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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ فبروری ٠٧

  "توفان"و " حزب توده ايران"
  "حزب توده ايران"به مناسبت ھفتاد سالگی 

 نيست آرام دريای ناخدای ايران توده حزب“

 "ماست بيدار حزب ناخدائی گواه که است، حوادث انتوف

  قاسمی احمد

در اسفندماه " سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان"که در زير با پيشگفتار ما، به نظر شما می رسد، نظر  مقاله ای

 سازمان مارکسيستی لنينيستی"ارگان " توفان "٧است، که در شماره "  ايرانۀحزب تود" در مورد ماھيت ١٣۴۶

 توصيه  حقيقت جو اين سند مھم را ما به ھمه کمونيستھای ايران و پژوھشگرانۀمطالع. به چاپ رسيده است" توفان

  .می کنيم

س اين حزب قرار گرفته اند، أامروز کسانی که در ر. می گذرد"  ايرانۀحزب تود" سال از تاريخ ٧٠امسال 

وفان بزرگ طکشتی شکستگانی ھستند که در . تنديسم نيس لنينو ھواداران مارکسيسم کارگر ۀنمايندگان واقعی طبق

 طبقاتی ۀنماِی خيانِت طبقاتی، کشتی مبارز نبرد ايدئولوژيک معاصر، بر امواج رويزيونيستی نشستند و با اين قطب

سم سيس اين حزب، ما شاھديم که اين عده چه بی آبروئی برای مارکسيسم لنينيأھفتاد سال بعد از ت. را به گل نشاندند

جای گذارده و امروز نيز به سخنگوی خجالتی امپرياليستھا ه بار آورده و چه سردرگمی در جنبش کمونيستی به ب

 و دانشمندان تادانبدل شده و مانند حزب برادرشان در عراق، تجاوز به عراق و نابودی زيربنای اقتصادی، ترور اس

 ۀنگاھی به برنام. ده می کشندات امپرياليستھا در عراق پرو يک ميليون عراقی را مثبت ارزيابی می کنند و بر جناي

دور ه  ششم نشان می دھد که آنھا تا به چه حد از مارکسيسم و لنينيسم بۀپيشنھادی اين حزب برای تصويب در کنگر

 ی و رويزيونيستۀبا آن سابق"  ايرانۀحزب تود "ۀبرنام. يک حزب  تمام عيارسازش طبقاتی بدل شده انده افتاده و ب

 طبقاتی، قبول ۀت حاکمه، نفی مبارزأ سازش با ھيۀ يک برنام،ھمدستی با ارتجاع مذھبی درسرکوب خونين انقالب

 کارگر، انصراف از ديکتاتوری پرولتاريا ۀنقش اپوزيسيون ابدی در جامعه، برای فريب نيروھای کمونيستی و طبق

  .لنينيسم است- و استقرار سوسياليسم و مبارزه با مارکسيسم

ه  و اسناد و حقايقی را که امروزه بھا توان دانستنینمی . می گذرد"  ايرانۀحزب تود" ھفتاد سال از زندگی اکنون

 ارزيابی کمونيستی ۀاين ديگر شيو. دست آمده اند، برای داوری در مورد گذشته به علت دردناکی آن ناديده گرفت
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 رويزيونيسم و ۀی شود کتمان کرد و بر نقش تعيين کنندفروپاشی ابرقدرت امپرياليستی شوروی را ديگر نم. نيست

حمالت زھرآگين آنھا به رفيق استالين و دستآوردھای سوسياليسم و نفی لنينيسم در شوروی و سرکوب کمونيستھا به 

ديگر نمی توان بر بروز رويزيونيسم در حزب .  مبارزه عليه کيش شخصيت استالين با ديده اغماض نگريستۀبھان

 دستھای ۀت اتحاد جماھير شوروی و ساير احزاب کمونيستی و نتايج فاجعه بار آن سرپوش گذارد و آنرا نتيجکمونيس

اين اقدامات جھانی .  طبقاتی خنديد و اشتباھات گذشته را تکرار نمودۀغيبی جادوگران توصيف کرد و به ريش مبارز

يفتاد، دارای مجريانی در سطح جھانی و در که چون موجی سراسر جنبش کمونيستی را در بر گرفت، از آسمان ن

دو نظر در مورد خط مشی جنبش جھانی کمونيستی در سراسر جھان پديد آمد . بوده است"  ايرانۀحزب تود"داخل 

 بزرگ نبرد طبقاتی ايدئوژيک، ۀبايد روشن شود که در اين عرص. که با يکديگر در تناقض کامل و آشکار بودند

. در کدام  جبھه ايستاده بودند و از کدام منافع طبقاتی دفاع می کردند"  ايرانۀحزب تود "ياران دستگاه وقت رھبری

بايد به تحوالت ايدئولوژيک و سياسی در داخل اين حزب نظر "  ايرانۀحزب تود "ۀبرای برخورد به تاريخ گذشت

 اساس هب"  ايرانۀحزب تود"خل که انشعابی در دا تنھا اشارات تاريخی مبنی بر اين. داشت و در مورد آن نظر داد

صورت پذيرفت، و يا انشعاب را ناشی از خلق و خوی افراد و اختالفات شخصی قلمداد " نظر چينی ھا"حمايت از 

کردن، ماھيت انشعاب را تحريف کردن و جای انشعابگر واقعی را تعويض کردن، فرار از بحث و جعل و تحريف 

 ريشه که به کنه رويدادھا و اينبانيان اين چنين توصيفھائی واھمه دارند از است و "  ايرانۀحزب تود"تاريخ گذشته 

در اينجا سخن بر سر تغيير ماھيت يک پديده است و نه بر سر . ھای ايدئولوژيک و تئوريک اختالفات، نظر افکنند

ن حزب به مارکسيسم آيا اگر کمونيستھا شاھد انحراف حزبشان باشند و ببينند که اي. تغييرات ظاھری، کمی و گذرا

لنينيسم و انقالب پشت کرده و رويزيونيسم را سرمنشاء الھام و اعمال خود قرار می دھد، آيا باز ھم بايد سکوت کنند 

بپذيرند و به آن تمکين کنند؟ " وحدت حزب" حفظ ۀو خط مشی سازشکارانه و ضد مارکسيستی لنينيستی را به بھان

  ؟  اساس مارکسيسم لنينيسم، شرط اصولی وحدت حزبی استهوحدت ايدئولوژيک بمگر نه آنست که 

خيانت کردند، و در نبرد بزرگ ايدئولوژيک جھانی، که دنيا را تکان داد، در "  ايرانۀحزب تود"پس آن کسانی به 

 وی ۀجانب و کنار نيکيتا خروشچف دلقک و خط مشی رويزيونيستی وی قرار گرفتند و دروغھای ساخته و پرداخت

 احمد قاسمی، ءرفقا.  کارگر بدانندۀورد رفيق استالين پذيرفتند، نمی توانند خود را نمايندگان راستين طبقرا در م

حسين فروتن، عباس سغائی حاضر نشدند علی رغم خطرات ناشی از اين موضعگيری اصولی، به ننگ  غالم

آنھا می ديدند . بار آورد،  ايستادنده بخيانت طبقاتی تن در دھند و در مقابل خروشچف و رويزيونيسِم وی، که فاجعه 

حزب "آنھا بودند که آرمانھای .  کارگر و حزبش انشعاب می کندۀکه چگونه دستگاه رھبری حزب از آرمانھای طبق

رفيق پر سابقه و فرزند انقالب مشروطيت، يار حيدر عمواغلی، علی . را صميمانه نمايندگی می کردند"  ايرانۀتود

که بعدھا در طی نامه ای به ما پيوست، نوشت شما که اعضاء واقعی " ب کمونيست ايرانحز"اميرخيزی، عضو 

را نمايندگی می کنيد، درخواست عضويت مرا به "  ايرانۀحزب تود"بوده و "  ايرانۀحزب تود"کميته مرکزی 

  .  اين حزب بپذيريدۀعنوان سرباز ساد

  ".  ايرانۀحزب تود" حزب و نه اين يا آن موضعگيری ۀاين است آن مالکھای واقعی يک ارزيابی علمی از گذشت

 اين حزب به سياست بعد از انقالب آنھا که به ۀرسانه ھای گروھی امپرياليستی می کوشند در برخورد به گذشت

برخی منشعبين بعدی نيز ھمين روش را در . ھمدستی با خمينی بدل شد اشاره کنند و به اين يا آن نکته ايراد بگيرند

اين است که آنھا نسبت " حزب توده ايران"حداکثر انتقاد آنھا به .  حزب توده ايران اتخاذ کرده اندۀد به گذشتبرخور

 آن ايرج اسکندری يکی از بزرگ رويزيونيستھا در درون حزب توده بوده ۀ که گويا نمايند دموکراتيکۀمبارزبه 
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را  د عظيم ايدئولوژيک جھانی فرار می کنند، آنآنان نيز از برخورد به دوران نبر. است، کم توجھی کرده اند

آنھا با شرمساری و . مسکوت می گذارند و ھمين امر موجب می شود که بيشتر به گنداب سرمايه داری در غلتند

لکنت زبان می گويند که ھمآوائی ما با امپرياليسم در مورد برخورد زشت به استالين درست نيست، زيرا ھر چه 

 ما قرار داشته و اگر ھم بايد تعيين تکليفی با وی صورت گيرد، وظيفه کمونيستھاست و ۀن در جبھباشد رفيق استالي

اين دير از خواب پا شدِن مصلحتی، در شرايط سر و صداِی طغياِن مردم شوروی در دفاع از !!. نه امپرياليستھا

آنھا ھنوز در پی آرايش رويزيونيسم . ت کارگر، سرشار از ايراد و رياکاری اسۀخدمات استالين به سوسياليسم و طبق

اند و برای کشف حقيقت به جای رفتن به ريشه ھا به شکل چسبيده اند و اساس اتھامات رويزيونيستھا در مورد رفيق 

آنھا ھنوز نيز حاضر نيستند، بپذيرند که اين اتھامات در . استالين و ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی را پذيرفته اند

پس از . تم حزب کمونيست شوروی از جانب خروشچف سرھمبندی و پخش شد و نه از جانب امپرياليستھا بيسۀکنگر

آن بود که امپرياليستھا با داده ھای خروشچف برای خويش سرمايه سياسی و تبليغاتی ساختند و ضد انقالب 

  . راه انداختنده مجارستان را ب

اين . ان خمينی و بعد از آن، ديدن درخت و نديدن جنگل استآری کنکاش در يافتن اين يا آن خطای حزب در دور

درک حقايق نمی کند، بايد درک کرد که اين حزب در متن سياست دفاع از منافع برادر ه نوع برخورد کمکی ب

بزرگ شنا می کرد و رفتارش تنھا در اين ارتباط قابل توضيح و تفسير منطقی است و اين خط مشی و درک، مانند 

آنھا به عنوان آلت فعل منافع . ئيد اين سياست از روز اول تا به آخر کامال برجسته استأمزی در تيک خط قر

 جنايات ۀحمايت و توجيه ھم. مين منافع ستراتژيک آنھا در ميھن ما عمل می کردندأامپرياليسم شوروی در ايران و ت

 جنوبی شوروی را در ۀ زيرا که جبھ طبقاتی از آن جھت الزم بود،ۀخمينی و جمھوری اسالمی، سرکوب مبارز

حزب توده نقش عامل انقياد ملی را به عھده می گرفت و در . مقابله با رقيب امپرياليستش در امن و امان نگھميداشت

تنھا از اين منظر است که موضعگيريھای اين حزب قابل توضيح و تفسير و بدون تناقض . اين جھت تالش می کرد

اگر در قانون اساسی جمھوری اسالمی اصل واليت فقيه به توان .  منطقی می تواند بگنجدۀبوده و در يک سيستم بست

مين امنيت أفقط ت" حزب توده ايران "ألۀبر آن صحه می گذارد، زيرا مس" حزب توده ايران"ده نيز نوشته می شد، 

نون قصاص، اصل و اساس زمانی که قا.  طبقاتی و ملی در ايرانۀمرزھای جنوبی شوروی بود و نه منافع مبارز

 قضاوت در زمان شاه عقب مانده تر بود، ۀدستگاه قضاوت و داوری قرار گرفت و اين خود حتی يک گام ھم از شيو

ُغری به آن زد و زبان به انتقاد و پند و اندرز گشود، ولی لحظه ای ھم در دفاع از جمھوری " حزب توده ايران"

 بی ارزش کاغذ و استناد بعدی به ۀ بی اثر برای ثبت بر روی صفحسياست آنھا انتقادِ . اسالمی درنگ نکرد

 کاغذ، ۀبا ھدف درج بر صفح" موضعگيری درست"در توجيه تاريخی عملشان بود، ولی " موضعگيری درست"

آرايش . در کار نباشد، فاقد ارزش عملی در اجتماع است" موضعگيری درست"چنانچه مبارزه ای برای تحقق اين 

 ضد اين جناياتی که در شرف وقوع بود، تا اين مصوبات عملی نشود، جايش در هی بئليونی و توده نمايشات مي

حزب به مصداق آفتابه لگن صد دست شام و نھار ھيچی، عمل می کرد و انتقاد بر کاغذ را .  عملی خالی بودۀعرص

  .ھمه چيز و مبارزه در عمل را برای تحقق انتقاد ھيچ چيز بود

ما برای بستن دھان منتقدين، زبان دراز انتقاد در دھان داريم، ولی برای تحقق آرمانمان : عی بوددر يک کالم مد

 ۀآيا اين است وظيف. مبارزه نمی کنيم واجازه می دھيم ضد ارزشھا نيز متحقق شوند و ما خود به آنھا تمکين می کنيم

   خلق جا می زند؟ ۀحزبی که خود را رھبر مبارز
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توده سرشار از اين انتقادات بی پشتوانه ولی سراسر اعمالش حمايت آشکار و ھمدستی با سراسر نشريات حزب 

آنھا ھر جا پای جنايات اوباش حزب اللھی به ميان می آمد و حتی خود آنھا . پشتوانه از رژيم جمھوری اسالمی بود

 ناشی از خرابکاری را را ھدف قرار می داد با الھام از ھمان سياست اساسی حمايت از شوروی خويش، آن

اين سياست اپورتونيستی و رويزيونيستی و رياکارانه تا به امروز نيز در اين حزب ...  جا می زدند و" مائوئيستھا"

  . جا و مکانی دارد

رويزيونيسم معاصر بسياری از احزاب را يا مستقيما به عامل بورژوازی خودی در ممالک پيشرفته امپرياليستی 

مين أمور تأم" حزب توده ايران. "شورھای زير سلطه آنھا را به سمت عوامل انقياد ملی پيشبردبدل کرد و يا در ک

منافع سوسيال امپرياليسم شوروی در ايران بود و با فروپاشی شوروی، با سرکوب خونينش توسط خمينی، ھمان 

 حزب ھرگز قادر نخواھد شد از اين. ماری که در آستين پرورانده بودند، به منجالب خيانت ملی و طبقاتی در افتاد

تنھا راه نجات آن اعتراف به اشتباھات گذشته، اعالم وفاداری به مارکسيسم لنينيسم و طرد . در آيده اين منجالب ب

آنھا بايد بپذيرند که در برخورد به شخصيت . رويزيونيسم و خط مشی ضد کمونيستی جھانی خروشچف است

ل ساختمان عظيم سوسياليسم، در کنار رويزيونيستھای خروشچف و تاريخی رفيق استالين و سی و چند سا

تنھا يک انتقاد از خود صميمانه است که افراد و . امپرياليستھا و تروتسکيستھا و ھمه دشمنان سوسياليسم قرار داشتند

 ۀطبق طبقاتی ۀگروه ھا را از خطای مجدد مصون می دارد و موجب می شود که با درکی عاليتر به صفوف مبارز

وصله پينه کردن بر پيکر حزبی ورشکسته و سوسيال دموکرات و يا آرايش يک امپراتوری . کارگر بپيوندند

دنبال درمان ه کسی که اين اصول را نفھمد و ھضم نکند، ب. امپرياليستی فروپاشيده دردی را ھرگز دوا نخواھد کرد

 طبقاتی ۀدانش مبارزه بيائيم ب. جيھات جديد می طلبددنبال توجيه است و اين توجيھات اختراعی ھميشه توه نيست، ب

 کارگر در ھر سطحی که باشند به مبارزه بر خيزيم و از پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم ۀوفادار باشيم و با دشمنان طبق

 بزرگی و احساس ۀ قدرت و ايمان است، نشانۀ ضعف نيست، نشانۀاعتراف به اشتباه و تصحيح آن نشان. دفاع کنيم

خاطر نخواھد سپرد و رفتنی ھستند، ولی اثرات جنبش قدرتمند ه نام افراد را کسی ب. وليت کمونيستی استؤمس

 ايران احساس خواھند کرد و اين است که مھم ۀ کارگر ھمه نسلھای آيندۀثيراتش را در زندگی طبقأکمونيستی و ت

  . است و بايد الھامبخش ما باشد

  

  :می آيد"  ايرانۀ تودحزب" تحت عنوان ٧در توفان شماره 

 قضاوتھا و ارزيابيھای ١٣٢٠در پيرامون ماھيت حزب توده ايران و نقش آن در جريان سالھای پس از شھريور "

و ماھيت آن به . مورد حمله قرا می گيرد" چپ"حزب توده ايران در واقع از دو جھت راست و . گوناگون شده است

. کلی نفی می شوده البی آن به استناد اين يا آن نوشته، اين يا آن عمل ب کارگر و نقش سازنده و انقۀمثابه حزب طبق

ی و نن شک ناشی از قضاوت يک جانبه، ذھ ضد کمونيسم آب نخورد بدوۀ ارزيابی اگر از سرچشمۀاين شيو

  .احساساتی است به ھمين جھت دور از واقعيت و حقيقت است

 ساخت، نکته ای که بسياری ناديده می گيرنديا به آن اھميتی  اساسی را روشنۀپيش از آغاز بحث الزم است يک نکت

 ايران دو مرحله ۀدر تاريخ حيات حزب تود. اساس از درک اھميت آن عاجزنددر که شايسته است نمی دھند، و يا 

ه را مرز ميان اين دو مرحل. که از ريشه و اساس با يکديگر متفاوت اند ديگر تميز داد، دو مرحله ای را بايد از يک

تدريج ه يک بار بلکه به  ديگر نه بۀدقيقا نمی توان تعيين کرد تنھا به اين علت که گذار از يک مرحله به مرحل

سيس حزب تا زمان ظھور اختالفات در جنبش کمونيستی أکه از آغاز ت نخست مرحله ای. صورت گرفته است
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 ايران ۀدر طول اين مرحله حزب تود. ی گيردريبا بيست سال زندگی حزب را در بر مقجھانی ادامه می يابد  و ت

 کارگر را حفظ ۀعلی رغم تمام اشتباھاتی که دارد و يا اشتباھاتی که به حساب او می گذارند، خصوصيات حزب طبق

که طی آن دستگاه رھبری حزب در سراشيب رويزيونيسم فرو می غلتد و از مارکسيسم  دوم مرحله ای. می کند

تدريج ه  بيست و دوم حزب کمونيست اتحاد شوروی آغاز می گردد، بۀاين مرحله از کنگر. لنينيسم روی می گرداند

تکامل می يابد و در پلنوم يازدھم که رويزيونيسم و اپورتونيسم جھانبينی و خط مشی رسمی اعالم می گردد به 

 کارگر ۀت حزب طبقدر اين مرحله حزب خصوصيا. سرحد کمال خود می رسد و از آن پس ھم چنان ادامه می يابد

در اين مرحله است که عناصر وفادار به آرمانھای . يک حزب رفرميست تبديل می گردده را از دست می دھد و ب

 کارگر در برابر ۀگونه امکانی برای جلوگيری از دگرگونی حزب و باز گردانيدن آن به راه طبق کارگر که ھيچۀ طبق

 کارگر مصروف می ۀ برند و کوشش خود را در راه احياء حزب طبقخود نمی بينند ناگزير از دستگاه رھبری می

با اين ترتيب روشن است که برای ما مارکسيست . دارند تا با آموختن از گذشته، سنتھای انقالبی حزب را دنبال کنند

 ۀقو استغفار از عضويت و فعاليت در آن چيزی که مورد نظر و عال"  حزبۀبريدن از گذشت "ألۀلنينيست ھا مس

 ۀ حزب توده ايران به مثابه حزب طبقۀبلکه ادام. شاه، ارتجاع و سازمان امنيت ايران است، مطلقا مطرح نيست

خطاست اگر بريدن از دستگاه رھبری را که اکنون از مواضع ايدئولوژيک و سياسی . کارگر ايران مطرح است

اگر کسی از حزب توده ايران بريده باشد بيقين ما . طبقه کارگر روی برتافته با بريدن از حرب توده ايران يکی بدانيم

 ۀاما ادام.  حزب توده ايران حزب طبقه کارگر ايرن می شماريمۀما خود را ادامه دھند. نيستيم، دستگاه رھبری است

 خدمات و جنبه ھای ۀبه معنی ادام.  اين حزب نيستۀوجه به معنی تکرار اشتباھات گذشت حزب توده ايران به ھيچ

بديھی است ما ھرگز دعوی آن نداريم که در فعاليت کنونی و .  فراوان اين حزب و احتراز از خطاھای آن استمثبت

که به بغرنجی مسايل اجتماعی و  دشواری حل آنھا آگاھی  فقط کسانی. آينده خود مرتکب اشتباھاتی نخواھيم شد

 نوابغ می شمرند می توانند خويشتن را مصون از لغزش و اشتباه بدانند و با گستاخی ۀندارند يا آنکه خود را در زمر

ما خود را .  ايران انطباق دھندۀمدعی شوند که تنھا کسانی ھستند که توانسته اند تئوريھای علمی را بر واقعيت جامع

  .در عداد  اين مردمان نمی گذاريم

  .ل مطلبپس از ذکر اين مقدمه اکنون بپردازيم به اص

  

   کارگر ايران بوده است؟ۀآيا حزب توده ايران حزب طبق

  :الؤدر پاسخ اين س

عده ای بر آنند که حزب توده ايران نه تنھا اکنون حزب طبقه کارگر نيست، بلکه ھيچگاه حزب طبقه کارگر نبوده 

 دوستان وجود مراحل است که اينچه داليلی بر اين ادعا اقامه می شود بدرستی معلوم نيست، ولی مسلم . است

گانه را در تاريخ حزب توده ايران نمی بينند، چنانکه وجود چنين مراحلی را در تاريخ زندگی حزب کمونيست دو

اگر امروز اين حزب را . برای آنھا حزب توده ايران ھمان بود که ھست. اتحاد شوروی و دولت شوروی نمی پذيرند

وجه  ھيچه مشخصات کنونی آن ب. م حزب طبقه کارگر نبوده استنمی توان حزب طبقه کارگر ناميد، ديروز ھ

ويژه در سالھای اخير گرفته باشد نيست، بلکه ه را پس از مھاجرت و يا ب عارضه ای که گريبان حزب و رھبری آن

  .  اصلی آن بوده استۀرا تشکيل داده و از آغاز حيات تا کنون مشخص خصلت ذاتی حزب و رھبری آن

فی مطلق خصلت حزب توده ايران به مثابه حزب طبقه کارگر، نظر رويزيونيستھای حزب توده ايران در مقابل اين ن

اينھا بر آنند که حزب توده ايران در گذشته حزب طبقه کارگر ايران بوده و اکنون نيز خصلت خود . قرار می گيرد
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و مرحله متمايز نھا نيز در واقع وجود داي. برای اينھا حزب توده ايران ھمان است که بود. را ھمچنان حفظ کره است

توده ايران انکار می کنند، اينھا نمی بينند و نمی خواھند ببينند که چگونه از راه طبقه کارگر دور را در تاريخ حزب 

" ضد توده ای"افتاده اند و چگونه خصلت انقالبی حزب به خصلت رفرميستی تبديل شد ه است، اينھا ديگران را به 

ی انقالبی آن تھی ساخته اکه خود آنھا به ضد حزب توده ايران برخاسته و حزب را از محتو ازند حال آنمتھم می س

  .اند

زيرا .  نخست حيات خود بدون شک حزب طبقه کارگر ايران بوده استۀنظر ما حزب توده ايران در مرحله اما ب

نديشه و عمل خود قرار داد و ھيچگاه از اشاعه  لنينيسم را راھنمای ا–اوال جھان بينی طبقه کارگر يعنی مارکسيسم 

آن باز نايستاد و افراد و کادرھای خود را با اين جھان بينی پرورانيد ثانيا مبارزه با امپرياليسم خارجی و ارتجاع 

 آزاديھای دموکراتيک داخلی، مبارزه بخاطر برچيدن مناسبات نيمه فئودالی در ده و رھائی دھقانان، مبارزه بخاطر

 حزبی از باال تا  و ثالثا سازماننافع طبقات زحمتکش در سرلوحه رھنمودھای سياسی حزب جای گرفتدفاع از مو 

باالخره فراموش نکنيم که حزب توده ايران به مثابه .  اساس اصل مرکزيت دموکراتيک شکل می گرفتهپائين ب

 بود و يکی از اعضای خانواده رسميت شناخته شدهه حزب کمونيست ايران از طرف احزاب کمونيست جھان ب

  .شمار می رفته احزاب کمونيست ب

اگر اکنون کسانی پيدا می شوند که اين واقعيات را ناديده می گيرند در واقع خواست خود را به جای واقعيات می 

 ھيچه انکار خصلت کمونيستی حزب توده ايران در نخستين مرحله حيات آن ناشی از ذھنی گری است و ب. نشانند

  . وجه با حقيقت وفق نمی دھد

از پاره ای نوشته ھا و گفته ھا چنين بر می آيد که حزب توده ايران گويا حزب طبقه کارگر ايران نبوده است به اين 

علت که در کار خود نواقص و معايب بسياری داشته، اشتباھات بزرگی مرتکب شده، به راست و به چپ دويده و 

اما دارندگان اين نظريات محيطی را که در آن . ت فراموشی سپرده است و از اين قبيلدسه پاره ای مسايل مھم را ب

آنھا حزب توده را از ديدگاه امروزی خود قضاوت و . حزب توده پديد آمده و رشد کرده از ديده فرو می گذارند

يط پيدايش و تکامل آن  اجتماعی بايد آنرا در چھارچوب شراۀکه برای قضاوت ھر پديد ارزيابی می کنند، در حالی

که به  پديده سنجيد و نه در خارج از آن، آنھا فراموش می کنند که حزب مانند انسان پس از پيدايش و پيش از آن

حزب توده ايران نيز با توجه به وضع کشور پس از بيست سال . مرحله بلوغ برسد دوران کودکی خود را می گذراند

در طول اين دوران حزب ھنوز مارکسيسم . پيمايدچنين دورانی را ن انستديکتاتوری فاشيستی رضا خان، نمی تو

لنينيسم را بدرستی فرا نگرفته بود، محيط و ساختمان اجتماعی خود را بدرستی نمی شناخت، از انطباق صحيح 

ين در چن. مارکسيسم لنينيسم بر شرايط ايران ناتوان بود، در پراتيک مبارزه سياسی و اجتماعی تجربه نداشت

نواقص و اشتباھات حزب در دوران کودکی اختصاص . شرايطی حزب نمی توانست از خطا و اشتباه مصون بماند

در " چپ روی"بيماری کودکی["بيماری کودکی کمونيست"لنين در اثر داھيانه خود . به حزب توده ايران ندارد

مائوتسه  دون دوران کودکی . ست برخی معايب ناشی از دوران کودکی کمونيست را تشريح کرده ا]*کمونيسم

حزب در آن دوران  ھنوز دوران کودکی خود را طی می : " حزب کمونيست چين را اينگونه توصيف می کند

شرايط تاريخی و اجتماعی چين را خوب نمی شناخت، از ويژگی ھا و قانون منديھای انقالب چين زياد آگاه ... کرد

طی اين دوره ...  مارکسيسم لنينيسم و پراتيک انقالبی چين نداشتنبود، ھنوز درک کامل و واحدی از تئوری

ه  ايدئولوژی و سياسی بۀاعضاء و کادرھای حزبی در زمين. سازمانھای حزبی رشد و نمو کرد ولی نا استوار ماند

ه لنينيستی نداد- يار بودند ولی حزب به آنھا آموزش الزم مارکسيستیاعضاء تازه حزب بس.جه قوی نبودندو ھيچ
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درون حزب انداخته بودند ولی اخراج نشده بودند، حزب در پيچ و خم توطئه ھا ه سودجويان فراوانی خود را ب... بود

 اين حقايق از عدم تجربه از عدم ۀھم... و دسايس دشمنان و متحدين آنھا گير کرده بود ولی ھشياری نشان نمی داد

در . تن تئوری مارکسيسم لنينيسم با پراتيک چين ناشی می گرديد انقالب، از ناتوانی در آميخۀشناسائی عميق در بار

تمام آن معايب و ". پايان اين دوره نيز بر اثر راستروی حزب به رھبری چن دو سيو انقالب با شکست مواجه گرديد

اقع  نخست حيات آن انکار می شود در وۀايران در مرحلۀ اشتباھاتی که به استناد آنھا خصلت کمونيستی حزب تود

ماھيت حزب طبقه کارگر از روی . تظاھرات دوران کودکی اين حزب به مثابه حزب طبقه کارگر ايران است

 ای مالک تشخيص ھمان سه خصيصه. نواقص و اشتباھات آن، از روی شکستھا و پيروزی ھای آن تعيين نمی شود

  .است که در فوق بدان اشاره کرديم

 ايران در سالھای پس از شھريور گاھی مطالبی عنوان می ۀزب تودگذشته از موضوع ماھيت، در مورد نقش ح

در اينجا حزب توده ايران نه بطور عينی و نه بر اساس واقعيات تاريخی بلکه . گردد که منطبق با حقيقت نيست

 گاھی کار مبالغه به جائی. بطور ذھنی و يکجانبه و بر اساس تمايالت و اراده شخصی مورد قضاوت قرار می گيرد

اين شيوه . نيز نفی می شود" به سرکردگی شاه"می رسد که مبارزه حزب توده ايران با امپرياليسم و ارتجاع ايران 

ارزيابی نقش حزب توده ايران جدی نيست، علمی نيست، افسانه ای است که کسی جز آفرينندگانش به آن باور 

  . ندارند، شايد خود آنھا نيز بدان باور نداشته باشند

ده ايران علی رغم اشتباھات سنگينی که در بعضی موارد مرتکب شده، علی رغم معايب و نواقصی که در حزب تو

 ايران، در مبارزه با شاه و دربار يا به عبارت ۀت حاکمأآن وجود داشته در مبارزه با امپرياليسم، در مبارزه با ھي

  . ای بازی کرده استديگر در مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی خلق ايران نقش برجسته

حزب توده ايران در مبارزه به خاطر آزاديھای دموکراتيک از ھيچ کوششی فروگذار نکرد، حزب توده ايران تنھا 

 مبارزه کشانيد، به آنھا درس مبارزه ۀحزبی بود که توده ھای کارگر و دھقان را بسيج کرد و آنھا را به صحن

 ھمت ۀرا دفاع کرد، مبارزه برای بھبود شرايط زندگی آنھا را وجھآموخت و از حقوق و منافع آنھا بی چون و چ

خود قرار داد، حزب توده ايران تنھا و اولين حزبی بود که زنان يعنی نيمی از جمعيت کشور را برای نيل به تساوی 

  . حقوق سياسی و اجتماعی با مردان متشکل ساخت و به مبارزه کشانيد

ناليستی خود را در دفاع از اتحاد جماھير شوروی به مثابه يگانه کشور  انترناسيوۀحزب توده ايران وظيف

سوسياليستی و دژ انقالب و سوسياليسم و سپس دفاع از اردوگاه سوسياليسم و دفاع از نھضتھای نجاتبخش را ھرگز 

نينيسم را در در دوران پس از شھريور، حزب توده ايران يگانه حزبی است که انديشه ھای مارکسيسم ل. از ياد نبرد

 ۀاينھا است رئوس کارنام... ايران اشاعه داد، حزب توده ايران در اشاعه فرھنگ نو و مترقی سھم بسزائی دارد

 نخست حيات آن به چشم می خورد و ورود در جزئيات ۀحزب توده ايران که مانند خطوط قرمزی در سراسر مرحل

مه ای است که حزب توده ايران توانست اعتماد طبقه کارگر با چنين کارنا. آنھا از حوصله اين مقاله بيرون است

ايران و توده ھای دھقانان و روشنفکران را بخود جلب کند و در عرض مدت کوتاھی به بزرگترين حزب و 

در ميان خدمات و . تشکيالت سياسی ايران تبديل گردد و اين حقايق روشن تاريخی را با ھيچ چيز نمی توان پوشانيد

  .حزب توده ايران آنچه عمده است خدمات آنستاشتباھات 

البته . سخن به ميان می آوريم" افتخارات و سنن انقالبی حزب توده ايران"برخی ما را مالمت می کنند که چرا از 

بر کسانی که با نھضت کارگری کشور ما سر سازگاری ندارند سخن از افتخارات و سنن حزب توده ايران گران می 

اين .  حزب الھام می دھد و در مبارزه نيرو می بخشدۀفتخارات و سنن انقالبی به ما اعضای سادولی اين ا. آيد
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رفيق . افتخارات و سنن انقالبی متعلق به اين يا آن شخص معين، اين يا آن گروه معين نيست، متعلق به حزب است

خاطر ملت ايران و در راه حزب پر افتخار دارم که به : "شھيد سرگرد بھزاد در آخرين لحظات حيات خود می گويد

ال که ھدف سازمان نظامی حزب ؤرفيق شھيد جمشيدی در پاسخ اين س".  ايران محکوم و تيرباران شومۀافتخار تود

ی نظير حکومت چين ئی که به حکومت دموکراتيک توده ئحکومت توده : "توده ايران چه بود چنين پاسخ می دھد

ت بی أال که آيا شما با شخص شاه مخالفيد يا با رژيم سلطنت با جرؤ پاسخ اين سرفيق شھيد وکيلی در". منتھی شود

 خلق ايران مايه ۀاين فرزندان شايست". من ھم با رژيم سلطنت مخالفم و ھم با شخص شاه: "نظيری جواب می دھد

قالبی حزب توده ايران سخنان انقالبی و راه آنان در زمره سنن ان. افتخار حزب توده ايران در پيشگاه ملت ايرانند

ياد آورد، چرا نبايد از ه چرا نبايد سخنان و راه اين فرزندان قھرمان خلق را ب. ی استئاست، مايه سربلندی ھر توده 

آيا . اين سخنان الھام گرفت و به راھی که آنھا به ما نشان می دھند و به خاطر آن جان خود را نثار کرده اند رفت

 فرزندان قھرمان اعضای سازمانی بوده اند که وابسته به حزب توده ايران بوده است؟ نه، راه فقط به اين دليل که اين

ه اين مردمان شرافتمند در شرايط کنونی راه زحمتکشان، ھمه نيروھائی است که به خاطر آزادی و استقالل ايران ب

  .پاخاسته اند و می خواھند مبارزه را تا پايان ادامه دھند

  " ھمه با ھم در اين راه گام برداريم؟آيا بھتر نيست 

 نوشت و روشن کرد که ١٣۴۶ تاريخی حيات حزب توده ايران در سال ۀ اين مقاله را در برخورد به دو مرحلتوفان

حزب توده . "بايد ميان مرحله نخست کمونيستی و مرحله دوم رويزيونيستی حيات اين حزب تفاوت ماھوی قايل شد

دگيش علی رغم ھمه کاستی ھا به راستی ستاد فرماندھی طبقه کارگر ايران و ابزار مھم در مرحله نخست زن" ايران

که در مرحله دوم زندگيش که به سراشيب رويزيونيسم خروشچفی در غلتيد و نظريه   طبقاتی بود، درحالیۀمبارز

مدستی با امپرياليسم ھای رويزيونيستی را خط مشی اعتقادات و اعمال خويش قرار داد، به آلت سازش طبقاتی و ھ

کسی که قادر نباشد اين دو مرحله را با اتکاء به دانش مارکسيستی لنينيستی از ھم تميز دھد، طبيعتا . جھانی بدل شد

  .در ارزيابيھای خويش دچار اشکال خواھد بود

ه  در ايران ببا ماھيت خرده بورژوائی بودند که با دست سرسپردگان رويزيونيسم شوروی" انقالبی نما"جريانھای 

فراموش نکنيم که رويزيونيسم دشمن جنبش . حمله می کردند" حزب توده ايران"به " چپ"وجود آمدند و از موضع 

 جنبش کمونيستی و دستآوردھای آن را تخطئه ۀکمونيستی در حال و گذشته بود و می خواست و می خواھد که ھم

س را حاکم أي.  آلوده کند تا الھامبخش کسی در آينده نباشدھمه چيز را خراب کند، سنن انقالبی اين جنبش را. کند

  . يا راست استفاده می کند" چپ"اين جھت از ھر سالح ه گرداند و ب

، که بيک مبارزه حياتی و مماتی "حزب توده ايران"اين جريانھای خرده بورژوائی به جای مبارزه با رويزيونيسم 

ود، پرچمی برای چنگ انداختن در گذشته و انحراف مبارزه ضد در جنبش کمونيستی ايران و جھان بدل شده ب

". پيش به سوی مبارزه با اپورتونيسم تاريخی حزب توده ايران: "رويزيونيستی به صورت زير اختراع کرده بودند

 می" اپورتونيسم تاريخی حزب توده ايران"آنھا با اين تئوری من در آوردی منبع ھمه اشتباھات خويش را به گردن 

بيرون " حزب توده ايران"افکنند، زيرا به دروغ و يا مبالغه آميز، مدعی بودند، که اعضاء و رھبران ما، ھمه از دل 

تدريج آنھا دچار بيماری ھائی شدند که در تمام طول ه ب. آن حزب را با خود حمل می کنند" بيماريھای"آمده اند و لذا 

اين جريانھای خرده . ن نخست فعاليتش، محلی از اِعراب نداشت، در دورا"حزب توده ايران"زندگی پر افتخار 

بورژوازی که تاريخی مملو از آشفته فکری، سرگردانی، ماجراجوئی، نوسانات سرسام آور و خيانت طبقاتی و ملی  

، امکان ھيچ "اپورتونيستی تاريخی حزب توده ايران" تاريخ گذشته ۀبدون بررسی ھمه جانب: دارند، مدعی بودند
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خود آنھا نه تنھا گامی در راه روشن شدن اين تاريخ نگذاردند، بلکه بی سر و صدا اين . ثری وجود نداردؤبارزه مم

امروز شما از اين پرچم . ادعاھای خويش را، بدون يک برخورد منتقدانه کمونيستی بکناری گذاشتند و پس گرفتند

 ۀيگر حاملين آن مدعی نيستند، که پيشرفت امر مبارزد.  ميالدی، خبری نمی بينيد٧٠ و ۶٠جنجالی سالھای اواخر 

مربوط است، زيرا اگر چنين بود امروز ھم بايد با " اپورتونيسم تاريخی"حال، به بررسی ھمه جانبه و عميق اين 

ولی امروز تمسخر تاريخ را بدرقه راه خود . ھمان پرچم به ميدان می آمدند تا راه مبارزه را روشن و ھموار سازند

اين . يدک می کشنده ند و صدمات بيشماری را که از اين طريق به جنبش مارکسيستی لنينيستی ايران زدند بدار

جريانھای خرده بورژوازی حاصلی جز صدمه به جنبش کمونيستی ايران نداشتند و حتی نتوانستند ُگل کوچکی به 

زی کنند و ُمھر خويش را بر جنبش ثری در تحوالت درون ايران باؤبش کمونيستی ايران بزنند و نقش مسر جن

رند نقش تاريخی خويش ت نداأآنھا ديگر جر. تاريخ آنھا مملو از غلو و ادعاھای کاذب است. کمونيستی ايران بکوبند

ھر کس که از . در دوران نخست حياتش مقايسه کنند" حزب توده ايران"ثر و پرافتخار و تاريخساز ؤرا با نقش م

  .يسم لنينيسم دور بيفتد، به ھمين جا سقوط می کندارزيابی مبتنی بر مارکس

را به ساير جريانھای چريکی سرايت داده اند، از  که آن" حزب توده ايران"امروز ھم ھنوز رويزيونيسم حاکم بر 

. عوامل مھم انحراف در جنبش کمونيستی و آشفته فکری و سردرگمی در ميان طبقه کارگر و روشنفکران آن است

به مثابه ادامه دھنده راه ) توفان(زه با رويزيونيسم در اشکال اساسی آن در دستور کار حزب کار ايرانھنوز ھم مبار

" سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان"در دوران نخست حياتش و " حزب توده ايران"، "حزب کمونيست ايران"

مبارزه با اپورتونيسم تاريخی حزب  "کسانی که جای مبارزه با رويزيونيسم را با تئوری من در آوردی. قرار دارد

عوض کردند و حزب توده را از زير ضربات افشاء گرانه با به انحراف کشاندن مسير مبارزه و حتی در " توده

 سياستھائی را می دھند که ۀئيد آنتی کمونيستھا، بدر آوردند، روز به روز بيشتر تحليل می روند و کفارأخدمت ت

  . نابخردانه برگزيدند

خير به ميدان آمده اند، در صف ياران طبقه أھر ترتيب، در مصاف با رويزيونيسم خروشچفی با ته  آنان که بولی

  .کارگر قرار دارند و مسلما جايشان در کنار ساير توفانی ھاست
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