طریق پیروی خالصانه و مطلق از مواضع قشریون شیعی می[ 8]باورانه که خوشجست، و این فرض شرکت می

 این مشارکت رسید دو پایه اصلی خط غلطی است که رهبری حزب ما آن را اعمال کرده است.

چنین هم نقد اسکندری ناظر بر عدم پایبندی حکومت انقالبی تحت رهبری آیت اهلل خمینی به موازین دموکراسی است.
ی اگر برای مثال جبهه داند که باید با آن همراه شد.اسکندری حکومت تحت رهبری آیت اهلل خمینی را آن حکومتی نمی

خواستار حمایت از مصدق بعنوان  38شد. کما اینکه وی در سال ملی حکومت را در دست داشت، اسکندری با آنان همراه می
اما این عدم باور به پیروان آیت اهلل خمینی توسط اسکندری بیشتر ناشی از این است که وی آنها  نماینده بورژوازی ملی بود.

ناظر به همین مطلب است. توضیح حکومت جمهوری « قشریون شیعی»اطالق واژه  داند.می یا ضد دموکراتیک را ارتجاعی
جز اینکه آنها را ناالیق و ناآگاه  ،دهدست نمیخاصی نسبت به ماهیت این جریان بد چیز ،«قشری بودن»اسالمی با مقوله 

در  اما پیشامدرن هستند.را ایجاد کند که آنها در پی استقرار حکومتی گمان داری نشان داده و این نسبت به لوازم حکومت
شان به توصیهدانستند و مترقی می بخاطر سردادن شعارهای ضدامپریالیستی، آنان را ،کیانوری و افراد نزدیک به ویمقابل 

 رهبران انقالب اینگونه بود:

کارگزاران  مین استقالل سیاسی و برکناری گروهی از تبهکارتریننها با تأهای اصیل نشانگر آنست که تتاریخ انقالب

نخورده ماندن مواضع اقتصادی امپریالیسم توان تسلط اقتصادی امپریالیسم و ارتجاع را برانداخت. دستهای کهنه نمیرژیم

شکستن و برانداختن این مواضع است که و ارتجاع برای سرنوشت نهایی انقالب خطرات جدی دربر دارد. فقط با درهم

صنعتی کردن را بر وفق منافع ملی [ 9]ها انسان محروم و زحمتکش را تحقق بخشید، ی میلیونهای حقهتوان خواستمی

زندگی زحمتکشان [ 3]کشاورزی را از وضع نابسامان کنونی بیرون آورد، [ 8]و خارج از وابستگی به امپریالیسم سامان داد، 

 (.71، اسفندماه 91فرهنگ ملی را شکوفان ساخت )پلنوم [ 8]را با آهنگ سریع بهبود بخشید و 

جمهوری  ،. یعنی حزببود« داریراه رشد غیر سرمایه»ی پیشنهادی اقتصادی حزب توده به جمهوری اسالمی نسخه

تا تحقق انقالب سیاسی، . دانستمیانقالب اجتماعی در ادامه انقالب سیاسی  یپروژه قسمی ناگزیر به اجرایرا  اسالمی

منتزع از  ،که به جریانات را ناگزیر کرد 71نیروهای سیاسی درگیر در فضای سیاسی  یعنی انقالب در شکل، خود سیر واقعیت

امری  ،ها )بخوانید محتوا(اما در ادامه برنامه .درا صرف سرنگونی حکومت مستقر سازن د و تنها انرژیمحتوایشان بنگرن

به شعارهای ضدامپریالیستی آیت اهلل خمینی  ،حزب توده نسبت به جمهوری اسالمی تلقی خاصند. منشا دوبکننده تعیین

و یا از تجار بازار( اکثریت رهبران جمهوری  بورژوایی )تحت حمایت بازارو خاستگاه خرده)البته در زبان وی ضد استکباری( 

ای اتخاذ شده توسط آنها کند که محتوای برنامهخاستگاه طبقاتی رهبران یک انقالب لزوماً تعیین نمی گردد.اسالمی برمی

 های آنان وجودسیاسی برنامه-یک بین خاستگاه طبقاتی رهبران و محتوای اقتصادیبهچه خواهد بود. قسمی تناظر یک

شرط الزم اما غیر کافی تحقق استقالل اقتصادی است. برای رسیدن به استقالل  ،استقالل سیاسی در نگاه حزبندارد.

شرط الزم انقالب  ،انقالب سیاسی ،به تعبیری دیگرکند. داری را تجویز میی راه رشد غیر سرمایهاقتصادی، حزب نسخه

داری متحقق سازی الگوی راه رشد غیر سرمایهرد نظر حزب توده با پیادهاجتماعی است، اما کافی نیست. انقالب اجتماعی مو

باید صورت بپذیرد تا  «صنعتی کردن بر وفق منافع ملی و خارج از وابستگی به امپریالیسم»، شود و طبق ادبیات حزبمی

 انقالب از حیث محتوایی نیز تکمیل گردد.
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بورژوایی ، گفتیم که ریشه در خاستگاه خردهرهبران جمهوری اسالمی بوداینکه حزب توده واجد نوعی سوءتفاهم نسبت به 

راه رشد غیر »داشت. اما گزینش الگوی  آنان (یا ضد امپریالیستیو شعارهای ضد استکباری ) جمهوری اسالمی رهبران

های وی و سیاستی حزب با دولت شورتوسط حزب و تجویز آن به جمهوری اسالمی را باید در متن رابطه« داریسرمایه

میالدی توسط شوروی بعنوان  11ی های دموکراتیک ملی از اوایل دههداری و تشکیل دولتراه رشد غیر سرمایهآنان جست.

مستعمره و نیمه مستعمره انتخاب شد. احزاب رسمی مورد حمایت  الگوی مناسب برای کشورهای به اصطالح جهان سومیِ

ی شوروی مانند حزب توده ایران، مطابق همین مشی دست به ائتالف با سایر نیروهای خواستار انقالب دموکراتیک در برهه

رهای مستعمره و ابزار سیاست خارجی و استراتژی عام شوروی در مورد کشو ،داریراه رشد غیر سرمایه زدند. 71انقالب 

ی خویش از لحاظ درجه نیمه مستعمره بود تا از رهگذر آن این کشورها بتوانند بر وضعیت امپریالیستی و شرایط عقب مانده

رشد نیروهای مولد هدفش نشان دادن این واقعیت بود که  ،داریدر واقع راه رشد غیر سرمایه دارانه فائق آیند.تکامل سرمایه

 آنهم با چفت شدن به شوروی و گزینش :رشد و پیشرفت ممکن است. ممکن استنیز مدار امپریالیسمجامعه، خارج از 

ای رایج است که برای مثال کره جنوبی از طریق چفت شدن با آمریکا این کلیشه هامروزداری. راه رشد غیر سرمایه الگوی

توضیح وضعیت  داری،الگوی راه رشد غیر سرمایه مهم دیگر برای فهمی نکتهای دست یافته است. به پیشرفت قابل توجه

داری بازتولید حیات اجتماعی از رهگذر سود اقتصادی است. سود بعنوان افق در سرمایهسیاسی خود شوروی است. -اقتصادی

کشیده داری تا کنون بر همین سیاق در زمان بخش در بن هر عمل فردی یا اجتماعی قرار دارد و جامعه سرمایهو امر صورت

گردند. اما در های پیشرفت نیز بر بنیاد آن تعریف میشده است. سود اصل تنظیمی حاکم بر مناسبات جوامع شده و شاخص

فردی و اجتماعی نه سود بلکه منافع حزب، دستگاه بوروکراتیک و نیازهای نظامی  شوروی اصل تنظیمی حاکم بر مناسبات

و عدم وجود دورنمای  شورویبا توجه به وضعیت بالفعل  .کردی را پیشنهاد میدارهمین نظام، راه رشد غیر سرمایهبود. 

اش نیز روشن است. در واقع وضعیت داخلی شوروی در الگوی ی پیشنهادیکمونیستی، دیگر تکلیف نسخه-سوسیالیستی

هایی از حکومت حمایت از ناصر در مصر، صدام در عراق و حتی بخشانعکاس داشت و به  تا حد زیادی شانپیشنهادی

فرمولی استخراج شده از وضعیت حیات اجتماعی خود  ،داریی راه رشد غیر سرمایهنسخه :بطور خالصه نیز انجامید. پهلوی

 بود. های مستعمره و نیمه مستعمره سابقدر قبال دولت المللیبرای پیشبرد منافع دولت شوروی در سطح بین ،شوروی

ضدامپریالیستی و ضد آمریکایی انقالب ایران و پافشاری بر شعار استقالل، شرایط را برای این مهیا حزب به دلیل خصلت 

دید که ایران از مدار امپریالیسم آمریکا خارج شده و در بلوک شرق قرار گیرد. گویی که حزب در این میان توجه چندانی می

کرد و به دلیل وجود جهان دوقطبی، انتخاب ی اسالمی نمیسرداده شده توسط حزب جمهور« نه شرقی و نه غربی»به شعار 

لزوماً به قرار گرفتن در  ،کرد. خارج شدن از مدار یکیقلمداد می و ضروری امری مقدر در نهایت، بین یکی از دو قطب را

میالدی و تقریباً یک  11ی ای رقم خورد که قطب شوروی در اوایل دههمدار دیگری خواهد انجامید. اما سیر وقایع به گونه

ی مورد نظر و ضرورت تشخیص داده شده توسط آنها را ملغی فروپاشید و همین افول، خواسته دهه پس از انقالب ایران

حتی با  ،پیمودی حزب توده را ضرورتاً میمتصور شده مسیرالبته این گمان نباید پیش بیابید که جمهوری اسالمی  ساخت.

 وجود قطب شوروی.
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مرداد بر این نکته تأکید کرد  81گیری تا مقطع کودتای های حزب از زمان شکلگفتیم که آوانسیان در نقد سیاستدر قبل 

. اما در زمان وقوع مکاری با بورژوازی ملی ضعف داشتکه حزب توده برای تشکیل جبهه واحد ملی و ضد امپریالیستی و ه

بار و ضد امپریالیستی پیوست. این ملی و به جبهه سرنگونیِ کند تکرارخواست این اشتباه را ، حزب دیگر نمی71انقالب 

ای مصدق را نماینده ، در حزب عده38رهبران حزب با تمام قوا به حمایت از آیت اهلل خمینی پرداختند. در مقطع اکثریت 

نیز نسبت به جریان آیت  71الب دانستند. در مقطع انقمی کمپرادورنماینده بورژوازی  وی را ای دیگربورژوازی ملی و عده

را  اهلل خمینی دو نوع نگاه وجود داشت. همانطور که گفتیم جناح رسمی حزب )کیانوری، طبری و غیره(، جمهوری اسالمی

ای دیگر )اسکندری و غیره( نسبت به دموکراتیک بودن جمهوری دانست. در مقابل عدهملی، ضد امپریالیست و مترقی می

دوگانه اول )یعنی زمان کودتا( برآمده از دوگانه انقالب دموکراتیک ملی و انقالب دموکراتیک خلقی اسالمی بدگمان بودند. 

با حمایت شوروی انجام توان انقالب دموکراتیک به رهبری پرولتاریا و نیز است. یعنی در حزب، همچنان نسبت به اینکه می

انقالب دموکراتیک خلقی کامالً کنار گذاشته شد، و هر دو طیف حزب نسبت به  ،71داد، امیدی بوده است، اما در مقطع 

جمهوری  ،دیگر اختالفی نداشتند و اختالف تنها در دموکراتیک بودن یا نبودن ،که دموکراتیک ملی است ،ی انقالبمرحله

هم  ،که این پسرفتبه نوعی پسرفت کرده بود.  71ن امر است که حزب از کودتا تا انقالب موید ای اسالمی بود. اینها همه

ای های تودهو هم بازتاب زیست در مهاجرت و از دست دادن پایگاه )چنانچه در قبل گفتیم( بازتاب مناسبات حزب و شوروی

 و کارگری حزب بود. 

مقابل سیل انتقاداتی که نسبت به عدم پایبندی جمهوری اسالمی به اصول یکی دیگر از استدالالت رهبران حزب، در 

ی ضد شد، این بود که در مقطع فعلی این قسم انتقادات باعث تضعیف جبههدموکراسی و آزادی بیان و عمل، مطرح می

اسالمی دفاع کرد. به گردد و باید که در مقابل امپریالیسم و بورژوازی لیبرال از جمهوری امپریالیستی تشکیل شده می

( در اولویت 71عبارت دیگر در نگاه حزب، تأکید بر امور عرضی و یا اموری که در شرایط حاضر )اوایل پیروزی انقالب 

رژوازی لیبرال و اش یاری به امپریالیسم و بوتنها نتیجه ردن؛صفوف خود را متمایز ک ،نیستند، و با عطف توجه به آن تضادها

کردند که جمهوری اسالمی برای حفظ استقالل سیاسی بدست آمده در و در ادامه استدالل می رسته است.تضعیف انقالب نو

داری را برگزیند تا استقالل اقتصادی نیز متحقق گردد. چون ی راه رشد غیر سرمایهی انقالب، ضرورتاً باید نسخهنتیجه

-محتوای برنامه حزب توده نسبت به در اینجا بود که گفتیم پاید.بدون استقالل اقتصادی، استقالل سیاسی نیز دیری نمی

واجد  ،، چون جمهوری اسالمی را بدلیل شعارها و خاستگاه رهبرانش8بود جمهوری اسالمی دارای نوعی سوء تفاهم های

سیاسی و ابتدا به ساکن بین استقالل داری است. ی راه رشد غیر سرمایهکه قادر به پیشبرد نسخه ،دانستندای میقوه

و سپس جمهوری  ی ضروری برقرار ساخته )حفظ استقالل سیاسی ضرورتاً در گرو تحقق استقالل اقتصادی(اقتصادی رابطه

هایی که دولت ترتیب ضروری گام کردند.ی مناسب برای حرکت در این چارچوب ضروری تصور میاسالمی را گزینه

برای صیانت  است: گام اول: استقالل سیاسی، گام دوم: استقالل اقتصادیجمهوری اسالمی باید بردارد از دید حزب اینگونه 

ای اما نکته: تحقق شعار آزادی و استقرار قواعد دموکراسی.، گام سومشرط امکان تحقق دیگر شعارها نیز از کلیت انقالب و

                                                           
هواداران سوسیالیسم دستگاه تبلیغاتی حزب ما باید در این زمینه، یعنی در مشخص ساختن دقیق و علمی آنچه که در بخش مسائل اجتماعی، هواداران مذهب اسالم و -8

 .(71اسفند  -91کند، کار وسیعی انجام دهد )پلنوم علمی را به هم نزدیک می
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-ی راه رشد غیرسرمایها نسخهکند، مساوی دانستن استقالل اقتصادی بکه در اینجا روایت حزب توده را دچار اختالل می

با سوسیالیسم و کمونیسم  ،مطابق توضیحات قبلی در باب ساختار اقتصادی شوروی-داری است. این نسخه به وضوح 

خوشبینانه است که ما این نگاه را به حزب داشت. فاصله داشت و نه تنها آن نبود بلکه در راستای تحقق آن گام نیز برنمی

بلکه قرار گیری در  ،شان شوروی بالفعل نبودسوسیالیسم واقعاً موجود یعنی شوروی نظر نداشتند و افق بار کنیم که آنان به

این تلقی از حزب، داری.ی راه رشد غیر سرمایهبود برای گذار به سمت سوسیالیسم راستین از رهگذر نسخه بلوک شوروی

 های حزب دارد.ها و نه در برنامهمابه ازائی نه در تحلیل

خود را در سیاست  71ی دموکراتیک ملی دیدن و بورژوازی ملی را بعنوان افق برگزیدن، در زمان انقالب نقالب را در مرحلها

-راه رشد غیر سرمایه :یداری به جمهوری اسالمی و وحدت با آن تجلی داد. نسخهی راه رشد غیر سرمایهتجویز نسخه

در این سیاست حقیقتاً خبری از سوسیالیسم و ی سیاست حزب توده در آن مقطع. داری= تحقق بورژوازی ملی؛ این بود همه

فشرد، این کمونیسم نبود.حزب توده از یک جهت، زمانی که بر استقالل و خصلت ضدامپریالیستی جمهوری اسالمی پای می

یعنی، حزب فارغ از محتوای  با جمهوری اسالمی صرفاً شکلی است، اشی مواجههکند که نحوهگمان را به ذهن متبادر می

حفظ میراث استقالل و خصلت  ،هدفش ، تنهارهبران آن در این باب های جمهوری اسالمی و ادعاهایبرنامه

از وحدت نظر و  ،برنامه و افق حزب ،اما در ادامه ضدامپریالیستی است که مشترک بین حزب و جمهوری اسالمی است.

بلکه رسیدن به  ،نه تنها وصول به سوسیالیسم نبود ،قالل و ضدیت با امپریالیسمعمل با جمهوری اسالمی در دو شعار است

نه بعنوان  حتی، اما -الذکرداری بعنوان استلزام صیانت از دو شعار فوقالبته تحت نام راه رشد غیرسرمایه- بورژوازی ملی بود

برای انقالب سوسیالیستی باز کند، شان، در ادامه راه را گرایانهبندی انقالب که قرار بود طبق تلقی موجبیتای از مرحلهدقیقه

ی آنان بود. این فرجام با برخورد جمهوری اسالمی با رهبران حزب در زندان و اعدام برخی از آنها، بلکه فرجام راه طی شده

و گاهاً لی تلخ شک ای به خارج کشور و دست آخر روی برگرداندن برخی از آنها از مارکسیسممهاجرت و پناه بردن عده

 به خود گرفت.هنگام کمیک( دار )تراژیک و همخنده

امروز تحت نام  ،این شعارها .وجود دارد اصرار جمهوری اسالمی بر شعارهای استقالل و مقابله با امپریالیسم تا به امروز

جمهوری  ،تحلیل حزب تودهبا این تفاوت که مطابق همچنان زنده است. « محور مقاومت»و « استکبار جهانی»مقابله با 

داری تا به امروز به های مسلط اقتصاد سرمایهداری را پیاده نکرد و در مسیر سیاستی راه رشد غیر سرمایهاسالمی نسخه

پاشید، جمهوری که اگر شوروی رو به افول نبود و فرونمی گفته شودالبته ممکن است  زاد و رشد خویش ادامه داده است.

 ،و نگاه رهبران جمهوری اسالمی الاقل دامان آنها درغلتیده بود. اما شواهد تاریخی به ،ضرورت اینها به اسالمی پیشتر از

 کنند. صحت این مدعا را ثابت نمی

تحت  ،شمسی نگارش کتابی را به طور مشترک آغاز کردند 31ی در اوایل دهه« عالمه طباطبایی»و « مرتضی مطهری»

 «تقی ارانی»، که در آن به طور ویژه به نقد آراء مارکسیستی از رهگذر متون «اصول فلسفه و روش رئالیسم»عنوان 

 پرداختند:
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بته ممکن است افرادی در این کتاب سعی شده است که تمام انحرافات ماتریالیسم دیالکتیک به طور واضح نمایانده شود. ال

و ایراد مسائل این فلسفه اند به ما اعتراض کنند که بیش از حد لزوم به نقد ا دریافتهپایگی این فلسفه رکه شخصاً بی

ینکه ایم بلکه از لحاظ اسفی و منطقی آن را در نظر نگرفتهشویم که در این جهت ارزش فلمیایم، ولی ما متذکر پرداخته

ا به ی نسبتاً زیادی از جوانان رر شده و افکار عدهر کشور ما منتشدیالکتیک بیش از اندازه دنشریات مربوط به ماتریالیسم

ترین سیستم فلسفی جهان شند که ماتریالیسم دیالکتیک عالیای باشند که واقعاً باور کرده باخود متوجه ساخته و شاید عده

محتویات ی حکمت الهی سپری شده است، الزم بود که تمام و خاصیت ال ینفکّ آنهاست و دوره ی مستقیم علومو ثمره

 .فلسفی و منطقی این رساالت تجزیه و تحلیل شود تا ارزش واقعی آن به خوبی واضح گردد

ی )مقدمه ما در پاورقیها آنجا که آراء و عقاید مادیین را تقریر می کنیم بیشتر به نوشته های دکتر ارانی استناد می کنیم

 ار مرتضی مطهری(.ه اینترنتی آثپایگااصول فلسفه و روش رئالیسم، برگرفته از 

که مشخصاً هدفش  ندای را کلید زده بودپروژه 31ی از اوایل دهه به همراه عالمه طباطبایی، بینیم که چگونه مطهریمی

ترین اولین رئیس شورای انقالب و نزدیک ،مرزبندی با نیروهای چپ و احتراز جوانان از پیوستن به صفوف آنها بود. مطهری

نیز پردازان اصلی جمهوری اسالمیاو به همراه خود آیت اهلل خمینی از تئوری در زمان انقالب بود. «آیت اهلل خمینی»یار 

بیشتر در این  مطالب بعد)امیدواریم که در  ی ماجرا در مورد ماهیت جمهوری اسالمی نیستتوضیح همه ،این اشاره بودند.

اما تذکاری است جهت وقوف به این امر که رهبران فکری و عملی جمهوری اسالمی، از نظر  زمینه بحث کنیم و بنویسیم(،

اما مرزبندی مشخصی با تفکرات راست و  اند.مرزبندی مشخصی با نیروهای چپ داشته ،ها پیش از وقوع انقالبفکری سال

نوعه کرده و نظریه وی را نزد رهبران و را مم «مارکس»سخن از  ،اند. همین مسئلهداری هیچگاه نداشتههوادار سرمایه

پردازان و اقتصاددانان راست نظریهاما در سوی دیگر افکار  ،کندمقدار میالحادی و بی ،پردازان دولت جمهوری اسالمینظریه

قسمی  البته مطهری در توضیح نظام مطلوب خویش ازگیرد.بعنوان سخنانی قابل اعتنا و علمی مورد توجه قرار می و لیبرال،

 :کندولی در نهایت امر، نظام مطلوب خویش را با پذیرش مالکیت خصوصی معرفی می آوردسوسیالیسم سخن بمیان می

توان به نوعی سوسیالیسم ایمان آورد که بر اصولی طبیعی و واقعی در طبیعت و در عقل انسان بنا شده و به هر حال می

ندارد که بشر پس از دوران کاپیتالیسم به آن برسد. آن سوسیالیسم عبارت مبنای یک سلسله قوانین است و هیچ لزومی 

است از مالکیت اجتماعی منابع طبیعی از قبیل زمین و آب و سوخت و باالخره چیزهایی که بشر آنها را نساخته است، بلکه 

ودی است. و اما االختصاص محددر طبیعت برای بشر ساخته شده است. مالکیت شخصی در این سوسیالیسم یک حق

سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی افزار تولید از مشخصات عصر ماشین است و الزمه ماشینیسم است و ما آن را از 

 .(739:9317مطهری، )ایم ایم و طریق ارزش اضافی مارکس را رد کردهطریق خصوصیت ماشینیزم اثبات کرده

 یا:

هاست از آنجا که مالکیت اشتراکی در محصول کار افراد را  بعضی سرمایه علیهذا اسالم با اینکه طرفدار مالکیت جمعی

ها، و از آن جهت که اشتراکی نیست نظیر سایر اشتراکی پذیرد مگر به رضایت و قرارداد آنها پس یک مسلک نمی

اسالم در میان این است مقام . داند به نوعی اشتراکیت قائل است های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی سرمایه

 (.837:9317سرمایه داری و سوسیالیسم )مطهری، 
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حزب توده در  اینکهاوالً  چطور رهبران حزب توده امید به اتحاد جمهوری اسالمی با شوروی بسته بودند؟ خالصه کنیم،

پهلوی و احتمال  غافلگیر شده و به نوعی وادار به واکنش گردید. در واقع شاید نسبت به سرنگونی رژیم 71زمان انقالب 

توده  گیری جمهوری اسالمی غافلگیر شدند. ثانیاً رهبران حزبوقوع آن چندان غافلگیر نشدند، اما در مورد رهبری و قدرت

از جمهوری اسالمی بعنوان ناگزیر به حمایت  خویش، ی انقالب و قرار دادن بورژوازی ملی در افقبخاطر تحلیل از مرحله

حزب توده  ند،شداصلی انقالب می انی ملی نیز رهبرشدند، در واقع حتی اگر نهضت آزادی و جبههی بورژوازی ملی نماینده

ی اسکندری بعنوان جناح مقابل کیانوری شاهدی بر این مدعاست، چه ی تحلیل و مواجهه، نحوهکردحمایت می اناز آن

و قبل از انقالب خواستار سلطنت  کردر دموکراتیک قلمداد میاینکه اسکندری جمهوری اسالمی را به سبب سنت و دین غی

، به این دلیل که از نظر حزب رسیدندبه قدرت می ی ملی و نهضت آزادی. چه جمهوری اسالمی و چه جبههمشروطه بود

 همچنین ناح)در این ج اولی توسط جناح کیانوری ،گرفتندتوده قادر به تحقق بورژوازی ملی بودند، مورد حمایت قرار می

حمایت  هر دو جناحتوسط  نیز به احتمال زیاد و دومی مورد حمایت قرار گرفت ضدیت با آمریکا نیز از شروط اساسی بود(

خلقی طی دموکراتیک یعنی انقالب  ،از آرمان قبلی خویش 71حزب توده در انقالب  ،همانطور که در قبل نیز گفتیم. شدمی

 ملی بسنده کرده بود.-عقب نشسته و به انقالب دموکراتیک و به دالیل گفته شده در قبل، روندی
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