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 خط مشی سکوت
  طرح برنامه حزب رويزيونيستی توده ايران،

  ب است سياست سکوت و مبھم گوئی برای فريب طبقه کارگر و اعضاء حز

  

خسته کننده خويش را برای تصويب در ششمين کنگره   نوين و عامدانهۀ ايران طرح برنامهحزب رويزيونيستی تود

  .حزب منتشر کرده است

 حزب توده ايران و فرار از پاسخگوئی به مھمترين تحوالت نيم قرن اخير یروح اين برنامه برای فريب اعضا

  .است

راحتی از کنار اين ھمه رياکاری و فقدان اصوليت با خونسردی بگذرند؟ چنين ه ب حزب می توانند یآيا واقعا اعضا

 نخست اين پرسش را برای خويش طرح کنند، که برای تحقق کدام آرمان پای به عرصه ۀافرادی بايد در درج

  .مبارزه سياسی گذارده اند و ھويت خود آنھا چيست و آنرا چگونه توضيح می دھند

  

   تحريف تاريخشبح رويزيونيسم در

 خروشچف و دروغھای شاخدار وی را در ۀحزب توده ايران که به منجالب رويزيونيسم درغلتيد، و گزارش خائنان

 کارگر ۀرھبری رفيق استالين پذيرفت، و حزب طبقه  سوسياليسم در شوروی، بۀمورد سی سال ساختمان پيروزمندان

 اين وقايع مھم ۀ نوين خويش با موذيگری از کنار ھمۀرنامايران را به نابودی کشانيد، حال در ھنگام تدوين ب

 اين خيانتھا چشم ۀتاريخی، بی تفاوت عبور می کند و اميدوار است، که نمايندگان کنگره نيز بی تفاوت بر ھم

 تدوين کنندگان اين سند برای آن است، که از زير تحليل مشخص مارکسيستی لنينيستی ۀپر گوئی خسته کنند. بپوشند

. ضاع جھانی شانه خالی کنند و خواننده را در گيجی عميق فرو برانند، تا از طرح پرسشھای آزار دھنده غافل شوداو

کس بعد از مطالعه تصوير روشنی از اوضاع مشخص جھان و سياستھای يک حزب مدعی  اين سند به ھيچ
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.  انقالب ايران ارائه نمی کندۀداين حزب تصوير روشنی نيز از آين. کمونيستی برای کسب قدرت سياسی نمی دھد

  .اين حزب اساسا جائی نداردۀ  سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا، در برنامۀ طبقاتی، جامعۀ کارگر، مبارزۀطبق

در پيشگفتار اين سند که به تاريخ جنبش کمونيستی ايران اشاره می کند، مبحث مربوط به سقوط حزب توده ا يران 

  . و خيانتش به مارکسيسم لنينيسم با پذيرش نظريات خروشچف کتمان و مدفون شده استبه منجالب رويزيونيسم 

عظيم ايدئولوژيک در گرفته است، که ۀ در جنبش کمونيستی جھانی و در تمام احزاب کمونيستی، يک مبارز! شگفتا

ه ينيستی ب رويزيونيستھای شوروی و اقمارش و در جانب ديگر احزاب مارکسيستی لنۀدر يک طرف دارودست

در حزب توده . رھبری حزب کمونيست چين و حزب کار آلبانی و ساير احزاب مارکسيستی لنينيستی قرار داشتند

 قاسمی، فروتن، سغائی و امير خيزی بودند که به سنت انقالبی حزب توده ءايران نيز انشعاب رخ داد و اين رفقا

، "حزب تمام خلق"تئوريھای ارتجاعی خروشچف مبنی بر  ضد هايران و به مارکسيسم لنينيسم وفادار مانده و ب

و " گذار مسالمت آميز" ، "ھمزيستی مسالمت آميز"و نظريه ھای سازش طبقاتی مبتنی بر پذيرش " دولت تمام خلق"

وليت انقالبی و کمونيستی خط بطالن و بر آنھا جسورانه و با احساس مسؤپا خاسته ه ب" مسابقه مسالمت آميز"

. يا و نه تنھا دنيای کمونيسم، در اين لحظه به تکان در آمد و مسير آن از راه صحيح منحرف شددن. کشيدند

رويزيونيستھای حزب توده ايران اساسا نيازی نمی بينند که در مورد اين تحول تعيين کننده در جنبش کمونيستی که 

ھا ترجيح می دھند آن.  اظھار نظر کنند، قاسمی و فروتن در مقابل چشم ماستءنتايج قابل پيشگوئی آن از طرف رفقا

آنھا تاريخ حزب توده ايران را جعل می کنند تا نيازی به پاسخ نداشته . له را با سکوت برگزار کنندفرار کنند و مسأ

  .  باشند

   

  شوروی سوسيال امپرياليستی و يا کمونيستی، يک لقمه گلوگير

 به عنوان يک بالی آسمانی سخن می رود، ولی "فروپاشی شوروی"در طی سند ھمه جا بدون مقدمه از 

رويزيونيستھای حزب توده ايران نيازی نمی بينند که در مورد اين تحول عظيم زمينی و نه آسمانی، سخن به ميان 

آورند و داليل آن را از منظر کمونيستی و علمی مورد بررسی قرار دھند، تا جنبش کمونيستی ايران و جھان با 

آنھا .  گذشته، در آينده به کجراه نرود و جان ھزاران راھروان انقالبی اين راه، ھدر داده نشودتجربه اندوزی از

آنھا می دانند که به .  منطقی سکوت قبلی آنھاستۀناچارند که در اين مورد نيز سکوت کنند، و اين سکوت آنھا، نتيج

ديگر نمی توانند، حضور اين ھمه " سد تازه تر از تازه تری می ر***ھر دم از اين باغ بری می رسد"مصداق 

بروکراتھای ضد کمونيست و طبقات مرفه و صاحب امتياز حاکم در حکومت شوروی را از جمله يلتسين و 

نورسلطان ، صفرمراد نيازف، رزا آتونبايوااصغر آقايف،  ،ادوارد شواردنادزهگورباچف و پوتين و مدودف، 

فساد از سراپای آنھا می باريد، با جاسوسی  که ھمه در مقامات کليدی قرار داشتند و امامعلی رحمان، نظربايف

دوران افسانه سرائی و دلداری . ، و پرورش دادن گورباچف از گذشته، توجيه کنند"سيا"دستھای ناپاک سازمان 

را با عرقخوری و دسيسه ھای يلتسين توضيح " سوسياليستی"ديگر مقدور نيست، که سقوط شوروی . گذشته است

مريکا به خلقھای جھان خيانت می کرد و ضربه اپرياليستی را که در رقابت با امپرياليسم داد و اين کشور سوسيال ام

در اينجاست که کنه ماھيت سياست کمونيستی و رويزيونيستی بر . می زد، تا روز آخر سوسياليستی ارزيابی کرد

.  شروع می شودآغاز رويزيونيسم از اقتصاد شروع نمی شود، از سياست. مال می شود و تناقضشان آشکار

 سوسياليستی کسب قدرت سياسی و استقرار دولت پرولتری و ۀھمانگونه که ھدف کمونيستھا برای استقرار جامع

ديکتاتوری پرولتارياست، ھدف رويزيونيستھا و ضد انقالب نيز ھميشه کسب قدرت سياسی و سرنگونی ديکتاتوری 
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.  می شود و ماھيت آن نيز به قدرت سياسی مربوط می شودانقالب با کسب قدرت سياسی آغاز. پرولتاريا بوده است

. صورت بطئی بعد از کسب قدرت سياسی و با برنامه ريزی طوالنی صورت می گيرده تحوالت اقتصادی ھميشه ب

اين است که برای شناخت رويزيونيسم بايد ماھيت قدرت . ماھيت دولتھا را ماھيت قدرت سياسی تعيين می کند

- کدام دولت؟ پرولتری و يا بورژوائی( ررسی قرار داد و نه اينکه چه موقع آخرين کارخانه دولتیسياسی را مورد ب

تصور بکنيد که بر کشوری يلتسينھا، پوتينھا، گورباچفھا، عليوفھا، . به مالکيت خصوصی بدل می شود) توفان

 شد که اين کشور ھنوز ماھيتش به س قدرت سياسی باشند و کشور را اداره کنند، ولی مدعیأدر ر... شوادنادژه ھا و

  . علت مالکيت دولتی اقتصاد، سوسياليستی است

حتی رويزيونيستھا ناچار شدند در مورد . ھمين وضِع در شوروی، در تمام ممالک اقمار شوروی نيز وجود داشت

بود " يستیسوسيال"جمھوری چکسالواکی به حضور ضد انقالب در قدرت سياسی در حاليکه اقتصاد ھنوز دولتی و 

باره قدرت سياسی بود که  يکه در اينجا ب. به چکسالواکی تجاوز نمايند" نجات سوسياليسم"اعتراف کنند، و برای 

باره ضد انقالب چکسالواکی رويزيونيست از  يکه ب. ماھيت دولت را تعيين می کرد و نه مالکيت دولتی اقتصاد

در اينجا بود که تجاوز شوروی . باقی ماندند" کسيست لنينيستمار"کار در آمد، در حاليکه رويزيونيستھای شوروی 

  .ھمراه نداشت و صرفا يک تجاوز امپرياليستی بوده  کارگر را بۀبه چکسالواکی ديگر ماھيت دفاع از منافع طبق

ر کنند،  تعيين کننده فراۀ حزب توده ايران تالش می کنند، از پاسخ به اين پديدیدر سراسر اين برنامه، رويزيونيستھا

 تاريخ نياموزد ۀکسی که از تجرب. و اين فرار به آنجا منجر می شود که اشتباھات و خيانتھای سابق را تکرار نمايند

  . محکوم به تکرار آن خواھد بود

باره چين امپرياليستی که بعد از تدوين و حمايت از تئوری سه دنيا، به منجالب رويزيونيسم در غلتيده است و  يکه ب

حتی به اعتراف صاحبنظران سرمايه داری، کشوری سرمايه داری محسوب می شود، و دومين قدرت اقتصاد اکنون 

ما در اينجا قصد نداريم که به پوچی تئوريھای حزب توده در . جھان است، يک کشور سوسياليستی معرفی می شود

ما اين کار را به زمان . ر می شويماين زمينه از نظر علمی پاسخ دھيم، زيرا در اين سند از بحث اساسی خويش دو

ديگری موکول می کنيم، ولی اشاره به اين اظھار نظر حزب رويزيونيستی توده را، از آن جھت الزم می دانيم که 

سکوت در مورد .  ھمان سياست سوسياليستی خواندن دولت شوروی استۀسوسياليستی خواندن دولت چين، ادام

اگر دولت شوروی سوسياليستی بود، پس . از رويزيونيسم چينی منجر می شودال به حمايت آماھيت دولت شوروی م

 خويش را تا ۀطبيعتا راه ديگری برای رويزيونيستھا نمی ماند، تا خيانت گذشت. بايد دولت چين ھم سوسياليستی باشد

سياست بيراھه است و به اين . خود انتقاد نکرده و از اين راه برنگشته اند، با خيانت جديد کتمان کننده که ب موقعی

 انسانھای فريب خورده در آينده زخمھای مھلکی خواھد زد، ھمانگونه که فروپاشی سوسيال  ازوجدان بسياری

روز بيشتر افشاء ه  سياست خويش روز بۀامپرياليسم شوروی در گذشته زد و به ارتداد منجر شد، زيرا چين در ادام

ی توده ممکن است وضعيتی پيش بيايد که حزب رويزوينيستی توده  ھفتم حزب رويزيونيستۀمی شود و تا کنگر

تکامل رويزيونيسم چين که به تکامل رويزيونيسم شوروی می رسد، از ھم اکنون . نتواند به ھيچ پرسشی پاسخ دھد

 ھمين وضعيِت فرار از.  اساس اين تحليلھا استوار می کنيمهبرای ما قابل پيشگوئی است و سياستھای خويش را ب

  . واقعيتھا و ترس از گذشته است که حزب توده را وادار می کند به بيھوده گوئی و يا سکوت پناه برد

آنھا مرتبا از کشور سوسياليستی اتحاد شوروی سابق سخن . در اين سند اساسا روشن نمی کند که نقش روسھا چيست

ستی روبرو ھستيم، که ھمان سياست که ما اکنون با کشور سرمايه داری روسيه امپريالي می رانند در حالی

امپرياليستی گذشته را منتھا از موضع ضعيفتر ادامه می دھد و ناچارا در مقابل تھديدات ناتو و امريکا ھميشه عقب 
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چرا حزب رويزيونيستی توده ماھيت امپرياليستی روسيه را کتمان می کند؟ زيرا آنوقت نمی تواند توضيح . می نشيند

زيرا رويزيونيستھا، سالھا صحت نظريه . شبه امپرياليستی می شود شور سوسياليستی يکدھد که چگونه يک ک

آنھا بايد خطای . سوسيال امپرياليسم شوروی را که زنده در مقابل ماست، نفی کرده اند و حاال در عمل دچار تناقضند

برای رھائی از اين بن بست، تئوری آنھا . گذشته را با خطاھای جديد بپوشانند و به خيانت طبقاتی خويش ادامه دھند

جديدی خلق کرده اند، مبنی براينکه روسيه يک کشور تحت سلطه است، که بايد برای آزادی و رھائی ملی خويش 

 ۀاين نظريه منطبق بر نظريه حزب رويزيونيستی روسيه است که با نفی مبارز. از دست امپرياليستھا مبارزه کند

 به اين مھمی در  ایلهيزيونيستی توده ناچار است باز مسأحزب رو. را تبليغ می کندطبقاتی ناسيونال شونيسم روس 

  .جو کند و ھمسايگی ايران را با سکوت برگذار کند و در حزب رويزيونيستی روسيه متحد جھانی جست

ه ماھيت در اين برنام. البته اين تحليلھای نادرست، برنامه ای را به شما عرضه می کند، که بسيار مخدوش است

ضد انقالبی، مائوئيست، ناسيونال شونيست، خائن، ھمدست "روسيه  به روشنی معلوم نيست، اينکه ماھيت چين 

چگونه بيکباره سوسياليستی می شود بدون توضيح می ماند و معلوم نيست که چرا " امپرياليسم و رژيمھای ارتجاعی

   اردوگاه سوسياليستی را تشکيل نمی دھند؟چين قدرتمند در کنار کوبا، ويتنام، الئوس و کره شمالی

ۀ  خود در قبل از انقالب بھمن در مورد اوضاع سياسی جھان و مبارزۀحزب  رويزيونيستی توده رياکارانه در برنام

  :دو نظام جھانی سوسياليسم و امپرياليسم می نوشت

 طبقاتی در عرصه جھانی ۀ مبارزۀتضاد اساسی دوران ما تضاد بين سوسياليسم و امپرياليسم است که محور عمد "

در ھمه . است و در کليه زمينه ھا اعم از اقتصادی، سياسی، اجتماعی، ايدئولوژيک و فرھنگی بروز می کند

  ".رويدادھای دوران ما انعکاسی از اين تضاد و اين مبارزه ديده می شود

اقی ھستند و چين در مرکز آن قرار دارد،  اساس ادعای حزب توده ھنوز به قوت خود بهاگر واقعا اين دو اردوگاه ب

   بعدی حزب نيز حتما ادامه دارد خودداری می شود؟ ۀ حزب از بيان اين تضاد اساسی که تا کنگرۀچرا در برنام

حقيقت اين است که اگر رويزيونيستھای حزب توده ايران در اين زمينه سکوت اختيار نکنند، آنوقت ناچارند در 

ان از تضاد آشتی ناپذير ميان اردوگاه سوسياليسم و امپرياليسم سخن گويند و از نظر  سياسی جھۀتوضيح منظر

ولی حزب رويزيونيستی توده ايران چون به . دفاع برخيزنده سياسی خود را به اين اردوگاه متکی کنند و از آن ب

دازی کرده است از زير آنچه که می گويد ايمان ندارد و فقط برای پرگوئی و فريب اعضاء حزب است که جمله پر

  .بار اينگونه اظھار نظر روشن و منطقی فرار می کند

  

  جھان بينی حزب

در . حزب رويزيونيستی توده در آنجا که به بيان جھان بينی اش مربوط می شود از جمله بندی روشن طفره می رود

  :  حزب توده ايران در قبل از انقالب بھمن می آيدۀبرنام

  . کارگر ايران استۀب طراز نوين طبقحزب توده ايران، حز"

لنينيسم است و ھدفھای دور و نزديک و مشی سياسی و سازمانی اش از  -جھان بينی حزب توده ايران مارکسيسم

  ."ايران ناشی می شودۀ  جامعۀانطباق اين جھانبينی علمی و انقالبی بر شرايط ويژ

 که تاکتيکش ھمواره تظاھر به قبول مارکسيسم لنينيسم ما در اينجا وارد ماھيت اين ادعای يک حزب رويزيونيستی

  .ھر صورت گويا و روشن می بينيمه ولی ما اين نوع بيان نظريه را ب. است نمی شويم

  :حال به اظھار نظر جديد حزب رويزيونيستی توده توجه کنيد
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- انديشه ھای علمی مارکسيستیۀجھان بينی حزب توده ايران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان ايران، بر پاي"

لنينيستی بنا شده است، و ھدفھای دور و نزديک، و مشی سياسی و سازمانی آن، از انطباق خالق اين جھانبينی علمی 

  ." ايران، ناشی می شودۀو انقالبی بر شرايط جامع

 ديگر جھان بينی حزب .لنينيسم بازگذاشته شده است–در اين اظھار نظر راه عقب نشينی از جھان بينی مارکسيسم 

يک . لنينيستی بنا شده است-لنينيسم نيست، بلکه اين جھان بينی برپايه انديشه ھای علمی مارکسيستی–مارکسيسم 

چه صيغه " انديشه ھای علمی. "عبارت روشن با يک عبارت دراز و قابل کش دادن و تفسير جايگزين می گردد

چه " ل بنا شده است - برپايه انديشه ھای علمی م"رد؟ جھانبينی ما ايست؟ آيا انديشه ھای غير علمی نيز وجود دا

لنينيسم حرکت می کنيم، ولی –مفھوم دارد؟ آيا بدين معناست که ما تحت تاثير و يا با الھام از جھان بينی مارکسيسم 

ايط امروز لنينيسم را صد درصد قبول نداريم و پذيرش صد در صدی آنرا در شر–خوِد اصل جھان بينی مارکسيسم 

دگماتيک می دانيم؟ چه نيازی ھست که حزبی عبارات روشن را به عبارات کش دار و قابل تفسير تغيير دھد و برای 

  .عقب نشينی جا باقی بگذارد

 اين نوع عبارت پردازيھا در ماھيت رويزيونيستی حزب است که نمی تواند به اين تناقضاتی که بعد از ۀالبته ريش

که از سوسياليسم در  ھمين جھت است که زمانیه ب. يال امپرياليسم شوروی پيش آمده پاسخ دھدفروپاشی محتوم سوس

برنامه اش سخن می راند، در کنار اعتراف به پيروزيھای حزب کمونيست شوروی در ساختمان سوسياليسم و جنگ 

تجاوز " نفی و مخربنقش م"کبير ميھنی در مورد نقش بزرگ و غير قابل کتمان استالين سکوت می کند، ولی 

حال آنکه نقش مخرب در نابودی شوروی . امپرياليستھا به شوروی را در نابودی سوسياليسم بزرگ جلوه می دھد

 کشور امپرياليستی را از شوروی بيرون ١۴سوسياليستی را که ضربات ضد انقالب را در درون تحمل کرد و 

ليد و سوسياليسم را بنا نھاد، نه امپرياليستھا، بلکه  فاشيسم را به خاک ماۀريخت و در جنگ جھانی دوم پوز

اين خروشچف بود که دستآورد خلقھای شوروی را به لجن کشيد و اين حزب . رويزيونيستھا بازی کردند

 ءرويزيونيست توده است که در مقابل دسيسه ھای خروشچف سکوت می کند، زيرا آنوقت معلوم نيست پاسخ رفقا

ه بايد بدھد، که مردانه از رفيق استالين دفاع کردند و دستآوردھای بزرگ خلقھای شوروی قاسمی و فروتن را چگون

رويزيونيستھای حزب توده باز برای فرار از گذشته و . را ستودند و سرنوشت کنونی شوروی را پيشگوئی کردند

  :فرار از اعتراف به خيانت رويزيونيستی، در توضيح سقوط شوروی می آورند

 کامل کشور جوان شوراھا و سپس ديگر کشورھای سوسياليستی در حال رشد، ۀارجی، در حد محاصرفشار خ"... 

در کنار اشتباھات حزب کمونيست اتحاد شوروی، از جمله محدود کردن دموکراسی، ھم در درون جامعه و ھم در 

پوچی اين . ودندعامل شکست شوروی ب..." درون حزب، و تاثير ويرانگر آن بر نظام شورائی در حال رشد 

زيرا تمام پيروزيھای شوروی به ھمان دورانی بر می گردد که رھبری استالين در شوروی . عبارات روشن است

سقوط شوروی با روی کار آمدن خروشچف آغاز شد که در شرايط صلح و با حضور اردوگاه عظيم . برقرار بود

يعنی ھمه شرايط برای پيشبرد و . ر جھان ھمراه بودسوسياليسم و قدرت احزاب کمونيستی و محبوبيت سوسياليسم د

توسعه امر سوسياليسم آماده بود و خروشچف آنرا به نابودی کشانيد و حزب توده از اين خط مشی رويزيونيستی به 

  .حمايت برخاست

کرده خنده دار است که کسی در زمان جنگ که تمام دنيای امپرياليستی برای نابودی سوسياليسم به شوروی حمله 

است، و مبارزه با اين دشمن غدار و متحد و متمرکز و قدرتمند، به مرکزيت و ستادی نيرومند و فعال و با واکنش 
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ليبراليسم بورژوائی از سراپای . و تخريب نظام شورائی سخن گويد" محدود کردن دموکراسی"سريع نياز دارد، از 

  .اين اظھار نظر ضد کمونيستی می بارد

 خود از آن سخنی ھم بر زبان نمی ۀ باد داد، ديکتاتوری پرولتاريا بود، که حزب توده در برنامآنچه خروشچف بر

  .آورد و تمام سخنان ضد کمونيستھا را در مورد دموکراسی ناب و غير طبقاتی تکرار می کند

  

  ليبراليسم بورژوائی

.  داخلی استۀن ماھيت رويزيونيسم در عرصما در خاتمه به بخش مربوط به ايراِن اين برنامه می پردازيم، که بيا   

 کارگر را می کند، ھيچ برنامه ای برای کسب قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم و ۀحزبی که ادعای نمايندگی طبق

در اين برنامه سخنی از .  کارگر ارائه نمی دھدۀديکتاتوری پرولتاريا نه به اعضاء و ھوادارانش و نه به طبق

ھمه جا سخن از تحوالت دموکراتيک آنھم با . يا و استقرار سوسياليسم در ايران در ميان نيستديکتاتوری پرولتار

حزب . ھمه جا خواھش و درخواست از طبقه حاکمه است.  حاکمه و نه با دست حزب توده ايران استۀدست طبق

. بعدی، تمکين کرده استتوده خود تقسيم نقش ھا را پذيرفته است و به تقسيم اين نقش ھا از جانب قدرت سياسی 

 خود بر سر در حزب زده است، تا بورژوازی و طبقات حاکمه غير ۀحزب توده سند اين تمکين را در برنام

اين حزب واقف باشند و از وی نترسند و وی را به بازی " بی ضرری"پرولتری در ايران به بی بو و خاصيتی و 

  . بگيرند

. ازمانھای حکومتی است، که در دست طبقات غير پرولتری قرار دارندحزب توده ايران تنھا خواھان تحول در س

اين حزب خواھان سرنگونی حکومت سرمايه داری حاکم و استقرار يک حکومت سوسياليستی نيست، و آنرا نيز در 

  انقالب سوسياليستی نيستۀممکن است برخی بر اين نظر باشند، که ايران در مرحل.  خويش درج نکرده استۀبرنام

حزب توده ايران نيز شايد با حرکت از اين درک، ايران را در . و سخن گفتن از انقالب سوسياليستی چپروانه است

  : انقالب ملی و دموکراتيک  می داند و استدالل می کندۀمرحل

ی ھمچون عقب ماندگی و بی ن، در کشور ما نمی تواند معضل ھائچون نظام سرمايه داری، در ھر شکل سياسی آ "

 انقالب ملی و ۀدالتی دھشتناکی که سراپای جامعه را فراگرفته است، حل کند، بنا براين ، ايران در مرحلع

ولی :....". اقتصادی چنين انقالبی را می توان بدين سان تعريف کرد - دموکراتيک قرار دارد که ھدف اجتماعی

  .ھمين ادعا نيز صميمانه و کمونيستی نيست

انقالب ملی و .  اختراعی حزب توده ايران از مرحله انقالب ملی و دموکراتيک استالبته اين يک تعريف جديد

 اساسی را برای حل اين ۀدموکراتيک که در کشورھای نيمه مستعمره و نيمه فئودال صورت می گيرد، دو وظيف

سم و انقالب  امپرياليۀانقالب ملی، انقالبی است، بر ضد سلط. تضادھای اساسی جامعه در مقابل خود می گذارد

در ايران که سرمايه داری رشد .  ارضی در کشور استألۀدموکراتيک، انقالبی برای نابودی فئوداليسم و حل مس

.  زمين در آن سالھاست که حل شده است، از انقالب دموکراتيک سخنی ھم نمی تواند در ميان باشدألۀيافته و مس

 سرمايه داری را در کشور ۀردن فئوداليسم، موانع رشد و توسعانقالب دموکراتيک در عمل يعنی اينکه با از بين ب

سخن رانده اند، که آنگونه انقالب ملی " انقالب دموکراتيک نوين "البته احزاب کمونيستی ھمواره از. مرتفع نمائيم

م وقتی حزب رويزيونيستی توده ايران خواھان انجا. و دموکراتيکی است، که رھبريش در دست طبقه کارگر باشد

 ايران است، بايد نخست ثابت کند که ايران زير ۀيک انقالب ملی و دموکراتيک برای حل دو تضاد اساسی جامع

 زمين در ايران در اثر حاکميت فئوداليسم، حل نشده باقی مانده است، تا بتواند اين ألۀ امپرياليسم بوده و مسۀسلط
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عگيريھای حزب توده ايران، شما با اين تحليل مشخص کدام از موض ولی در ھيچ. خورد اعضايش دھده تئوری را ب

ت أحزب توده ايران اين تئوری من در آوردی را از آنجھت اختراع کرده، تا ھمکاريش را با ھي. رو نمی شويده روب

ش را برای دشمن  ارخ حاکميت آتی بکشاند و بی آزاریه حاکمه آينده و انصرافش را از انقالب سوسياليستی، ب

اگر خيلی خوشبين باشيم و نادانی حزب توده را مبنا بگيريم، ظاھرا حزب توده ايران، تحقق . جيه کندطبقاتی تو

برای حزب .  دموکراتيک انقالب مخلوط کرده استۀرا، با مرحل رسميت شناختن آنه حقوق دموکراتيک مردم و ب

 انقالبی و ۀت جامعه در ھر مرحلتوده ايران مبارزه برای تحقق خواستھا و مطالبات دموکراتيک اقشار و طبقا

لمان ھم مردم برای تحقق حقوق امريکا و ااگر در . توسعه و پيشرفت اقتصادی، انقالب دموکراتيک نام دارد

 انقالب ۀدموکراتيک و يا پاسداری از آنھا به ميدان آمدند، به مفھوم آن است، که اين ممالک امپرياليستی در مرحل

  .دموکراتيک قرار دارند

 فرض کنيم که اين تئورھای اختراعی حزب توده ايران درست باشد، چرا بايد از آن نتيجه گرفت که رھبری باز

 ۀانقالب برای پيشرفت و تحول، بايد در دست طبقات غير پرولتری باقی بماند؟ اگر حزب توده ايران به نيروی طبق

جز حکومت پرولتاريا برای تحقق حقوق ه  بکارگر و مارکسيسم لنينيسم اعتقاد داشت، می دانست که ھيچ تضمينی

کارگر و استقرار عدالت اجتماعی و مقابله با امپرياليسم و رفع ۀ دموکراتيک و ايجاد امنيت برای زحمتکشان و طبق

از خود در آورده، تا ابد باقی ۀ بدون رھبری طبقه کارگر در اين مبارزه، اين مرحل. مشکالت دھقانان موجود نيست

  . کارگر، شرط گذار از اين مرحله استۀرھبری طبق. حولی در آن صورت نمی گيردمی ماند و ت

ما گرچه با اين تحليل موافق نيستيم، ولی آنوقت برای اينکه دست رويزيونيستھا را باز کنيم از آنھا می طلبيم که از 

د، به چه دليل بايد رھبری ما از آنھا خواھيم پرسي.  سخن گويندرھبری طبقه کارگريک انقالب ملی دموکراتيک به 

نحو بھتری به ه انقالب ملی و دموکراتيک در دست بورژوازی باشد؟ مگر پرولتاريا نمی تواند ھمان تحوالت را ب

  . نتيجه برساند و خسارت کمتری به جامعه وارد شود؟

الب ايران ملی و از آنجا که انق: آن خواھد بوداز آنوقت حزب توده ايران بايد تئوری جديدی بسازد که حاکی 

اين . دموکراتيک است و سوسياليستی نيست، رھبريش بايد در دست بورژوازی باشد و ربطی به پرولتاريا ندارد

 مرداد از آن دفاع شده بود و ٢٨ ۀ مرداد است که در جزو٢٨ھمان تئوری آشنای من در آوردی در زمان کودتای 

  .کردحزب توده ايران را از نظر ايدئولوژيک خلع سالح 

پذيرش يک جمھوری . رھبری طبقه کارگر باشده پس حزب توده ايران بايد خواھان يک جمھوری دموکراتيک ب

 بورژوازی تن دادن و آنھا را دارای ظرفيتھای دموکراتيک ۀدموکراتيک بدون تعيين رھبری، يعنی در عمل به سلط

  .اين نامش خيانت طبقاتی است. دانستن

حزب توده بازتابی ندارد، در حقيقت اين حزب خواھان باقی ماندن در اپوزيسيون و  ۀاگر اين خواست در برنام

بی جھت نيست که شما . ھمکاری با رژيمھای حاکم است تا شايد در روز قيامت بتواند سوسياليسم را مستقر گرداند

  :در طی برنامه با عبارات زير روبرو می شود

راتيک بر اساس اتحاد داوطلبانه کليه خلقھای ايران، و بر مبنای حزب توده ايران خواھان تشکيل حکومتی دموک"

د راينجا معلوم نيست که حزب توده خودش بانی چنين حکومتی است و يا آنکه ". احترام متقابل و حقوق برابر است

  .آنرا از طبقه ديگری درخواست می کند

ی است و خودش قصد ندارد قدرت سياسی حزب در بندھای پائين تر روشن می کند که خواھان يک حکومت ائتالف

  .را به کف آورد
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لد، و ی به منظور تشويق سرمايه گذاری مؤتغيير ساختار اقتصاد: "اقتصادی حتی می نويسد- در بخشھای اجتماعی

  و يا" مين رشد واقعی برای صنايع توليدیأت

 بر امر توليد و توزيع در دولتی -محدود کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، از طريق نظارت مرکزی "

  و يا ." جامعه

ايجاد و گسترش بخش دولتی دموکراتيک، که می بايد کار بازسازی اقتصاد کشور را از طريق نظارت مستقيم و "

  و يا ." ی توليدی عھده دار گرددئغير مستقيم، سرمايه گذاری در صنايع کليدی سرمايه بَر، و ايجاد صنايع پايه 

بخش دولتی، با ھدف تجديد نظر در مالکيت وسايل توليد، و ايجاد تحول بنيادين ) اتيزه کردندموکر(مردمی کردن"

  ...".در تقسيم محصول ملی به نفع توده ھای محروم که در راستای عملی کردن عدالت اجتماعی است

ز استقرار يک اين حزب ا. به سخن ساده حزب توده ايران تنھا با سياست نئو ليبرالی سرمايه داری مخالف است

 اين نظر است که به حمايت بر می خيزد و تنھا بهحکومت غير کارگری حمايت کرده و از مناسبات سرمايه داری 

لد بپردازد و بخش خصوصی را محدود و نه نابود کرده و بخش حاکم بورژوائی به سرمايه گذاری مؤبايد دولت 

از بورژوازی حاکم می طلبد و آنھم معلوم نيست تا "  کارگرۀطبق"اين خواستھا را حزب . دولتی را دموکراتيزه کند

 . خويش را چنين فريب دھدی راه ديگری ندارد که اعضا،حزب فاقد دورنما. کی

 ۀ يک برنام ھمدستی با ارتجاع سياه در سرکوب خونين انقالب، رويزيونيستی وۀحزب توده ايران با آن سابقۀ برنام

 طبقاتی، قبول نقش اپوزيسيون ابدی در جامعه، برای فريب نيروھای کمونيستی ۀت حاکمه، نفی مبارزأسازش با ھي

تھی . لنينيسم است -  کارگر، انصراف از ديکتاتوری پرولتاريا و استقرار سوسياليسم و مبارزه با مارکسيسمۀو طبق

.  طبقاتی استۀرزيک کالم انصراف از مباه کردن مفاھيم اجتماعی نظير آزادی و دموکراسی از مضمون طبقاتی، ب

اين حزب به يک حزب سوسيال دموکرات راست بدل شده است، که موذيانه برای فريب کمونيستھا القاب کمونيستی، 

 جنبش پر افتخار ايران کمونيستی را برای ھمين ۀکار برده و گذشته سوسياليستی و يا مارکسيستی لنينيستی را ب

 جنبش کمونيستی ايران و جھان را رو ۀيستھا، در آلوده کردن سابقبايد دست رويزيون. يدک می کشده عوامفريبی ب

  .کرد

يک بررسی مختصر از اين برنامه دست زده است، تا در اين سخنان کوتاه ماھيت ه تنھا ب) توفان(حزب کار ايران

 راه گشا کس  داخلی برای ھيچۀ خارجی و نه در عرصۀاين برنامه نه در عرص.  رويزيونيستی را بر مال کندۀبرنام

تا رويزيونيسم بر حزب توده ايران حاکم است و اين حزب . نيست و به سردرگمی و آشفته فکری دامن می زند

درآيد، وضع به ھمين منوال ه نتوانسته حتی پس از ضربه از فروپاشی سوسيال امپرياليسم شوروی از خواب غفلت ب

  .  ادامه خواھد داشت

  )توفان(حزب کارايران 
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