ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ -ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ( در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ) ١٣٨٠اول ﻣﺎه ﻣﮫ  ،(٢٠٠١در ﺗﺪاوم و
ﺧﺎرج از
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮان )ﺳﺮﺑﺪاران( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﺧﻮد ،در ﺳﺎل  ١٣۵۵در
ِ
ﺳﺮﺑﺪاران آﻣﻞ را ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٣۶٠ﻗﯿ ِﺎم
ِ
ھﺪف ﺳﺮﻧﮕﻮﻧ◌ﯽ رژﯾ ِﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان رھﺒﺮی ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٣۶١ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺮاﺳﺮی آن در ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﯾﻮرش
ِ
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣ◌ﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮﺑﮫای ﻣﮭﻠﮏ ﺧﻮرد و رھﺒﺮان و ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽاش دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
ی آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان )م.ل.م( را ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎز ِ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان)م.ل.م( ،ﺣﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای رھﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم در ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب
ی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان را
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ رھﺒﺮ ِ
ﺑﺨﺸﯽ از وظﯿﻔﮫی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮕﺎﻧﮫی اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﯿﺎن اراده اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از
ﮐﻠﯿﮫی دوﻟﺖھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﮭﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ روﺷﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺟﻮابﮔﻮ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی ﻣﺮدم و ﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺷﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺖ ﺧﺼﻮﺻ◌ﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎش و ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻘﺪس ﻧﺒﻮده و
ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻣﺎﻟﮑﯿ ◌
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ِ
ھﺪف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﻮ ﮐﻠﯿﮫی ﺷﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﮫی ﺗﻤﺎﯾﺰات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺘﯿﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮد ﺑﺮ زن و ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن آنھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آزادی ﺑﯿﺎن و ﻧﺸﺮ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﻨﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﮫ
روشھﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺷﻮراﻧﮕﯿ ﺰ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﯿ ﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده
و آن را ﻏﻨﯽﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻧﺴﻞھﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺳﭙﺮد .ﻓﺮھﻨﮓ و اﻓﮑﺎری ﮐﮫ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﻣﻠﻞ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ھﺎ و ﻧﮋادھﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ دﯾﻦ ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ
در اداره و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻨﺪه و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺮوزی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪن ﺗﻮده ھﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮ و دﯾﮕﺮ ﺳﺘﻢ
دﯾﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺣﺰب ﺧﻮد را ﻣﻮظﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪ ﺗﺪﺑﯿ ﺮ و ھﺰار ﭼﺎره ،آﮔﺎھ ﯽ
درﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ راه ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ از دھﺸﺖ ﻧﻈﺎم طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮده و ﺑﮫ ﺷﮑﻞھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
آﻧﺎن را در اﯾﻦ راه ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ.
ھﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎ را
ِ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮزی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﻮل و ﻣﺒﺎدﻟﮫی ﮐﺎﻻﺋﯽ از رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮫ و ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ ،ﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻠﮑﮫ در ھﻤﮑﺎری داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن
ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و آز ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻮب ،ﻗﺎﻧﻮن و دوﻟﺖ و ﺣﺰب ،ﺗﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﻠﯽ و ﺟﻨﮓ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﻣﺎﺟﺮای آن را در اوراق ﮐﺘﺎبھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺰب
ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺰب در اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻔﺶ ﺑﮫ آن ﻗﺪرت و اﻧﮕﯿﺰه داده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮبھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ از اھﺪاف
رھﺎﺋﯽﺑﺨﺶ وﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﮫ آن اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻮان ﮔﺴﺴﺘﻦ از اﯾﺪه ھﺎ و اﻓﮑﺎری را داده
اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑ◌ﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ی ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد داده و ﺷﻔﺎف و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد از اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ
ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺣﯿﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽاش طﺮازﺑﻨﺪ ِ
ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﺎم ﺣﺰب ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب ھﯿﭻﯾﮏ از
ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ – ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ در دﻧﺒﺎﻟﮫی ِ
دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼبھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘ◌ﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ و ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﮫ دون را ﺣﺬف
ﻧﮑﺮده و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ◌ﯽ اﯾﺮان ،ﺧﻮد را ﺑﺮ آنھﺎ اﺳﺘﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ -ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ( ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮریھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ واﻗﻒ
ﺗﺌﻮرﯾﻚ ﻣﻄﺮح و ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ و از ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﺎﯾﮫ ای ،اﻟﮕﻮھﺎی
ِ
ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺎره آنھﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ )ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ »ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« در اﯾ ﻦ
ﺳﺎﯾﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ( و در ﭘﺮﺗﻮ آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺣﺰب را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽھﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ،ﺧﺼﻠﺖ و راه اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

