
منشوری برای وحدِت عمل و آزادِی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری
پیشنهادهای حزب تودة ایران برای تشکیل جبهة واحِد ضد دیکتاتوری

حزب توده ایران مدت هاست به هدف برچیدن بساط استبداد قرون وسطایی و برقراری 
و  مترقی  نیروهای  همیاری  و  همکاری،  وحدت،  ضرورِت  بر  دموکراتیک،  آزادی های 

آزادی خواه کشور، در برپایی یک جبهٔه واحد در برابر  استبداد پای فشاری کرده است.

درمیهن  قرون وسطایی  استبداد  رژیم  و عملکرد  نظریه  مقام  در  فقیه«،  اصل »والیت 
داده،  قرار  تأثیر  زیر  شدت  به  را  قضایی  و  قانون گذاری،  اجرایی،  ساختارهای  همه  ما، 
و  است  برده  بین  از  را  کشور  قوه  سه  استقالل  اساسی،  قانون  صریح  اصل  خالف  بر  و 
»اجرای قانون« در کشور را در حد اجرای فرمان های »ولی فقیه« تنزل داده است. در چنین 
وضعیتی، نه تنها قانون و قانون اساسی مالک و میزان تصمیم گیری ها نیست، بلکه آن گونه 
که  تجربه های سال های اخیر از جمله  تقلب ها و مداخله های گسترده ولی فقیه و انصارش 
در لگد مال کردن رای میلیون ها ایرانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ 
و سپس ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ نشان داد، نوعی حکومت خلیفه گری قرون وسطایی  با تکیه 
بر نیروی خشن سرکوب و پایمال کردن خواست ها و حقوق دموکراتیک میلیون ها ایرانی، 

بر میهن ما حکم می راند. 

از آن جایی که نخستین و مهم ترین وظیفه چنین جبهه یی، بر چیدن بساط حاکمیت رژیم 
استبدادی و طرد رژیم والیت فقیه است، مهم ترین خصلت آن نیز، ضد دیکتاتوری و ضد 
استبداد والیی است. چنین جبهه یی از نظر طبقاتی، می باید دربر گیرنده وسیع ترین طیف 
روستا،  و  شهر  زحمتکشان  کارگران،  نمایندگان  جمله:  از  سیاسی  و  اجتماعی  نیروهای 

خرده بورژوازی، قشرهای میانی، و سرمایه داری ملی ایران، باشد.

حزب توده ایران، برای برنامه مورد نظر خود در برپایی جبهٔه واحِد ضد استبداد والیی 
کشور، پیشنهادهای زیر را با تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه  کشور در میان می گذارد:

الف - ترکیب و ساختاِر جبهه 

شخصیت های  و  نیروها،  سازمان ها،  حزب ها،  آن  کلیه  ضد دیکتاتوری،  واحد  جبهه 
مترقی و آزادی خواه کشور را در بر می گیرد که در راه طرد رژیم والیت فقیه مبارزه می کنند، 
در  واحد  جبهه  است.  اجتماعی  عدالت  و  صلح،  استقالل،  آزادی،  استقرار  هدفشان  و 



ششمین کنگره حزب تودة ایران - برنامه نوین حزب

به شرایط و روند تحول ها،  با توجه  مقام ستاد مشترک توده ها در مبارزه برضد استبداد، 
تاکتیک های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت کننده در آن، تعیین می کند.

ب - برنامه و  هدف های جبهه

جبهه واحد ضد استبدادی، برای طرد رژیم والیت فقیه، استقرار حق حاکمیت مردم 
بر سرنوشت شان، آزادی و عدالت اجتماعی در ایران مبارزه می کند؛ خواهان جدایی کامل 

دین از حکومت است، و عملی کردن برنامه های زیر را ضروری می داند:

• طرد رژیم والیت فقیه، همچون نهادی به منظور اعمال اراده یک فرد بر جامعه، که 	
تبلور آشکار و صریح دیکتاتوری فردی است؛ 

• استقرار دموکراسی و نهادینه کردن آن؛	

• رفع 	 هدف  با  ملی،  ائتالف  حکومت  یک  استقرار  و  حکومت،  از  دین  جدایی 
عدالت  تحقق  برای  اقتصادی  برنامه های  تدوین  و  جامعه،  در  شدید  محرومیت 

اجتماعی، و تأمین استقالل و حاکمیت ملی؛

• برای 	 کلیه حزب ها، سازمان ها، و گروه های سیاسی  به رسمیت شناختن حقوق 
فعالیت آزادانه سیاسی؛

• و 	 اتحادیه ها، سندیکاها، و تشکل های کارگران  به رسمیت شناختن حقوق کلیه 
زحمتکشان؛

• آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی - عقیدتی، و پایان دادن به 	
شکنجه و پیگرد دگراندیشان؛

• لغو سانسور و محدودیت از کلیه روزنامه ها، مجله ها، نشریه ها، و دیگر رسانه های 	
ارتباط جمعی، مانند: رادیو، تلویزیون، و اینترنت؛

• انحالل فوری ارگان های سرکوب گر، از جمله وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، 	
بسیج، دادستانی و دادگاه های انقالب؛

• ایران، از جمله خلق کرد، 	 اقلیت های مذهبی و خلق های  پایان دادن به سرکوب 
بلوچ، آذربایجانی، ترکمن، و عرب، و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب 



پیشنهادهای حزب تودة ایران برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

یک ایراِن واحد و دموکراتیک برای تمامی خلق های ایران؛

• پایان دادن به سرکوب و تجاوز به حقوق زنان، و لغو کلیه قانون هایی که از سوی 	
رژیم والیت فقیه بدین قصد به تصویب رسیده اند؛

• نهادهای ضد مردمی، مانند: شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و 	 انحالل فوری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

• تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی جنایت فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی 	
سال ۱۳۶۷، قتل های زنجیره ای، و جنایات کهریزک، و شناسایی آمران و عامالن 

این جنایات هولناک؛

• لغو قانون اعدام؛	

• پایان دادن به تبعیض و سرکوب اقلیت های جنسیتی در ایران.	

حزب توده ایران مخالف سرسخت هرگونه مداخله خارجی در میهن ما به هر بهانه و 
زیر هر لوایی است. سرنوشت ایران باید تنها در چارچوب خواست های مردم ما و مبارزه 
آن ها تعیین شود. حزب توده ایران همه نیروهای مترقی، آزادی خواه و اصالح طلب را به 

تبادل نظر و رسیدن به توافق بر سر خواست های مشترک فرا می خواند.


