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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٠۵

   وحدتۀبياني
  

  !، کمونيستھا، کارگران، زحمتکشان و ھموطنان گرامیءرفقا

را به اطالع " تشکل مارکسيستی لنينيستی توفان و راه آينده"و )" انتوف(حزب کار ايران" زير وحدت ۀما در طی بياني

ھر دو تشکل بر سر نکات زيرين پس از بحث و تبادل .  کارگر و مردم ايران می رسانيمۀ مارکسيست لنينيستھا، طبقۀھم

اداران راه آزادی طبقه  سرمشِق مثبتی برای ھوۀمنزله را برای تجربه اندوزی و ب نظر الزم، به توافق دست يافتند که آن

  .  کسانی که دل در گرو برافکندن ستم طبقاتی و بھره کشی انسان از انسان دارند، منتشر می کنندۀکارگر، برای ھم

را آرمان رھائی بشريت  باشد که اين اقدام مشترِک ما الھام بخش کمونيستھائی باشد که به کمونيسم عشق می ورزند و آن

  .می دانند

توانستند در فعاليت و تحوالت تاريخی " تشکل مارکسيستی لنينيستی توفان و راه آينده"و )" توفان(انحزب کار اير"

 مبارزه برای نيل به ھدف واحد، به تجارب گوناگون ۀخويش در طی بيش از سی و پنج سال، با طی راه ھای جداگان

 مشترک در کنار ھم قرار گيرند و بر اساس ۀرزمثبت و منفی دست يافته و سر انجام با آموزش از اين تجارب، برای مبا

 کارگر ايران به وحدت در عرصه ھای ۀ، به مثابه حزب واحد طبق)توفان( حزب کار ايرانۀبرنامه و اساسنام

  .ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی نايل آيند

ر به اين نتيجه رسيده اند،  اسناد و ارگانھای سياسی تشکل ديگۀھر دو تشکل در طی سالھای طوالنی فعاليت، با مطالع

ديالکتيکی  - که درک ھر دو تشکل و نگاھشان نسبت به رويدادھا و پديده ھای اطرافشان علی االصول درک ماترياليستی

. بوده و در کليه عرصه ھای ايدئولوژيک و سياسی در جھان و ايران در کليت خويش ھمخوانی غيرقابل انکار داشته اند

با آنھا مصمم شدند که به اين وضعيت پراکندگی . والنه استؤو غير مس غير طبيعی و ناموجه اين جھت جدائی آنھاه ب

  .وليت کمونيستی خاتمه دھندؤاحساس مس

 مسايل روزمره و خرد ۀ کارگر، توافق مو به مو بر سر ھمۀند که مبانی وحدت در حزب طبقاھر دو تشکل بر اين نظر

بر مبانی وحدت در يک تشکل کمونيستی، .  پايانی گذارد، نيستۀنمی توان نقطو غيره عمده، که بر بروز و وقوع آنھا 

 کارگر از مناسبات حاکم سرمايه داری ۀاساس ايدئولوژی مارکسيستی لنينيستی، سياست انقالبی به منظور رھائی طبق

  .  استوار است،و اصول لنينی سازمانی

 که بيان ماھيت تشکلھا ھستند، صورت پذيرد، ساير مسايل، به وحدت بايد بر اساس مسايل تعيين کننده، ماھوی و کالن

 کارگر مورد بررسی قرار گرفته و با ۀ موارد اختالفات جزئی و غير عمده بايد در چارچوب حزب واحد طبقۀمنزل

در . احترام به اصول سازمانی حزبی و رعايت موازين لنينی سازمانی، در خدمت وحدت حزب واحد حل و فصل شوند
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 تقويِت ۀ يعنی مبارزه با انگيز،"وحدت-انتقاد-وحدت"اين مسايل بايد به اھميت کالن و حل جز در خدمت کل، اصل حل 

، گويای زنده بودن حزب، احساس  سالم درون حزبی که بر اساس اصول فوق استۀمبارز. وحدت حزب توجه کرد

رونی دموکراتيک به تقويت حزب منجر می  دۀاين مبارز. وليت حزب و دموکراتيک بودن روابط درونی آن استؤمس

  .شود

طبق سنت و ھمچنين اعتقاد ھميشگی " تشکل مارکسيستی لنينيستی توفان و راه آينده"و )" توفان(حزب کار ايران"

ل ھا،  - مۀ تاريخی تکيه می کنند، که ھمۀخويش، وفاداری عميق خويش را نسبت به حزبيت اعالم داشته و بر اين تجرب

ل و انقالب کبير اکتبر شوروی سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم در شوروی، در  -ی که به مئھا و تشکلھا سازمانۀھم

حل اختالفات بايد با دورنما و ھدفمند . دوران رفيق لنين و ستالين اعتقاد دارند، بايد و می توانند در تشکل واحد گرد آيند

 کارگر، الھام بخش ۀ تاريخی طبقۀحزب مظھر حافظ.  گيرد کارگر صورتۀبوده و در خدمت بنا و تقويت حزب طبق

 بی امان با ۀحزب است که به مبارز.  عامل آگاه، شرط پايان دادن به پراکندگی استۀ اين طبقه و به منزلۀتداوم مبارز

تی دست می و جنبش اکونوميس" توده کارگر"تفکرات خرده بورژوائی و بورژوائی آنارکو سنديکاليستی، دنباله روی از 

و بدون نياز به رھبری حزب و عامل " دست خودشه  کارگر بۀآزادی طبق" تحريف شده ۀزند و نشان می دھد که نظري

تنھا اين . است" کارگر پرستی" کارگر در قالب ۀ ضد طبقه بورژوازی بۀآگاه، يکی از شگردھای ايدئولوژيک مبارز

.  پايانی می گذاردۀباط، مسحور منش فرد پرستی بودن، نقطسياست است که به پراکندگی و روحيات فرار از انض

 کارگر، برای نيل ۀمبارزه با پراکندگی بايد با برافراشتن پرچم حزبيت و نشان دادن راه وحدت از طريِق عامِل آگاِه طبق

 ، روشن،تنھا اين مبارزه، يعنی مبارزه ای با برنامه، آگاھانه.  کارگر صورت گيردۀبه وحدت و تقويت حزب طبق

  .وليت کمونيستی راِه درماِن پايان بخشی به پراکندگی حاکم استؤسنجيده، ھدفمند و با احساس مس

 ۀ کارگر ايران نه تنھا بايد مظھر استحکام ايدئولوژيک و استقالل سياسی اين طبقه باشد، بلکه بايد با مبارزۀحزب طبق

 کارگر سر و سامان داده و ۀی، به وحدت سازمانی طبقئژوای و بورئ خرده بورژواۀ ضد تفکرات تفرقه افکنانهخويش ب

حزب عامل آگاه و پرچمدار . عکسه نفس وجود و فعاليتش شرط ضروری برای پايان دادن به پراکندگی است و نه ب

ھمين جھت نمی تواند تسليم شرايط پراکندگی بوده و به اين شرايط تشتت ايدئولوژيک، ه مبارزه با پراکندگی است و ب

 تشتت خرده بورژوائی و ۀ عامل آگاه، آگاھانه به مبارزه با اين روحيۀحزب بايد به مثاب. ياسی و سازمانی تن در دھدس

پاخيزد و ُمھر خويش را به رفع پراکندگی و صدمات ناشی از آن در پس از بروز رويزوينيسم در ه پراکنده طلبی ب

  .    جنبش کمونيستی ايران بزند

وليت نسبت به سرنوشت جنبش کمونيستی و کارگری ايران، بر اساس سه ؤ فوق با احساس مس است که دو تشکلاين

 حزب کار ۀطور مشخص بر مبنای خط مشی، برنامه و اساسنامه اصل ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی کمونيستی و ب

ريا دارند، فرا می خوانند به  کسانی را که دل در گرو رھائی پرولتاۀبه وحدت سازمانی نايل آمدند و ھم) توفان(ايران

وليت کمونيستی ھمراه با تجارب غنی مبارزاتی خود با ما ؤ و در اين راه مشترک با احساس مسترديد خويش غلبه کرده

  .ھمراه شوند

  زنده باد مارکسيسم لنينيسم

  زنده باد آزادی، استقالل، دموکراسی، و سوسياليسم

  )"توفان(حزب کار ايران"

  "ی لنينيستی توفان و راه آيندهتشکل مارکسيست"و 

  ١٣٩٣ ]ثور[ ارديبھشت١١به تاريخ 

  ٢٠١۴ یمطابق اول ماه م
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  )توفان(،  ارگان مرکزی حزب کار ايران٢٠١٤ مه سال ١٣٩٣ ارديبھشت ماه ١٧٠   ۀبر گرفته از توفان شمار

 در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

org.toufan.www 

 )ايميل(نشانی پست الکترونيکی

org.toufan@toufan  

/se.blogspot.67rahetoufan://http 

/se.blogspot.kanonezi://http 

/se.blogspot.kargareagah.www://http 

 سايت کتابخانه اينترنتی توفان 

 htm.ketabkane/org.toufan://http 

 ت آرشيو نشريات توفانساي

htm.archive%20tofan_nashrie/org.toufan://http 

 توفان در توييتر

fanhezbkartou/com.twitter://https 

  توفان در فيسبوک

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی 

ts=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https  

 

 


