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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ جوالی ١٨
  

  پنجاھمين سالگرد پايه گذاری تشکيالت توفان
 ! کارگر و تمامی کمونيستھا وانقالبيون ايران مبارک بادۀ بر طبق

  

 لنينيستی توفان قدم به -   سازمان مارکسيستی١٩٦٧ جوالی ١٦ برابر با ١٣٤٦ ]سرطان[ تير٢٥جاه سال پيش در پن

 سازمان ما پرچم پر ": چنين آمده است٤٧ ]اسد[ سازمان در مردادۀ فعاليت يک سالۀدرترازنام . وجود نھادۀعرص

ند را از نو ا رويزيونيست ھای ايرانی به دور افکنده لنينيسم، پرچم پرافتخار انقالب ايران را که - افتخار مارکسيسم

خط . برافراشت و ھم اکنون اين پرچم يگانه مرکز تجمع وفاداران به جھان بينی و آرمان ھای طبقه کارگر ايران است

پيشرفت ھای سازمان ھمچنين مديون عالقه مندی، صميميت و  . ما استۀمشی و جھان بينی ما ضامن پيشرفت ھای آيند

 عامل بزرگی در پيشرفت کار ءصميميت و معاضدت رفقا. شتکاری است که رفقای سازمان از خود نشان داده اندپ

بکوشيم تا وحدت خود را حفظ کنيم و پيوسته . صميميت نشانه وحدت است و وحدت سرچشمه موفقيت. سازمان است

 ."ه مبارزه برخيزيمبا ھرگونه عامل تشتت و تفرقه با شيوه ھای سازمانی ب. استحکام بخشيم

ضد   ايران تا زمانی که خط مشی رويزيونيستی وۀ حزب کمونيست ايران، حزب تودۀادامه دھند) توفان(حزب کار ايران

قاسمی عضو   احمدء لنينيستی توفان رفقا-بنيانگذاران سازمان مارکسيستی. کمونيستی خروشچف را نپذيرفته بود، است

 ايران ۀ مرکزی حزب تودۀ مردم و دکتر غالمحسين فروتن عضو کميتۀول ماھنامؤ ايران، مسۀ مرکزی حزب تودۀکميت

 ۀ، رفيق عباس سغائی عضو رھبری سازمان افسری حزب تودءدر کنار اين رفقا.  تئوريک دنيا بودندۀول مجلؤمس

 نگرديد و در ايران به مخالفت با رويزيونيسم خروشچف پرداخت و حاضر به قبول خط مشی ضد انقالبی رويزيونيستھا

 ايران نيز در ۀرفيق اميرخيزی عضو قديمی حزب کمونيست ايران و حزب تود.  قاسمی و فروتن قرار گرفتءکنار رفقا

اعالم کرد و به طرد رويزيونيستھای حزب " سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان"طی نامه ای پيوستن خويش را به 

  .با بيان مختصر در خطوط کلی محصول اين شرايط تاريخی بود) وفانت(پيدايش حزب کار ايران.  ايران پرداختۀتود
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بلشويکھای . معتقد است که انقالب کبير سوسياليستی اکتبر فصل نوينی در تاريخ بشريت آفريد)توفان(حزب کارايران

ئی بسازند که تا به قھرمان شوروی تحت رھبری حزب کبير کمونيست شوروی و رفيق لنين در پی آن برآمدند که دنيا

دنيائی متکی . دنيائی بدون استثمار. آن روز بشريت نظير آن را به خود نديده بود و تصور آن را در مخيله خود نداشت

در شوروی بزرگترين دموکراسی تاريخ .  خلقۀ ضد ستمگران و دموکراسی وسيع برای اکثريت شکنندهبر ديکتاتوری ب

ان سوسياليسم برای نخستين بار تحت رھبری معمار سترگ سوسياليسم رفيق در شوروی ساختم. بشريت مستقر شد

و دستاوردھای اين دوران تاريخی  حزب ما از سی سال ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی دفاع می کند. ستالين برپا شد

رو ايدئولوژی حزب ما پي.  کارگر جھان برای پيروزی مجدد سوسياليسم می داندۀ مردم و طبقۀرا الھامبخش مبارز

ی بوده و ئ و انقالبات پرولتاريا*ويژه بر لنينيسم که مارکسيسم دوران زوال امپرياليسمه مارکسيسم لنينيسم است و ب

حزب ما ارزيابی تاريخی ازدستآوردھای دوران رفيق ستالين و . صحتش در عمل به ثبوت رسيده است، تکيه می کند

حزب ما در پی آن است که در ايران يک . ھا از غير کمونيستھا می دانددفاع از لنينيسم را مالک تشخيص کمونيست

حزب ما تشکيالتی کمونيستی،  . کارگر ايران و جھان حمايت کندۀحکومت سوسياليستی مستقر سازد که از منافع طبق

مھوری حزب ما خواھان سرنگونی رژيم سرمايه داری ج. ضد سرمايه داری، ضد صھيونيستی و ضد امپرياليستی است

  .اسالمی با دست پرتوان کارگران و زحمتکشان ايران برای استقرارسوسياليسم است

  :به لينک زيررجوع کنيد) توفان( مختصر حزب کارايرانۀ جھت مطالعه درمورد تاريخچًلطفا

htm.kar%20hezb%20Tarikhche%/va%20rnamehBa/org.toufan://http  

  

  )توفان(حزب کارايران

 ٢٠١٧ جوالی ١۶ برابر با ١٣٩۶ ]سرطان[ تير٢۵يکشنبه 

org.toufan.www  

 

 

  :يادداشت

و آرزوی موفقيت برای شان، " مان مارکسيستی لنينيستی توفانساز"پنجاھمين سالگرد بنيانگذاری ما ضمن ابراز تھنيت 

عصر امپرياليزم به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری است و " مارکسيزم"، "لنينيزم"ه از نظر ما بايد بنگاريم ک

در نھايت می تواند، به نحو ديگری پايه و اساسی گردد برای رويزيونيزم در " زوال امپرياليزم"چيزی به نام عصر 
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