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  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۶ نومبر ٠۵
  

  حزب توده ايران دارای دو دورۀ متفاوت تاريخی است
  از ميراث انقالبی آن دفاع کنيم

  

 سال پيش ٧۵ کارگر ايران در ۀاری حزب توده ايران، حزب ترازنوين طبق روز بنيانگذ١٣٢٠ ]ميزان[دھم مھرماه

 نفر فعاليت می کردند از اسارت ۵٣در اين روز کمونيستھای ايران که در درون حزب کمونيست ايران، و گروه . است

 ضد هسم، ب ضد بھيميت فاشيه ضد فاشيستی ب-ِھای رضا شاھی آزاد شده  و ھمراه با جنبش جھانی انقالبیبيغوله

 ۀ کارگر ايران برای حمايت از طبقۀامپرياليسم و در دفاع از جنبش جھانی کمونيستی به بنای سازمان مستقل سياسی طبق

کارگر و زحمتکشان ايران، ھمت گماردند تا کار مبارزه برای کسب استقالل و حفظ تماميت ارضی ايران، حمايت از 

در مدت کوتاھی اين . به پيش برند... ات دموکراتيک خلقھای ايران را  کارگر و زحمتکشان و مطالبۀخواستھای طبق

 انقالبی را برای نيل به ايرانی ۀ کارگر ايران را بسيج کند و اعتماد وی را به دست آورد و اين طبقۀحزب قادر شد، طبق

 ۀ پيرو انديشحزب توده ايران بخشی از جنبش کمونيستی جھانی و. آزاد، مستقل و سوسياليستی رھبری نمايد

 بزرگترين سازمان سياسی در تاريخ ايران، موفق شد بزرگترين ۀحزب توده ايران به مثاب. انترناسيوناليسم پرولتری بود

تشکل کارگری را در ايران به وجود آورد و روشنفکران مترقی ايران را به خود جلب کند و تحولی از نظر فکری و 

جاد نمايد، که انوار گرم آن چون خط سرخی در تمام تاريخ ايران تا به امروز ِفرھنگی در عرصه ايران عقب مانده اي

حزب توده ايران نماينده انديشه ھای مدرن و مترقی در ايران بود، در ايران مذھبی و رجال سنتی عقب . تابان است

 عرصه مبارزه اجتماعی مانده، جسورانه برای تساوی حقوق اجتماعی زنان با مردان به مبارزه برخاست و زنان را به

کشانيد و اين در حالی بود که ساير نيروھای سياسی به اسارت زنان صحه می گذاردند و يا از ترس مراجع مذھبی در 

ھای ايران را بر روی ادبيات و فرھنگ مترقی حزب توده ايران دروازه. مورد اين تساوی حقوق سکوت می کردند

ثيرات عظيم آن تا به امروز در ھر خانه ای أی و فرھنگی پرورش داد که تجھان باز کرد و نسلی را در عرصه ھنر

حزب توده ايران چند صد ھزار کارگر ايران را در اتحاديه ھای کارگری متشکل نمود که ستون فقرات . حس می شود

ی خويش پی آنھا از طريق حزب توده ايران به حقوق صنفی و سياس. يک جامعه دموکراتيک و ضد امپرياليستی بودند

ثرترين نيروی مبارزه در راه ؤکارگران ايران م": آنھا بر پرچم خود نوشتند. بردند و به يک طبقه برای خود بدل شدند
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 ، متحدِملت ايران خواھان آنست که دولت در برابر تھديدات امپرياليسم" و يا "مين استقالل اقتصادی کشور ماستأت

  ... و"زستان آزادی دھيد تا دزدان دريائی را به دريا بريزندبه کارگران خو" و يا ".ضعف نشان ندھد

 قھرمانش نظيرآرسن آوانسيان، وارطان یحزب توده ايران از آرمانھای کمونيسم حمايت می کرد و بسياری از اعضا

 سيامک، سرھنگ محمد علی مبشری، عباس افراخته، منوچھر هللاساالخانيان، کوچک شوشتری، سرھنگ عزت 

در راه آزادی و استقالل ايران، در راه دفاع از کمونيسم جان ... گانی، ارسطو سروشيان، ھوشنگ انوشه ومختاری گلپاي

  .دادند

 فرھنگی و جلساتدراثر فعاليت حزب توده ايران سازمانھای صنفی به وجود آمدند و فرھنگ کتابخوانی، و بحث و 

وده ايران مبتکر سواد آموزی در ايران بود و کالسھای حزب ت. ھنری در تمام عرصه ھای جامعه ايران توسعه پيدا کرد

حزب . اکابر برقرار کرد تا مردم بتوانند با آموزش زبان فارسی اسناد حزبی و نشريات تبليغاتی حزب را مطالعه کنند

 کرد و توده ايران برای نخستين بار به خواستھای دھقانان که بيش از نيمی از جمعيت ايران را تشکيل می دادند، توجه

 ارضی را در دستور کار خود قرار ألۀفئوداليسم را به باد نقد گرفت و از جنبش ملی و دموکراتيک آذربايجان که حل مس

حزب توده ايران نخستين تشکلی بود که . داده و زمينھای فئودالھا را در اختيار دھقانان قرار داده بود به حمايت برخاست

ی نفت ايران و انگليس که در خوزستان حکومت مستقل خودش را داشت اعتراض به قرارداد دارسی و شرکت استعمار

 مھر باطله ١٣٢۵ ]سرطان[ تير٢٣ضد اين استعمارگران بسيج نمود و در ه کرد و طبقه کارگر ايران را در خوزستان ب

ران و غارت منابع که استعمار انگلستان قادر نبود به ھمان وضع سابق به سرکوب کارگ طوریه را بر اين شرکت زد ب

گلشائيان متوسل شود تا استعمار -ملی ايران بپردازد و ناچار شد با مانوری جديد به ميدان آيد و به طرح پيشنھاد گس

اين حزب توده ايران بود که با شعار انحرافی استيفای حقوق مردم ايران از شرکت نفت . بريتانيا را در ايران ادامه دھد

يرا برای اين شرکت غارتگر ھرگز حقوقی قايل نبود و حقی برای آنھا به رسميت نمی شناخت استعماری مبارزه کرد، ز

تا با اين شعاری که در بطن خويش حقی را ھم برای شرکت استعماری نفت به رسميت می شناخت و می خواست با آنھا 

  .چانه زنی کند، موافق باشد

ل ايران و ھمواره با بسيج طبقه کارگر و روشنفکران، مانع اساسی  حزب توده ايران نيروی قدرتمند مبارزه برای استقال

مريکا در ايران بود که می خواست در حمايت ظاھری از قانون ملی کردن صنعت ادر راه تحقق دسيسه ھای امپرياليسم 

 در نفت، تنھا سھم خويش را از بريتانيای تضعيف شده در جنگ بگيرد و سپس حکومت دکتر مصدق را که سرانجام

حزب توده ايران تنھا تشکل سياسی ايران بود که دربار را . مريکا مقاومت می کرد، سرنگون کندا زياده رويھای ۀمقابل

 ۀکارنام. مرکز دسيسه و فساد و توطئه ھای ضد ملی می دانست و خواھان سرنگونی اين رژيم فاسد و دست نشانده بود

ارگر ايران است و به ھمين دليل نيز دشمنان ايران و دشمنان طبقاتی اين حزب مملو از خدمت به ملت ايران و طبقه ک

 عميقی از اين حزب به دل دارند و با جعل و تحريف در مورد اين تاريخ پرافتخار می کوشند ۀحزب توده ايران کين

 بورژوازی امپرياليستی و حتی بورژوازی ملی ايران تمام نتايج عميق اجتماعی .تاريخی جعلی برای اين حزب بنويسند

فعاليت حزب توده ايران را از تاريخ ايران حذف می کنند و با پوشاندن نکات منفی فعاليت خويش و پاشاندن زھر اتھام 

ع کنند و آنھا را بزرگ  جلوه نسبت به سازمان سياسی طبقه کارگر ايران، می خواھند برای فعاليتھای خويش سرمايه جم

حزب توده ايران به علت اين خدمات ارزنده ھمواره مورد ھجوم ارتجاع ايران قرار داشت و در تمام طول . دھند

 و بعد از کودتا ھمواره غيرقانونی بود و مورد ضرب و شتم، ١٣٣٢ سال ]اسد[ مرداد٢٨ تا کودتای ١٣٢٠سالھای 

  . گرفتزندان و تبعيد و اعدام قرار می 
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ھای ميدان ھا، حزب اللھیھا، آريائیچاقوکشان شمس قنات آبادی روحانی خالدار، چاقوکشان پان ايرانيستھا، سومکائی

سرلشگر زاھدی وزير کشور و سرلشگر بقائی وزير شھربانی . ھا را به قتل رساندندبارفروشان، بسياری توده ای

عوامل فراماسيونری نظير باقر کاظمی، . ومت نيز شرکت داشتندی ھا آغشته بود و در حکئدستشان به خون توده 

 شاھد، داد، ۀھمدستان صداراالشراف، قوام و سپس حسين عالء نظير مظفر بقائی، حسين مکی و سايرين در روزنام

. باندند ضد نظريات حزب توده ايران تبليغ می کردند و به فرزندان قھرمان خلق ما لکه اتھام می چسهمرتب ب... اقدام و

نه عوامفريبی طبقه حاکمه ايران و جاسوسان سرشناس آنھا، نه ھجوم ايدئولوژيک و تبليغاتی روحانيت ارتجاعی، نه 

ھا، نتوانست کمر اين حزب ترازنوين طبقه یئھا، نه زندان، تبعيد، شکنجه و اعدام تودهتبليغات دست راستی جبھه ملی 

تمام کسانی که تالش کردند اين کارنامه مثبت و کمونيستی حزب توده . دتا بشکندکارگر ايران را چه قبل و چه بعد از کو

به لجن بکشند، خودشان در لجنی که خلق نموده " اپورتونيسم تاريخی حزب توده ايران"ايران را با افسانه ھائی نظير 

رين شرايط اين آتش را شعله ور تاريخ را نمی شود تحريف کرد، زيرا ھميشه ھستند کسانی که در بدت. بودند، غرق شدند

 ۀحزبی که در مقابل اين ھمه سختی ھا مقاومت کرد، افسوس که نتوانست در مقابل غد. می سازند و حفظ می کنند

سرطانی رويزيونيسم مقاومت کند و سرانجام با روی کار آمدن خروشچف در شوروی و برافراشتن پرچم ضد 

به پذيرش خط مشی رويزيونيستی حزب رويزيونيستی اتحاد جماھير  "مبارزه با کيش شخصيت ستالين"کمونيستی 

  .شوروی تن در داد و به منجالب رويزيونيسم سقوط کرد

که حزب توده ايران مارکسيسم لنينيسم را به دور انداخت و سه اصل مسالمت آميز خروشچفی را پذيرفت، از   زمانی

ھم زدن ه  کعبه آمال خويش کرد و اصالحات کاسيگين برای بديکتاتوری پرولتاريا رو برتافت و حزب تمام خلق را

نقشه مندی اقتصاد سوسياليستی را که به نظم زدائی و تمرکز زدائی منجر گشت پذيرفت، ديگر اين حزب، حزب 

خصوصيت رويزيونيستھا اين است که در حرف به واژه مارکسيسم لنينيسم می آويزند، زيرا بيان . کمونيستی نبود

که توسل به اين واژه ھا می توانند چھره رويزيونيستھا را استتار کند  رای بورژوازی ضرری ندارد، در حالیعبارات ب

ولی آنھا در عمل ھمه نظريات رويزيونيستی خروشچف را پذيرفتند و تا به . وبرای گمراھی و عوامفريبی به کار رود

ن تاريخچه خود بر انشعاب در جنبش کمونيستی جھان و اين حزب رويزيونيستی در بيا. امروز نيز به آن عمل می کنند

در حزب توده ايران سرپوش می گذارد، زيرا در غير اين صورت مجبوراست اعتراف کند که در اين نبرد سھمگين 

حزب توده دارای . چف و يلتسين ايستاده بوده استخروشچف و فرزندان خلفش نظير گوربايدئولوژيک جھانی در کنار 

که رويزيونيسم را  ريخی است، دوره ای که انقالبی بود، بر مارکسيسم لنينيسم اتکاء داشت و دروه ایدو دوره تا

  .پذيرفت و به دست دراز شده شوروی ھا در ايران بدل گشت و نوحه سرای رژيم جمھوری اسالمی گرديد

 عباس سغائی و علی ءا قاسمی و فروتن و ھمکاری و حمايت رفقءکه به رھبری رفقا) توفان( حزب کار ايران 

اميرخيزی از درون اين مبارزه ايدئولوژيک بيرون آمد، به مارکسيسم لنينيسم وفادار ماند و فروپاشی آتی شوروی 

حال تنھا اين حزب است که وارث واقعی خدمات ارزنده و در عين حال اشتباھات . رويزيونيستی را پيشگوئی کرد

حزب رويزيونيستی کنونی که خود را حزب توده ايران می نامد کوچکترين . جنبش کمونيستی ايران در گذشته می باشد

ماھيت يک حزب را نه بر اساس مالکھای غير مارکسيستی . خويشاوندی کمونيستی با گذشته پرافتخار اين حزب ندارد

، ی مردمئاعتقادات لحظه  يا بر اساس توسل به خاطرات و بازار گرمی، دوستی شخصی و سنت و عادت، تعلق خاطر

تغيير ماھيت يک حزب کمونيستی به تغيير ايدئولوژی و .  آن تعيين کردايدئولوژی و مشی سياسیبلکه بايد بر اساس 

شود، مربوط است و نه به تغيير رھبری، پذيرش نظريات رويزيونيستی که تبديل به خطوط اساسی راھنمای حزب می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 و قھرمانان کمونيست و نه ءعداد اعضاء، تصاوير شھداھا، تعداد و تعدد نشريات، تبرگذاری مرتب کنگره

  ... رويزيونيست، تبليغات دروغين و

از اين منظر، حزب توده کنونی، يک حزب رويزيونيستی و ضد انقالبی است و بايد اين حزب را افشاء کرد تا 

دون احساسات با مالکھای کمونيستھای واقعی ايران فريب صحنه سازيھا و بازيگری ھای وی را نخورند و بتوانند ب

تمام . اين حزب کوچکترين قرابتی با مارکسيسم لنينيسم ندارد و رويزيونيسم دشمن کمونيسم است. کمونيستی داوری کنند

شناخت ماھيت اين حزب در دوره دوم، دست . تحول شوروی سوسياليستی به نابودی کامل آن شاھد اين مدعاست

      .وسياليسم و آزادی ايران باز می کندنيروھای انقالبی را در راه تحقق س

      

  ٢٠١۶مبر سال ـ نو١٣٩۵]  عقرب[ آبان ماه٢٠٠شـماره توفان  بر گرفته از

  )توفان(ايران ارگان مرکزی حزب کار

  


