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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٧ اگست ٠۶
  

  ايران گذاراز رويزيونيسم به سوسيال دمکراسیۀحزب تود
  )توفان(ازانتشارات جديد حزب کارايران

 :کنيم  کمونيستھا وانقالبيون ايران توصيه میۀ ھم اين اثرارزشمند را بهۀمطالع
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 پيشگفتار

 ايران و جھان، الزم است که خواننده با ۀ در عرص ايرانۀ سياسی حزب تودۀبرای ورود به بحث و کالبد شکافی برنام

برنامه و خط .  امر آشنا شود تا بھتر بتواند مسير تغييرات و تحوالت در مواضع سياسی اين حزب را تعقيب نمايدۀسابق

ھای گذشته است که به تدريج و بنا بر مصلحت زمان بيشتر ماھيت  ھمان برنامهۀ ايران، ادامۀمشی کنونی حزب تود

ديکتاتوری ھمراه بوسد و به لنينيسم را می–دھد و به جائی خواھد رسيد که مارکسيسم ويزيونيستی خويش را نشان میر

ھای قصد دارد در اين نقد نخست زمينه ) توفان(حزب کار ايران. گذارد کنار میًرا رسما  انقالبی، آنۀ و مبارزپرولتاريا

آموزد، سپس سازشکاری سياسی و ر آنچه که مارکسيسم لنينيسم به ما می ايران مبتنی بۀتئوريک انحرافات حزب تود

بدون داشتن اين محملھای تئوريک و آشنائی ھر چند . اش نشان دھدرا به صورت مشخص در برنامه رفرميسم آن

ونيستی بازی و انحرافات رويزيمحدودی با دانش مارکسيسم لنينيسم، برای خواننده مقدور نخواھد بود ماھيت شعبده

  .  ايران را درک کندۀحزب تود

  

   ايران در ايجاد تشتت فکریۀنقش حزب تود

بخش نخست اين برنامه بررسی علل . ای تدوين کرده است که شامل دو قسمت اساسی است ايران برنامهۀحزب تود

مل بررسی ايران و و بخش دوم برنامه شا" سوسياليسم نوع جديد"فروپاشی شوروی و جمعبندی از آن در مورد پذيرش 

  . ايران در برخورد به رژيم جمھوری اسالمی در گذشته و حال استۀسياست حزب تود

 ايران و ھمدستی آنھا با رژيم جمھوری اسالمی در خدمت ۀبه تک تک اظھارات حزب تود) توفان(حزب کار ايران 

ندگان تکراری و کسل کننده خواھد  اين بررسی خارج است و برای خوانۀپردازد، زيرا از حوصلمطامع شوروی نمی

ھا و دوپھلو گوئيھا، کتمان حقايق گذشته و انحرافات کنيم که دروغھا و نادرستیما تالش خود را محدود به اين می. بود

 ۀحزب تود.  کارگر ايران روشن کنيمۀکنونی ايدئولوژيک و سياسی اين حزب رويزيونيستی را برای کمونيستھا و طبق
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مريکا و ناتو، توسل به خواستھای دموکراتيک و ااش با تحليل مسايل جھانی و به ويژه نقش امپرياليسم امهايران در برن

الی راست و ه کند که در البای منتشر می کتابچهً عمال-تواند منکر آنھا باشدکه ديگر کسی نمی-مطالباتی مردم ايران 

آرائی ھا اين است که اين صف ما در اين بررسیۀوظيف. م شودله گأکار، اساس مسگوئيھای غير قابل اندروغ و عمومی

گويد و چرا در گفته، حال چه میبه اين جھت بايد معلوم شود که اين حزب چه می. برای ايجاد تشت فکری را برمال کنيم

کند را بيان نمیکردن آنھا " تصحيح"کشد  و علت تغيير و کند و آنھا را به نقد نمی خود سکوت میۀمورد نظريات گذشت

جا " نوين"ھای کھنه را در قالب پوسته حال حزب توده ايران تئوری. دھد که گوئی اتفاقی نيفتاده استو طوری جلوه می

  . ھائی از گذشته و مبتنی بر جمعبندی از آنھاست   آموزهۀدھد که اين نظريات کنونی ھمزند و طوری جلوه میمی

 ه ضد رويزيونيستی در کنار رويزيونيستھای شوروی بود و از نظريات آنھا بۀبارز ايران در تمام دوران مۀحزب تود

حال که شوروی فروپاشيده است . کرددفاع می" لنينيستی توفان-سازمان مارکسيستی" ضد هضد کمونيستھا و در ايران ب

پذيرد که در  انتقاد کند و بخودکه از   ايران به جای اينۀحزب تود. انکار نظريات نادرست رويزيونيستھا ممکن نيست

 خود زيرجلکی ۀاند، در بحش  نخست برناماند که حق داشتهنبرد عظيم ايدئولوژيک اين کمونيستھای توفانی بوده

 نتايج فاجعه باری ًزند و از کنار انتقاد از خود که طبيعتاکاره به نام تجارب خودش جا مینظريات درست را ولی نيمه

  .کند فرار می،ی اين حزب خواھد داشتبرا

ايم که ما بر اين نظر بوديم و ھستيم و اين نظريات را در اسناد کتبی غير قابل انکار در زمان خود منتشر کرده 

. نخستين گام را برای نابودی سوسياليسم برداشت" کيش شخصيت ستالين"خروشچف رھبر رويزيونيستھا با حمله به 

بايد نشان داد .  رويزوينيستھا برای تغيير ماھيت حزب و دولت شوروی بودۀدسيس" صيت ستالينکيش  شخ"مبارزه با 

  .گويد ايران در آن زمان چه گفته است و حاال چه میۀکه حزب تود

 رويزيونيستی بودند و برای ًتماما" دولت تمام خلق"و " حزب تمام خلق"ھای ما بر آن نظر بوديم و ھستيم که تئوری

سوسياليسم از جانب خروشچف در حمله به ستالين ساخته و پرداخت شدند و در زمان خود در اين باره اسنادی نابودی 

- خوب است مردم بدانند که اين حزب در آن زمان چه می. ايران قرار گرفتيمۀ را منتشر کرديم و مورد تھاجم حزب تود

  .گويدگفتيم و اين حزب اکنون چه میگفت و ما چه می

 مسالمت ۀمسابق"و " گذار مسالمت آميز"، "ھمزيستی مسالمت آميز"ھای خروشچف در مورد ن بوديم که تئوریما بر آ

گفت و امروز چرا چيزی ھای رويزيونيستی بودند و ھستند و بايد ديد که حزب توده در آن زمان چه میتئوری" آميز

  .گويدنمی

 خواست اکثريت افراد جامعه است و ۀ دولت دموکراسی و نمايند،اديکتاتوری پرولتاريما بر آن بوده و ھستيم که دولت 

شکل اين . بايد اين دولت را برای سرکوب ضد انقالب داخلی و خارجی تا دوران زوال قطعی دولت حفظ کرد

  . ديکتاتوری پرولتاريائی دولت شوراھاست

 و امروز چرا بدون کوچکترين توضيح به گفت ديکتاتوری پرولتاريا چه میۀ ايران در مورد مقولۀبايد ديد حزب تود

ای  ايران کلمهۀشما در تمام برنامه و مصوبات حزب تود.  کرده است خود حذفۀرا از برنام آن کارگر  ۀاعضاء و طبق

لنينيسم است - مھم مارکسيسمۀ که ھستديکتاتوری پرولتارياشما نه تنھا به عبارت . کنيد مھم پيدا نمیۀدر مورد اين مقول

 اين حزب، ۀعکس در سراسر برنامه کنيد، بی از مبانی نزاع ميان لنين و کائوتسکی بوده است، برخورد نمیو يک

 ۀپردازد و مرتب به جنب میحکومتھای ديکتاتوری ۀ ايران به مبارزه با ھمۀشود که حزب تودنظرتان جلب می

 ۀکه يک رنگ منفی و عوامفريبان آنھم برای اينکند،  تکيه میديکتاتوریارتجاعی اين حکومتھا با استفاده از مفھوم 

 بپاشد و مفاھيم طبقاتی را مخدوش کند، اين حزب رويزيونيستی در ھمه ديکتاتوری پرولتاريا ۀبورژوائی بر روی مقول
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 ۀاين روش ھم.  را با صفت ديکتاتور مزين کندمستبد و خودکامهشود تا تمام رژيمھای کار می  دست بهًجا فورا

نمايند تا برای  تمام تاريخ بشريت تھی میۀباشد که مفاھيم طبقاتی را از مضمون اجتماعی و تجربيستھا میرويزيون

به ھمين جھت نيز رويزيونيستھا . بورژوازی قابل قبول بوده به وفاداری آنھا برای شرکتشان در حکومت اعتماد کند

رانند و در عمل با روش  سخن میاتوری پرولتریديکت و نه دموکراسی پرولتری کارگر تنھا از ۀبرای فريب طبق

در .  وجود دارندًماأاند و تو مفاھيم اجتماعی طبقاتیۀ دموکراسی و ديکتاتوری به مثابۀکنند که مقولای نفی میموذيانه

ری ست، در ھمانجا برای طبقات استثمارگر تنھا می تواند ديکتاتوا کارگر و زحمتکشان دموکراسی ۀکه برای طبق جائی

تمام طبقات حاکمه تا به .  طبقاتی استۀاين تجربه و آموزش تمام تاريخ بشريت از بدو پيدايش مبارز. وجود داشته باشد

  .اندامروز تنھا ديکتاتوری طبقاتی خويش را اعمال کرده

ن روشن  عدم صميميت کمونيستی و بياۀاين روش متناقض، دامن زدن به آشفته فکری، تضاد در گفتار و کردار نشان

  .پذيرش رويزيونيسم است

بافی ھای ضد مارکسيستی از انقالب قھرآميز  ايران با تئوریۀدھيم که حزب تودما در بخش دوم بحث خود نشان می

ِپرولتری روی بر تافته و خود را برای لم دادن در سنگر اپوزيسيون ابدی بی ضرر و مورد اعتماد و قبول بورژوازی، ِ

  . حزب رويزيونيستی در پی شرکت در حکومت ايران و تقويت مناسبات حاکم برای ھميشه استاين. آماده کرده است

  

 

 


